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พลังภาคเอกชน 
กับการปฏิรูปการเรียนรู้

‘เวทีการศึกษากับการเปล่ียนแปลงประเทศไทย’ จัดข้ึนโดยส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และ

ครอบครวั (ส�านกั ๔) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ (สสส.) ร่วมกบัมูลนธิสิดศร-ีสฤษด์ิวงศ์  

(มสส.) และภาคทีีเ่กีย่วข้องทัง้ในระดับนโยบายและระดับปฏิบติั เพ่ือให้เป็นเวทพีบปะแลกเปล่ียนเรยีนรูอ้ย่างต่อ

เนือ่งโดยเม่ือวันที ่๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ได้จดัประชุมในหัวข้อ ‘พลงัภาคเอกชนกบัการปฏริปูการเรยีนรู’้  
เพ่ือน�าเสนอบทเรยีนจากโรงเรยีนต้นแบบโดยความร่วมมือจากภาคเอกชนเพ่ือขับเคล่ือนงานด้านการศกึษาพ้ืน

ฐานและการพัฒนาผู้น�า อันจะน�าไปสู่การปฏิรูปการเรียนรู้ต่อไป

กลไกส�าคัญในการขับเคลื่อนคือ พลังจากภาคเอกชนที่จะเข้ามาเติมเต็ม สานต่อและเชื่อมโยงกับพลังจาก

ชุมชม ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน เด็กนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนผู้น�าในชุมชนท้องถิ่น โดยอาศัยบทเรียนจาก

โรงเรียนต้นแบบเพื่อน�าไปสู่การปฏิรูประบบการเรียนรู้อย่างทั่วถึงทั้งประเทศอย่างเท่าเทียมและยั่งยืน

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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๑.
พลังภาคเอกชนสู่การปฏิรูป

“ตอนนี้ภาคเอกชนมีก�าลังมากที่สุด เพราะฉะนั้นมีความจ�าเป็นที่ภาคเอกชนจะต้องเข้ามาสู่การพัฒนา

หลายอย่างในภาคต่างๆ แต่พอเรามาพูดกันเรื่องพลังภาคเอกชนกับการปฏิรูปการเรียนรู้นั้นอยู่ภายใต้แนวคิด

ใหญ่เรื่อง Business for Development หรือภาคธุรกิจกับการพัฒนาประเทศไทย อันนั้นเป็นแนวคิดใหญ่ 

และภายใต้แนวคิดนั้นน�าไปสู่ยุทธศาสตร์ที่เรียกว่า ‘ประชารัฐ’ ที่รัฐบาลด�าเนินการอยู่” ศ.นพ.ประเวศ วสี  
รองประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษด์ิวงศ์ กล่าวปาฐกถาน�าในเวทีเสวนา โดยอธิบายถึงความซับซ้อนของสังคมใน

ยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนองค์ความรู้ในรูปแบบเดิมจ�าต้องมีการ‘ปฏิวัติการเรียนรู้’ (Learning 

Revolution) จากเดิมทีม่หาวิทยาลัยเคยมีค�าตอบในการแก้ปัญหาได้แปรเปล่ียนไปสู่สถาบนัอืน่ นัน่กค็อืองค์กร

ต่างๆ ในภาคเอกชน

รูปแบบการจัดการขององค์กรภาคเอกชนที่คนทั่วไปเข้าใจ รวมทั้งภาพลักษณ์ที่สะท้อนให้เห็นในอดีต

ที่ผ่านมามักเป็นไปในรูปแบบของการให้เงิน หรือสนับสนุนเงินทุนเพ่ือน�าไปใช้ในการพัฒนา ทว่าที่สุดแล้ว  

ศ.นพ.ประเวศ ได้ให้ข้อสรุปว่า การพัฒนาต้องไม่ใช่เพียงแค่การให้เงิน แต่การพัฒนาคือการเรียนรู้และปฏิบัติ 

ไปด้วยกัน เพราะฉะนั้นส่ิงที่เครือข่ายวิชาการด้านการศึกษาพยายามท�ากันมาตลอดคือการใช้กระบวนการ 

ที่เรียกว่า‘การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ’ (Interactive Learning Room Solution) ในสถานการณ์จริง 

“เพราะสถานการณ์จริงมีความซับซ้อน มีความยาก มีความจ�าเพาะ ไม่มีใครสามารถใช้ความรู้ส�าเร็จรูป

ท�าได้ เนื่องจากมีหลายคน หลายองค์กร หลายสถาบันเกี่ยวข้อง จึงต้องเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ ใน

สถานการณ์จรงิ อนันีเ้ป็นเครือ่งมือทีท่�าให้ผ่านความยากไปได้และท�าให้เกดิความเปล่ียนแปลงต่างๆ ในทศิทาง

ที่ดีขึ้น” 

คิดไม่เป็น จัดการไม่เป็น อยู่ร่วมกันไม่เป็น ไม่รู้ความจริงของแผ่นดินไทยทำาอะไรไม่เป็น

คือ

วิกฤติเศรษฐกิจ การเมือง สังคม
สิ่งแวดล้อม ศีลธรรม

คุณภาพคน

การท่องวิชา

การศึกษาไทยในรอบ 
๑๐๐ ปีที่ผ่านมา

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
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เอาวิชาเป็นตัวตั้ง

ศ.นพ.ประเวศ ยังกล่าวต่ออีกว่า การศึกษาไทยในรอบร้อยปีที่ผ่านมานั้นเรามุ่งเน้นไปที่เรื่องการท่องจ�า

มากกว่าการลงมือปฏิบัติ เมื่อขาดการลงมือปฏิบัติ จึงขาดภูมิปัญญาในการคิดเชื่อมโยง ขาดระบบการจัดการ

ทางความคดิ เพราะมัวแต่เอาเวลาไปท่องหนงัสือ และเม่ือขาดการเช่ือมโยงความคดิ กไ็ร้ความรูท้ีแ่ท้จรงิเกีย่วกบั 

สังคมและประเทศ ก่อให้เกิดวิกฤติ ๖ ข้อที่น�าไปสู่เหตุผลของการปฏิรูปการเรียนรู้ นั่นคือ วิกฤติเศรษฐกิจ

การเมืองสังคมสิ่งแวดล้อม ศีลธรรม และวิกฤติคุณภาพคน

“ทีนี้ ถ้าเราพูดถึงปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูปการศึกษา ก็คือการอภิวัฒน์ การพัฒนาคุณภาพคนไทยทั้งหมด 

ซึ่งต้องมองให้กว้างกว่าเดิมเพราะถ้าเราพูดถึงเรื่องการศึกษาอย่างเดียว เรามักจะมองแค่กระทรวงศึกษา  

มองเฉพาะโรงเรียน”

ในการปฏิรูปการเรียนรู ้และระบบการศึกษา ศ.นพ.ประเวศ ไม่เพียงแต่มองปัญหาด้านการเรียน 

การสอนเท่านัน้ หากยังมองไปถงึปัญหาในเชิงเศรษฐกจิ โดยเฉพาะในครอบครวัทีพ่่อแม่ยากจน เนือ่งจากแต่ละปี 

ประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ปีละ ๗๐๐,๐๐๐ คน ค�าถามที่ส�าคัญคือ หากพ่อแม่ที่ยากจนเหล่านั้นยังยากจน 

การศึกษา ไม่มีเวลาเล้ียงดู ให้การสอนเท่าที่เวลามีแล้ว จะเกิดอะไรข้ึน ดังนั้น จึงจ�าเป็นต้องมองให้ไกลกว่า

ระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน

ค�าตอบในเรื่องนี้ ศ.นพ.ประเวศ ได้ชี้ให้เห็นว่า การที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ได้นั้น ต้องไม่ใช่ไปท�าให้นักเรียน

ได้คะแนนดีขึน้ แต่เป็นการเปล่ียนฐานการเรยีนรูจ้ากการเอาวิชาเป็นตัวต้ัง ให้เป็นการเอาชีวิตเป็นตัวต้ัง เพราะ

ชีวิตคือการศึกษา การศึกษาคือชีวิต

เม่ือเอาชีวิตเป็นตัวต้ัง จึงท�าให้คนรู้จักคิดเป็น ท�าเป็น จัดการปัญหาเป็น อยู่ร่วมกับสังคมเป็น รวมถึงรู้

ความจริงของแผ่นดินไทยและของโลก

การปฏิรูปการเรียนรู้-การอภิวัฒน์การพัฒนาคุณภาพคน

คิดเป็น จัดการเป็น อยู่ร่วมกันเป็น รู้ความจริงของแผ่นดินไทยทำาเป็น

แก้วิกฤติชาติิพัฒนาอย่างบูรณาการ

เปลี่ยนฐานการเรียนรู้

เอาชีวิตเป็นตัวตั้ง

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
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“ในส่วนของภาคเอกชน เรามีสถานประกอบการทั้งประเทศคาดว่าประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ แห่ง ซึ่งจุดแข็ง 

อย่างหนึ่งของภาคธุรกิจเอกชนหรือสถานประกอบการที่ประสบความส�าเร็จต้องมี ๓ อย่าง คือบุคลากรต้อง

ท�างานเป็น อดทน และรับผิดชอบ ถ้าเอกชนเหล่านี้สามารถเช่ือมโยงกับโรงเรียนทั้งหมดที่มีอยู่ทั่วประเทศ

ประมาณ ๓๗,๐๐๐ แห่ง เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกฝนให้ท�างานเป็น สร้างคนที่มีความอดทนและรับผิดชอบ  

จากนั้นก็น�าความรู้เข้าไปเพ่ิมเติมให้การท�างานได้ดีข้ึน ถ้าท�าตรงนี้ได้ ทั้งโรงเรียนและภาคเอกชนก็จะได้

ประโยชน์ร่วมกัน อันนี้คือการจัดการ”

ทำาสิ่งที่ตนชอบ

ความสุข

ผลของงาน

คุณค่า มูลค่า

การเรียนรู้ร่วมกันในการปฏิบัติ 

เพื่อเอาชนะสิ่งยาก

อดทนทำาได้นาน ทำาให้ประณีต=ความงาม
(ศิลปะ)

TransformationPersonal, Organization, Social

ระบบการเรียนรู้จากการลงมือทำา

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
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เม่ือระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนที่มีมาแต่เดิมไม่ตอบโจทย์ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบันอีกต่อไป 

องค์การภาคเอกชนจึงเป็นค�าตอบของโลกในยุคปัจจุบัน ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ มองว่าการจะปฏิรูปการเรียนรู้

และปฏิรูปการศึกษาไทยได้นั้น จ�าเป็นต้องอาศัยพลังของภาคเอกชนในการท�างานร่วมกันทั้งในระดับจังหวัด

โดยอาศัยโครงสร้างของแต่ละจังหวดั ทั้งในส่วนของภาคการศึกษา ภาคองค์กรปกครองท้องถิ่น และภาคธุรกิจ 

โดยอาศัยพันธมิตรจากองค์กรภาคเอกชนหากร่วมมือกันจะน�ามาซึ่งการสร้างสัมมาชีพเต็มพ้ืนที่ และสามารถ

แก้ปัญหาวิกฤติชาติได้อย่างบูรณาการ

“ถ้าในแต่ละจังหวัดได้เข้าไปร่วมมือกับภาคธุรกิจ ไปร่วมกับภาคการศึกษา ไปร่วมกับองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิน่ เพ่ือจะช่วยกนัปฏิรปูการเรยีนรู ้ช่วยกนัขยายฐานออกไป ถ้าเราจบัตรงนีไ้ด้ ไม่เพียงแค่โรงเรยีนเท่านัน้

ที่จะได้ประโยชน์เพราะในทุกพ้ืนที่เรามีเด็ก มีเยาวชน ซึ่งจะสามารถพัฒนาตนเองข้ึนมาเป็นอนาคตของชาติ 

เลยทีเดียว” รองประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ระบุ

สถานประกอบการ ๔๐๐,๐๐๐ แห่ง

การเรียนรู้ร่วมกัน
ในการปฏิบัติ 

ในสถานการณ์จริง

(ทำาเป็น อดทน รับผิดชอบ)

โรงเรียน ๓๗,๐๐๐
+การจัดการ

ส่วนกลาง

จังหวัด

ภาคีส่งเสริม 
ปฏิรูปการเรียนรู้

ภาคธุรกิจ

ภาคการศึกษา องค์กรปกครองท้องถิ่น

ภาคจัดองค์กรภาคเอกชน

Business Council for Education

สร้างสัมมาชีพเต็มพื้นที่

+

ภาคเอกชนกับการปฏิรูปการเรียนรู้

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
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๒.
เสริมสร้างผู้น�าการเปลี่ยนแปลง

จากเป้าหมายของโครงการประชารัฐด้านการศึกษาที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและยกระดับการจัดการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จัดท�าและเปิดเผยข้อมูลของสถาบันการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล และเพ่ือส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาระบบ ICT ตลอดจนถึงพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อก้าวไปสู่ระดับนานาชาติ 

ศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ- 

ผู้จดัการใหญ่ และประธานคณะผู้บรหิาร บรษิทั ทรคูอร์ปอเรช่ัน จ�ากดั (มหาชน) ในฐานะหัวหน้าทมีภาคเอกชน 

คณะท�างานสานพลังประชารัฐด้านการศึกษาพ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น�า กล่าวถึงภาพรวมของการขับเคล่ือน

งานสานพลังประชารฐัเอาไว้ว่าการเปล่ียนแปลงระบบการศกึษาไทยนัน้ส่วนหนึง่ควรเน้นไปทีตั่วระบบนเิวศของ

ระบบการศึกษาไทยและพื้นฐานด้านธรรมาภิบาล รวมถึงการเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการปฏิบัติ 

“แนวทางกค็อื ผู้อ�านวยการโรงเรยีนคร ูและครพ่ีูเล้ียงซึง่เป็นตัวแทนจากเอกชน ต้องมาวางเป้าหมายร่วมกนั  

ซึ่งเป้าหมายไม่จ�าเป็นต้องเหมือนกัน เพราะท้ายที่สุดแล้วเชื่อว่าเราจะเห็นสถาบันต้นแบบ หรือ best practice 

เกิดขึ้น แล้วถ้ามีการเปรียบเทียบผลการเรียนรู้แล้ว ผู้อ�านวยการโรงเรียนก็จะได้เรียนรู้จาก best practice นั้น

รวมทั้งท�าให้กลไกตลาดท�างาน เกิดการแข่งขันของสถานศึกษาต่างๆ ว่าจะท�าอย่างไรให้ผู้ปกครอง ชุมชน  

รวมทั้งเอกชนในท้องที่ได้เห็นผลลัพธ์ของการศึกษาที่ดีขึ้น” 

ศุภชัยอธิบายเพ่ิมว่า ในการช้ีชวนให้พ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเข้าใจเรื่องกลไกการตลาดด้าน 

การศกึษาทีส่อดคล้องกบัการปฏิรปูการเรยีนรูน้ัน้ จะต้องท�าให้พ่อแม่และผู้ปกครองมองเห็นศกัยภาพในตัวของ

บุตรหลาน มองเห็นความส�าคัญของการเรียน โดยกลไกนี้ไม่เพียงแต่เป็นกลไกในระดับท้องถิ่นที่จะต้องเข้ามา

ช่วยพัฒนาส่งเสรมิเท่านัน้ แต่ยังต้องขยายไปสู่ระดับประเทศอกีด้วย ซึง่จะท�าให้เกดิการขับเคล่ือนไปทัง้ภาพรวม 

ของระบบกลไกการตลาด ตลอดจนการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องต่อการดึงศักยภาพเด็กออกมา 

ในส่วนต่อมา ศุภชัยได้กล่าวต่ออีกว่า การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ นอกจากในด้านวิชาการ คุณธรรม 

จริยธรรม จะต้องมีระบบการเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าให้มากขึ้น ดังที่ ศ.นพ.ประเวศ น�าเสนอไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ

เกิดขึ้นได้ก็ด้วยการกระตุ้นของตัวผู้น�าในโรงเรียนหรือในชุมชนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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“จรงิๆ แล้วตัวผู้น�าการเปล่ียนแปลงกค็อืผู้น�าทีมี่อยู่แล้ว หรอือาจเป็นผู้อ�านวยการโรงเรยีนซึง่ท่านอาจต้อง

ใช้เวลาในการปรับตัว ฉะนั้น บทบาทของภาคเอกชนที่จะเข้ามาช่วยได้ก็คือ การสนับสนุนผ่านกองทุนโรงเรียน

ประชารัฐและสามารถที่จะส่งบุคลากรที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงเข้าไปในโรงเรียนได้ ตัวของครูเองก็เป็นผู้น�า

การเปล่ียนแปลงที่ค่อนข้างส�าคัญถ้าหากมีการฝึกอบรมให้ดีจะสามารถดึงศักยภาพทั้งของครูและเด็กนักเรียน

ได้ด้วย”

ศุภชัยเสนอว่า การเสริมสร้างศักยภาพสามารถท�าได้หลายแนวทาง เช่น การพัฒนาหลักสูตรความเป็น

ผู้น�า พัฒนาระบบอบรมออนไลน์ รวมถึงการใช้สื่อดิจิตอลเข้ามาผสมผสาน ซึ่งภาคเอกชนสามารถที่จะเข้ามา

เติมเต็มให้ได้

นอกจากการพัฒนาในระดับท้องถิ่นแล้ว ศุภชัยยังมองไปถึงการเช่ือมโยงไปสู่ระดับภูมิภาค การเสริม

ศักยภาพเข้าไปในสถาบันการศึกษาต่างๆ ผ่านความร่วมมือกับภาคเอกชน เพ่ือที่จะขับเคล่ือนให้ครอบคลุม

ทั่วทั้งประเทศ

“ถ้าเราสามารถดึงเอาบคุลากรระดับโลกเข้ามาช่วยได้ ทัง้อาจารย์ ทัง้นกัวิทยาศาสตร์ ไปจนถงึระดับบรหิาร

จดัการทีมี่ประสิทธภิาพสูง ซึง่จะท�าให้ระบบการเรยีนรูข้องเราปรบัตัวเรว็ข้ึน และท�าให้ก้าวไปสู่ตลาดทีใ่หญ่ข้ึน

กว่าเดิม ทั้งตลาดอาเซียน หรือตลาดในเอเชีย” 

จากมุมมองในระดับมหภาค ศุภชัยย้อนกลับมามองถึงระดับจุลภาคว่า ความรู้ความสามารถของคนไทย

ในภาพรวมถือว่าเติบโตก้าวหน้าขึ้นมาก ขาดแต่เพียงบุคลากรที่ถึงพร้อมทั้งในด้านศักยภาพและคุณภาพ เพื่อ

จะน�าไปสู่การพัฒนาตลาดที่ใหญ่ขึ้น ท�าให้ GDP ของประเทศเติบโตสูงขึ้น ซึ่งหากมีการพัฒนาระบบการศึกษา

อย่างทัว่ถงึกจ็ะน�าไปสู่การลดช่องว่างของความเหล่ือมล�า้ทัง้ในภาคอตุสาหกรรมและโดยเฉพาะภาคการเกษตร 

ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ 

ก้าวต่อไปของโครงการสานพลังประชารฐัทีศ่ภุชัยมองไว้กค็อื การสร้างบคุลากรทีมี่ความเช่ียวชาญในด้าน

ไอทแีละมัลติมีเดียข้ึนมา ส่วนทีมี่อยู่แล้วกต้็องพัฒนาความรูแ้ละทกัษะให้มากย่ิงข้ึน เพ่ือให้ระบบนเิวศการศกึษา

เป็นไปอย่างสมบูรณ์

“มุมมองของผมในเรือ่งระบบการศกึษา ผมมองว่าปัญหาทีเ่ป็นต้นเหตุคอื การผูกขาดระบบการศกึษากว่า  

๓๗,๐๐๐ โรงเรียนไว้ในมือของภาครัฐ ท�าให้กลไกตลาดไม่ท�างานเท่าที่ควร ทุกวันนี้กลไกตลาดของระบบ 

การศกึษาในอ�าเภอหรอืเมืองใหญ่ๆ ยังคงท�างานอยู่ พ่อแม่ผู้ปกครองส่วนหนึง่กย็อมทีจ่ะจ่ายแพงอกีหน่อยเพ่ือ

จะส่งลูกเรียนพิเศษ ส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนดังๆ 

“ดังนั้น ถ้าเราจะปรับเปล่ียนเรื่องการศึกษา โจทย์ก็คือท�าอย่างไรจึงจะกระจายทรัพยากรได้อย่างทั่วถึง 

ซึง่กองทนุประชารฐัการศกึษาอาจเป็นจดุเริม่ต้นได้อย่างหนึง่ และกลไกการตลาดจะขับเคล่ือนได้กต้็องเริม่จาก

ความโปร่งใส การวางเป้าหมาย และการติดตามประเมินผล” 

ศุภชัยบอกอีกว่า ทุกวันนี้กระทรวงศึกษาธิการมีงบประมาณปีละกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ล้าน แต่แนวปฏิบัติก็ยัง

คงเดิม ไม่สามารถเปลี่ยนได้ ยกเว้นว่าจะมีการปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการ ปรับโครงสร้างใหม่ และสร้างภาคี

แนวระนาบให้มากขึ้น โดยให้จังหวัด ท้องถิ่น โรงเรียน ผู้ปกครอง รวมถึงภาคเอกชน เข้ามามีส่วนร่วมก�าหนด

อนาคตการศึกษาของบุตรหลานร่วมกัน จึงสามารถขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ 
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๓.
เมื่อครูให้ความรักนักเรียน นักเรียนก็รักคร ู

หากจะท�าความเข้าใจถงึแนวทางการร่วมมืออย่างเป็นเครอืข่ายระหว่างโรงเรยีนกบัภาคเอกชน อาจจ�าเป็น

ต้องศึกษาจากตัวอย่างดีๆ ของโรงเรียนต้นแบบเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้น

นบัต้ังแต่เม่ือวันที ่๑ กรกฎาคม ๒๔๘๑ โรงเรยีนบ้านตะเคยีนรามก่อต้ังข้ึนโดยอาศยัศาลาวัดบ้านตะเคยีนราม 

ตะวันออกเป็นสถานที่เรียน ผ่านวันเดือนปีของสารพัดปัญหามาอย่างยาวนานจนมาถึงห้วงปี ๒๕๕๘ ปัญหา

เหล่านั้นจึงเริ่มได้รับการคล่ีคลายผ่านการริเริ่มของผู้อ�านวยการโรงเรียนคนปัจจุบัน อ�ำนวย มีศร ี ซึ่งได้ 

บอกเล่าสภาพโดยรวมของโรงเรียนบ้านตะเคียนรามไว้ว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ติดชายแดน เด็กนักเรียนส่วนใหญ ่

เป็นลูกชาวไร่ชาวนาที่มีเช้ือสายเขมร ซึ่ง ผอ.อ�านวย มองว่าเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ การคิด และอ่าน  

อันเป็นปัจจัยส�าคัญ

“คอืดูออกว่าเด็กคดิอะไรไม่เป็นกจ็ากการตอบค�าถามของเด็ก ทัง้เรือ่งทกัษะการแก้ปัญหาชีวิตของเด็ก เรือ่ง

ความพยายาม ความรับผิดชอบ ความอดทน การใช้เวลา การท�าการบ้าน ท�างานร่วมกันไม่เป็น ขาดเรียนมาก  

และที่ส�าคัญคือทะเลาะเบาะแว้งกัน ข้าวของหายบ่อย ย่ิงเปิดภาคเรียนใหม่ ได้ส่ิงของใหม่ๆ มาโรงเรียน  

ผู้ปกครองเพ่ิงซือ้ให้ พอมาโรงเรยีนถอดไว้แป๊บเดียวหาย หนงัสือสมุดเรยีนใหม่ๆ กห็าย หนกักว่านัน้คอืท�าลาย

ข้าวของโรงเรียน ไม่ฟังกติกา โมโหอะไรมาหน่อยก็ข่ีรุเข้ามาในห้องเรียนเลย เอาไม้ไปฟาดโต๊ะ ตู้ หลอดไฟ  

ผมถามว่าเพราะอะไร เขาโมโหคณุคร ูคณุครไูม่ให้เขาผ่าน เรยีนไม่ผ่านอย่างนีเ้ป็นต้น เพราะกติกาการประเมิน

เงื่อนไขปลายภาคว่าไว้อย่างนั้น ครูเขาก็ท�าตามกติกา แต่เด็กโมโห เหล่านี้คือปัญหาที่เผชิญอยู่ค่อนข้างจะ 

หนักมาก” 
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จากปัญหาที่ไม่เพียงเกิดจากตัวเด็กส่งผลไปสู่การเรียนไม่จบ หรือลาออกก่อนเรียนจบค่อนข้างสูงด้วย 

ข้อจ�ากัดของกติกาในการวัดผลประเมินการศึกษา จน ผอ.อ�านวย ต้องไปปรึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พ้ืนฐาน แต่ก็ไม่ได้รับแนวทางในการแก้ปัญหาที่ชัดเจนแต่อย่างใด กระทั่งแม้การน�าประสบการณ์ในฐานะ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมาต้ังแต่ห้วงปี ๒๕๓๔ มาใช้ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นรูปธรรมจวบจนปี 

๒๕๕๗-๒๕๕๘ เมื่อ ผอ.อ�านวยและคณะกรรมการโรงเรียนได้เดินทางไปดูงานที่โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา 

จังหวัดบุรีรัมย์ที่มีเงื่อนไขทางสภาพแวดล้อมและลักษณะของเด็กคล้ายคลึงกันกับโรงเรียนบ้านตะเคียนราม  

จึงน�ากลับมาพูดคุยเพื่อหาหนทางแก้ไขปัญหา 

“เราตัดสินใจกนัว่า ถ้าอย่างนัน้กเ็อานวัตกรรมของล�าปลายมาศฯ มาเป็นต้นแบบ ถกเถยีงกนัอยู่พอสมควร

ว่าจะเอาอย่างไร เอาอันไหนก่อน เพราะมันเยอะ แล้วจะท�าได้หรือไม่ได้ ตอนนั้นก็กังวลอยู่มากไม่รู้จะท�าได ้

แค่ไหน แต่จ�าเป็นต้องลงมือท�าอะไรสักอย่าง เนื่องจากโรงเรียนมีปัญหามาก”

จากการทดลองน�านวัตกรรมการปฏิรปูการศกึษาโดยมีโมเดลของโรงเรยีนล�าปลายมาศพัฒนาเป็นต้นแบบ

เป็นเวลา ๖ เดือนด้วยการปรับทั้งในส่วนของแผนงาน โครงการ และโครงสร้างของครู ไปจนถึงการปรับเปลี่ยน

การใช้เงินให้สอดคล้องกับรูปแบบโมเดลของล�าปลายมาศพัฒนา

“เราทดลองประมาณ ๖ เดือน จากนัน้ค่อยๆ ปรบัแผนงาน โครงการ เป้าหมายอะไรต่างๆ ใหม่ ปรบัเปล่ียน

โครงสร้างของครู โรงเรียน ให้สอดคล้องกับการใช้นวัตกรรมนี้ปรับเปลี่ยนการใช้เงินของโรงเรียนให้เหมาะสม

ว่าใช้เงินอย่างไรจึงจะพอเพียง หลังจากทดลองไประยะหนึ่งเราก็มาดูผลของ PLC (Professional Learning 

Community หรือ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ)ซึ่งจะเป็นการพัฒนาครู พัฒนาตัวผู้บริหาร พัฒนาตัวเขา

ให้สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning: PBL) ในระบบศึกษาได้ 

ดีขึ้น แล้วครูก็จะลงไปท�างานกับเด็กๆ ในห้องเรียน ซึ่งผลก็ออกมาเป็นที่พอใจ จนเห็นว่าเด็กเริ่มมีการพัฒนา 

ที่ดีขึ้นเป็นที่น่าพอใจมากขึ้นเรื่อยๆ แต่อาจยังไม่ถึงขั้นว่าดีที่สุด”
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ถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ผลในขั้นที่ดีที่สุด แต่ ผอ.อ�านวยมองว่าหากนับตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ มาจนถึงปี ๒๕๕๙ แล้ว 

โรงเรียนบ้านตะเคียนรามนับได้ว่าอยู่ในช่วงเวลาของการพัฒนาตัวเองให้ช�านาญมากข้ึน จนกระทั่งสามารถ 

พูดได้ว่าบ้านตะเคียนราม คือโรงเรียนอีกสาขาหนึ่งของล�าปลายมาศฯ ที่สามารถต่อกิ่งก้านไปยังโรงเรียนอื่นๆ 

ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

“เราคาดว่าไม่นานโรงเรียนต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงก็จะเริ่มมาขอให้เราช่วยแล้วเราก็จะพัฒนาเป็น 

ผู้ช่วยเหลือโรงเรยีนอืน่ๆ กจ็ะได้เครอืข่ายมากข้ึน โรงเรยีนใกล้ๆ กนัเข้ามาคยุกบัผมประมาณ ๓๔โรงเรยีนแล้ว 

ทั้งในจังหวัดเดียวกันและต่างจังหวัด ซึ่งถ้าแนวทางนี้เข้มแข็งพอก็พอจะช่วยเหลือกันได้ แต่ก็คงแค่ระดับหนึ่ง

เท่านัน้ คงไม่ใช่ท�าได้ทัง้หมดตอนนีมี้คนมาดูงานมากข้ึนๆ ด้วยเหตุว่าเรามีอะไรให้เขาดู มีผลงานของเด็กให้เขาดู  

ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่โรงเรียนได้ท�ามาตลอด ๒ ปี” 

ความส�าเรจ็ทัง้หมดนัน้กล่าวได้ว่า เกดิข้ึนจากจติใจทีอ่ยากจะเปล่ียนแปลงของคร ูจติใจทีอ่ยากจะเห็นเด็กๆ 

เติบโตเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ระบบการเรียนรู้แบบ PLC 

‘ชุมชนแห่งการเรยีนรูท้างวิชาชีพ’ หรอืทีรู่จ้กัในช่ือ PLC (Professional Learning Community) คอื การรวมตัว  

รวมใจ รวมพลัง และการร่วมมือกันของคณะครู ผู้บริหาร นักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนา 

การเรียนรู้ของตัวนักเรียนเป็นส�าคัญ 

จุดมุ่งหมายของ PLC คือ การสร้างชุมชนส�าหรับการปฏิสัมพันธ์เพ่ือลดความโดดเด่ียวของบุคลากรใน 

สถานศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้ครูเป็นผู้น�าในการเปล่ียนแปลง เพ่ือเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพสู่

มาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นหลัก ดังที่ ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 

ได้ให้นยิามไว้ว่า เป็น ‘ครเูพ่ือศษิย์’ และมองว่าเป็น ‘ศษิย์ของเรา’ มากกว่า ‘ศษิย์ของฉนั’ โดยใช้การเรยีนรูข้องครู

เป็นตัวต้ังในการปรบัเปล่ียน ปรบัปรงุ จดัการการเรยีนรูข้องตัวครเูอง เพ่ือเป้าหมายส�าคญัทีสุ่ด นัน่คอื นกัเรยีน

โรงเรียนที่สอนด้วยครูที่เสียงเบาที่สุด

โรงเรียนล�าปลายมาศพฒันา จังหวดับุรีรัมย์ เป็นโรงเรียนเอกชนที่ก่อตัง้ขึ้นโดยมูลนิธิล�าปลายมาศพฒันา 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เปิดสอนใน ๓ ล�าดบัชัน้เรียน คือ ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น มีการ

จัดการเรียนการสอนตามหลัก PBL (Problem-based Learning) หรือ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เน้น

การพัฒนาความฉลาดภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ก่อให้เกิดการเรียนรู้ ไม่ตื่นกลัว

ต่อปัญหา และมองเป็นการท้าทายที่จะน�าไปสู่ความเข้าใจ กระทั่งหาวิธีแก้ไขปัญหาในท้ายที่สุด 

โรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา เป็นโรงเรียนที่ได้รับชื่อเสียงในฐานะของ ‘โรงเรียนนอกกะลา’ กล่าวคือ เป็น

โรงเรียนที่ไม่มีการสอบหรือจัดล�าดับความสามารถของนักเรียน อีกทั้งครูผู้สอนยังสอนด้วยความเข้าใจใน 

ตัวเด็ก ไม่สอนด้วยเสียงอันดัง และเป็นโรงเรียนที่ผู้ปกครองจะต้องมาเรียนรู้ร่วมกับบุตรหลาน เพื่อให้ทุกคน

ได้มีความสุขที่สุด

ครวิูเชียร ไชยบงั ครใูหญ่ของโรงเรยีนได้กล่าวไว้ว่า ‘โรงเรยีนนอกกะลา’ นัน้ “เป็นค�าทีใ่ช้กระตุ้นความคดิ 

คนให้หันมาสนใจ เป็นค�าทีเ่ขย่าความคดิคนให้เงีย่หูฟัง เพ่ือจะได้เข้ามาค้นหาว่านยัของโรงเรยีนนอกกะลาจรงิๆ 

คืออะไร และเห็นแนวทางใหม่ๆ ในการเรียนรู้”

ข้อมูล: candmbsri.wordpress.com, wikipediaและ eduzones.com
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ล�าดับถัดมา มีตัวอย่างของโรงเรียนอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ จากการที่โรงเรียนมีคะแนน 

O-net สูงกว่าค่าเฉล่ียของประเทศถงึ ๒๐-๖๐ เปอร์เซน็ต์ กระทัง่ว่าคะแนนในล�าดับทีต่�า่สุดของโรงเรยีนกยั็งสูง

กว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ๒๐ เปอร์เซ็นต์ ในขณะที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดนั้นอยู่ในระดับถึง ๖๐ เปอร์เซ็นต์

ไม่เพียงแต่จุดแข็งในเรื่องของผลคะแนนที่สูงเป็นอันดับต้นๆ เท่านั้น ส่ิงที่เข้มแข็งอย่างมากอีกอย่างของ

โรงเรียนนี้ และอาจกล่าวได้ว่าเป็นส่วนส�าคัญอย่างมากในการก่อร่างให้กลายเป็นโรงเรียนต้นแบบคือคณะครู

ในโรงเรียนที่เอาใจใส่เด็กนักเรียน จนสามารถเรียกได้ว่ามีหัวใจของความเป็น ‘ครู’ อย่างแท้จริง ซึ่งในเรื่องนี้  

สมัค ชินบุตร ผู้อ�านวยการโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์ จังหวัดสุพรรณบุรี ได้สะท้อนทัศนะไว้ดังนี้ว่า 

“ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนั้น ต้องบอกว่าทีมงานครูที่นี่เข้มแข็งมาก ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ท�างานทุ่มเทเพื่อเด็กจริงๆ เช่นการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อกระตุ้นเด็ก ครูก็จะลงมาเป็นผู้น�า ลงมาท�างานไปกับ

เด็กด้วย นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน”

นอกจากนี้ จุดแข็งอีกอย่างหนึ่งของโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์ก็คือสัมพันธภาพระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 

เนื่องจากผู้อ�านวยการคนก่อนหน้านี้ได้สร้างรากฐานไว้อย่างดีจนไม่จ�าเป็นต้องปรับเปล่ียนส่ิงใดนอกจากเพ่ือ

ต่อยอดแล้ว ด้วยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโรงเรียนและชุมชนนั่นเอง เม่ือโรงเรียนจัดกิจกรรมที่จ�าเป็นต้องขอ

ความร่วมมือจากผู้ปกครอง ทัง้ในเรือ่งการประชุมหรอืกระทัง่ไปจนถงึการสอบถามกบัผู้ปกครองถงึปัญหาของ

เด็กนักเรียนก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี แม้จะมีปัญหาในเรื่องของบุคลากรที่ยังมีจ�านวนน้อยเม่ือเทียบ

สัดส่วนของนักเรียน รวมไปถึงข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการไปและยังไม่ได้รับการบรรจุเข้ามาทดแทน 

ความท้าทายอีกส่วนหนึ่งที่ ผอ.สมัคได้สะท้อนก็คือ การที่โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์ได้รับการคัดเลือกให้ 

เข้าร่วมในโครงการโรงเรียนประชารัฐการศึกษา โดยเงื่อนไขของความท้าทายนั้นก็คือ ภายใต้ห้วงเวลาที่มี

บคุลากรจ�ากดัอยู่นีจ้ะท�าเช่นไรให้เป้าหมายทีว่างไว้ทัง้ในส่วนของโรงเรยีนเอง และในส่วนของโครงการประชารฐั 

การศึกษาด�าเนินควบคู่ไปสู่ผลส�าเร็จด้วยกัน

รูปธรรมที่เห็นได้อย่างหนึ่ง นงลักษณ์ สุกนวล ในฐานะของครูโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์ได้บอกเล่า

ประสบการณ์ไว้ว่าในฐานะที่เป็นครูมา ๑๕ ปี วัฒนธรรมที่ส�าคัญประการหนึ่งของโรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์ก็คือ 

ความทุ่มเทในการท�างาน 

“ทีผ่่านมาได้เห็นรุน่พ่ีทุม่เทท�างาน ไม่ว่าจะนอกเวลาหรอืวันหยุดกยั็งมาท�า รวมถงึในช่วงปิดภาคเรยีนด้วย 

ส�าหรบัผลสัมฤทธิข์องโรงเรยีน พวกเรามุ่งทีจ่ะสอนเพ่ือให้เกดิการเรยีนรูก้บันกัเรยีนให้ได้มากทีสุ่ด แต่ไม่ได้มุ่ง

ให้เก่งอย่างเดียวเรามุ่งเน้นให้เด็กพัฒนาตนเองก่อนถ้าเด็กไม่มีวินยั ไม่มีระเบยีบ การเรยีนกค็งจะท�าให้ดีไม่ได้”

ความทุม่เททีเ่กดิข้ึนได้จากการร่วมแรงร่วมใจระหว่างครดู้วยกนัเอง นงลักษณ์สะท้อนว่า ส่ิงเหล่านีเ้กดิข้ึน

จากตัวครูรุ่นพี่ที่แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทในการสอน ทุ่มเทติดตามผลการเรียน ตลอดจนความห่วงใยที่มีต่อ

เด็กๆ แต่ส่ิงหนึง่ทีท่�าให้เธออดทีจ่ะกงัวลไม่ได้กค็อืหากมีการเปล่ียนแปลงผู้อ�านวยการโรงเรยีนคนใหม่ ทศิทาง

การบริหารจะมีความต่อเนื่องหรือไม่ 
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สุดท้าย นงลักษณ์ทิง้ท้ายไว้ว่า ตลอดระยะเวลาทีผ่่านมา มักมีคนสอบถามอยู่เสมอว่าท�าไมนกัเรยีนโรงเรยีน

วัดไผ่เกาะโพธิ์จึงมีคะแนนสูงสุดจากค่าเฉลี่ยของ O-net ค�าตอบนั้นก็คือ 

“ก็สอนสิคะ คุณสอนให้เต็มที่ สอนให้เต็มความสามารถ สุดฝีมือ รับรองต้องได้แน่นอน ถ้าเราทุ่มเทใจให้

กับการท�างาน” 

ล�าดับสุดท้ายจากโรงเรียนต้นแบบที่จะมาน�าเสนอผลงานในเวทีแห่งนี้ เป็นโรงเรียนที่อาจจะกล่าวได้ว่ามี 

ข้อจ�ากดัมากมายทัง้เรือ่งสภาพพ้ืนทีท่ีอ่ยู่บนดอยสูง การเข้าถงึเป็นไปอย่างยากล�าบาก สภาพความเป็นอยู่ของ

ชาวบ้านในชุมชน ไปจนถงึปัญหาเรือ่งอปุสรรคในการส่ือสาร เนือ่งจากเด็กนกัเรยีนส่วนใหญ่เป็นชนเผ่ากะเหรีย่ง 

ไม่นับปัญหาที่ส�าคัญที่สุดคือ ทัศนคติของผู้ปกครองและตัวเด็กเองที่ไม่มีความเช่ือม่ันในตัวครูและโรงเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับสิ่งที่ศุภชัยได้กล่าวไว้ในช่วงแรกถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของผู้ปกครอง ที่ต้องด�าเนิน

ควบคู่ไปกับการเฟ้นหาบุคลากรที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม

โรงเรียนบ้านจันทร์ อ�าเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนที่ให้ภาพชัดที่สุดอีกภาพหนึ่ง

ของภาคเอกชนที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน ซึ่งในเรื่องนี้ สมจิต ตำค�ำแสง ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

บ้านจันทร์ เล่าว่า แม้จะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากเอกชน แต่หากโรงเรียนไม่เริ่มต้นแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองก็

ยากที่จะประสบความส�าเร็จ 
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“จริงๆ แล้วเราเริ่มพัฒนาต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ เริ่มจากปัญหาที่ชาวบ้านเส่ือมศรัทธาตอนที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆ  

กมื็ดไปแปดด้านเหมือนกนัไม่รูจ้ะเริม่ต้นจากอะไรก่อน โดยเฉพาะในพ้ืนทีท่ีมี่นกัเรยีนชาวเขาใช้ภาษาถิน่มากกว่า

ภาษาไทย การส่ือสารจงึค่อนข้างยาก ผู้ปกครองการศกึษาค่อนข้างทีจ่ะน้อย ส่วนมากไม่จบ ป.๖ บ้างกอ่็านไม่ออก  

เขียนไม่ได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งในการจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษา” 

ด้วยความขาดศรัทธาต่อครูและโรงเรียน ซึ่งคนในพื้นที่ไม่เชื่อมั่นใน ‘ครูดอย’ ไม่นับรวมปัญหาเรื่องการ

เดินทางที่ค่อนข้างยากล�าบาก เด็กนักเรียนจึงเลือกที่จะเดินทางไปเรียนโรงเรียนอื่นแทนการเรียนที่บ้านจันทร์ 

ปัญหานี้ท�าให้ ผอ.สมจิต มองว่าต้องลุกข้ึนมาปฏิวัติระบบการเรียนการสอนอย่างจริงจัง ณ จุดนี้เองที่ท�าให้

โรงเรียนได้รับการสนับสนุนในเรื่องความคิดและเงินทุนจากบุคคลภายนอกผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

“ตลอด ๒ ปีทีโ่รงเรยีนบ้านจนัทร์ได้ขอความช่วยเหลือจากคณุ ก. (นามสมมุติ) ในเรือ่งความคดิสติปัญญา

ว่าโรงเรียนของเราจะเดินไปในทิศทางไหน จะให้เด็กเก่งวิชาการไปเลยคงจะเป็นไปไม่ได้ส�าหรับเด็กบนดอย 

แต่เราก็มีความคาดหวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเก่ง เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาด แม้ว่าจะเป็นเด็กชนเผ่า เรามีความ 

คาดหวังอย่างนั้น แต่ตอนนั้นเราขอแค่ให้เด็กอ่านออกเขียนได้หรือมีทักษะชีวิตก่อน”

ด้วยจุดมุ่งหมายที่ต้องการให้เด็กนักเรียนมีทักษะชีวิตที่เข้มแข็งรอบด้านก่อน ผอ.สมจิตและคณะครูจึง

พยายามมุ่งเน้นการสอนให้เด็กๆ รูจ้กัการท�าเกษตรกรรมภายใต้บรบิทของสภาพแวดล้อมในพ้ืนที ่แม้จะเผชิญ

แรงต่อต้านจากผู้ปกครองในช่วงแรกที่มองว่าการสอนเรื่องการเกษตรนั้นไม่ใช่เรื่องของครู แต่เป็นหน้าที่ของ 

พ่อแม่ กระนัน้เม่ือเด็กนกัเรยีนทีจ่บไปด้วยคะแนนปานกลางแล้วกลับมาบ้านเกดิเพราะไม่อาจหางานในตัวเมืองได้  

หากทว่าก็กลับไม่สามารถใช้ชีวิตเฉกเช่นพ่อแม่ได้อีกเพราะขาดทักษะในเรื่องการท�าเกษตรไปหมดสิ้น กระทั่ง

เรื่องง่ายๆ อย่างการกวาดบ้าน ล้างถ้วยล้างชาม พ่อแม่ยังเป็นฝ่ายท�าเอง

ปัญหานี้เองที่ ผอ.สมจิตมองเห็นเป็นโอกาส จนน�าไปสู่ความร่วมมือจากผู้ปกครองที่ส่งผลต่อเนื่องไปยัง

ตัวเด็ก เม่ือเด็กได้เรียนรู้ทักษะการท�าเกษตร ได้เรียนรู้เรื่องการปลูกผักพืชสวนครัวเพ่ือกินเอง จากสภาพที่

ค่อนข้างล�าบากและยากจน เด็กนักเรียนก็เริ่มได้รับอาหารที่ครบถ้วน เม่ือเด็กนักเรียนได้รับอาหารที่อิ่มท้อง

แล้ว การศึกษาจึงจะตามมา 

“จากนั้นมาก็เริ่มปลูกพืช ปลูกผัก แต่เราไม่เริ่มเฉพาะในโรงเรียน เราร่วมกับเด็กไปแจกชาวบ้าน ตอนนี้ 

ผู้ปกครองก็มีผักของโรงเรียนกระจายกันไป อันนี้ก็เป็นจุดประกายการริเริ่มในเรื่องการพัฒนาโรงเรียน  

เม่ือปากท้องเขาอิ่มแล้ว เม่ือโรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนแล้ว ส่ิงที่ต้องหันกลับมาดูก็คือเรื่อง

คุณภาพการศึกษา”
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ในห้วงปี ๒๕๕๗-๒๕๕๘ โรงเรยีนบ้านจนัทร์เริม่ไปศกึษาดูงานทีโ่รงเรยีนล�าปลายมาศพัฒนา แต่ด้วยสภาพ

ความแตกต่างของบริบทพ้ืนที่ โรงเรียนบ้านจันทร์จึงเลือกรับแต่เพียงนวัตกรรมที่สอดคล้อง และนวัตกรรม

ที่ ผอ.สมจิตมองว่าสามารถปรับใช้ได้จริงๆ ก็คือกระบวนการจัดการการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กเป็นส�าคัญ ด้วย

สภาพข้อจ�ากัดของพื้นที่บนดอย เพราะว่าเด็กๆ ทั้งบนดอยสูงและในป่าเขาล้วนต้องการความช่วยเหลือไม่ต่าง

จากเด็กๆ พื้นราบ 

สุดท้าย ผอ.สมจิตยังมองว่าความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวของครูดอยนั้นมีส่วนส�าคัญ หากครูท้อแท้จากสภาพ

ปัญหาต่างๆ การจะน�าพาเด็กไปสู่ชีวิตที่ดีทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตและคุณภาพการศึกษาย่อมเป็นไปได้ยาก

ในประเด็นนี้ ศรชัย ปันโย ในฐานะครูดอยและอดีตนักเรียนชนเผ่าเล่าเสริมด้วยว่า 

“เมื่อก่อนนี้คนพื้นราบจะมีโอกาสได้เรียนหนังสือมากกว่าเรา มีอะไรมากกว่าเราเยอะแยะ แค่เรื่องการกิน

การอยู่เรายังไม่เท่าเทียมเขาเลย แล้วการจะเรียนหนังสือให้รู้เรื่องอย่างน้อยก็ต้องได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ 

ต้องมีสุขภาพทีดี่ก่อนซึง่ผู้อ�านวยการกใ็ห้ก�าลังใจพวกเราตลอดว่า ถงึแม้เราจะเป็นนกัเรยีนชนเผ่า แต่เราจะต้อง

ไม่เอาส่ิงเหล่านีม้าเป็นปมด้อยว่า เราสู้คนนัน้ไม่ได้ สู้คนนีไ้ม่ได้ แล้วเป้าหมายอกีอย่างกค็อื เราจะท�าอย่างไรให้

เขากลับมา กลับมาในที่นี้ก็คือ ถ้าลงไปอยู่พื้นราบ ไปเจอสิ่งใหม่ๆ แล้วต้องไม่ลืมบ้านเกิดตัวเอง” 

นอกจากโจทย์ในเรือ่งการปลูกฝังให้เด็กนกัเรยีนกลับคนืสู่บ้านเกดิแล้ว อกีปัญหาหนึง่ทีศ่รชัยพบเจอในฐานะ

ของครกูค็อื การส่ือสารทีต้่องใช้ถงึ ๓ ภาษา เพ่ือจะแปลความหมายของค�าหนึง่ค�า เช่น ข้อสอบ O-net มีโจทย์ให้

นกัเรยีนเปรยีบเทยีบ แต่ค�าว่า ‘เปรยีบเทยีบ’ กก็ลับท�าให้นกัเรยีนชนเผ่าเกดิค�าถามว่าอะไรคอืการเปรยีบเทยีบ

ดังนั้น ในทัศนะของศรชัย การจะปฏิรูปการศึกษาของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลรัฐจ�าเป็นต้องค�านึงถึงผู้คน

ที่แตกต่างเหล่านี้เมื่อก�าหนดนโยบายออกมาด้วย 
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๔.
สามขาของความยั่งยืน

‘โครงการผู้น�าเพ่ือพัฒนาการศึกษาที่ย่ังยืน Connext ED’ คือ โครงการหนึ่งในโครงการประชารัฐด้าน 

การศึกษาที่มีจุดมุ่งหมายในการน�าผู้น�ารุ่นใหม่จ�านวน ๑,๐๐๐ คน จาก ๑๒ องค์กรของภาคเอกชนที่เข้ามาร่วม

ท�าหน้าที่เป็น School Partners ให้กับสถานศึกษาทั่วประเทศด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมและท�างานร่วมกับคณะ

ผู้บริหารโรงเรียนในการศึกษาปัญหาและความต้องการของสถานศึกษานั้นๆ

โครงการนี้วางหลักการส�าคัญไว้ ๓ ประการ คือ ๑.สนับสนุนการด�าเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษาให้

เป็นไปตามยุทธศาสตร์ ๒.ร่วมเสนอแนวทางพัฒนาโรงเรียนเพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชน และ  

๓.สร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน

จากหลักการทัง้สามนี ้ศภุชัย ในฐานะหัวหน้าทมีภาคเอกชน คณะท�างานสานพลังประชารฐัด้านการศกึษา

พ้ืนฐานและการพัฒนาผู้น�า ได้ต้ังข้อสังเกตหลังจากรบัฟังเรือ่งราวจากสามโรงเรยีนต้นแบบไว้ว่า ครขูองโรงเรยีน

แต่ละแห่งล้วนมีความรกัในส่ิงทีท่�าและมีความรกัในตัวเด็ก ซึง่ในทศันะของศภุชัย ‘ความรกั’ ถอืเป็นหัวใจส�าคญั

ของการวางรากฐานการศึกษาที่เปรียบเสมือนเข็มทิศ
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“ผมเช่ือว่าเข็มทศิในการท�างานอยู่ทีค่วามรกักบัความม่ันใจ ถ้าจะท�าร้ายเด็กคนหนึง่ ท�าร้ายได้ง่ายนดิเดียว

กค็อื แค่ไม่ให้ความรกักบัไม่ให้ความม่ันใจ รบัรองมีผลไปทัง้ชีวิตเลย เช่นเดียวกนัความย่ังยืนต้องยืนอยู่บนฐาน

ของความรัก ความเข้าใจ ช่วยเหลือกัน ผมได้เรียนรู้เรื่องความรับผิดชอบของเด็ก ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นส่วนส�าคัญ

มากที่จะช่วยสร้างความม่ันใจให้กับเด็ก รวมถึงเรื่องการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกัน ท�าให้เด็กได้เรียนรู้ว่าตัวเองมี

คุณค่า ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตาม ว่าตัวเขาสามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับผู้อื่นให้กับเพื่อนๆ หรือให้กับชุมชน”

ศภุชัยยังมองอกีว่า แม้บทบาทในภาคเอกชนจะมีส่วนอย่างมากในการสนบัสนนุ หากแต่ตัวผู้น�าของโรงเรยีน

นัน้เองทีเ่ป็นส่วนส�าคญัทีสุ่ด เพราะเป็นผู้น�าตามธรรมชาติทีภ่าคเอกชนจ�าเป็นจะต้องเสาะหาผู้น�าเหล่านีเ้พ่ือน�า

ไปสู่ความเปลี่ยนแปลง 

“ทั้งในภาคเอกชนและประชาชนต้องร่วมกันแชร์เป้าหมาย เอกชนนั้นมีองค์ความรู้ในการสร้างระบบนิเวศ

ทางการศกึษาและการบรหิาร แต่กค็งช่วยได้ในระดับหนึง่ ส่ิงส�าคญัคอืต้องสร้างผู้น�าในการเปล่ียนแปลง ซึง่ครู

หลายท่านกเ็ป็นต้นแบบทีดี่ ต้องช่วยกนัคดิช่วยกนัเสาะหา ถ้าโรงเรยีนไหนมีผู้น�าทีดี่อยู่แล้วกต้็องเข้าไปส่งเสรมิ

ไปต่อยอดบางโรงเรียนที่อาจยังไม่มีผู้น�าก็ต้องหาให้เจอ”

ภารกจิของภาคเอกชนในการเข้าไปช่วยเสรมิ เข้าไปต่อยอดมิได้จ�ากดัแค่เพียงเรือ่งสรรหาบคุลากรเท่านัน้ 

ยังรวมไปถึงการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ เช่น การท�าเกษตรที่สามารถพัฒนาไปเป็นวิชาชีพที่ม่ันคง สร้าง

ผลิตภัณฑ์และรายได้กลับมาสู่ตัวเด็กนักเรียนและครอบครัวได้

การเช่ือมต่อองค์ความรูข้องภาคเอกชนกบัองค์กรทางสังคม ถอืเป็นอกีมิติหนึง่ทีจ่ะเสรมิสร้างความเข้าใจใน

ปัญหาของสังคมมากย่ิงข้ึน ซึง่ในทศันะของศภุชัยมองว่าการเช่ือมต่อระหว่างองค์กรในลักษณะนีค้วรเริม่ต้ังแต่

ระดับรากฐานคือ ระบบการศึกษาในโรงเรียน 

สุดท้าย ศภุชัยมองว่า ความย่ังยืนของระบบการศกึษาไทยต่อจากนี ้ข้ึนอยู่กบัองค์ประกอบทีเ่รยีกว่า ‘สามขา

ของความยั่งยืน’ ประกอบไปด้วย ความรัก ความเมตตา เป็นปัญญาสูงสุดในการอยู่รอดของมนุษย์ อันเป็นขา

ทีห่นึง่ ส่วนขาทีส่องคอื ความฝันหรอืความปรารถนาทีจ่ะมีชีวิตทีดี่ข้ึน โดยการเปรยีบเทยีบตัวเองกบัความจรงิ

ของโลก เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดการปรับตัว เกิดนวัตกรรมที่น�าไปสู่เทคโนโลยีพื้นฐานในสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม 

ส�าหรบัขาสุดท้ายของความย่ังยืน คอื ความรบัผิดชอบ เม่ือมีความรบัผิดชอบกจ็ะท�าให้เกดิความม่ันคงและย่ังยืน

“ความปรารถนานั้นสามารถสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีๆ ในทางบวก ขณะเดียวกันก็สร้างสิ่งไม่ดีในทางลบได้

เช่นกันขึ้นอยู่กับการตั้งเป้าหมาย หากตั้งความปรารถนาบนพื้นฐานของความรัก ความเกื้อกูล ความปรารถนา

ที่จะสรรค์สร้างนั้นก็จะเป็นสิ่งสวยงาม” ศุภชัยกล่าวทิ้งท้าย

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล

17



๕.
นานาทัศนะ: แลกเปลี่ยนเรียนรู้

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม 
ประธานกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล

เรื่องของประชารัฐการศึกษา ควรต้องมีการก�าหนดขอบเขตให้ชัดเจนมากขึ้นระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนว่ามีอะไรบ้างอยู่ในวสิัยที่

แต่ละฝ่ายจะท�าได้ อย่างเช่นสยามกัมมาจลค่อนข้างที่จะก�าหนดขอบเขตของตัวเองว่า พยายามที่จะต่อยอดและเชื่อมโยง หากโรงเรียนใด

เข้มแข็งแล้วก็จะผลักดันให้เป็นแบบอย่างส�าหรับโรงเรียนอื่นเพื่อให้เกิดการน�าไปใช้ต่อ แต่สิ่งที่กังวลมีอยู่ว่า การสร้างกลไกที่จะช่วยท�าให้

เกดิการแลกเปล่ียนความรูก้นัในลักษณะนีเ้พียงพอแล้วหรอืยัง เนือ่งจากกลไกบางอย่างของราชการกไ็ม่เอือ้อ�านวยให้เกดิการเปล่ียนแปลง

แก้ไขได้ง่าย และภาคเอกชนเองก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปล้วงส่ิงที่ราชการท�า รวมถึงอุปสรรคในระดับปฏิบัติที่จะเข้าไปช่วยบริหารจัดการ 

สิ่งต่างๆ ในโรงเรียน 

สยามกัมมาจลพยายามท�าเรื่องเยาวชน เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องส�าคัญที่สุดส�าหรับประเทศชาติ ถ้าท�าให้เยาวชนเป็นคนดี เป็นคนเก่ง 

ในทีสุ่ดชาติกจ็ะรอด บทบาทของเราคอืการอยู่เบือ้งหลัง เราต้องไม่ทะเยอทะยานเกนิไปทีจ่ะสร้างงานใหญ่ และไม่ท�าในส่ิงทีเ่ราไม่สามารถ

ดูแลได้ 

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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วิเชียร ไชยบัง
ผู้อ�านวยการโรงเรียนล�าปลายมาศพัฒนา จังหวัดบุรีรัมย์

จะเห็นได้ว่าโรงเรียนของรัฐหลายๆ แห่งประสบปัญหาคล้ายกัน อาจเป็นเพราะด้วยสภาพนิเวศของระบบ

การศกึษาไม่เอือ้อ�านวย แต่หากเราช่วยกนัให้ก�าลังใจคร ูส่งเสรมิศกัยภาพให้กบัคร ูกจ็ะมีโอกาสทีเ่ราจะได้เห็น

การเปลี่ยนแปลง ซึ่งจากประสบการณ์การท�างานที่ผ่านมาสามารถสรุปปัญหาของโรงเรียนต่างๆ และแนวทาง

ปฏิรูปได้ดังนี้ 

๑. กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูยังไม่เท่าทันต่อการพัฒนาคน 

๒. ควรมีโรงเรียนต้นแบบเพื่อเป็นแนวปฏิบัติที่เข้าใจได้ง่ายส�าหรับครูและน�าไปใช้ได้อย่างเห็นผล 

๓. ควรมีการสร้างครูหรือผู้อ�านวยการโรงเรียนให้เป็นผู้น�าการเปล่ียนแปลง กระตุ้นให้ครูคนอื่นๆ เกิด 

แรงบันดาลใจ โดยเฉพาะในกรณีที่ครูเหนื่อยล้าจนไม่สามารถพัฒนาด้านการเรียนการสอนได้

๔. โครงการประชารฐัการศกึษาทีเ่ป็นอยู่ในปัจจบุนัไม่อาจท�าให้เกดิความเปล่ียนแปลงใดๆ ได้ หากยังขาด

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผมเห็นพลังของภาคเอกชนกบัการปฏิรปู เช่ือว่าภาคเอกชนมีความต้ังใจมามากกว่า ๕๐ ปี เพราะมีทรพัยากร

พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นการแจกอุปกรณ์การเรียนการสอน การอบรมครู พาไปดูงาน ซึ่งเป็นกระบวนการ 

หนึ่งของ Social Welfare ก่อนจะพัฒนามาเป็น CSR และ Social Enterprise (กิจการเพื่อสังคม)

ระบบนิเวศที่ส�าคัญของการศึกษาประชารัฐคือ ภาคเอกชนไม่จ�าเป็นต้องลงเงินเยอะ แต่เข้าไปเสริมใน

จังหวะที่ไม่พอ ภาคเอกชนอาจจะต้องลงทุนส�ารวจพื้นที่แต่ละโรงเรียน แต่ละชุมชน เพื่อค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่

เป็นปัญหาและกระจายทรัพยากรเข้าไปเติมในส่วนที่ขาด ที่ผ่านมาการศึกษาของเราท�าโดยภาครัฐมานานมาก

แล้ว ถ้าภาคเอกชนเข้ามาช่วยท�าให้เกิดประชารัฐ ผมคิดว่ามีความหวัง

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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ไพศาล เลาห์เรณู 
ผู้ทรงคุณวุฒิ

จากประสบการณ์ท�างานในสหประชาชาติ ๓๐ ปี อยากเสนอมุมมองอีกด้านหนึ่งหลังจากได้ทราบข่าวว่า 

ผลการสอบ PISA (Programme for International Student Assessment) เด็กไทยเราได้อันดับ ๕๕ ผมก็รู้สึก

ตกใจและค่อนข้างผิดหวัง แต่ผมคดิว่าเด็กไทยไม่ได้โง่ ต้องเก่งกว่านัน้แน่ แต่ท�าไมเป็นอย่างนัน้ เราจะแก้อย่างไร 

จนเม่ือผมได้มาฟังในวันนีท้�าให้ผมมีความหวัง ไม่หมดหวัง หากภาครฐัและภาคเอกชนยังมีความคดิใหม่ๆ 

ส่ิงหนึง่ทีผ่มอยากเสนอคอื เราก�าลังอยู่ในศตวรรษที ่๒๑ ดังนัน้ การจะปฏิรปูการศกึษาเราต้องท�าให้องค์กรของ

เราทันต่อศตวรรษที่ ๒๑ ให้ได้ก่อน ขณะเดียวการพัฒนาเด็กนักเรียนก็ควรมีการพัฒนาในด้านภาษาให้มาก 

ยิ่งขึ้น เพื่อให้เท่าทันต่อโลกปัจจุบัน

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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ไกรศักดิ์ วรทัต
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ 

หากกล่าวถึงกระบวนการท�างานในพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ทางจังหวัดสุรินทร์จะเน้นการเอาพ้ืนที่เป็น 

ตัวตั้ง โดยเฉพาะเรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทักษะอาชีพ มุ่งเน้นการศึกษาเพื่อการมีงานท�า 

การใช้กลไกระดับจังหวัดในการขับเคล่ือนการปฏิรูปการเรียนรู้ จะส่งผลให้การจัดการศึกษาสามารถ 

ตอบโจทย์ความต้องการภายในจังหวัดได้ชัดเจนข้ึน แต่ที่ส�าคัญต้องค�านึงด้วยว่า แต่ละจังหวัดย่อมมีความ

ต้องการที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้น จังหวัดจึงควรเป็นผู้ก�าหนดโจทย์การท�างานด้วยตัวเอง ตามแต่ละบริบท 

สภาพปัญหา และความต้องการที่แตกต่างกัน 

จงัหวัดสุรนิทร์มีเป้าหมายให้เด็กนกัเรยีนพ้ืนทีมี่คณุลักษณะ ๓ ด้าน คอื เก่ง ดี และมีงานท�า ซึง่ล�าพังอาศยั

แค่กลไกของภาครฐัคงไม่พอ จ�าเป็นต้องได้รบัการสนบัสนนุจากภาคเอกชนด้วย เพราะภาคเอกชนมีองค์ความรู ้

ในด้านการพัฒนาอาชีพโดยตรง ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้กลไกการท�างานในระดับจังหวัดท�าได้ดียิ่งขึ้น

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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อรพินธ์ สุชาติ
ตัวแทนบริษัท ซีพี ออลล์ จ�ากัด (มหาชน) 

จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของภาคเอกชนในโครงการประชารัฐการศึกษาคือ การเข้าไปส่งเสริมองค์ความรู้

และการบริหารจัดการความรู้ให้กับโรงเรียน มากกว่าแค่การให้ทุนสนับสนุนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องร่วมคิด 

ร่วมท�าไปด้วยกัน 

ในฐานะที่เป็นหัวหน้าคณะกรรมการผู้คัดกรองโครงการต่างๆ พบว่าหลายโครงการที่ทางโรงเรียนเสนอ 

เข้ามาถือเป็นความต้ังใจดีของผู้บริหารและครูในโรงเรียน แต่ก็พบด้วยว่าโครงการอีกครึ่งหนึ่งยังไม่เป็นที่น่า

พอใจ เพราะหลายโรงเรียนมองว่าอยากให้ภาคเอกชนช่วยเหลือแบบสาธารณกุศล โดยไม่ได้ค�านึงว่าโครงการ

ที่เสนอขอทุนนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อการศึกษาของเยาวชนอย่างไร 

คณะกรรมการของเราพูดอยู่เสมอว่า เราจะต้องสอนให้เขาหาปลา เราไม่อยากแจกปลา แต่หลายโรงเรียน

กลับเสนอโครงการเพือ่ขอปลา ซึ่งเป็นเรื่องที่ท�าให้เรารู้สึกค่อนข้างหนักใจ เพราะสังคมไทยปลูกฝังค่านิยมของ

การเป็นผู้รับมากกว่าการเป็นผู้ให้ 

ด้วยเหตุนี ้ครจูงึควรให้ความส�าคญักบัเป้าหมายทีจ่ะท�าให้การปฏิรปูการศกึษาเกดิความงอกงามและย่ังยืน 

ขณะเดียวกัน ต้องปลูกฝังให้ครูรุ่นใหม่มีจิตส�านึกรักบ้านเกิดและกลับไปช่วยพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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พิทักษ์ โสตถยาคม 
นักวิชาการศึกษา กลุ่มวิจัยและส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา 

ส�านักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

ขณะนีส้�านกัพัฒนาฯ ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการการศกึษาประชารฐัอยู่ ส่ิงทีผ่มเห็นมาตลอดคอื ความ

ตั้งใจของทั้ง ๑๒ บริษัท ในการช่วยขับเคลื่อนเรื่องการศึกษา ได้เห็นถึงพลังที่จะเข้ามาช่วยท�าให้โรงเรียนและ

การศึกษาดีขึ้น 

จากที่ได้รับการสะท้อนข้อมูลมาว่า โรงเรียนของเรายังหวังแต่วัตถุ หวังแต่จะได้รับงบประมาณ เราก็รู้สึก

ไม่สบายใจอย่างมาก และมีการพูดคุยกันว่าเราจะปรับทัศนคติอย่างไรให้ทางโรงเรียนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ที่

ภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน 

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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ปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร 
ผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมมาจล

หากถอดบทเรยีนจากส่ิงทีดิ่ฉนัได้เรยีนรู ้ประการแรก ผู้อ�านวยการโรงเรยีนมี ๒ ประเภท คอื ผอ.นกัพัฒนา 

กับ ผอ.นักส่งเสริม ซึ่งส�าคัญทั้งคู่ ในโรงเรียนที่มีปัญหามากๆ ต้องการ ผอ.นักพัฒนา อย่างเช่นโรงเรียนบ้าน

ตะเคียนราม ขณะที่โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งามเป็นโรงเรียนที่ต้องการ ผอ.นักสนับสนุน ท�าให้สามารถสานต่อ

นโยบายเดิมทีดี่อยู่แล้วได้ ฉะนัน้ ดิฉนัพบว่าเราต้องการ ผอ.ทีมี่ลักษณะทัง้สองประการ แต่ข้ึนอยู่กบัสถานการณ์

หนักเบาของแต่ละโรงเรียน 

ส�าหรับตัวครูเอง สิ่งส�าคัญคือ ครูต้องรักเด็ก แล้วเด็กจะรักครู ครูต้องมีความเมตตากับเด็ก เพราะความ

ส�าเร็จไม่ได้เริ่มจากวิชาการ แต่ความส�าเร็จเริ่มจากทักษะชีวิต ทักษะการท�างาน การปลูกฝังนิสัยและวินัย 

สุดท้ายก็จะกลับมาเติมเต็มให้เด็กมีความสนใจในการเรียนมากข้ึน จุดนี้เองที่เป็นการพัฒนาปัญญาภายในไป

สู่การพัฒนาปัญญาภายนอก

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล
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นพ.สมศักด์ิ ชุณหรัศมิ์
รองประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) 

เป้าหมายของการศึกษาไม่ใช่การท�าให้เดก็สอบได้คะแนนด ีแต่เป็นการสร้างมนุษย์ที่สมบูรณ์ สิง่ที่ต้องท�า

หลังจากนี้คือ ท�าอย่างไรให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดและส่งเสริมให้เกิดโรงเรียนดีๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้การปฏิรูปการเรียนรู้มีพลังมากยิ่งขึ้น และสร้างความสัมพันธ์ในการท�างานที่ต่างไปจากเดิม

พลังในการปฏิรูปการเรียนรู้กับการเปล่ียนแปลงประเทศไทย นับจากนี้มีความจ�าเป็นต้องแสวงหาความ

ร่วมมือกับภาคเอกชนให้มากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการผลักดันประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน 

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
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ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช
ประธานมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 

การศกึษาเป็นส่วนหนึง่ของการเปล่ียนแปลงประเทศไทย และการจะเปล่ียนแปลงการศกึษาได้ต้องเปล่ียน

ทีก่ระบวนการเรยีนรู ้คอืการเรยีนรูจ้ากการปฏิบติั การลงมือท�า และท�าร่วมกนั ไม่ใช่แค่เรยีนวิชา แต่ต้องเรยีน

ชวีิต เพือ่ให้เดก็มทีักษะในการเตบิโตไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่บนโลกที่ก�าลงัเปลีย่นแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งการสอน

ด้วยวิธีท่องจ�าไม่สามารถฝึกคนให้มีทักษะชีวิตได้ 

เวทีนี้จะไม่ใช่เวทีท้ายสุด แต่จะเป็นเวทีที่จะต่อยอดไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศไทย

คิด-เปลี่ยน-เรียน-รู้
ปฏิรูปการเรียนรู้เพื่อคนทั้งมวล

27



“ ปัญหาท่ีเป็นต้นเหตุคือ การผูกขาด
ระบบการศึกษากว่า ๓๗,๐๐๐ โรงเรียน
ไว้ในมือของภาครัฐ ทำาให้กลไกตลาด 
ไม่ทำางานเท่าท่ีควร... ดังน้ัน ถ้าเราจะ 
ปรับเปล่ียนเร่ืองการศึกษา โจทย์ก็
คือทำาอย่างไรจึงจะกระจายทรัพยากร
ได้อย่างท่ัวถึง ซ่ึงกองทุนประชารัฐ 
การศึกษาอาจเป็นจุดเร่ิมต้นได้อย่าง
หน่ึง และกลไกการตลาดจะขับเคล่ือนได้ 
ก็ต้องเร่ิมจากความโปร่งใส การวาง 
เป้าหมาย และการติดตามประเมินผล” 

ศุภชัย เจียรวนนท์ 
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