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การเมืองวาดวยการปฏิรูปการศึกษา
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในฐานะราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผมควรมีสิทธิในการมีสวนรวมในการปฏิรูป
การศึกษา ผมมีขอ กังวลในเรื่องนี้อยู 2 ดาน ดานหนึ่ง ผมเกรงวา กระบวนการปฏิรูปการศึกษาอาจ
จะเริม่ ตนไมได แตอีกดานหนึ่ง ผมเกรงวา หากการปฏิรูปการศึกษาเดิมตามกระบวนการที่กําหนด
โดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจะนํามาซึ่งหายนภัยและความฉิบหายแกบานเมือง
ขุนนางนักวิชาการในภาคการศึกษาพยายามโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหคําวา
“การปฏิรปู การศึกษา” มีความหมายเชิงบวก และระบายสีเพื่อใหภาพ “กูคือนักปฏิรูปการศึกษา”
แต ‘การปฏิรูปการศึกษา’ จะมีความหมายเชิงบวกไดก็ตอเมื่อดําเนินการตามแผนที่กําหนดโดย
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา หากไมดําเนินการตามแผนดังกลาวก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อ
เพื่อใหประชาชนหลงเขาใจวา การไมดํ าเนินการตามแผนที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษา หาใช ‘การปฏิรูปการศึกษา’ ไม หากประชาชนหลงเชื่อการโฆษณาดังกลาวนี้ สํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษาและสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติก็จะมีอํ านาจผูกขาดและเปน
เจาของลิขสิทธิ์คําวา ‘การปฏิรูปการศึกษา’ หากการณเปนเชนนี้ ระบอบเผด็จการดานการศึกษา
ก็จะเติบใหญ ในสังคมประชาธิปไตย เรามิควรใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหนวยงานหนึ่งหนวยงาน
ใดผูกขาดความคิดในการปฏิรูปการศึกษา แทที่จริงแลว ความคิดวาดวยการปฏิรูปการศึกษามีอยู
อยางหลากหลาย สมควรพิจารณาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือกําเนิดในยุครัฐบาลพรรคประชาธิปตย
กฎหมายฉบับนี้ผานรัฐสภาโดยไมยากลําบาก เพราะพรรคประชาธิปตยกุมเสียงขางมากในสภา
ผู แทนราษฎร โดยที่รัฐสภาเกือบมิ ได ถ กอภิป รายนัยและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช
กฎหมายนี้ในระดับมหภาค และจับประเด็นมิไดวา อะไรคือยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษา
ในเวลานัน้ มีผอู าวุโสที่ทักทวงการเรงคลอดกฎหมายฉบับนี้ แตเปนเพราะฝายการเมือง (รัฐบาล
พรรคประชาธิปตย) ตองการสรางผลงานดานการศึกษา อันตรงกับความตองการของขุนนาง
นักวิชาการในภาคการศึกษา พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงมีผลในการกําหนดกฎ
กติกาในการปฏิรูปการศึกษาโดยไมยากลําบาก
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันมีผลใหพรรคไทยรักไทยจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรค
ประชาธิปต ย สรางความไมสบายใจแกขุนนางนักวิชาการในภาคการศึกษาไมนอย อยางนอยที่สุด
เลขาธิ ก ารสํ านั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ ซึ่ ง เป น ที่ ท ราบกั น ดี ว  า ฝ ก ฝ า ยพรรค
ประชาธิปต ยจัดอยูในกลุมนี้และออกอาการในบางขณะ แตการที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
เลือกนายแพทยเกษม วัฒนชัยเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ทําใหคนกลุมนี้เบาใจไดวา
‘การปฏิรูปการศึกษา’ ตามแนวทางของตนมีหนทางเปนไปได แตความหวังตองดับวูบเมื่อ
นายแพทย เ กษมต องลาออก เพราะมิอ าจทนแรงเสียดทานทางการเมืองภายในรัฐบาลและ
ในกระทรวงศึกษาธิการได
การเขามาขัดตาทัพของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการดํารงตําแหนงรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการมิไดชวยใหสถานการณดีขึ้น เพราะนอกจากจะไมมีเวลาและมิใช
‘เทวดา’ แลว พ.ต.ท. ทักษิณยังไมมีความสันทัดและความรอบรูในดานนโยบายการศึกษาอีกดวย
ตลอดระยะเวลาที่ ดํ ารงตํ าแหน ง นี้ จึ ง เกื อ บมิ ไ ด ขั บ เคลื่ อ นกระบวนการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเลย
การไมยับยั้งใบลาของนายแพทยเกษม วัฒนชัยนับเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดยิ่ง เพราะการให
นายสุวทิ ย คุณกิตติเขามาดํารงตําแหนงแทน นับเปนตัวเลือกที่ดอยกวาเปนอันมาก นายสุวิทย
เหมือนกับ พ.ต.ท. ทักษิณในขอที่ไมมีความสันทัดและความรอบรูดานนโยบายการศึกษา แตตาง
จาก พ.ต.ท. ทักษิณที่ไมมีบารมีและอํานาจในการตัดสินใจมากเทา
กลุมขุนนางนักวิชาการดานการศึกษาพยายามประโคมขาวผานสื่อมวลชนวา
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไมจริงใจในการปฏิรูปการศึกษา โดยที่สื่อมวลชนชวยรับลูกอยางดียิ่ง
คนกลุม นีพ้ ยายามชีน้ ําวา หากรัฐบาลมีความจริงใจในการปฏิรูปการศึกษา ก็ตองดําเนินการตาม
แผนที่กําหนดโดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และตามเงื่อนเวลาที่กําหนดไวใน พ.ร.บ.การ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หากกลาวดวยภาษาชาวบาน ผูนําสํานักงานปฏิรูปการศึกษาและ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติประกาศกองวา ‘กูเปนนักปฏิรูปการศึกษา’ หากมึงมี
ความจริงใจในการปฏิรูปการศึกษา มึงตองทําตามแผนที่กูกําหนดไว หากมึงไมทําตามแผนที่กู
กําหนด มึงหาไดมีความจริงใจในการปฏิรูปการศึกษาไม
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยตองเปนฝายตั้งรับในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ยิ่งนาย
สุวิทยดวยแลวตองยืนพิงกํ าแพงสูอยางมวยวัด เพราะไมมีความคิดของตนเองในการวิพากษ
ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนดโดยกลุมขุนนางนักวิชาการ ในประการสําคัญ นายสุวิทย
ไมสามารถเสนอยุทธศาสตรอันเปนทางเลือกได หากนายสุวทิ ยปฏิเสธแนวทางของคณะกรรมการ
ปฏิ รู ป การศึ ก ษา นายสุวิ ท ยควรจะนํ าเสนอยุ ท ธศาสตรท างเลือกเพื่อใหประชาชนพิจารณา
เปรียบเทียบ
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รัฐบาลพรรคไทยรักไทยและนายสุวทิ ย นอกจาก ‘พายแพ‘ สงครามทางความคิด
แลว ยังพายแพสงครามประชาสัมพันธอีกดวย ดังเปนที่ทราบกันดีวา เลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปน ‘นักการตลาดการศึกษา’ มืออาชีพ สํานักงานดังกลาว
นอกจากจะจัดสรรงบประมาณในการวิจัยและการพิมพหนังสือวาดวยการปฏิรูปการศึกษาแลว
ยังทุม งบประมาณในการประชาสัมพันธอีกดวย สํานักงานปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปน ‘หนวยงานลูก’
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ก็ยึดแนวทาง ‘การตลาดการศึกษา’ เฉกเชน
เดียวกัน ทัง้ สองหนวยงานทุมงบประมาณการประชาสัมพันธเปนจํานวนมาก โดยที่ไมทราบแนชัด
และไมโปรงใสวา ใชจายเงินจํ านวนเทาไร และจากแหลงใด แตที่แนชัดก็คือ มีการใชจาย
ประชาสั ม พั น ธทางโทรทัศนทั้งอยางเปดเผยและอยางแอบแฝง รวมทั้งการเชาพื้นที่ในหนา
หนังสือพิมพในการโฆษณาประชาสัมพันธ แตไมแนชัดวามีการจายเงินแกหนังสือพิมพและ
คอลัมนิสตในรูปรายจายในการประชาสัมพันธหรือไม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ สื่อมวลชนยืนอยูขางกลุม
ขุนนางนักวิชาการ และเชื่อทั้งโดยอามิสหรือโดยมิไดพิเคราะหวา หากตองการปฏิรูปการศึกษา
ตองเดินตามแนวทางที่กําหนดโดยขุนนางนักวิชาการกลุมนี้
นอกจากการทุม การใชจายดานการประชาสัมพันธแลว สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติยังทุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ ระดมครูทั่วประเทศเขารวม
ประชุมและเขาชมนิทรรศการ ครูจํานวนมากเขารวมกิจกรรมดวยอาการไมแนใจ เพราะกระบวน
การปฏิรูปการศึกษากอใหเกิดความไมมั่นคงแหงอาชีพครู หลายคนเขารวมกิจกรรมเพราะหวัง
‘คะแนนเก็บ’ เพื่อใหไดมาซึ่งใบประกอบวิชาชาพีครู ครูที่ออกมาคัดคานการปฏิรูปการศึกษา
คงไมได ‘คะแนนเก็บ’ และคงถูกมองวาเปนเตาลานป กระบวนการปลุกระดมครูเปนไปอยาง
ตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแนวรวมในการปฏิรูปการศึกษา อยางนอยที่สุดเพื่อมิใหครูเปนผูตอตาน
กระบวนการปฏิรูปเสียเอง
รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรกําลังเขามุมอับในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา
เพราะพ า ยแพ ส งครามทางความคิ ด และสงครามประชาสั ม พั น ธ ทั้ ง ๆที่ ก ารตลาดและการ
ประชาสัมพันธเปนกิจกรรมที่พรรคไทยรักไทยมีทักษะอยางสูง กลุมขุนนางรักวิชาการประสบ
ความสําเร็จในการใชวิธี ‘การตลาดการศึกษา’ ในการสรางแนวรวม ดวยการดึงกลุมสื่อสารมวลชน
และกลุมครูเปนฐาน ในขณะที่รัฐบาลปราศจากแนวรวม เนื่องเพราะรัฐบาลไมสามารถนําเสนอ
ยุทธศาสตรทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหมีการเปรียบเทียบ การพายแพ ‘สงครามการ
ตลาด’ เปนการพายแพในสนามรบที่พรรคไทยรักไทยมีความชํานัญพิเศษ อาการเขามุมอับทําให
รั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารเริ่ ม แสดงอํ านาจเป น ธรรม นอกจากข ม ขู  เ ลขาธิ ก าร
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติดวยวาจาแลว ยังดากราดบรรดาอดีตนักการศึกษาในสังกัด
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พรรคประชาธิปตยอีกดวย อาการ ‘น็อตหลุด’ ยิง่ ทําใหภาพลักษณของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการเสื่อมทรามลงไปอีก
กลุม ขุนนางนักวิชาการนาจะชนะสงคราม ‘การปฏิรูปการศึกษา’ ได แตแลวมาน
บังตาประชาชนเริม่ ถูกทําลาย ในดานหนึ่ง สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติและกระทรวง
ศึกษาธิการมิอาจตกลงกันไดในประเด็นคาใชจายตอหัวนักเรียน ซึ่งจะใชเปนฐานในการจัดสรร
งบประมาณ แสดงใหเห็นถึงความไมพรอมของระบบราชการในการปฏิรูปการศึกษา โดยที่มีการ
ประโคมขาวกอนหนานี้วา ความไมพรอมของฝายการเมืองเปนอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา
ทั้ ง ๆระบบราชการเองมีความไมพ รอมไมยิ่งหยอนกวากันในอีกหลายๆดาน ในอีกดานหนึ่ง
ความขัดแยงดานผลประโยชนในกระบวนการคัดสรรบริษัทผูมีอํานาจในการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาสรางความเสื่อมเสียแก สมศ. (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา)
ประชาชนเริ่มหูตาสวางวา การปฏิรูปการศึกษากอใหเกิดธุรกิจการศึกษา ครูและโรงเรียนจะถูก
ประเมินคุณภาพไมแตกตางจากรถยนตที่ถูกอูรถยนตตรวจสภาพ ในแงนี้ สํ านักงานปฏิรูป
การศึกษากําลังเรงรัดใหระบบการศึกษาของไทยแปรสภาพเปนระบบทุนนิยมวิชาการ (Academic
Capitalism) อันเปนระบบที่สามารถหาประโยชนเชิงธุรกิจจากการจัดการศึกษาไดเร็วกวาที่ควร
ไมตองสงสัยเลยวา บรรดาผูประกอบการธุรกิจการศึกษาเหลานี้มีความสัมพันธไมทางหนึ่ง
ก็ทางใดกับกลุมขุนนางนักวิชาการผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษา มิไยตองกลาววา กลุมขุนนาง
นักวิชาการเหลานี้ไดตบเทาและเตรียมที่จะตบเทาเขาไปยึดกุมองคกรใหมและหนวยงานใหม
ซึง่ จัดตั้งขึ้นตามแผนการปฏิรูปการศึกษาดวย
อาการมะงุ ม มะงาหราของรั ฐ บาลไทยรั ก ไทยและรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวง
ศึกษาธิการในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา แมจะกอใหเกิดความไมพอใจและขัดใจกลุมขุนนาง
นักวิชาการ แตก็สรางคุณูปการแกสังคมไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่กํ าหนดโดย
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตองการ ‘ปฏิรูป’ พรอมๆกันทุกๆดานในลักษณะ Shock
Therapy โดยมิไดพจิ ารณาปจจัยเชิงสถาบันและบริบทของสังคมไทย จะนํามาซึ่งความโกลาหล
และหายนภัยอยางเหลือคณานับ
สุวทิ ย คุณกิตติ ทําดีดวยการนั่งทับแผนการปฏิรูปการศึกษา แมจะเปนการทําดี
โดยไมตงั้ ใจ แผนการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องที่ทบทวนได พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
แกไขได เงือ่ นเวลาที่กําหนดไวในกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนแปลงได ทายที่สุด บรรดาองคกรที่จัดตั้ง
ขึน้ โดยกฎหมายฉบับนี้ยุบได
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สุวิทย คุณกิตติควรจะทําดียิ่งขึ้นไปอีก ดวยการเรงรัดทบทวนแผนการปฏิรูป
การศึกษา และเรงรัดการแกไข พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษา
เปนประโยชนแกทวยราษฎร มิใชเปนประโยชนแกผูรางแผน

