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จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้

‘เวทกีารศกึษากบัการเปล่ียนแปลงประเทศไทย’ มีจดุต้ังต้นจากหลักคดิทีว่่ากระบวนการปฏิรปูการเรยีนรู้ 

ที่แท้จริงจะเกิดขึน้ได้ต้องเริ่มจากระดบัฐานราก อันเป็นภารกิจที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนต้องมาร่วมคิด ร่วมท�า  

และร่วมกันออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่สู่อนาคตที่ดีกว่า เพราะที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า การใช้กลไกเชิง

อ�านาจหรือระบบสั่งการจากบนลงล่าง ไม่สามารถกระตุ้นให้เกิดระบบการเรียนรู้ที่ดีดังที่คาดหวังได้

‘เวทกีารศกึษากบัการเปล่ียนแปลงประเทศไทย’ จดัโดยส�านกัสนบัสนนุสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครวั 

(ส�านัก ๔) ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.) 

และภาคีที่เกี่ยวข้องกับการขับเคล่ือนการศึกษาทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ เพ่ือเปิดพ้ืนที่ในการ 

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ทางวิชาการของผู้ปฏิบัติงาน  

เกิดข้อเสนอเชิงนโยบายที่จ�าเป็นส�าหรับการปฏิรูปการเรียนรู้ และเกิดการส่ือสารสาธารณะ เพ่ือน�าไปสู ่

ความตระหนักและความเข้าใจของคนไทยในวงกว้าง

ส�าหรับการประชุมในหัวข้อ ‘จังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้’ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ มีเป้าหมายเพื่อ

ถอดบทเรยีนการปฏิรปูการเรยีนรูอ้ย่างเป็นรปูธรรมจากกรณศีกึษาระดับจงัหวัด เพ่ือร่วมกนัวิเคราะห์ สังเคราะห์

ประเด็นเชิงนโยบาย อันจะน�าไปสู่การขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดอื่นๆ ต่อไป 



Thailand’s Education Summit

ก่อนเริม่ต้นเสวนามีการบรรยายพิเศษในหัวข้อ ‘Thailand’s Education Summit ๒๐๑๘’  โดย ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รชัต์  

อดีตผู้จัดการ สสส. และอดีตผู้อ�านวยการไทยพีบีเอส เพ่ือน�าเสนอแนวทางขับเคล่ือนการปฏิรูปการเรียนรู้ จากนโยบายไปสู่

ห้องเรียนและตัวผู้เรียน โดยมีเนื้อหาส�าคัญ ดังนี้ 

แนวคิดเรื่อง Thailand’s Education Summit เกิดจากการร่วมคิดของหลายภาคส่วน มีการพดูคุยระดมความเหน็กันภายใน

กลุ่มย่อยทุกๆ เดือน เป็นเวลาต่อเนื่องยาวนานร่วม ๒ ปีเต็ม เริ่มจากหัวข้อสนทนาว่าด้วยปัญหาการศึกษาในประเทศไทย และ

การผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบาย จนกระทั่งในช่วง ๖ เดือนหลัง จึงเริ่มตกผลึกความคิดกันว่าท�าอย่างไรจึงจะน�า

ไปสู่ความเปลี่ยนแปลงในเชิงปฏิบัติได้ 

ปัจจุบันจะเห็นได้ว่า หลายภาคส่วนในประเทศไทยมีความพยายามที่จะปฏิรูปการเรียนรู้ มีโรงเรียนทางเลือกเกิดข้ึนมา

มากมาย ไม่ว่าจะเป็นโรงเรยีนรุง่อรณุ โรงเรยีนเพลินพัฒนา และยังมีเครอืข่ายพ่อแม่ เครอืข่ายครอบครวัอกีนบัหม่ืนคน ทีพ่ยายาม

จะเปล่ียนวิธกีารสอนลูกใหม่ รวมทัง้มีกลุ่มประชาสังคมในอกีหลายจงัหวัดทีพ่ยายามขยับ และปรบัเปล่ียนวิธคีดิจากการศกึษาเพ่ือ

ความเป็นเลิศ ไปสู่การศึกษาเพื่ออาชีพ เพื่อการมีงานท�า 

นอกจากนี้ ยังมี NGO องค์กรที่ไม่แสวงก�าไร และกลุ่มองค์กรธุรกิจเอกชนอีกจ�านวนมากที่เข้ามาท�างานด้านการศึกษา 

ภายใต้โครงการโรงเรียนประชารัฐนับสิบกว่าแห่ง มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายครู นักวิชาการที่เข้ามาร่วมมือกัน แต่

เม่ือวิเคราะห์ว่าสาเหตุใดที่ไม่สามารถขยับต่อได้ เพราะแต่ละฝ่ายไม่ได้ขยับไปพร้อมๆ กัน ไม่ได้มองภาพเป้าหมายเดียวกัน  

ไม่เชื่อมโยงกัน ท�าให้ไม่เกิดภาพขบวนการขับเคลื่อนทางสังคม 

เราวิเคราะห์กันว่า กระบวนการปฏิรปูจากบนลงล่างทีเ่รยีกว่า top-down มีความส�าคญั แต่กไ็ปไม่ถงึห้องเรยีน แม้มีนโยบาย 

จ�านวนมาก มีรัฐมนตรีเยอะแยะไปหมดในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา แต่ก็ไม่ท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลง การปฏิรูปจากล่างข้ึนบนก็

มีเยอะมากเช่นกัน แต่ไม่สามารถสร้างพลังมากพอให้เกิดการเปล่ียนแปลงได้ ด้วยความคิดเช่นนี้เอง เราจึงต้องการกลไกใหม ่

ขึ้นมากลไกหนึ่ง ซึ่งก็คือ Education Summit
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อะไรคือ Education Summit 

จริงๆ แล้ว Education Summit เป็นช่ือที่เราเรียกกัน 

ข้ึนมาเอง เรามองว่ากลไกนีไ้ม่ได้มีหน้าทีไ่ปปฏิรปูแทน แต่ต้องไป 

ส่งเสริมให้ขบวนการปฏิรูปแข็งแรงข้ึน โดยการเช่ือมโยงจาก 

ข้างล่างขึ้นมาข้างบน ไม่ใช่จากข้างบนลงมาสู่ข้างล่าง 

บทบาทของ Education Summit ประการแรก ต้องท�าหน้าที่

ในการแชร์ให้เกิดวสิัยทัศน์ด้านการศึกษาที่มีมุมมองหลากหลาย 

บางกลุ่มอาจมองความเป็นเลิศ บางกลุ่มอาจมองเรื่องของอาชีพ 

ซึ่งทั้งหมดต้องไปด้วยกัน จะแยกส่วนจากกันไม่ได้ 

ประการที่สอง เราจะท�าหน้าที่ในการแสวงหาและขยาย

ผล เราจะไปมองยัง best practice มองหาโรงเรียนดีๆ จังหวัด

ดีๆ กลไกดีๆ เพ่ือหาวิธีเช่ือมโยงให้เกิดการขยายผลตัวอย่างที่

ดีๆ เหล่านี้ได้ 

ประการทีส่าม Education Summit จะเป็นเหมือนผู้ผลักดัน

นโยบาย แต่เราจะไม่ท�านโยบายเยอะแบบเดิม เพราะเม่ือลงไป

สู่การปฏิบัติจะท�ายาก ดังนั้น เราจะมุ่งเน้นเพื่อการขยายผลเป็น

หลัก ท�าอย่างไรให้ best practice ขยายผลไปได้ 

ประการที่ส่ี เราต้ังใจจะท�างานด้านวิชาการและการส่ือสาร 

เพราะการเปล่ียนแปลงจ�าเป็นต้องอาศัยความรู้ และต้องมีการ

สื่อสารโดยหวังให้เกิดการมีส่วนร่วม 

มองไกล-มองใกล้

เป้าหมายในระยะยาว เราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงนโยบาย และการปรับระบบอย่างต่อเนื่อง แต่ Thailand’s Educa-

tion Summit จะหวังเพียงเป้าหมายระยะยาวไม่ได้ ต้องหวังระยะสั้นด้วยว่า คนที่มาร่วมใน Thailand’s Education Summit จะต้อง

มีการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น คือ เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด แนวทางปฏิบัติที่ดีต่อกัน แล้วน�าไปพัฒนาต่อ ครูและ

ผู้อ�านวยการโรงเรียน ได้รับก�าลังใจ มีความหวังที่จะน�ากลับไปพัฒนาต่อ พ่อแม่เข้าใจบทบาทตัวเอง กลายเป็นพลังของการปฏิรูป 

ฝ่ายการเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เข้าใจผลกระทบของนโยบาย แล้วก�าหนดนโยบายที่อิงจากหลักฐาน หรือ 

evidence-based ไม่ใช้ความรู้สึก หรือแค่ไปเห็นตัวอย่างดีๆ จากต่างประเทศ แต่ไม่เห็นทั้งระบบ เมื่อเอามาใช้ก็เกิดปัญหา กลุ่ม

ธุรกิจที่ร่วมปฏิรูป หากเข้าใจเรื่องการศึกษาแล้วจะช่วยสร้างผลกระทบได้มาก ตอนนี้มีบริษัทใหญ่ๆ จ�านวนมากให้ความสนใจเรื่อง

การศึกษาและเข้ามาร่วมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ห้าหรือสิบบริษัท อนาคตอาจเป็นร้อยเป็นพันที่เข้ามาท�าเรื่องนี้ สื่อมวลชนก็จะจับประเด็น

ได้ถูกต้อง และมีส่วนร่วมปฏิรูป ไม่ใช่จะเอาแต่น�าเสนอว่าเด็กไทยสอบตก นอกจากนี้ ประชาชนทั่วไปในสังคมก็สามารถเข้ามามี 

ส่วนร่วมในการปฏิรูปได้ อันนี้คือความหวังที่อยากจะเห็นทั้งในระยะยาวและระยะสั้น

การปฏิรูปที่จะเกิดข้ึน มีอยู่ ๓ ระดับ ระดับที่หนึ่ง เรา

ต้องการเห็นการปฏิรปูในระดับห้องเรยีน นกัเรยีน และคร ูระดับ

ทีส่อง เราต้องการเห็นการปฏิรปูในระดับโรงเรยีน เพราะเรามอง

ว่าครูดีหนึ่งคนไม่สามารถท�าให้โรงเรียนเปล่ียนได้ แต่จะต้อง

ท�าให้มีครูดีทั้งโรงเรียน หรือที่เรียกว่า ‘whole system whole 

school approach’ และระดับที่สาม เกิดการปฏิรูปในระดับ

นโยบาย ซึง่จะรวมต้ังแต่ผู้น�าในระดับท้องถิน่ ระดับจงัหวัด และ

ระดับประเทศ ที่ต้องท�างานสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน 

ยทุธศาสตร์การสื่อสารของ Thailand’s Education Sum-

mit จะท�าในสองส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นเวทีใหญ่ในการ

ส่ือสารกับสังคมต่อแนวคิดในการปฏิรูปการเรียนรู้ ว่าอะไรคือ

การศึกษาที่ดี โรงเรียนที่ดีคืออะไร ห้องเรียนที่ดีเป็นอย่างไร ผู้

บรหิารทีดี่เป็นอย่างไร ครทูีดี่เป็นอย่างไร เราจะท�าหน้าทีส่ื่อสาร

จากตัวอย่างที่ดีที่ปฏิบัติได้จริง เราจะไม่พูดแค่ทฤษฎี แต่เราจะ

แสดงให้เห็นรปูธรรมทีป่รากฏออกมา ส่วนทีส่อง เราหวังว่าเวที

ในการส่ือสารส่ิงเหล่านีจ้ะสร้างความเคล่ือนไหวทางสังคมจนเกดิ

เป็นพันธมิตรในการปฏิรูประบบการเรียนรู้ เพราะเราเชื่อว่าคน

หนึ่งคนจะท�าให้เกิดการเปล่ียนแปลงไม่ได้ แต่ต้องเกิดจากคน

ทั้งสังคม และทุกโรงเรียนที่เข้ามาร่วมกัน นี่เป็นความคิดใหญ่

ที่เราอยากจะขยับ 
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ผลสัมฤทธิ์ ไม่ใช่แค่คะแนนสอบ

เป้าหมายของการศกึษา เราไม่ได้มองแค่ผลสัมฤทธิท์างการ

ศึกษา แต่จะต้องเน้นไปที่การเพ่ิมศักยภาพของคนหรือเด็กเท่าที่

ประเทศของเรามีทรพัยากรทีพึ่งใช้ได้ ไม่ได้หมายความว่าจะต้อง

ใช้ทรพัยากรอย่างไม่มีจ�ากดั ส่ิงนีเ้รยีกว่า ทกัษะในศตวรรษที ่๒๑ 

(twenty first century skills) นั่นเพราะลักษณะของการเรียนรู้ที่

ส�าคัญในยุคนี้จะไม่ได้มองแค่เรื่องสาระวิชาเท่านั้น แต่ยังรวมถึง

ทกัษะด้วย ไม่ว่าจะเป็นทกัษะการเรยีนรู ้ทกัษะการใช้ชีวิต ทกัษะ

การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการส่ือสาร คุณลักษณะด้านการปรับตัว  

ภาวะผู้น�า ศลีธรรม การเคารพผู้อืน่ ส�านกึพลเมือง ส่ิงต่างๆ เหล่า

นีเ้ป็นคณุลักษณะทีพึ่งมีในระดับสากล และนีค่อืเป้าหมายทางการ

ศึกษาที่เราอยากให้เป็น ไม่ใช่หวังแต่ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

โรงเรียนท่ีดี กับระบบท่ีดี

เราอยากเห็นโรงเรียนที่ดี โรงเรียนที่ดีจะต้องมีการพัฒนา

แบบองค์รวม มีการใช้องค์ความรู้ในการท�างาน มีการเรียนรู้และ

พัฒนาต่อเนื่อง และต้องเน้นที่การตอบสนองต่อโจทย์ของสังคม 

ซึ่งการที่จะมีโรงเรียนที่ดีได้ จะต้องมีระบบที่ดี ไม่ใช่มีแค่ครูและ

นักเรียนที่ดี ไม่ใช่แค่ครูเก่งแล้วจะสอนนักเรียนให้ดี แต่ต้องดีทั้ง

ระบบ ต้องมี good system นอกจากนี้ต้องมี good leader หรือ 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน ซึ่งในต่างประเทศ ผู้น�าโรงเรียนไม่ได้ท�า

หน้าทีแ่ค่ในด้านการบรหิารเท่านัน้ แต่ยังต้องเป็นผู้น�าด้านวิชาการ

ด้วย ต้องรูจ้กับรหิารงานวิจยัต่างๆ ต้องมี partner ship คอืชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมด้วย ไม่ใช่โรงเรียนออกห่างจากชุมชน และต้อง

มีผลลัพธ์ที่ดีด้วย 

นี่คือแนวทางกว้างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน โดยมุ่ง

เน้นให้เกิดการประเมินตัวเองเป็นหลัก มากกว่าการประเมินจาก

ภายนอก เราไม่ได้ปฏิเสธ standard test เพียงแต่เราเน้นไปที่

ตัวชี้วัดเรื่องการเรียนรู้ มากกว่าตัวชี้วัดเรื่องผ่านหรือไม่ผ่าน ซึ่ง

ไม่ใช่แค่ O-net หรือ A-net ไม่ใช่แค่เรื่องของเด็กที่สอบได้ผล

คะแนนดี แต่ถ้าขาดคุณลักษณะตามที่กล่าวมานี้ก็ไม่ใช่คนที่มี

ศักยภาพของสังคม

ประการต่อมา เป้าหมายของการศกึษาทีดี่ จะต้องดูแลเด็ก

ให้ได้มากทีสุ่ด ไม่ใช่เน้นแค่เด็กทีอ่ยู่ในเมือง หรอืเด็กทีมี่ฐานะดี 

เราต้องดูแลเด็กให้ได้อย่างทัว่ถงึ ต้องดูว่ามีเด็กทีห่ลุดจากระบบ

การศึกษามากน้อยแค่ไหน ช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจนจะ

ต้องถูกลดลงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อันนี้เป็นเป้าหมาย

ที่เราอยากจะเห็น โดยจะต้องสร้างเครือข่ายภาคีต่างๆ ให้มา

ช่วยกันคิด ว่าปัจจุบันระบบการศึกษาของเราน�าไปสู่เป้าหมาย

ทั้งสองนี้จริงหรือไม่ 

ถ้าเรามีโรงเรียนที่ดี เราก็จะสร้างคนที่มีศักยภาพตาม twenty 

first century skills ได้

การจะสร้างคนที่ดีได้ ไม่ใช่แค่หน้าที่ของโรงเรียนเพียง

อย่างเดียว พ่อแม่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วย พ่อแม่จะต้อง

เข้าใจศักยภาพของลูก เปิดโอกาสให้ลูกได้เลือกแนวทางชีวิต

ของตัวเอง โดยเรียนรู้ร่วมกันไปกับโรงเรียน ไม่ได้มองว่าเป็น

บทบาทของโรงเรียนเท่านั้นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 

หากเราสร้างคนที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ที่ดี เราก็มีจะมี

พลเมืองทีมี่ศกัยภาพทีดี่ต่อประเทศ น�าไปสู่ประเทศทีมี่ศกัยภาพ 

เกิดการสร้างสังคมที่น่าอยู่ และการพัฒนาที่ยั่งยืน นี่คือภาพที่

เราพยายามเช่ือมโยงให้เห็นว่า ระบบการศึกษาที่ดีจะสามารถ

น�าพาไปสู่การพัฒนาประเทศได้ วันนีจ้งึอยากมาชวนต้ังค�าถาม

กนัว่า แล้วระบบการศกึษาของเรามีการสร้างโรงเรยีนแบบนีไ้หม 

เราก�าลังสร้างประเทศด้วยวิธีการแบบไหน 
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๑ หม่ืนโรงเรียน ๑ ล้านคนไทย รวมเป็นหนึ่ง 

เราคาดหวังว่า Education Summit จะมีส่วนกระตุ้นให้เกิด

การปฏิรูป เกิดความเคลื่อนไหวใน ๓ ด้าน

ด้านทีห่นึง่ การเปล่ียนความคดิของคนไทย หรอื paradigm 

movement ปัจจบุนัพ่อแม่ยังต้องการเพียงส่งลูกให้เรยีนจบปรญิญา 

ขณะทีตั่วเด็กกม็องเรือ่งการศกึษาว่าจะเลือกเรยีนคณะอะไรดีจงึจะ

เท่ที่สุด แต่ไม่ได้ค�านึงถึงศักยภาพอะไร ดังนั้น เราจะต้องเปลี่ยน

ทัศนคติของพ่อแม่ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน

ด้านที่สอง การเปลี่ยนแปลงของครูและโรงเรียน

ด้านที่สาม จ�าเป็นต้องมีเวทีอย่าง Education Summit ซึ่ง

จะท�าหน้าที่ในการเชื่อมโยงคนต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อจะได้สื่อสาร

ให้เห็นถึงเป้าหมายใหม่ของการศึกษา ทั้งทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ 

ทั้งในเรื่องเด็กเก่งที่ไม่ใช่มีแค่ไอคิวอย่างเดียว รวมไปถึงการดึง

ภาคธุรกิจเข้ามาหนุนเสริมในด้านการศึกษา ซึ่งนักธุรกิจหลายคน

สะท้อนมาว่า เด็กรุ่นใหม่ๆ หลายคนจบมาท�างานไม่เป็น เพราะ

ระบบการศึกษาเราสร้างแต่เด็กที่คิดไม่เป็น 

จังหวะก้าวของความหวัง

ส�าหรับปีหน้า การประชุม Education Summit ๒๐๑๘ จะ

เป็นการ kick off เพื่อสร้างแรงกระเพื่อมในสังคม และชวนเครือ

ข่ายมาร่วมมือกัน เพราะเราคาดหวังว่าหลังจากนี้ Education 

Summit จะเป็นของคนไทยทุกคนที่ร่วมกันขยับ 

ภายใน ๑-๒ ปีแรก เราจะสร้างเครือข่าย จะสร้าง platform 

ทีดึ่งคนใหม่ๆ เข้ามาอย่างไม่จ�ากดั โรงเรยีนไหนอยากจะร่วมกเ็ข้า

มาร่วมได้ จังหวัดไหนอยากจะร่วมก็เข้ามาร่วมได้ คุณครูคนไหน

อยากจะร่วมกเ็ข้ามาร่วมได้ ภาคธรุกจิอยากจะร่วมกเ็ข้ามาร่วมได้ 

โดยจะมีทมีวิชาการทัง้จากสถาบนัวิจยัเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย 

(ทดีีอาร์ไอ) ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการวิจยั (สกว.) ส�านกังาน

ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มา

ร่วมเป็นเครือข่ายใหญ่ด้านวิชาการ รวมไปถึงเครือข่ายด้านการ

ดังนั้น กระบวนการ Education Summit จะมุ่งไปที่การ 

กระตุ้นเด็กให้เกิดการเรยีนรูด้้วยตัวเองมากข้ึน รวมถึงการขยาย

เครอืข่ายครแูละโรงเรยีนตัวอย่าง ทัง้หมดนีค้อืภาพรวมของการ

ขับเคลื่อนที่เราอยากจะเห็นในอีกหลายปีข้างหน้านับจากนี้ไป

เราคาดหวังที่จะเห็นคนไทยหนึ่งล้านคน และโรงเรียน

หนึ่งหม่ืนโรงจากทั่วประเทศ มาร่วมกันขับเคล่ือนให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลง เราตั้งเป้าที่จะจัดเวที Education Summit ในช่วง

เดือนพฤษภาคมถงึมิถนุายน ๒๕๖๑ โดยจะมีการพูดคยุกนัต้ังแต่

เป้าหมายการศึกษา การท�าให้เกิดเครือข่าย เกิดนโยบาย เกิด

ฐานข้อมูลในการพัฒนา และเราจะชวนกันตั้ง Education fund 

ด้วยการเชิญชวนประชาชนมาร่วมกันบริจาคคนละ ๕๐๐ บาท 

หรือ ๑,๐๐๐ บาท เพื่อจะช่วยกันท�าให้เกิดการศึกษาที่ดีขึ้น โดย

ก่อนหน้านัน้เราจะสร้างส่ือสาร สร้างการมีส่วนร่วมตลอดหนึง่ปี

นับจากนี้ไป

ศึกษาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอาศรมศิลป์ เครือข่ายครู เครือข่าย 

ผู้บริหารการศึกษา เครือข่ายพ่อแม่ ประชาสังคมต่างๆ เข้ามา

ร่วมกนั ซึง่การท�างานในปีแรกๆ จะเป็นไปในลักษณะร่วมกันท�า

ภายใน ๓-๕ ปี เราจะพัฒนาโมเดลเพ่ือให้อยู่ได้ด้วยตัวเอง  

โดยใช้โมเดลของ World Economic Forum หาสมาชิกอุปถัมภ์ 

อาจจะเป็นบริษัทเล็กๆ มาช่วยกันท�า เราหวังว่าเครือข่ายจะ

แข็งแรงและสามารถสร้างแรงกดดันให้เกิดการเปล่ียนแปลง

อย่างต่อเนื่อง 

สุดท้าย ภายใน ๖-๑๐ ปี เราคาดว่าจะเกดิการเปล่ียนแปลง

อย่างต่อเนื่อง จนระบบการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไป อันนี้

คือภาพที่เราอยากจะเห็นในช่วงสิบปีข้างหน้า
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ถอดประสบการณ์ ๓ จังหวัดปฏิรูป

เชียงใหม่ปฏิรูป ลดเหล่ือมล�้า

ในฐานะที่ท�างานร่วมกับ สสค. ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่มานาน ไพรัช ใหม่ชมพู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชียงใหม่ บอกเล่าว่า ได้เห็นการเข้าร่วมของโรงเรียนนับหมื่นโรงเรียน ได้เห็นตัวอย่างโรงเรียนดีๆ เป็นจ�านวนไม่น้อย ซึ่งเวที 

Education Summit จะเป็นสิ่งที่ท�าให้สาธารณชนได้รับรู้ และท�าให้ส่วนข้าราชการที่รับผิดชอบเรื่องนี้เห็นว่า ที่ผ่านมากลุ่มคน

ที่ท�างานด้านปฏิรูปการศึกษาในเชียงใหม่ได้ท�าอะไรไปแล้วบ้าง เวที Education Summit จึงถือเป็นเวทีที่เป็นศูนย์กลางการ 

ขับเคลื่อนโดยตรง

“ในฐานะคนในพ้ืนที่เชียงใหม่ เราได้ต่อสู้กับระบบต่างๆ ทั้งในส่วนของกระบวนการคิด กระบวนการบริหารจัดการของ

รัฐ และนโยบายอะไรต่างๆ ซึ่งก็สามารถท�าไปได้ในระดับหนึ่ง แต่หากมีเวทีกลางตรงนี้ก็อาจจะเป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการ 

ขับเคลื่อนให้พื้นที่ได้ไปเร็วขึ้น” รองนายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าว 
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การแก้ปัญหาการศึกษาของเชียงใหม่ที่ผ่านมา มุ่งเน้นไปที่การลดความเหล่ือมล�้าระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กในพ้ืนที่ 

ห่างไกล โดยเริม่มีการพูดคยุหาแนวทางต้ังแต่ปี ๒๕๕๒ จนมาถงึปี ๒๕๕๖ ผ่านเวทปีระชาคมระดับต�าบล อาศยัความร่วมมือของ

ภาคประชาสังคมต่างๆ ที่เข้ามาหนุนเสริม จนกระทั่งมาถึงปี ๒๕๕๗ สมัยที่ไพรัชยังด�ารงต�าแหน่งผู้อ�านวยการส�านักการศึกษา 

จึงตัดสินใจที่จะขับเคลื่อนอย่างจริงจังด้วยการเชิญชวนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ๙๙ องค์กร แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่มหลัก 

ประกอบด้วย ๑) กลุ่มผู้บรหิารระดับจงัหวัด ๒) กลุ่มหอการค้าและสภาอตุสาหกรรม และ ๓) เครอืข่ายคร ูผ่านการประสานงาน

ของ อบจ.เชียงใหม่ ที่รับหน้าที่เป็นผู้เชื่อมประสานทุกเครือข่าย จนน�าไปสู่การจัดท�าฐานข้อมูลในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม่

“ง่ายๆ นะครับ เชียงใหม่มี ๒๕ อ�าเภอ มีเขตพื้นที่ประถมศึกษาที่ติดชายแดน ขาดอัตราครู ๓๐๐ คน แต่ในเขต ๑ ระดับ

ชั้นประถมทั้งอ�าเภอเมืองและอ�าเภอสันทราย อัตราครูเกินไปกว่าร้อยคน ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ ผู้ปกครองเขาไม่ทราบมาก่อน 

เช่น นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของเชียงใหม่มีทั้งหมด ๔๕๐,๐๐๐ คน ใน ๒๕ อ�าเภอ เรียนอยู่ในอ�าเภอเมืองประมาณ 

๑๕๐,๐๐๐ คน ทีเ่หลือกระจายอยู่ตามอ�าเภอต่างๆ ๒๔ อ�าเภอ ประมาณอ�าเภอละ ๑๐,๐๐๐ คน อนันีค้อืภาพทีพ่ี่น้องชาวเชียงใหม่

ต้องรู้ ท�าให้มองเห็นภาพได้ชัดข้ึนว่าเกิดอะไรข้ึนกับเชียงใหม่ ท�าไมผู้ปกครองจึงพากันอพยพบุตรหลานของตนเองมาเรียนใน

อ�าเภอเมือง อะไรท�าให้เกิดวิกฤติจราจรติดขัด เกิดวิกฤติความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา”

ไพรัช กล่าวอีกว่า หลังจากได้ฐานข้อมูลเช่นนี้แล้ว อบจ. และกลุ่มหน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมทั้ง ๙๙ องค์กร จึงรวมตัวกัน

ก่อตั้งเป็น ‘ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา’ โดยมี อบจ.เชียงใหม่ ท�าหน้าที่เชื่อมประสานหน่วยงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน 

และเริ่มต้นด�าเนินการเรื่อยมากระทั่งปลายปี ๒๕๕๙ จึงได้เปิดเวทีสมัชชาการศึกษาเชียงใหม่ข้ึน โดยก�าหนดพ้ืนที่การด�าเนิน

งานเพื่อขับเคลื่อนไว้ ๔ ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ ๑ พ้ืนที่เชิงนโยบาย เป็นการท�างานเพ่ือเช่ือมร้อยกับผู้บริหารทั้งในระดับนโยบายและผู้อ�านวยการเขตพ้ืนที่ 

การศึกษา เนื่องจากโรงเรียนในเชียงใหม่กว่าร้อยละ ๙๐ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นอกเหนือจากนี้เป็นโรงเรียนเอกชน และ

โรงเรียน ตชด.

ส่วนที่ ๒ การมีส่วนร่วมของภาคสังคม โดยมีเป้าประสงค์ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดชีพให้กับ

ชาวเชียงใหม่ทั้งในระบบและนอกระบบ

ส่วนที่ ๓ การส่งเสริมให้คนเชียงใหม่มีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา

ส่วนที่ ๔ การกระจายอ�านาจไปยังโรงเรียนต่างๆ เพื่อมุ่งไปสู่การขับเคลื่อนในภาพรวมร่วมกัน

“ภาคีเชียงใหม่ฯ ไม่ได้มีหน้าที่ไปสั่งการให้สถานศึกษาต่างๆ ต้องท�าตาม แต่เราใช้วิธี MOU เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง

สถานศึกษาในเชียงใหม่ ซึ่งในปีแรกที่เราท�า มีสถานศึกษามาท�าข้อตกลงกว่า ๖๓๘ โรงเรียน” 
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หน่วยเล็กๆ ท่ีช่ือ ‘ภาคี’

“ผมร่วมอยู่ในภาคีการปฏริูปการศึกษาในเชียงใหม่มาตัง้แต่

ตอนแรกๆ ทีเ่ริม่ท�ากนัมา เรามองว่าการปฏิรปูจงัหวัด อาจจะต้อง

ใช้กรอบมองในเชิงบรบิทพ้ืนที ่ดูศกัยภาพของจงัหวัด ดูปัญหาของ

จังหวัด ดูทิศทางหรือแนวโน้มในการแก้ปัญหาของจังหวัด โดยใช้

ประเด็นการศึกษาเป็นตัวขับเคล่ือน” ฉัตรชัย เรืองมณี ผู้ทรง

คุณวุฒิ ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ให้ความเห็น

ในฐานะเป ็นส ่วนหนึ่ งของภาคี  ฉัตรชัยเล ่าว ่า  จาก

ประสบการณ์ที่ได้ท�ามา และจากที่ได้มาเห็นเวทีการศึกษาที่น�า

เสนอเรือ่ง Education Summit ในวันนี ้ท�าให้เห็นว่าการปฏิรปูการ

ศกึษาในเชียงใหม่อาจเป็นเพียงหน่วยเล็กๆ หน่วยหนึง่ เพราะแต่ละ

พื้นที่ล้วนมีความแตกต่างตามบริบท 

“การศกึษาทีเ่ชียงใหม่อาจจะเป็นอกีรปูแบบหนึง่ จงัหวัดอืน่ก็

เป็นอกีแบบหนึง่ แต่ผมเห็นว่าส่ิงที ่สสค. ท�ามา ๑๕ จงัหวัดทีเ่ราเคย

ไปถอดบทเรยีนกันมา ผมคดิว่าทัง้ ๑๕ จงัหวัด กเ็ป็นต้นแบบอย่าง

หนึ่งที่น่าจะถอดบทเรียนแล้วน�ามาหลอมรวม เพ่ือให้เห็นทิศทาง

ของ Education Summit ในภาพรวมของประเทศ”

ฉัตรชัยมองว่า หากสามารถดึงเอาปัญหาของแต่ละจังหวัด 

รวมถึงวิธกีารจดัการตนเองโดยใช้บรบิทของจงัหวัดมาเป็นฐานแล้ว 

น่าจะท�าให้เห็นโมเดลบางอย่างในการปฏิรปูการศกึษาของประเทศ

ได้อย่างมีทิศทางมากขึ้น

ตัวอย่างดีๆ ท่ีภูเก็ต

โรงเรียนหลายแห่งในจังหวัดภูเก็ต ได้ช่ือว่าเป็นโรงเรียน

ในระดับ international ซึ่งกว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้ต้องผ่านการ 

บ่มเพาะหลายขั้นตอน โดยเฉพาะเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

สมจิตต์ สุทธางกูร รองประธานสภาการศึกษาจังหวัด

ภูเก็ต เล่าว่า แรกเริ่มเดิมทีเกิดจากการส่งครูสอนดีไปร่วม

ประกวดกับสภาการศึกษา โดยภูเก็ตเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้

รับรางวัล เหตุผลที่ต้องการเงินรางวัลก็เพ่ือน�ามาใช้ในการ 

ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของจังหวัด 

“เรามองว่าถ้าจะขับเคล่ือนเรื่องนี้ต ่อ แล้วมัวรอเงิน

สนบัสนนุจากรฐับาลคงอกีนาน เราจงึจ�าเป็นทีจ่ะต้องช่วยตัวเรา

เองก่อน เงนิรางวัลทีเ่ราได้มา ๓ ล้าน ก็ไม่ได้ใช้ได้ทนัท ีต้องเป็น

ไปตามข้ันตอนของโครงการทีร่ฐัต้ังไว้ เป็นการบบีให้เราท�า ทนีี้

เราก็เลยต้องตั้งมูลนิธิสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ตขึ้นมา เพื่อจะ

ให้มูลนิธิมาขับเคลื่อนการศึกษาจังหวัดภูเก็ต” 

พระอานนท์ อมัมโรภกิข ุเจ้าส�านกัสงฆ์ สวนป่าโพธิธ์รรม 

ให้ความเห็นต่อการศึกษาในภูเก็ตว่า 

“ต่อให้ภูเก็ตพยายามจะเน้นความเป็น international เน้น

เรื่องไอที เรื่องภาษา แต่ก็อาจไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืน” 

พระอานนท์มองว่า การศกึษาควรจะต้องเน้นย�า้ในเรือ่งของ

คนดี และในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเน้นเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ 

จนมาถึง ๒๕๕๕ ก่อนจะประชวรหนักและไม่ได้ตรัสอีกเลย 

ทว่าสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงมีพระด�ารัสว่า ในหลวง

ทรงเน้นย�้าในเรื่องนี้แม้วาระสุดท้ายในปี ๒๕๕๙ ก่อนจะเสด็จ

สวรรคต นั่นแปลได้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความส�าคัญ เพียงแต่

จะท�าอย่างไรให้เกิดขึ้นได้จริง 

สมจิตต์ สุทธางกูร

ฉัตรชัย เรืองมณี
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พระอานนท์กล่าวต่ออกีว่าในช่วงแรกทีภู่เกต็พยายามชักชวนโรงเรยีนต่างๆ มาร่วมกนัสร้างหลักสูตรคณุธรรมและจรยิธรรมใน

ช่วงป ี๒๕๕๖ ยงัประสบปญัหาเนือ่งจากไม่มโีรงเรียนสนใจเข้ารว่ม จนกระทัง่รฐับาลประกาศเปน็นโยบายในป ี๒๕๕๙ โดยระบุอยู่ใน

ร่างรัฐธรรมนูญมาตรา ๕๙ ที่รากฐานการศึกษามุ่งเน้นให้คนเป็นคนดี มีค�าสั่งจากส่วนกลางให้โรงเรียนในสังกัดมุ่งเน้นไปสู่การเป็น

โรงเรียนคุณธรรม เมื่อหลายๆ อย่างด�าเนินไปในทิศทางกระแสเดียวกัน การท�างานจึงง่ายขึ้น เพราะมีจุดยืนร่วมกัน

“เม่ือมีจุดยืนร่วมกันแล้ว เราก็มาคิดว่าจะมีวิธีอย่างไรที่จะท�าให้เกิดความย่ังยืน หากว่าวันหนึ่งภาครัฐไม่ท�าต่อ แต่ภูเก็ตยัง 

ขับเคล่ือนไปได้ ตอนหลังสภาการศกึษาเราจงึมีการประชุมร่วมกนักบัสภาอตุสาหกรรมจงัหวัด หอการค้าจงัหวัด แล้วมีเสียงตอบรบั

กลับมาจากผู้ประกอบการว่า ภาคธุรกิจของภูเก็ตจะอยู่ไม่ได้ถ้าบุคลากรยังมีการโกง ฉะนั้น จะต้องสร้างคนที่เรียนดีและมีคุณธรรม 

จึงจะอยู่รอดได้”

สุรินทร์สร้างโอกาส สร้างอาชีพ

จังหวัดสุรินทร์ก�าลังประสบปัญหาเด็กออกจากการเรียน

กลางคัน เนื่องจากประชากรสุรินทร์ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม หลายครัวเรือนมีฐานะยากจน และด้วยผลจาก

ความยากจน ท�าให้เม่ือหมดฤดูท�านา เกษตรกรจึงย้ายถิ่น

เข้าไปหางานท�าในกรงุเทพฯ ในภาคอตุสาหกรรมและบรกิารใน 

ตัวเมืองตามจงัหวัดต่างๆ ส่งผลให้เด็กไม่ได้รบัการดูแลเอาใจใส่ 

ใกล้ชิด และหลายคนต้องออกจากโรงเรียนในที่สุด ซึ่งเรื่องนี้  

ไกรศักด์ิ วรทัต ปลัด อบจ.สุรินทร์ กล่าวถึงความพยายาม 

แก้ปัญหาไว้ว่า สุรินทร์ด�าเนินการแก้ไขปัญหาอยู่สองแนวทาง 

๑. เด็กที่ยังไม่จบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จะมีการติดตาม

เพื่อน�าตัวเด็กมาเรียนต่อกับ กศน. โดยได้รับการสนับสนุนจาก 

กศน.จังหวัด เพ่ือให้จบการศึกษาในระดับพ้ืนฐานก่อนจะไป

ประกอบอาชีพ

๒. เด็กที่ยังไม่จบการศึกษาภาคบังคับ จะมีการประสาน

กับเด็กกลุ่มนี้เพ่ือเข้ามารับการฝึกอาชีพกับวิทยาลัยการอาชีพ

ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ 

“ในโครงการระยะแรก เราท�าในพ้ืนที ่๖ อ�าเภอทีติ่ดกบัแนว

ชายแดน ต่อมาได้รบัการสนบัสนนุจาก สสค. จนสามารถด�าเนนิ

การอย่างต่อเนื่องได้ เพื่อแก้ปัญหาเด็กที่ออกกลางคัน หรือเด็ก

ออกนอกระบบการศกึษา ส่วนการท�างานในระยะทีส่อง เรามีการ

ปรบัเปล่ียนแนวคดิใหม่ โดยต้ังโจทย์กนัว่า ถ้าเราจะท�าเรือ่งนีใ้ห้

เกดิความย่ังยืน ความย่ังยืนจะต้องเกดิจากความสมัครใจในการ

ท�างานของเด็กด้วย”

เมื่อตั้งเข็มทิศให้วิธีการท�างานได้แล้ว ไกรศักดิ์จึงชักชวน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗๓ แห่ง มาท�างานช่วยเหลือ

เด็กที่ออกนอกระบบการศึกษา โดยมีกลไกในการท�างานอยู่ ๒ 

ระดับ คือ คณะกรรมการเพื่อการเรียนรู้ระดับจังหวัด กับคณะ

กรรมการเพ่ือการเรียนรู้ระดับพ้ืนที่ โดยคณะกรรมการระดับ

พ้ืนที่จะท�าหน้าที่ค้นหาเด็กในพ้ืนที่ตนเอง ว่ามีเด็กที่อยู่นอก

ระบบการศึกษาและออกกลางคันจ�านวนเท่าไร ขณะที่คณะ

กรรมการในระดับจังหวัดจะหนุนเสริมในเรื่องของงบประมาณ 

และติดต่อประสานกับสถานศึกษาต่างๆ เพื่อรองรับเด็กจ�านวน 

๙๙๘ คน ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ให้ได้รับโอกาสอีกครั้ง 

เก่ง ดี มีงานท�า

จากการท�างานอย่างต่อเนื่อง ท�าให้ไกรศักดิ์ได้รับรู้ข้อมูล

ผ่านเวทีสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ว่า ในพ้ืนที่สุรินทร์มี

ความต้องการทีอ่ยากจะเห็นอนาคตของเด็กๆ อกี ๑๕ ปีข้างหน้า 

ให้สามารถมีงานท�าและด�ารงชีพด้วยตนเองได้ 

“ก่อนที่เราจะเปิดเวทีสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัด เรา

ไปเปิดเวทีสมัชชาการศึกษาในระดับต�าบล ๒๐ ต�าบลก่อน เพื่อ

ที่จะถามว่าเด็กในพื้นที่แต่ละต�าบลมีปัญหาอะไร ใครควรจะเข้า

มาเกี่ยวข้องหรือแก้ไขปัญหา และอนาคตทั้ง ๒๐ ต�าบล อยาก

เห็นอนาคตของเด็กในต�าบลตัวเองเป็นอย่างไร เรากไ็ปรวบรวม

ความเห็นมา จนกระทั่งเรามาเปิดเวทีสมัชชาการศึกษาระดับ

จังหวัด ก็ปรากฏว่าเราได้คุณลักษณะเด็กที่คนสุรินทร์ต้องการ 

๓ ประการ คือ เก่ง เป็นคนดี และมีงานท�า ซึ่งในส่วนของการมี

งานท�า เราก็ท�ามาอย่างต่อเนื่อง”
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นานาทรรศนะ

ดร.อุดม หงส์ชาติกุล 
กรรมการมูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย 

เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ในช่วงชีวิตของเราได้ยินกันมานาน จนกระทั่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นประเด็นอยู่ โดยมีเป้าหมายอยู่ที่

การเปล่ียนแปลงการศึกษาไปสู่รูปแบบใหม่ ซึ่งที่จริงแล้วการเปล่ียนแปลงการศึกษาหรือการปฏิรูปการศึกษา คือการเปล่ียนแปลง

เชิงระบบ คือการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาโดยตรงหรือไม่เกี่ยวข้องเลยก็ตาม 

เมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ การมีส่วนร่วมของคนในระบบย่อมส�าคัญมาก หัวใจของ Education Summit ๒๐๑๘ 

ที่เราก�าลังจะท�า อาจถือได้ว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยที่เราพยายามจะรวมใจและชวนคนไทยทุกคนเข้ามามี 

ส่วนร่วมเพ่ือให้เห็นความส�าคัญด้านการศึกษา และต่ืนรู้ที่จะรับผิดชอบร่วมกันในการขับเคล่ือนเพ่ือสร้างความเปล่ียนแปลง โดยที่

เสียงทุกเสียงจะมีโอกาสช่วยให้การศึกษาไทยดีขึ้น
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ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา 
ผู้อ�านวยการโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี

การจะเปลี่ยนแปลงการศึกษา เราต้องเข้าใจโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นสงคราม การสู้รบ การแตกแยกกัน เอาชนะกัน 

ซึง่เราไม่ต้องการส่ิงเหล่านี ้ดังนัน้ เราจะต้องหันกลับมาสอนเด็กให้เป็นคนดี มีคณุธรรม จรยิธรรม ครทูกุคนต้องเสียสละอย่างแท้จรงิ 

ต้องรูจ้กัให้ เพราะครคูอืแม่พิมพ์ของชาติ เราต้องสอนให้ครเูป็นแม่พิมพ์จรงิๆ ในส่ิงทีเ่ราปรารถนาให้เด็กของเราเป็น เราต้องช่วยกนั 

แก้ปัญหาที่หลายประเทศเขาขัดแย้งกัน เราต้องสามัคคีกัน รักกัน ช่วยเหลือกันตลอดเวลา 

ฉะนัน้ การศกึษาของเราต้องไม่ใช่เน้นสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง แต่เราต้องการสร้างเด็กให้เป็นคนดี และไม่ได้อบรมแค่เด็กอย่างเดียว  

ต้องอบรมผู้ปกครอง อบรมคนทกุคนทีเ่กีย่วข้อง เพราะฉะนัน้การศกึษา ต้องท�าในระดับชาติ ต้องไปในทางเดียวกนั และอย่าไปตามหลัง 

อเมริกา อย่าไปตามหลังประเทศที่เขาคิดว่าเจริญแล้ว เพราะทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหาขัดแย้งกันไปหมดเลย สิ่งที่ผมอยากเห็นก็คือ การ

ศึกษาสร้างคนดี เมื่อดีแล้วจึงจะเก่งเหนือทุกคน 

12



เกศรา อมรวุฒิวร 
ผู้จัดการอาวุโสโครงการและวิชาการ สถาบันคีนันแห่งเอเชีย 

หากมองไปถึงโอกาสของเวที Education Summit ในแง่ของการชักชวนหน่วยงานที่ท�าเรื่องการศึกษา หรือกลุ่มคนที่ท�างาน

เรื่องการปฏิรูปการศึกษา ไม่ว่าจะในระดับจังหวัดหรือระดับประเทศ ย่อมมีความเป็นไปได้ ซึ่งที่ผ่านมาสถาบันคีนันมีประสบการณ์

ท�างานขับเคลื่อนในด้านนี้ครอบคลุมพื้นที่ ๑๕ จังหวัด ผ่านการประสานกับมหาวิทยาลัยในแต่ละจังหวัด โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมใน

โครงการ ๖๕๐ โรงเรียน

นอกจากนี้ กระบวนการสร้างเครือข่ายยังสามารถท�าได้อีกหลายรูปแบบ อย่างเช่นการจัดต้ังสภาการศึกษาจังหวัดของภูเก็ต 

และการรวมตัวของภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ถ้ามีโอกาสได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอาจน�าไปขับเคลื่อนเรื่องการสร้าง

ความเข้มแข็งให้แต่ละจังหวัดได้ หรือสามารถเป็นโมเดลให้กับจังหวัดอื่นๆ ที่มีบริบทคล้ายกัน 
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รศ.ประภาภัทร นิยม 
อธิการบดีสถาบันอาศรมศิลป์ 

เราได้เห็นภาคีหลายส่วนที่ท�างานในเรื่องปฏิรูปการศึกษามาแต่เดิมอยู่แล้ว แต่น้อยมากที่จะได้เห็นเครือข่ายเหล่านี้ได้มีเวที

ที่จะแสดงตัวตนผ่านส่ือสาธารณะ อันนี้เป็นเรื่องที่ส�าคัญ ซึ่งอาศรมศิลป์เองก็ท�าอยู่กับหลายกลุ่ม และในตอนนี้ได้ทดลองให้มีการ

ไปรวบรวมสถานศึกษาต่างๆ ที่ท�างานด้านนี้ เพื่อจะได้รวมกลุ่มกันให้ชัดขึ้น เพราะหลายกลุ่มก็ยังมีความยากล�าบากในการท�างาน 

ยกตัวอย่างโรงเรียนที่แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง มีการรวมตัวกัน ๔-๕ โรงเรียน เป็นกลุ่มปฏิวัติตนเอง ไปลงแขกกันทีละโรงเรียน 

หมุนเวียนไปช่วยเหลือกัน โดยอาศรมศิลป์มีส่วนช่วยได้บ้างในเรื่องการก�าหนดทิศทาง เรื่องของการจัดการเรียนรู้ ผสมผสานกับ

เรื่องของสภาพแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ 

ส่วนตัวเช่ือว่า ตัวอย่างโรงเรียนดีๆ แบบนี้มีอยู่ทั่วประเทศ เพียงแต่ต้องหาวิธีการในการจัดระบบให้เขาท�างานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน และให้เขาได้เข้ามาในเวทีกลางของ Education Summit เพ่ือมาแลกเปล่ียนประสบการณ์กัน จนสามารถ 

ยกระดับตนเองขึ้นมาได้ 
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ศาสตราจารย์กิตติคุณ นพ.จรัส สุวรรณเวลา
ประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

คณะกรรมการอสิระเพ่ือการปฏิรปูการศกึษา เป็นคณะกรรมการทีต้ั่งโดยรฐัธรรมนญู โดยในค�าปรารภเขียนไว้ว่า ประเทศไทย

ก�าลังประสบปัญหาหลายด้าน วิธีแก้ปัญหาคือการปฏิรูปการศึกษา ฉะนั้น การที่รัฐธรรมนูญก�าหนดนิยามให้คณะกรรมการอิสระ

เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาเป็นคณะกรรมการอิสระ ก็เพ่ือเป็นอิสระจากรัฐ กล่าวให้ชัด คณะกรรมการอิสระฯ เป็นของประเทศชาติ

และประชาชน

เม่ือเป็นเช่นนี้แล้ว ค�าถามใหญ่ที่เกิดข้ึนอีกสิบปีข้างหน้า ถ้าปฏิรูปไม่ส�าเร็จประเทศไทยจะเป็นอย่างไร ที่แล้วมาเราเริ่มต้น

ปฏิรูปตั้งแต่ปี ๒๕๔๒ แล้วก็ปฏิรูปเรื่อยมา ทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงพอสมควร แต่ยังไม่ใช่การปฏิรูปที่แท้จริง เพราะทุกอย่างยัง

ไม่ดีขึ้น ไม่ได้เปลี่ยนไปในทางที่เหมาะสม เราถูกมาเลเซีย สิงคโปร์แซงไปนานแล้ว ตอนนี้เวียดนามก�าลังแซง กัมพูชาก็อาจจะแซง

ในเวลาไม่นานนัก ทั้งๆ ที่เราเป็นประเทศที่มีทุกอย่าง เราตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ดี เรามีปริมาณประชากรที่พอควรก�าลังดี เรามีวัฒนธรรม 

เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ มีสถาบันศาสนา แต่ท�าไมประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้ ทั้งที่เรามีเด็กที่ออกไปแข่งขันชนะ แต่โดยรวมเรา

มีความเหลื่อมล�้าอย่างมาก และคุณภาพโดยรวมเมื่อมาเฉลี่ยแล้วถือว่าต�่ามาก 

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากระบบไม่มีประสิทธิภาพ เราใช้เงินไปมาก แต่ไม่มีประสิทธิผล เรามีความหลากหลาย แต่เราแก้ปัญหาทุก

อย่างเหมือนกันหมด แทนทีจ่ะแก้ปัญหาไปตามสภาพของความหลากหลายนัน้ การปฏิรปูครัง้นีจ้ะไม่ส�าเรจ็ถ้าท�าโดยรฐั เพราะฉะนัน้

ต้องปลุกทุกคนให้ตื่นขึ้นมาพร้อมกัน
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รศ.ดร.อนุชาติ พวงส�าลี
คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ในความพยายามที่จะท�าการปฏิรูปการศึกษา ผมนึกถึงค�าค�าหนึ่งที่กล่าวว่า จะท�าอย่างไรให้ผู้ที่เป็นเจ้าของการศึกษาจัดการ

ความรู้ด้วยตัวของเขาเอง

เราก�าลังพดูถึงการจัดการเรียนรู้ให้กับกลุ่มคนที่ก�าลงัจะเตบิโตไปเป็นอนาคตของชาต ิของบ้านเมืองเรา โจทย์ที่ผมพบจากที่มี

โอกาสได้ไปสัมผัสมา และจากข้อมูลเชิงประจกัษ์ ผมพบว่าโลกของคนรุน่ใหม่เปล่ียนไปพอสมควร ส่ิงทีเ่ขาค้นหาในชีวิต แรงบนัดาลใจ  

ความมุ่งมั่น และความสนใจ ไปจนกระทั่งถึงวิธีการเรียนรู้ของเขาเปลี่ยนไปหมดแล้ว สิ่งที่ผมต้องการจะตั้งค�าถามก็คือ เวลาเราลง

ไปขับเคลื่อน เราใช้กรอบวิธีคิดแบบไหนในการไปท�างานกับเขา 

ประเด็นถัดมาที่ผมพบก็คือว่า สิ่งที่คนรุ่นใหม่มักปฏิเสธในการรับไม้ต่อจากคนรุ่นเราก็คือ ชุดความคิดของความปรารถนาดีที่

มอบให้กบัเขาในเรือ่งศลีธรรม คณุธรรม จรยิธรรม ซึง่ไปคาดหวังกบัเขามากมาย ทีจ่รงิแล้วเด็กรุน่ใหม่กมี็ชุดความคดิเรือ่งคณุธรรม 

จริยธรรมในแบบของเขา ซึ่งแน่นอนต้องไม่ใช่การที่เขาถูกมานั่งจับอบรม หรือสอนแบบเดิมๆ
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นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์
หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข 

ผมได้เห็นจิ๊กซอว์อันหนึ่งว่า การปฏิรูปการศึกษาจะไม่มีทางส�าเร็จ ถ้าประเทศเรายังมีการรวบอ�านาจไว้ที่ส่วนกลางอย่างใน

ปัจจุบัน ทั้งก�ากับ ทั้งอ�านวยการ ชี้ทิศทาง เชื่อมโยง ควบคุม ถ้าเราจะออกแบบการศึกษาใหม่โดยแบ่งอ�านาจนั้นมาให้ระดับจังหวัด

ท�าหน้าที่ส�าคัญบ้าง นั่นคือ การชี้ทิศให้เหมาะสมกับบริบท และเชื่อมโยงการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมหาวิทยาลัย ซึ่งทุกจังหวัดมี

อยู่แล้ว ถ้าเราแบบนี้ได้ ฝ่ายที่ปฏิบัติคือ โรงเรียนก็จะมีโอกาสที่จะมีพลังมากขึ้น

หากมีการเลือกต้ังเกดิข้ึน มาตรา ๔๔ โดย คสช. จะต้องถกูทบทวนอกีครัง้ จากบทเรยีนด้านลบทีผ่่านมาของคณะกรรมการปฏิรปู

เพ่ือการศกึษาทีไ่ม่ตอบโจทย์ และปัจจยัด้านบวกต่างๆ เพ่ือมุ่งไปสู่การเขียนกฎหมายให้เกดิคณะกรรมการปฏิรปูในระดับจงัหวัดข้ึน 

ข้อเสนอสุดท้ายที่ผมมองก็คือ Education Summit ต้องเกิดข้ึนที่ระดับจังหวัดด้วย โดยใช้จุดแข็งที่มีอยู่ในสมัชชาการศึกษา

จังหวัดทั้ง ๑๕ แห่ง เป็นกลไกขับเคลื่อน 
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พัฒนะพงษ์ สุขมะดัน 

นักวิชาการ ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.)

เหตุผลที ่สสค. ท�างานเรือ่งการปฏิรปูการศกึษาในระดับจงัหวัด มาจากความยากในการเปล่ียนแปลงระดับประเทศ ดังนัน้ การ

เปลี่ยนมาขับเคลื่อนในขนาดที่เล็กลงอย่างจังหวัดจึงมีความเป็นไปได้มากกว่า และอันที่จริงสิ่งที่ สสค. ท�า ไม่ใช่สิ่งใหม่ แต่เป็นการ

ต่อยอดจากสิ่งที่หน่วยงานในระดับจังหวัดได้ท�าไว้อยู่แล้ว ทั้งที่เชียงใหม่ ภูเก็ต และสุรินทร์ ผ่านต้นทุนของบริบทในแต่ละพื้นที่ 

ถ้าเราจับประเด็นดีๆ จะเห็นว่ามีการใช้ข้อมูลความรู้พอสมควร โดยแต่ละจังหวัดได้พยายามเรียบเรียง ประมวลผล และท�าให้

เป็นระบบข้ึนมา แต่ส่ิงส�าคัญอีกอย่างก็คือ แผนของจังหวัด ซึ่งจะเป็นตัวก�าหนดทิศทางว่าแต่ละจังหวัดมีทิศทางที่จะดูแลเด็กและ

เยาวชนอย่างไร เพื่อจะก�าหนดเป้าหมายร่วม และน�าทรัพยากรของแต่ละจังหวัดมาท�างานร่วมกัน ซึ่งจริงๆ แล้วประเทศไทยไม่ได้

มีข้อจ�ากัดเรื่องงบประมาณการศึกษา เพียงแต่เราขาดประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเหล่านี้ต่างหาก
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“�เ ราห วัง ว่า เว ที ในการ ส่ือสาร 
ส่ิงเหล่าน้ีจะสร้างความเคล่ือนไหว
ทางสังคมจนเกิดเป็นพันธมิตร 
ในการปฏิรูประบบการเรียนรู้ � 
เพราะเราเ ช่ือว่าคนหน่ึงคนจะ
ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงไม่ได้� 
แ ต่ ต้อ ง เ กิดจากคน ท้ัง สั งคม� 
และทุกโรงเรียนที่เข้ามาร่วมกัน” 

ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์  
อดีตผู้จัดการ สสส.  

และอดีตผู้อำานวยการไทยพีบีเอส

จัดพิมพ์และเผยแพร่

แผนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (มสส.)

ที่ปรึกษา

นพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์

เพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์

ผู้จัดการ

เนาวรัตน์ ชุมยวง

ศิลปกรรม

ชิน เอกก้านตรง

สนับสนุนโดย

ส�านักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ 

เลขที่ ๙๙/๘ ซอยงามดูพลี 
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