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การเมืองวาดวยการปฏิรูปการศึกษา

                        รังสรรค  ธนะพรพันธุ

ในฐานะราษฎรผูมีสิทธิเลือกตั้ง ผมควรมีสิทธิในการมีสวนรวมในการปฏิรูป 
การศกึษา ผมมขีอกงัวลในเรื่องนี้อยู 2 ดาน ดานหนึ่ง ผมเกรงวา กระบวนการปฏิรูปการศึกษาอาจ
จะเริม่ตนไมได แตอีกดานหนึ่ง ผมเกรงวา หากการปฏิรูปการศึกษาเดิมตามกระบวนการที่กํ าหนด
โดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจะนํ ามาซึ่งหายนภัยและความฉิบหายแกบานเมือง

ขุนนางนักวิชาการในภาคการศึกษาพยายามโฆษณาประชาสัมพันธเพื่อใหคํ าวา 
“การปฏรูิปการศกึษา” มีความหมายเชิงบวก  และระบายสีเพื่อใหภาพ “กูคือนักปฏิรูปการศึกษา” 
แต ‘การปฏิรูปการศึกษา’ จะมีความหมายเชิงบวกไดก็ตอเมื่อดํ าเนินการตามแผนที่กํ าหนดโดย
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา หากไมดํ าเนินการตามแผนดังกลาวก็พยายามโฆษณาชวนเชื่อ 
เพื่อใหประชาชนหลงเขาใจวา การไมดํ าเนินการตามแผนที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการปฏิรูป 
การศึกษา หาใช ‘การปฏิรูปการศึกษา’ ไม หากประชาชนหลงเชื่อการโฆษณาดังกลาวนี้ สํ านักงาน
ปฏิรูปการศึกษาและสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติก็จะมีอํ านาจผูกขาดและเปน 
เจาของลิขสิทธิ์คํ าวา ‘การปฏิรูปการศึกษา’  หากการณเปนเชนนี้  ระบอบเผด็จการดานการศึกษา 
กจ็ะเตบิใหญ ในสังคมประชาธิปไตย เรามิควรใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดหรือหนวยงานหนึ่งหนวยงาน
ใดผกูขาดความคิดในการปฏิรูปการศึกษา แทที่จริงแลว ความคิดวาดวยการปฏิรูปการศึกษามีอยู
อยางหลากหลาย  สมควรพิจารณาประยุกตใชใหเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถือกํ าเนิดในยุครัฐบาลพรรคประชาธิปตย 
กฎหมายฉบับนี้ผานรัฐสภาโดยไมยากลํ าบาก เพราะพรรคประชาธิปตยกุมเสียงขางมากในสภา 
ผูแทนราษฎร โดยที่รัฐสภาเกือบมิไดถกอภิปรายนัยและผลกระทบอันเกิดจากการบังคับใช
กฎหมายนี้ในระดับมหภาค และจับประเด็นมิไดวา อะไรคือยุทธศาสตรในการปฏิรูปการศึกษา  
ในเวลานัน้ มผูีอาวุโสที่ทักทวงการเรงคลอดกฎหมายฉบับนี้ แตเปนเพราะฝายการเมือง (รัฐบาล
พรรคประชาธิปตย) ตองการสรางผลงานดานการศึกษา อันตรงกับความตองการของขุนนาง 
นกัวชิาการในภาคการศึกษา  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงมีผลในการกํ าหนดกฎ
กตกิาในการปฏิรูปการศึกษาโดยไมยากลํ าบาก
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การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองอันมีผลใหพรรคไทยรักไทยจัดตั้งรัฐบาลแทนพรรค
ประชาธปิตย สรางความไมสบายใจแกขุนนางนักวิชาการในภาคการศึกษาไมนอย อยางนอยที่สุด 
เลขาธิการสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติซึ่งเปนที่ทราบกันดีว าฝกฝายพรรค 
ประชาธปิตยจัดอยูในกลุมนี้และออกอาการในบางขณะ แตการที่รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร 
เลอืกนายแพทยเกษม วฒันชยัเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธกิาร ท ําใหคนกลุมนี้เบาใจไดวา 
‘การปฏิรูปการศึกษา’ ตามแนวทางของตนมีหนทางเปนไปได  แตความหวังตองดับวูบเมื่อ 
นายแพทยเกษมตองลาออก เพราะมิอาจทนแรงเสียดทานทางการเมืองภายในรัฐบาลและ 
ในกระทรวงศึกษาธกิารได

การเขามาขดัตาทัพของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ในการดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรี 
วาการกระทรวงศึกษาธิการมิไดชวยใหสถานการณดีข้ึน เพราะนอกจากจะไมมีเวลาและมิใช 
‘เทวดา’ แลว  พ.ต.ท. ทกัษิณยังไมมีความสันทัดและความรอบรูในดานนโยบายการศึกษาอีกดวย 
ตลอดระยะเวลาที่ดํ ารงตํ าแหนงนี้จึงเกือบมิไดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปการศึกษาเลย  
การไมยับยั้งใบลาของนายแพทยเกษม วฒันชัยนับเปนการตัดสินใจที่ผิดพลาดยิ่ง เพราะการให
นายสุวทิย คุณกติตเิขามาดํ ารงตํ าแหนงแทน นับเปนตัวเลือกที่ดอยกวาเปนอันมาก นายสุวิทย
เหมอืนกบั พ.ต.ท. ทักษิณในขอที่ไมมีความสันทัดและความรอบรูดานนโยบายการศึกษา แตตาง
จาก พ.ต.ท. ทักษิณที่ไมมีบารมีและอํ านาจในการตัดสินใจมากเทา

กลุมขุนนางนักวิชาการดานการศึกษาพยายามประโคมขาวผานสื่อมวลชนวา  
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไมจริงใจในการปฏิรูปการศึกษา โดยที่ส่ือมวลชนชวยรับลูกอยางดียิ่ง  
คนกลุมนีพ้ยายามชีน้ํ าวา หากรัฐบาลมีความจริงใจในการปฏิรูปการศึกษา ก็ตองดํ าเนินการตาม
แผนที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และตามเงื่อนเวลาที่กํ าหนดไวใน พ.ร.บ.การ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หากกลาวดวยภาษาชาวบาน ผูนํ าสํ านักงานปฏิรูปการศึกษาและ
สํ านกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติประกาศกองวา ‘กเูปนนักปฏิรูปการศึกษา’  หากมึงมี
ความจริงใจในการปฏิรูปการศึกษา มึงตองทํ าตามแผนที่กูกํ าหนดไว หากมึงไมทํ าตามแผนที่กู
ก ําหนด  มึงหาไดมีความจริงใจในการปฏิรูปการศึกษาไม

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยตองเปนฝายตั้งรับในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา ยิ่งนาย
สุวิทยดวยแลวตองยืนพิงกํ าแพงสูอยางมวยวัด เพราะไมมีความคิดของตนเองในการวิพากษ 
ยทุธศาสตรการปฏรูิปการศึกษาที่กํ าหนดโดยกลุมขุนนางนักวิชาการ ในประการสํ าคัญ นายสุวิทย
ไมสามารถเสนอยทุธศาสตรอันเปนทางเลือกได หากนายสุวทิยปฏิเสธแนวทางของคณะกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษา นายสุวิทยควรจะนํ าเสนอยุทธศาสตรทางเลือกเพื่อใหประชาชนพิจารณา 
เปรียบเทียบ
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รัฐบาลพรรคไทยรักไทยและนายสุวทิย  นอกจาก ‘พายแพ‘ สงครามทางความคิด
แลว ยังพายแพสงครามประชาสัมพันธอีกดวย ดังเปนที่ทราบกันดีวา เลขาธิการสํ านักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปน ‘นกัการตลาดการศึกษา’ มอือาชพี  สํ านักงานดังกลาว 
นอกจากจะจัดสรรงบประมาณในการวิจัยและการพิมพหนังสือวาดวยการปฏิรูปการศึกษาแลว  
ยงัทุมงบประมาณในการประชาสัมพันธอีกดวย  สํ านักงานปฏิรูปการศึกษาซึ่งเปน ‘หนวยงานลูก’
ของสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ก็ยึดแนวทาง ‘การตลาดการศึกษา’ เฉกเชน 
เดยีวกนั ทัง้สองหนวยงานทุมงบประมาณการประชาสัมพันธเปนจํ านวนมาก โดยที่ไมทราบแนชัด
และไมโปรงใสวา ใชจายเงินจํ านวนเทาไร และจากแหลงใด แตที่แนชัดก็คือ มีการใชจาย 
ประชาสัมพันธทางโทรทัศนทั้งอยางเปดเผยและอยางแอบแฝง รวมทั้งการเชาพื้นที่ในหนา 
หนังสือพิมพในการโฆษณาประชาสัมพันธ แตไมแนชัดวามีการจายเงินแกหนังสือพิมพและ 
คอลมันสิตในรูปรายจายในการประชาสัมพันธหรือไม ผลที่เกิดขึ้นก็คือ ส่ือมวลชนยืนอยูขางกลุม
ขุนนางนักวิชาการ และเชื่อทั้งโดยอามิสหรือโดยมิไดพิเคราะหวา หากตองการปฏิรูปการศึกษา 
ตองเดนิตามแนวทางที่กํ าหนดโดยขุนนางนักวิชาการกลุมนี้

นอกจากการทุมการใชจายดานการประชาสัมพันธแลว สํ านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติยังทุมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ ระดมครูทั่วประเทศเขารวม
ประชมุและเขาชมนิทรรศการ ครูจํ านวนมากเขารวมกิจกรรมดวยอาการไมแนใจ เพราะกระบวน
การปฏิรูปการศึกษากอใหเกิดความไมมั่นคงแหงอาชีพครู หลายคนเขารวมกิจกรรมเพราะหวัง 
‘คะแนนเก็บ’ เพื่อใหไดมาซึ่งใบประกอบวิชาชาพีครู  ครูที่ออกมาคัดคานการปฏิรูปการศึกษา 
คงไมได ‘คะแนนเก็บ’ และคงถูกมองวาเปนเตาลานป กระบวนการปลุกระดมครูเปนไปอยาง 
ตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแนวรวมในการปฏิรูปการศึกษา อยางนอยที่สุดเพื่อมิใหครูเปนผูตอตาน
กระบวนการปฏิรูปเสียเอง

รัฐบาล พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตรกํ าลังเขามุมอับในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา 
เพราะพายแพสงครามทางความคิดและสงครามประชาสัมพันธ ทั้งๆที่การตลาดและการ 
ประชาสัมพันธเปนกิจกรรมที่พรรคไทยรักไทยมีทักษะอยางสูง กลุมขุนนางรักวิชาการประสบ 
ความสํ าเร็จในการใชวิธี ‘การตลาดการศึกษา’ ในการสรางแนวรวม ดวยการดึงกลุมส่ือสารมวลชน
และกลุมครูเปนฐาน ในขณะที่รัฐบาลปราศจากแนวรวม เนื่องเพราะรัฐบาลไมสามารถนํ าเสนอ
ยทุธศาสตรทางเลือกในการปฏิรูปการศึกษา  เพื่อใหมีการเปรียบเทียบ  การพายแพ ‘สงครามการ
ตลาด’ เปนการพายแพในสนามรบที่พรรคไทยรักไทยมีความชํ านัญพิเศษ อาการเขามุมอับทํ าให
รัฐมนตรีว าการกระทรวงศึกษาธิการเริ่มแสดงอํ านาจเปนธรรม นอกจากขมขู เลขาธิการ 
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติดวยวาจาแลว ยังดากราดบรรดาอดีตนักการศึกษาในสังกัด 
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พรรคประชาธิปตยอีกดวย  อาการ ‘นอ็ตหลุด’ ยิง่ท ําใหภาพลักษณของรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการเสื่อมทรามลงไปอีก

กลุมขุนนางนักวิชาการนาจะชนะสงคราม ‘การปฏิรูปการศึกษา’ ได  แตแลวมาน
บังตาประชาชนเริม่ถกูทํ าลาย ในดานหนึ่ง สํ านักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติและกระทรวง
ศึกษาธิการมิอาจตกลงกันไดในประเด็นคาใชจายตอหัวนักเรียน ซึ่งจะใชเปนฐานในการจัดสรร 
งบประมาณ แสดงใหเห็นถึงความไมพรอมของระบบราชการในการปฏิรูปการศึกษา โดยที่มีการ
ประโคมขาวกอนหนานี้วา ความไมพรอมของฝายการเมืองเปนอุปสรรคในการปฏิรูปการศึกษา 
ทั้งๆระบบราชการเองมีความไมพรอมไมยิ่งหยอนกวากันในอีกหลายๆดาน ในอีกดานหนึ่ง  
ความขัดแยงดานผลประโยชนในกระบวนการคัดสรรบริษัทผูมีอํ านาจในการประเมินคุณภาพการ
ศึกษาสรางความเสื่อมเสียแก สมศ. (สํ านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) 
ประชาชนเริ่มหูตาสวางวา การปฏิรูปการศึกษากอใหเกิดธุรกิจการศึกษา ครูและโรงเรียนจะถูก
ประเมินคุณภาพไมแตกตางจากรถยนตที่ถูกอูรถยนตตรวจสภาพ ในแงนี้ สํ านักงานปฏิรูป 
การศกึษากํ าลังเรงรัดใหระบบการศึกษาของไทยแปรสภาพเปนระบบทนุนิยมวิชาการ (Academic 
Capitalism) อันเปนระบบที่สามารถหาประโยชนเชิงธุรกิจจากการจัดการศึกษาไดเร็วกวาที่ควร  
ไมตองสงสัยเลยวา บรรดาผูประกอบการธุรกิจการศึกษาเหลานี้มีความสัมพันธไมทางหนึ่ง 
ก็ทางใดกับกลุมขุนนางนักวิชาการผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษา มิไยตองกลาววา กลุมขุนนาง 
นักวิชาการเหลานี้ไดตบเทาและเตรียมที่จะตบเทาเขาไปยึดกุมองคกรใหมและหนวยงานใหม  
ซึง่จดัตั้งขึ้นตามแผนการปฏิรูปการศึกษาดวย

อาการมะงุมมะงาหราของรัฐบาลไทยรักไทยและรัฐมนตรีว าการกระทรวง 
ศึกษาธิการในประเด็นการปฏิรูปการศึกษา แมจะกอใหเกิดความไมพอใจและขัดใจกลุมขุนนาง 
นักวิชาการ แตก็สรางคุณูปการแกสังคมไทย เพราะการเปลี่ยนแปลงตามแผนที่กํ าหนดโดย 
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา  ซึ่งตองการ ‘ปฏิรูป’ พรอมๆกันทุกๆดานในลักษณะ Shock 
Therapy โดยมไิดพจิารณาปจจัยเชิงสถาบันและบริบทของสังคมไทย จะนํ ามาซึ่งความโกลาหล
และหายนภยัอยางเหลือคณานับ

สุวทิย คุณกติติ ทํ าดีดวยการนั่งทับแผนการปฏิรูปการศึกษา แมจะเปนการทํ าดี
โดยไมต้ังใจ แผนการปฏิรูปการศึกษาเปนเรื่องที่ทบทวนได  พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขได เงือ่นเวลาที่กํ าหนดไวในกฎหมายฉบับนี้เปลี่ยนแปลงได ทายที่สุด บรรดาองคกรที่จัดตั้ง
ข้ึนโดยกฎหมายฉบับนี้ยุบได
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สุวิทย คุณกิตติควรจะทํ าดียิ่งขึ้นไปอีก ดวยการเรงรัดทบทวนแผนการปฏิรูป 
การศกึษา และเรงรัดการแกไข พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เพื่อใหการปฏิรูปการศึกษา
เปนประโยชนแกทวยราษฎร  มิใชเปนประโยชนแกผูรางแผน
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