สรุปผลสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑๕
เรื่อง
“รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา”
วันจันทร์ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมกาแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เลขาธิ ก ารสภาการศึ ก ษา (ดร.กมล รอดคล้ า ย) กล่ า วชี้ แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ส านั ก งาน
เลขาธิการสภาการศึกษาได้รับเกียรติอย่างสูงจาก นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
ที่มาให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องทิศทางการปฏิรูปการศึกษาของประเทศตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้ (ร่าง)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... แก่ผู้เข้าร่วมเสวนาซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากองค์กร/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการศึกษาจานวนประมาณ ๕๐ หน่วยงาน รวมทั้งคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ด้านการศึกษา สปท. คณะกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สนช. จึงถือเป็นโอกาสอันดีสาหรับผู้ที่อยู่ใน
วงการศึกษาที่ได้มาร่วมรับฟังในวันนี้ โดยการจัดสภาการศึกษาเสวนาครั้งนี้ เป็นการจัดครั้งที่ ๑๕ หัวข้อเรื่อง
“รัฐธรรมนูญกับทิศทางการปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งมีรูปแบบการจัดที่แตกต่างจากทุกครั้งที่ผ่านมา คือมุ่งเน้น
การรับฟังเจตนารมณ์และทิศทางการปฏิรูปการศึกษาที่กาหนดไว้ใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. .... เพื่อทีห่ น่วยงานทางการศึกษาจะได้นาประเด็นที่เกี่ยวข้องไปเตรียมการ และจัดทาแผนการดาเนินงาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศให้เป็นไปตามบทบัญญัติที่กาหนดไว้ใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. .... ต่อไป
สาระสาคัญของการนาเสนอ โดย นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)
คณะกรรมการร่ า งรั ฐ ธรรมนู ญ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า
การศึกษาเป็ น หั ว ใจส าคัญของการปฏิรู ป ประเทศ จึง มีการศึก ษา
ข้อมูลสภาวการณ์และกลไกการศึกษาของประเทศ พบว่าประเทศ
ไทยมีการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาค่อนข้างมากแต่คุณภาพของ
เด็กยังไม่ดีขึ้น หากพิจารณาบริบทของประเทศในภาพรวมจะพบว่า
ประเทศไทยมีปัญหาหลายประการที่ทาให้ไม่เกิดความสุขสงบในการ
ดารงชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเรื่ องความไม่เป็นธรรม ความเหลื่อมล้า การ
ละเลยและการไม่สนใจปฏิบัติตามกฎหมาย การแสวงหาอานาจในทางที่ไม่ชอบ และไม่ว่ารัฐธรรมนูญ แห่ง
ราชอาณาจั กรไทยและกฎหมายจะเขีย นบทบั ญ ญัติ ไ ว้ อย่ างไร ก็ยัง มี การซื้ อสิ ทธิ ขายเสี ย ง รวมทั้ง มี ก าร
หลอกลวงประชาชนในแง่มุมต่างๆ ที่ทาให้คนหลงเชื่อ
ปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นจากระบบการศึกษา ทั้งๆ ที่มีความพยายามในการเลียนแบบการพัฒนา
ระบบการเรี ย นการสอนของต่างประเทศที่ประสบความส าเร็จ แต่ ไม่ส ามารถนามาพัฒ นาการศึกษาของ
ประเทศไทยให้ประสบความสาเร็จเหมือนต่างประเทศได้ สาเหตุที่สาคัญคือคนไทยไม่มีวินัย และไม่มีสานึก
ของความรับผิดชอบร่วมกันต่อสังคม ซึ่งต้องพิจารณาจากระบบการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่เป็นสถานที่
ของการปลูกฝังและอบรมสั่งสอนเด็กเป็นแห่งที่สองรองจากบ้าน ประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีการฝึกอบรมเด็ก
โดยเน้นด้านวิชาการน้ อยกว่า การเป็ นผู้ มีวินัยและความรับผิดชอบต่อสังคม เพราะความมีวินัยและความ
รับผิดชอบต่อสังคมจะทาให้เด็กสามารถเรียนรู้ต่อไปในอนาคตได้อย่างมีความรับผิดชอบ

๒
แนวคิดของบทบัญญัติด้านการศึกษา
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้กาหนดบทบัญญัติด้านการศึกษาใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... โดยมีแนวคิดสาคัญดังนี้
มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง “รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กทุกคนได้รับกำรศึกษำเป็นเวลำสิบสองปี
ตั้งแต่ก่อนวัยเรียนจนจบกำรศึกษำภำคบังคับอย่ำงมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย”
คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีแนวคิดในเบื้องต้นว่า เมื่อเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ซึ่ ง เป็ น การศึ ก ษาภาคบั ง คั บ แล้ ว ผู้ เ รี ย นจะสามารถออกไปประกอบอาชี พ ได้ และในระหว่ า งเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๑, ๒ และ ๓ ควรมีวิชาเลือกอื่นที่ไม่ใช่สาขาเชิงเทคโนโลยีมากจนเกินไป เช่น การถ่ายรูป การ
เย็บปักถักร้อย การวาดรูป ช่างไม้ ฯลฯ ให้เด็กได้ฝึกปฏิบัติและทดลองทา เพื่อให้รู้ความถนั ดและความชอบ
ของตนเอง และกระตุ้ น ให้ เ ลื อ กตั ด สิ น ใจศึ ก ษาต่ อ สายอาชี พ เป็ น การตั ด สิ น ใจของผู้ เ รี ย นที่ จ ะพั ฒ นา
ความสามารถให้เชี่ยวชาญและประสบความสาเร็จในการประกอบอาชีพตามที่เลือก โดยรัฐบาลดึงดูดให้ศึกษา
ต่อโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี
ส่วนผู้ที่จะศึกษาต่อเพื่อเป้าหมายเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา เบื้องต้นมีแนวคิดว่าควร
เป็นผู้ที่มีระดับสติปัญญาเพียงพอที่จะศึกษาต่อได้และมีความชอบ หากฐานะทางเศรษฐกิจไม่พร้อม รัฐควร
สนับสนุนค่าใช้จ่าย แต่หากมีฐานะทางเศรษฐกิจดี พ่อแม่ผู้ปกครองควรลงทุนเพื่อการศึกษา แต่ภายหลังมีเสียง
เรียกร้องว่าจะทาให้การศึกษาไม่ต่อเนื่อง จึงได้มีการประกาศนโยบายให้เรียนฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนจบชั้น
มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ ๖ ซึ่ ง ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาตามมาว่ า พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองพยายามให้ บุ ต รหลานเรี ย นจนถึ ง ชั้ น
มัธยมศึกษาปีที่ ๖ เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา และส่วนใหญ่จะสมัครเข้าศึกษาต่อในสาขาตาม
ความชอบของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือเลือกเรียนในสาขาวิชาที่ง่ายและไม่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด
ท าให้ เ กิ ด ปั ญ หาว่ า งงานตามมา ทั้ ง นี้ การสนั บ สนุ น ค่ า ใช้ จ่ า ยของรั ฐ มี แ นวคิ ด ว่ า ไม่ จ าเป็ น ต้ อ งจั ด สรร
งบประมาณผ่านคลัง สามารถจัดสรรงบประมาณกระจายไปยังโรงเรียนได้โดยตรง เพื่อให้โรงเรียนสามารถนา
เงินมาบริหารจัดการได้อย่างคล่องตัวโดยไม่ต้องรอรับการจัดสรรงบประมาณผ่านคลัง
มาตรา ๕๔ วรรคสอง “รัฐต้องดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำก่อนเข้ำรับ
กำรศึกษำตำมวรรคหนึ่ง เพื่อพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัย โดย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภำคเอกชนเข้ำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำรด้วย”
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา “(๑) ให้สำมำรถเริ่มดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแล
และพัฒนำก่อนเข้ำรับกำรศึกษำตำมมำตรำ ๕๔ วรรคสอง เพื่อให้เด็กเล็กได้รับกำรพัฒนำร่ำงกำย จิตใจ
วินัย อำรมณ์ สังคม และสติปัญญำให้สมกับวัยโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย”
การจั ด การศึ ก ษาต้ อ งเน้ น การฝึ ก อบรมเด็ ก ตั้ ง แต่ จุ ด เริ่ ม ต้ น เพื่ อ เป็ น พื้ น ฐานที่ ส าคั ญ
เนื่องจากเด็กเกิดมามีความสามารถทางสติปัญญาไม่เท่ากัน เด็กบางคนมีสติปัญญาดีโดยธรรมชาติ บางคนมี
สติปัญญาปานกลาง และบางคนมีสติปัญญาไม่เท่าเทียมคนอื่น เด็กที่มีสติปัญญาดี ไม่ต้องใช้ความพยายามมาก
ก็สามารถประสบความสาเร็จในชีวิตได้ในอนาคต เด็กที่มีสติปัญญาปานกลางก็สามารถพัฒนาได้ แต่การพัฒนา
ต้องเริ่มตั้งแต่ปฐมวัย ซึง่ ปัจจุบันเริ่มเป็นที่ยอมรับว่าการให้เด็กเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา โดยการเปิดเพลง
ไว้ที่หน้าท้องของแม่เพื่อให้เด็กที่อยู่ในครรภ์ได้รับฟัง จะทาให้เกิดมาเป็นเด็กที่มีอารมณ์ดี ไม่มีอารมณ์ฉุนเฉียว
ง่าย จึงต้องสร้างเด็กให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่พึงจะเป็น คือ เป็นคนดีของชาติและเป็นคนมีวินัย
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มาตรา ๕๔ วรรคสาม “รัฐต้องดำเนินกำรให้ประชำชนได้รับกำรศึกษำตำมควำมต้องกำร
ในระบบต่ำง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีกำรร่วมมือกันระหว่ำงรัฐ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภำคเอกชนในกำรจัดกำรศึกษำทุกระดับ โดยรั ฐมีหน้ำ ที่ดำเนิน กำร กำกับ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำรจัดกำรศึกษำดังกล่ำวมีคุณภำพและได้มำตรฐำนสำกล ทั้งนี้ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรศึกษำแห่งชำติซึ่งอย่ำงน้อยต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรจัดทำแผนกำรศึกษำแห่งชำติและกำร
ดำเนินกำรและตรวจสอบกำรดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแผนกำรศึกษำแห่งชำติด้วย”
ความคาดหวังในการปฏิรูปการศึกษา คือ การสอนเด็กให้มีพื้นฐานเบื้องต้นเพื่อการใฝ่หา
ความรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งสอนให้มีวิธีการศึกษาหาความรู้ตามที่ต้องการได้ เพราะปัจจุบันความรู้สามารถ
แสวงหาได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็วจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในยุคสมัยใหม่ ครูไม่จาเป็นต้อง
เป็นหลักในการถ่ายทอดความรู้อีกต่อไป แต่ครูต้องปลูกฝังให้เด็กรู้จักใฝ่หาความรู้ตั้งแต่เด็ก ต้องรักการอ่าน
โดยในอนาคตอาจปลูกฝังให้รักการฟัง ด้วย เพราะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนรู้จากการอ่านไป
เป็นการฟังจากเสียงด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น จึงต้องสอนและปลูกฝังให้เด็กรู้จักรักการใฝ่หาความรู้ รู้จัก
รับผิดชอบ มีวินัย เพื่อทาให้สามารถอยู่รอดได้ในสังคมปัจจุบัน และเป็นหลักในการพัฒนาประเทศชาติได้
นอกจากนี้ เนื่ อ งจากรู ป แบบการศึ ก ษาในปั จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปจากอดี ต
ค่อนข้างมาก แต่ผู้ที่อยู่ในวงการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในหน่วยงานราชการ ซึ่งยึดติดอยู่กับกรอบของราชการที่ถูก
กาหนดไว้มาเป็นระยะเวลายาวนาน จนทาให้ไม่สามารถมองทะลุปัญหาได้ และการศึกษาเป็นเรื่ องของการ
ลงทุน ซึ่งรัฐไม่สามารถลงทุนได้ทั้งหมด การดาเนินการปฏิรูปการศึกษาจึงต้องใช้พลังการมีส่วนร่วมจากคนที่
อยู่นอกวงการศึกษา เพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งรัฐ
ส่วนกลาง ท้องถิ่น และภาคเอกชน โดยคาว่า “ภาคเอกชน” หมายถึงใครก็ตามที่ไม่ใช่รัฐ และอาจจะเรียก
แตกต่างกัน เช่น ชุมชน สมาคม หรือบริษัทห้างร้าน เป็นต้น
ส่วนการออกกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และการจัดทาแผนการศึกษาแห่งชาตินั้น
การที่องค์กรแต่ละแห่งเริ่มมีการเตรียมการเพื่อจัดทากฎหมายให้สอดรับกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
เป็นเรื่องที่ดี แต่การจัดทากฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติไม่ควรแยกเป็นส่วนๆ เพราะจะทาให้อานาจและ
การวางกฎเกณฑ์แยกออกไป ควรรวมไว้ที่เดียวกัน เพื่อให้มีเป้าหมายร่วมกันในการวางแผนการศึกษาของชาติ
และมี ก ารพั ฒ นาไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น มี ก ารตรวจสอบที่ เ ป็ น มาตรฐานเดี ย วกั น องค์ ก รหลั ก ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาค ต้องเข้ามามีส่วนร่ว มในการดาเนิ นงานเพื่อพัฒ นาคุณภาพการศึกษาของประเทศให้ ไปในทิ ศทาง
เดียวกัน โดยขับเคลื่อนและผลั กดันให้หน่วยงานระดับจังหวัดส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาครูและสถานศึกษา
ตามแนวทางที่กาหนดไว้ ไม่ควรใช้อานาจในการบังคับบัญชาหรือใช้อานาจในการเลื่อนลดปลดย้าย เพราะจะ
ทาให้ครูต้องอยู่ใต้อาณัติของคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอย่างแท้จริง ต้องส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนา
ครูให้มีคุณภาพ เพื่อสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กต่อไป
มาตรา ๕๔ วรรคสี่ “กำรศึกษำทั้งปวงต้องมุ่งพัฒนำผู้เรียนให้เป็นคนดี มีวินัย ภูมิใจในชำติ
สำมำรถเชี่ยวชำญได้ ต ำมควำมถนัด ของตน และมีค วำมรั บผิดชอบต่อครอบครั ว ชุมชน สังคม และ
ประเทศชำติ”
คนที่มีวินัยและมีความสานึกในความรับผิดชอบ สังเกตได้จากในวงราชการที่ไม่ว่าจะมอบ
หน้าที่หรือภารกิจใดให้คนเหล่านั้นปฏิบัติ ก็จะสามารถเติบโตและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ แตกต่าง
จากผู้ที่ไม่มีวินัย และไม่มีความสานึกในความรับผิดชอบ ต่อให้มีผู้อุปถัมภ์ค้าชู ก็ไม่ประสบความสาเร็จและไม่
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เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ หรือคนที่เก่งและมีความฉลาด หากไม่มีวินัย ไม่มีสานึกความรับผิดชอบซึ่ง
รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ก็ไม่สามารถเรียกว่าเป็นคนดีได้ เพราะสามารถใช้ความเก่ง และความฉลาด
ของตัวเองก่อให้เกิดความเดือดร้อนและความเสียหายให้แก่ประเทศชาติได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องวิชาการ คือ “สามารถเชี่ยวชาญได้ตามความถนัดของตน” ซึ่งมี
ความมุ่งหมายที่ต้องการเน้นว่า ไม่สามารถบังคับให้เด็กเรียนวิชาการเหมือนกันทุกคน แต่ต้องเป็นการเรียน
ตามความชอบและความถนัดของเด็ก เพราะเด็กแต่ละคนมีความเก่งแต่ละด้านไม่เหมือนกัน เช่น บางคนเก่ง
ด้านศิลปะหรือการวาดรูป ก็สามารถประกอบอาชีพจนร่ารวยและสร้างชื่อเสียงให้แก่ตนเองและประเทศชาติได้
ดังกรณีตัวอย่างของแวนโก๊ะและปิกัสโซ เป็นต้น จึงไม่มีความจาเป็นต้องบังคับเด็กให้ เรียนเก่งวิชาฟิสิกส์ เคมี
หรือคณิตศาสตร์เหมือนกันหมดทั้งประเทศ แต่ให้เด็กเลือกเรียนตามความถนัดของตนเอง ใครถนัดด้านไหน
ควรส่งเสริมด้านนั้น บางคนเลือกเรียนตามความต้องการของพ่อแม่ ไม่ได้เลือกเรียนสาขาวิชาทีต่ นเองถนัด เมื่อ
จบออกมาก็เลือกประกอบอาชีพอื่นที่ไม่ได้เรียนมา เช่น พ่อค้า เจ้าของร้านอาหาร หรือนักร้อง เป็นต้น จึงเป็น
การลงทุนทางการศึกษาที่ได้ผลตอบแทนไม่คุ้มค่า เสียทั้งเงินและเวลาเพื่อที่จะสร้างเด็กให้จบปริญญาตรีใน
สาขาที่ไม่ใช่ความถนัดและความชอบของตนเอง แต่เลือกเรียนตามค่านิยมของสัง คมที่ผิด เพราะสังคมทาให้
เกิดความรู้สึกว่าต้องเรียนสาขาที่สามารถเชิดหน้าชูตาพ่อแม่ แต่สุดท้ายกลับสร้างความผิดหวังให้พ่อแม่
มาตรา ๕๔ วรรคห้า “ในกำรดำเนินกำรให้เด็กเล็กได้รับกำรดูแลและพัฒนำตำมวรรคสอง
หรื อให้ประชำชนได้ รั บกำรศึกษำตำมวรรคสำม รั ฐต้องดำเนิน กำรให้ผู้ ขำดแคลนทุนทรั พย์ได้รั บกำร
สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำตำมควำมถนัดของตน”
มาตรา ๕๔ วรรคหก “ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อใช้ในกำรช่วยเหลือผู้ขำดแคลนทุนทรัพย์เพื่อ
ลดควำมเหลื่อมล้ำในกำรศึกษำ และเพื่อเสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู โดยให้รัฐ
จัดสรรงบประมำณให้แก่กองทุน หรือใช้มำตรกำรหรือกลไกทำงภำษีรวมทั้งกำรให้ผู้บริจำคทรัพย์สินเข้ำ
กองทุนได้รับประโยชน์ในกำรลดหย่อนภำษีด้วย ทั้งนี้ ตำมที่กฎหมำยบัญญัติ ซึ่งกฎหมำยดังกล่ำวอย่ำง
น้อยต้องกำหนดให้กำรบริหำรจัดกำรกองทุนเป็นอิสระและกำหนดให้มีกำรใช้ จ่ำยเงินกองทุนเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ดังกล่ำว”
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา “(๒) ให้ดำเนินกำรตรำกฎหมำยเพื่อจัดตั้งกองทุนตำม
มำตรำ ๕๔ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภำยในหนึ่งปีนับแต่วันประกำศใช้รัฐธรรมนูญนี้”
ผู้ที่ไม่พร้อมด้านฐานะทางเศรษฐกิจ ขาดแคลนทุนทรัพย์ แต่มีสติปัญญาและต้องการศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษา รัฐต้องเข้าไปช่วยเหลือสนับสนุนให้สามารถเรียนต่อได้ โดยเงินค่าใช้จ่ายการศึกษาให้
หมายรวมถึงเงินค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการดารงชีพ ไม่ใช่ เฉพาะค่าเล่าเรียน ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของคณะกรรมการ
ร่ างรั ฐ ธรรมนู ญ ฯ ว่าเงิน หรื อฐานะต้องไม่ใช่ปัจจัยที่เป็นเหตุให้คนไม่สามารถเรียนได้ โดยเป้าหมายของ
เงินกองทุนนี้ไม่ได้คานึงถึงเฉพาะผู้เรียน แต่คานึงถึงการเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพประสิทธิภาพของครูด้วย
โดยเฉพาะครูหรือพี่เลี้ยงระดับการศึกษาปฐมวัย เพราะการศึกษาปฐมวัยเป็นพื้นฐานสาคัญของการพัฒนาเด็ก
ให้มีพัฒนาการสมวัยทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา เพื่อให้สามารถเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มี
คุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏซึ่งทาหน้าที่ผลิตครูเป็นส่วนใหญ่ของประเทศจึงควรผลิตครูในสาขาปฐมวัยให้มากขึ้น
และภาครัฐควรกาหนดอัตราให้โรงเรียนมีครูปฐมวัยอย่างน้อยโรงเรียนละ ๑ คน เพื่อส่งเสริมและขยายความรู้
ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมในระดับประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการกากับดูแลครู ควรกากับดูแลให้ครูมีใจมุ่งอยู่กับการเรียนการสอน และให้ครูอยู่กับเด็กให้มาก
ที่สุด ไม่ควรมีปัญหาว่าครูทิ้งโรงเรียนหรือทิ้งเด็ก และหากต้องการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาครู ควรจัดทาในช่วง
ปิดภาคเรียน
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ทั้งนี้ การจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาตามมาตรา ๕๔ วรรคหก อาจจัดตั้งเป็นกองทุนเดียว
แต่มีวัตถุป ระสงค์ ทั้ง ๒ ประการ และใช้ฐ านข้อมูล ทะเบียนคนจนที่ รัฐ มี อยู่ แล้ ว โดยอาจเขียนพ่ว งไว้ ใ น
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ขึ้นอยู่กับการจัดทารายละเอียดในกฎหมายเพื่อรองรับกองทุนดังกล่าว โดย
มีความเห็ น ว่าควรเป็ น กองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ ขาดแคลนทุนทรัพย์อย่างแท้จริง และควรเป็นกองทุนแบบ
ให้เปล่า เพื่อไม่ให้เป็นภาระผูกพันและเป็นการสร้างนิสัยที่ไม่ดีให้แก่ผู้รับทุนในการหาทางหลบเลี่ยงการใช้ทุนคืน
ในลักษณะเดียวกันกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ที่เป็นอยู่.ในปัจจุบัน
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา “(๓) ให้มีกลไกและระบบกำรผลิต คัดกรองและพัฒนำ
ผู้ประกอบวิชำชีพครูและอำจำรย์ให้ได้ผู้มีจิตวิญญำณของควำมเป็นครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถอย่ำงแท้จริง
ได้รับค่ำตอบแทนที่เหมำะสมกับควำมสำมำรถและประสิทธิภำพในกำรสอน รวมทั้งมีกลไกสร้ำงระบบ
คุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคลของผู้ประกอบวิชำชีพครู”
ส่ ว นที่ มี ค วามส าคั ญ ที่ สุ ด คื อ ครู ครู ใ นปั จ จุ บั น มี ค วามตั้ ง ใจในการสอนค่ อ นข้ า งน้ อ ย
เนื่องจากการที่ครูจะมีความก้าวหน้าในวิชาชีพต้องทาผลงานเพื่อขอรับการประเมิน ไม่ ได้เป็นการประเมินตาม
สภาพจริง ทาให้ครูต้องเตรียมเอกสารจานวนมากเพื่อเข้ารับการประเมิน และมีวิธีการประเมินที่ยุ่งยาก ซึ่งไม่
ก่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาคุณภาพเด็ก ไม่มีการนาผลการประเมินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนการ
สอนอย่างแท้จริง ในปัจจุบันมีครูอยู่จานวนไม่มากนักที่เป็นครูที่ดี มีจิตวิญญาณของความเป็นครู และมีความ
เสียสละและอุทิศเวลาให้แก่เด็ก ครูจานวนหนึ่งอาจจะมีความกังวลและให้ความสาคัญกับเรื่องอื่นมากกว่าการ
พัฒนาการเรียนการสอน เช่น การจัดทาเอกสารเพื่อประเมินวิทยฐานะ การสร้างความพึงพอใจให้แก่ หน่วย
ก ากั บควบคุ ม การย้ ายกลั บภู มิ ล าเนา เป็ นต้ น ครู จึ งมี ภาระงานอื่ นมากจนท าให้ ไม่ มี เวลาพั ฒนากระบวน
การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพเด็ก แม้ว่ารัฐจะสร้างกลไกในการกากับดูแลการผลิตและพัฒนาครูให้มี
คุณภาพ แต่ไม่สามารถทาให้คุณภาพการศึกษาของประเทศดีขึ้นได้
นอกจากนี้ การผลิ ต ครู ใ นปั จ จุ บั น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาที่ ผ ลิ ต ครู จ านวนมากที่ สุ ด คื อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล โดยผู้ที่เข้ามาเรียนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พลาดจากการ
เข้าศึกษาต่อ ในสถาบั น อุดมศึกษาอื่น แต่ กระบวนการผลิ ตครูของมหาวิทยาลั ยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลให้ความสาคัญเฉพาะด้านด้านวิชาการที่ต้องใช้ในการเป็นครู ภายใต้การกากับของคุรุสภา
ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการกาหนดหลักสูตรวิชาชีพครู ดูแลหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
โดยกาหนดสาขาวิชา กาหนดมาตรฐานการเรียนรู้ และดาเนินการจัดสอบ หากสถาบันอุดมศึกษาใดไม่ประสงค์
ให้มีการจัดสอบ ต้องให้คุรุสภามีอานาจในการกาหนดหลักสูตรของสถาบันอุดมศึกษา ทั้งๆ ที่สถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งควรเป็นองค์กรที่สามารถสร้างองค์ความรู้ กลับไม่สามารถทาได้เนื่องจากต้องอยู่ภายใต้การกากับดูแลของ
องค์กรวิชาชีพทุกสาขา ซึ่งในปัจจุบันองค์กรวิชาชีพกาลังมีบทบาทเพิ่มขึ้น และมีการรวมตัวกันมากขึ้น แต่ตาม
หลักการแล้ว องค์กรวิชาชีพมีวัตถุประสงค์สาคัญในการดูแลผู้ประกอบวิชาชีพให้ได้มาตรฐานเท่านั้น ซึ่งหาก
สถานการณ์ยังดาเนินต่อไปเช่นนี้ ในอนาคต ๑๐-๒๐ ปีข้างหน้า คุณภาพการศึกษาของประเทศจะยิ่งต่าลง
เพราะสถาบันอุดมศึกษาไม่สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ตามพันธกิจของสถาบันอุดมศึกษาได้
มาตรา ๔๐ ใน (ร่าง) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. .... จึงกาหนดเกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพของบุคคลว่าจะต้องไม่ถูกจากัด แต่สามารถควบคุมวิชาชีพได้ โดยกาหนดไว้ว่าองค์กรวิชาชีพจะ
กระทาการใดให้เป็นการขัดขวางหรือก้าวก่ายการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไม่ได้ คุรุสภามีสิทธิที่จะ
ทาการทดสอบความรู้ได้ภายหลังจบการศึกษาและต้องการประกอบอาชีพ แต่ไม่มีสิทธิและไม่มีอานาจในการ
กาหนดหลักสูตรและรับรองสถาบันอุดมศึกษา สถาบันอุดมศึกษามีกระบวนการในการตรวจสอบและกากับ

๖
มาตรฐานโดยสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอยู่แล้ว รวมทั้งมีอิสระและเสรีภาพทางวิชาการเพื่อทาให้
เกิดองค์ความรู้ใหม่ ไม่ใช่อานาจหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพที่จะเป็นผู้กากับดูแลมาตรฐานหลักสูตร แต่มีหน้าที่
ในกากับดูแลเรื่องมาตรฐาน และทัศนคติของความเป็นครู รวมทั้งสร้างครูให้ มีความรักและความผูกพันใน
วิชาชีพครู ทั้งนี้ ผู้ที่จะมาเป็นครูไม่ควรเป็นผู้ที่เรียนจบในสาขาครุศาสตร์/ ศึกษาศาสตร์ หรือสาขาใดก็ได้ แต่
ต้องเป็นคนที่มีทัศนคติและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู ซึ่ง คุรุสภาควรมีบทบาทหน้าที่ในการจัดฝึกอบรม
ก่อนผู้เรียนจบการศึกษา หรือก่อนที่จะให้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
มาตรา ๒๕๘ จ. ด้านการศึกษา “(๔) ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุกระดับเพื่อให้
ผู้เรียนสำมำรถเรียนได้ตำมควำมถนัด และปรับปรุงโครงสร้ำงของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุเป้ำหมำย
ดังกล่ำวโดยสอดคล้องกันทั้งในระดับชำติและระดับพื้นที่”
การจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน พบว่าหลักสูตรไม่ได้คานึงถึงความแตกต่างเชิงพื้นที่
และความต้องการที่แตกต่างกันของเด็กเป็นหลัก การจัดทาหลักสูตรจึงไม่เป็นไปตามหลักการและเจตนารมณ์
ที่ต้องการให้มีความแตกต่างตามเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งเขตพื้นที่การศึกษาก็ไม่ได้ให้ความสาคัญกับการ
จัดทาหลักสูตร แต่เน้นบทบาทหน้าที่การบังคับบัญชา การกากับดูแล รวมทั้งกาหนดกลไกให้ครูต้องอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจาเขตพื้นที่การศึกษา ทาให้
ครูไม่อยู่ในฐานะที่จะดูแลตัวเองได้
(ร่าง) รัฐธรรมนูญฯ ต้องการให้ผู้ที่อ ยู่ในวงการศึกษาซึ่งเป็นผู้ที่รู้และเข้าใจหลักการนี้เป็น
อย่างดี แต่ยังไม่สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้ เพราะกลไกการศึกษาของประเทศแยกออกเป็น
แท่งหรืออาณาจักร โดยทุกอาณาจักรมีเป้าหมายของตนเองและอยู่เฉพาะภายใน ไม่ได้คานึงถึงประโยชน์ของ
ประเทศชาติเป็นหลัก และไม่ให้ความสาคัญกับแนวทางหรือวิธีการสร้างเด็กตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่ ส่งผล
ให้การพัฒนาการศึกษาของชาติไม่ประสบผลสาเร็จตามที่ควรจะเป็น จึงควรมีผู้รับผิดชอบหลักและต้องมีคน
เริ่มต้น โดยต้องเป็นการคิดแบบทลายกาแพง ไม่มีแท่ง ไม่มีกระทรวง ไม่มีสังกัด แต่ คิดถึงเป้าหมายการจัด
การศึกษาเพื่อสร้างเด็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ซึ่งทุกคนต้องร่วมกันใช้ประสบการณ์และความรู้ เพื่อหา
วิธีการและกระบวนการในจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ ก่อนที่จะพิจารณาหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานแต่ละแห่ง โดยต้องมีการประสานและเชื่อมโยงการดาเนินงาน เพราะการเชื่อมโยงเป็นหัวใจ
ส าคัญของการวางแผนการดาเนิ น งานร่ ว มกันของประเทศ อย่างไรก็ตาม มีความเห็ นว่าองค์กรที่มีความ
เชี่ยวชาญแต่ละด้านอาจมีความจาเป็นต้องมีอยู่ แต่ต้องทาตามกลไกที่สร้างขึ้นและปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ที่
กาหนดไว้ให้ชัดเจน จึงจะสามารถจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเป้าหมายสู่การพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพได้อย่างสมบูรณ์
มาตรา ๒๖๑ “ในกำรปฏิรูปตำมมำตรำ ๒๕๘ จ. ด้ำนกำรศึกษำ ให้มีคณะกรรมกำรที่มี
ควำมเป็นอิสระคณะหนึ่งที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งดำเนินกำรศึกษำและจัดทำข้อเสนอแนะและร่ำงกฎหมำยที่
เกี่ยวข้องในกำรดำเนินกำรให้บรรลุเป้ำหมำยเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีดำเนินกำรต่อไป
ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมกำรตำมวรรคหนึ่งให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวันนั บแต่
วัน ประกำศใช้รั ฐ ธรรมนู ญนี้ และให้ค ณะกรรมกำรดำเนิน กำรศึก ษำและจั ดท ำข้ อ เสนอแนะและร่ ำ ง
กฎหมำยให้แล้วเสร็จและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภำยในสองปีนับแต่วันที่ได้รับกำรแต่งตั้ง”
มาตรา ๒๖๑ กาหนดให้มีคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาเพื่อดาเนินการศึกษาและจัดทา
ข้อเสนอแนะและร่างกฎหมายให้แล้วเสร็ จภายในสองปี ในขณะที่การปฏิรูปประเทศด้านอื่นกาหนดให้ ออก
กฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิรูปภายในหนึ่งปี เหตุที่กาหนดให้คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาดาเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในสองปี เนื่องจากกลไกในการปฏิรูปการศึกษาไม่ใช่เรื่องง่าย และไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในระยะเวลา

๗
อันสั้น การปฏิรูปการศึกษาไม่สามารถอาศัยใครคนใดคนหนึ่งเป็น ผู้ชี้ได้ ดังนั้น ผู้ที่จะมาทาหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการปฏิรูปการศึกษา จึงไม่ควรเป็นนายกรัฐมนตรี เพราะจะทาให้ผู้ร่วมงานรู้สึกเกรงใจ ไม่กล้าโต้แย้งหรือ
แสดงความเห็นที่แตกต่าง แต่ควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการศึกษาเป็นอย่างดี และพร้อมที่จะรับฟัง
ความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่น ได้ รวมทั้งคานึงถึงประโยชน์ด้านการศึกษาที่จะเกิดกับ ประเทศชาติเป็นหลัก
คานึงถึงผู้เรียนและครู โดยร่วมกันคิดหาแนวทางและวิธีการที่ดีที่สุ ด ก่อนพิจารณามอบหมายหน่วยงานที่
รับผิดชอบ ภายใต้การกากับดูแลของหน่วยงานกลาง เพื่อให้เป็นไปตามแผนการดาเนินงานที่กาหนดไว้

