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                    สวัสดีครับพี่น้องประชาคมชาวราชนครินทร์ ที่เคารพทุกท่านพบกับ                      
สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจ าเดือนพฤษภาคม 2561  ซึ่งสารของเราจะสะท้อน 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยและเสนอแนะในสิ่งที่มหาวิทยาลัยควรจะท า   เรื่องแรกผมขอ

เริ่มต้นสืบเน่ืองจากมหาวิทยาลัยเชิญบุคลากรประชุมในวันที่ 27 เมษายน 2561  ที่ผ่านมา 

ทุกท่านครับ  ทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมคดิเหมือนผมไหมครับว่าการประชุมแต่ละคร้ังก็เหมือน

มาน่ังรับฟังค าชี้แจงแถลงไขว่าจะท าอะไรโน่นน่ีน้ัน  แต่ที่น่าเสียดายที่สุด  ท่านอธิการบดีพูด

เสร็จสักพักท่านก็ไปปล่อยให้ท่านรองอธิการบดีทั้งหลายอยู่บนเวที  ผมอยากให้อธิการบดี 

ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้อยู่รับฟังจนจบการประชุมจะได้พูดคุยรับฟังข้อเสนอต่างๆ 

เพราะฝ่ายบริหารเป็นฝ่ายนัดประชุมเอง ก็ควรนัดวันท่ีตัวท่านสะดวก  ลองคดิดูถ้าหากฝ่าย

ประชาคมไม่เข้าร่วมเดี๋ยวก็หาว่าไม่ให้ความร่วมมืออีก  ประเด็นน้ีผมขอฝากเป็นข้อสังเกตไว้

ด้วยครับ 

 ส่วนประเด็นท่ีพนักงานใจจดใจจ่อรอความชัดเจนที่สุดก็คอืเรื่องเงนิเดือนที่ก็ยังไม่มี

ข้อสรุปว่าจะได้หรอืไม่ได้ ถ้าได้ ได้เท่าไหร่  และยังได้ยินแว่วๆว่าปีงบประมาณ 2562 อาจจะ

ได้รับเงนิอุดหนุนน้อยลง  ผมมานึกแบบเสียวหัวใจคนเดียวว่าแล้วอย่างน้ีจะปรับฐาน

เงนิเดือนและให้ค่าประสบการณ์ยังไง  ส่วนที่อดสงสัยไมได้ว่าท าไมถึงจะได้รับงบประมาณ

น้อยลงคนที่ตอบได้คงจะเป็นผู้บริหารเพียงแต่ค าถามของผมคือ “เราขอไปเท่าไหร่?”                  

ถ้าปรับฐานเงินเดือนกันไม่ได้ประชุมกันไปก็หลายรอบใครจะรับผิดชอบกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น                    

ที่ผ่านมาเงินที่ได้รับการอุดหนุนมาเป็นค่าจ้างก็เคยถูก สตง. เรยีกคืนมาแล้ว มันแสดงให้            

เห็นว่าแทนที่จะน าเงนิมาใช้จ่ายเป็นค่าจ้างตามาที่ได้รับอุดหนุนแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยกลับมี

การเอาไปเก็บไว้ในกองทุนอื่น สุดท้ายพนักงานมหาวิทยาลัยก็เสียประโยชน์  มหาวิทยาลัย

ต้องการให้เราท าทุกอย่างน่ีก็จะคดิให้ช่วยกันหารายได้  ไหนวิจัยก็ต้องท า ทั้งยังมี ต าแหน่ง

ทางวิชาการอีก  เรายินดีท าและเชื่อว่าทุกท่านก็ท ากันเต็มที่ แต่สิ่งที่เราขอจากมหาวิทยาลัยก็

ควรใส่ใจท าให้เราบ้าง  การรอคอยถึงจะนานแสนนานเพียงใดเรารอได้ขอแค่ให้ความชัดเจน 

 ส่วนการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยน้ันโจทย์ส าคัญของเราคอืการผลิตบัณฑติให้เป็นที่

ยอมรับของสังคมและสร้างมหาวิทยาลัยให้เป็นแหล่งเรียนรู้เอาแค่ในระดับจังหวัดเราก่อนให้

ได้แน่นอนว่ามันต้องเกิดจากการร่วมมือกันทุกฝ่าย  แต่มหาวิทยาลัยก็ต้องมีวิสัยทัศน์และ

นโยบายที่น ามาปฏิบัติให้ชัดเจน  ไม่ว่าจะเป็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  อุปกรณ์สื่อการเรียน 
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การสอนผมไม่อยากเห็นภาพอาจารย์หอบอุปกรณ์อีรุงตุงนังในขณะเดินไปสอน  ห้องอ่าน

หนังสือสถานที่ค้นคว้าเวลาเปิดเทอมอาจจะไม่ปิดแค่สี่โมงครึ่ง เราควรมสีถานที่ให้นักศกึษาได้

น่ังท ารายงาน อ่านหนังสือรวมทั้งประชาชนทั่วไปก็มาใช้บริการได้  ส่วนตัวผมนกึถึงตอนที่

เรยีนมหาวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยมีห้องให้อ่านหนังสือถงึเที่ยงคืน  แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผม

เสนอให้เปิดถึงเวลาน้ันนะครับ  เราควรจะสอบถามความต้องการของนักศกึษาแล้ว

มหาวิทยาลัยก็ต้องสนับสนุนสิ่งเหล่าน้ี  เรื่องการค านวณเกรด F   ที่เราพูดกันมานานก็ควรท า

อย่างจริงจัง  เพราะเป็นเรื่องท่ีมันแปลกที่นักศึกษากลัวเกรดที่เป็น D  มากกว่า F  ทั้งๆ ที่ F  

มันคือสอบตก  ก็เพราะเราไม่น ามาค านวณถ้านักศึกษาได้ D เยอะแล้วโดนรีไทร์  แต่นักศกึษา

ที่สอบตกกลับไม่โดนรไีทร์  มันก็เกิดความไม่เป็นมาตรฐานในการจัดการศึกษา  การจัดวชิา

พื้นฐานให้ทันสมัย เพราะเราใช้มาตั้งแต่เป็นวทิยาลัยครูให้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลง  ที่ส าคัญ

ประการหน่ึง คือมาตรการควบคุมการยกคลาสให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดให้ได้  คนเราติดธุระกันได้

แต่คงไม่ใช่ว่ายกคลาสเป็นธุระประจ า  กิจกรรมก็ควรเกิดจากการสร้างสรรค์และไอเดียของ

นักศกึษามหาวิทยาลัยก็เป็นผู้สนับสนุนและอ านายความสะดวกให้  ส่งเสรมิเรื่องกีฬาต่างๆ  

ในการไปแข่งขันอย่างจริงจัง เพราะกีฬาก็เป็นส่วนส าคัญในการสร้างชื่อเสียงให้กับ

มหาวิทยาลัยได้ 

 สิ่งท่ีจะเป็นปัจจัยในการกระตุ้นการท างานของผู้บริหารทุกหน่วยงานให้ผู้บริหาร

ท างานให้เกิดผลสัมฤทธิ์มากที่สุดคงหนีไม่พ้นสภามหาวิทยาลัย  เพราะผู้บริหารมาจาก                        

สภามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจงึต้องคอยกระตุ้นเพื่อไม่ให้เกิดสภาวะใส่เกียร์ว่างใน

ทางการบริหาร  อยู่เพื่อครบวาระไปเท่าน้ัน  สภามหาวิทยาลัยก็ต้องติดตามผลการปฏิบัติงาน

ตามวิสัยทัศน์ที่เคยเสนอว่า สัมฤทธิ์ผลในเชิงประจักษ์หรอืไม่  คงไม่ประเมินเฉพาะเอกสาร

อย่างเดียวหากผู้บริหารอันน้ีรวมทุกหน่วยงานนะครับ  ไม่มีผลงานสภามหาวิทยาลัยควรจะมี

มาตรการใน การจัดการต่อไป 

 สุดท้ายนี้ก็ขอให้ผู้บรหิารต่างๆ เข้าใจนะครับว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการไม่ใช่ 

ฝ่ายค้านแต่เราต้องท าหน้าที่ในการกระตุ้นการพัฒนา  และรักษาประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

บุคลากรและนักศึกษา  ก็ขอให้ท่านเปิดใจให้กว้างรับฟังซึ่งกันและกัน ที่ส าคัญการเป็น

ผู้บริหารต้องสร้างความเป็นธรรม  ความยุติธรรม  ความเสมอภาคให้เกิดในองค์กรต้องมี

ความเป็นมืออาชีพในการบริหารเพราะมหาวิทยาลัยคอืแหล่งเรียนรู้ของประเทศชาติแล้ว             

พบกันในฉบับต่อไป 

        ด้วยรักและเคารพ 

             อาจารย์นพพร  ขนุค้า 
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 เคยได้ยินวลีอมตะนี้กันใช่ไหมครับ “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” เคยพูดวลีน้ีกันบ่อยๆ

ใช่ไหมครับ “ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” เคยใช้วลีน้ีสอนนักศึกษากันบ่อยๆใช่ไหมครับ            

“ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน” ครับ ผมเชื่อว่าเราได้ยินวลีน้ีกันมาบ่อย พูดกันบ่อย ใช้กัน

บ่อย แต่เอาเข้าจริงๆเราก าลังท าแบบน้ันไหม หรอื เราเข้าใจความหมายมันผิด 

 ผมอยากพูดถึงประเด็นต่อเน่ืองจากการประชุมประชาคมในวันที่ 27 เมษายนที่ผ่านมา 

เรื่องปรับฐานเงินเดือนบุคลากรที่ช้าและยังไม่มีข้อสรุปซักทีก็เป็นเรื่องผลของงานนะครับ  

เรื่องตัวเลขงบประมาณที่ต่ าลงน่ีก็เป็นเรื่องผลของงานอีกเช่นกัน ในประเด็นที่ผมได้เสนอไป

เกี่ยวกับเรื่องการติดตามการท างานของผู้บริหาร ตั้งแต่ระดับคณะขึ้นมาน้ัน ผมอยากเห็นอะไร

และเชื่อว่าประชาคมส่วนใหญ่ก็อยากเห็นเช่นกัน 

 แน่นอนว่าการเข้ามาต ารงต าแหน่งผู้บริหารหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัยน้ัน                

ทุกท่านได้เสนอวิสัยทัศน์ที่ดีมีเป้าหมาย เพื่อให้เข้าตากรรมการสรรหา เสียดายจริงๆครับที่

การสรรหานี่ไม่เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในอย่างเราๆได้มีส่วนร่วม และมักจะตามมาด้วยค า

ว่า “ขออาสาเข้ามาท างาน” ซึ่งพอผ่านกระบวนการตรงน้ีแล้ว ประชาคมอย่างเราๆอยากเห็น

อะไรครับ........................ใช่ครับ พวกเราอยากเห็น ผลของงานที่ท่านๆทั้งหลายได้แสดง

วิสัยทัศน์เอาไว้น่ันแหละ 

 สิ่งท่ีเราควรจะซีเรียสมากๆในช่วงเวลาที่วิกฤตการบริหารของมหาวิทยาลัยก าลัง 

รุมเร้าก็คือ เราเห็นผลงานของบรรดาผู้บริหารจริงๆหรอืยัง หรือเราเห็นแต่อย่างอื่น  เช่นภาพ                

การประชุม ภาพการเปิดงาน แต่ไม่เคยเห็นผลของงาน ว่าอะไรบ้างท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงหรอื

พัฒนา เราคาดหวังอะไรจากคนระดับผู้น าองค์กร ที่อุตส่าห์อาสาเข้ามาท างานแทนพวกเรา 

(ท างานแบบมีเงินตอบแทนด้วย นะครับ ไม่ได้ท าฟรี)  แน่นอนว่าเราคาดหวังมากกว่าการน่ัง

ท างานแบบรูทีน แต่เราอยากเห็นฝีไม้ลายมือของผู้น าองค์กรกันจริงๆ 

 ผมขอแยกประเด็นการท างานออกเป็นสามประเด็นใหญ่ๆดังน้ี คอืการท างานรายวัน 

การท างานเพื่อแก้ปัญหา และการท างานเชิงรุก สามอย่างน้ีมันมีความแตกต่างและมันแสดง

ศักยภาพของบุคลากรเราได้อย่างไร  

 ผมขอให้เราข้ามการท างานแบบรายวันไปเลยนะครับ งานพวกนี้ก็ได้แก่ การเซ็น

เอกสาร เกษียนหนังสือ งานจปิาถะอื่นๆ  ลองไปดูการท างานเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ

ที่จะช่วยให้แต่ละองค์กรสร้างมาตรฐานขึ้นมาก่อน 
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 เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กรน้ันๆ ผมขอยกตัวอย่างในระดับคณะ  

คณะต่างๆมีหน้าที่จัดการการศึกษาการเรียนการสอนให้ได้คุณภาพ แต่ปัจจุบันเราจะพบว่า

หลายหลักสูตรยังมีปัญหาเรื่องอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ครบ ไม่สามารถเปิดรับนักศึกษา

ได้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ยังไม่พอเพียง ห้องเรียนไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนคุณภาพในการ

เรยีนการสอน การขาดสอนของอาจารย์ก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับ อย่าท าเป็นมองไม่เห็น                    

สิ่งเหล่าน้ีผู้บริหารได้มองเห็นปัญหาแล้วลงมือแก้ไขกันอย่างจริงจังหรือยัง และมีอะไรบ้าง                

ที่ท าส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม พอจะน ามาเสนอให้ประชาคมได้เห็นว่าได้แก้ปัญหาเหล่าน้ีไป

บ้างแล้ว เพราะเรื่องเหล่าน้ีมันเป็นมาตรฐานทางการศึกษา หากเราไม่แก้ปัญหาเหล่าน้ีและ

ปล่อยให้มันสะสมหนักขึ้นไป เราจะไม่สามารถน าพาองค์กรไปสู่ระดับอื่นได้   อย่าว่าแต่เป็น

มหาวิทยาลัยที่รับใช้สังคมเลยครับ ประคองตัวเองให้รอดนี่ยังยาก 

 ส่วนการท างานเชิงรุกน้ัน ผมเห็นหลายท่านพูดกันมาเยอะ ว่าเราจะท างานเชิงรุก 

เราจะท างานเชิงรุก เราจะท างานเชิงรุก เราจะท างานเชิงรุก ๆๆๆ จนผมเริ่มสงสัยไอ้การ

ท างานเชิงรุกที่ว่าน่ีมันคอือะไร และผมเชื่อว่าประชาคมอยากเห็นว่านโนบายเชิงรุกที่พูดกัน

อย่างทุกวันน้ี มันมีอะไรออกมาให้เราเห็นซักครั้งหรอืยัง และถ้ายังเมื่อไหร่เราจะได้เห็น 

 เราอาจจะต้องมานั่งท าความเข้าใจกันใหม่ว่าอะไรคือกระบวนการท างานแล้วอะไร

คอืผลของงาน ยกตัวอย่างง่ายๆ เวลาเราเห็นภาพการประชุมที่ปลิวว่อนอยู่ในไลน์กลุ่มของ

มหาวิทยาลัยน่ี มีใครสักคนจ าได้ไหมครับว่าแต่ละการประชุม เค้าประชุมเรื่องอะไรกัน

บ้าง.........(ให้เวลาคดิ 5 วินาท)ี ไม่มีใช่ไหมครับ  เพราะสิ่งที่เราคาดหวังเราไม่ได้อยากเห็น

ภาพการประชุม เวลาเราเห็นภาพการ ท า MOU  มีใครสักคนจ าได้ไหมครับ ว่าเค้าท า MOU 

กันเรื่องอะไรกัน...............(ให้เวลาคดิ 10 นาท)ี  ไม่มีใครรู้ใช่ไหมครับ  

 เพราะสิ่งที่เราคาดหวังหลังจากการเซ็น MOU คอืผลการด าเนินงานที่มันตามมา                   

ไงครับ ผมจะยกตัวอย่างที่ง่ายไปกว่าน้ันอีก สมมุติว่ามีน้ าเสียไหลออกมาจากข้างโรงอาหาร 

(อันน้ีผมสมมุติจริงๆนะครับ) และมีคนแจ้งไป มีการประชุมเพื่อที่ก าจัดน้ าเสีย แล้วเราก็ได้

เห็นภาพการประชุมการก าจัดน้ าเสียผ่านไลน์กลุ่ม เราสบายใจไหมครับ แค่เท่าน้ีมันนับเป็น

ผลของงานไหมครับ ? ไม่ซิครับ เพราะถ้าวันน้ีผมเดินไปข้างโรงอาหารแล้วไม่เห็นน้ าเสียนอง

อยู่ตรงน้ันซิ ถงึจะนับเป็นผลงานของ และมีคนอีกหลายพันคนทั้งนักศกึษา ทั้งผู้ปกครองอีก

จ านวนมาก ที่เค้าไม่ได้สนใจภาพการประชุม แต่สนใจผลที่เกิดขึ้นที่เห็นได้ด้วยตาจริงๆ เขา

เหล่าน้ันสนใจว่า จะเอาอนาคตมาฝากกับพวกเราได้อย่างไร เรื่องปรับอัตราเงนิเดือนเช่นกัน

นะครับ ผ่านการประชุมกันมาหลายรอบ ผ่านประชาคมกันมาหลายคร้ัง ผ่านมติประชาคม 

ก็แล้ว คนแค่อยากเห็นผลงานครับไม่ได้อยากเห็นภาพการประชุม 

แน่นอนว่าประชาคมรอดูผลงานเชิงรุกอยู่นะครับ 
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 เราอยากเห็นจ านวนนักศึกษาเพิ่มขึ้น เราอยากเห็นการปรับปรุงวิชาพื้นฐาน เราอยาก

เห็นการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เราอยากเห็นการเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งภาค

ตะวันออก เราอยากเห็นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้มาตรฐาน เราอยากเห็นกิจกรรมการ

พัฒนานักศกึษา เราอยากเห็นการช่วยสร้างสรรค์สังคม เราไม่ได้อยากเห็นภาพการประชุม 

นะครับ 

 มีมิตรสหายท่านหน่ึงเคยเขียนไว้ว่าว่า การท างานให้ได้ภาพของการท างานแตกต่าง

จากการท างานให้ได้งาน และแตกต่างจากการท างานให้ได้ผลของาน......ลองคิดดูดีๆ ว่า

ตอนน้ีอะไรเกิดขึ้นกับการท างานของมหาวิทยาลัยเรา 

 และสิ่งท่ีผมอยากเห็นจรงิๆในวันนี้ คือจากภาพการประชุมหลายร้อยคร้ังท่ีผ่านมาน้ัน 

เราเห็นผลงานอะไรที่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอัน รูปธรรมและจับต้องได้ เป็นไปตามวิสัยทัศน์และ

การท างานเชิงรุกที่พูดถึงกันบ่อยๆ 

 จากเวลาของการบรหิารองค์กรที่ผ่าน ท าไมผมเสนอให้ทุกคนติดตามการท างานของ

ผู้บริหารในทุกภาคส่วน เพราะมันคอืสิ่งท่ีพวกท่านๆได้สัญญากับประชาคมก่อนที่จะอาสามา

รับต าแหน่ง (แบบไม่ได้ท างานฟรี) เพราะมันเป็นความคาดหวังของประชาคม ก่อนที่พวกท่าน

จะอาสาเข้ามารับต าแหน่ง (แบบมีค่าตอบแทน) ว่าจะช่วยให้องค์กรของเราพัฒนาขึ้น                                                

ผมอยากเห็นผลงาน ตรงน้ันเกิดอย่างเป็นรูปธรรมจริงๆ  

 เมื่อท่านถูกคัดสรรเพื่อให้มาน าองค์กร มันเป็นความรับผิดชอบของพวกท่าน ที่ต้อง

แสดงศักยภาพการท างานออกมาให้ประชาคมเห็น มันเป็นความรับผิดชอบของพวกท่าน                  

ที่จะต้องท างานให้คุ้มกับภาษีประชาชนที่จ่ายไป และมันเป็นความรับผิดชอบของพวกท่านที่            

จะท างานตามวิสัยทัศน์ที่ได้สัญญาไว้กับทุกคน  (หากไม่....ท่านก็ควรแสดงความรับผิดชอบ

เช่นกัน) 

 กลับไปที่โต๊ะแล้วกางวิสัยทัศน์ตัวเองออกมาดู ว่าอะไรที่ท าไปแล้ว 

ตอนน้ีได้เวลาพอสมควรแล้ว ลองเอา”ผลของงาน” มาโชว์ประชาคมซิครับ 
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เลือกตั้งไปก็ยังไมได้ประชาธิปไตย 
นี่เป็นคอลัมน์พิเศษในสารสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นะครับ  เหตุที่เขียนก็เพราะว่าบทบาทประการส าคัญอย่างหนึ่งของมหาวทิยาลัย

นั่นคอื ต้องเป็นแหล่งปัญญาให้กับประเทศชาติบ้านเมือง  เมื่อเกิดวกิฤตทาง

ความคิดของสังคมมหาวทิยาลัยคงจะเพิกเฉยต่อการนั้นไมไ่ด้  ผมต้ังชื่อเรื่องว่า 

“เลือกตั้งไปก็ยังไมได้ประชาธิปไตย”  ก็เพราะว่าเราถูกปกครองโดยคณะ

รัฐประหาร มาตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557  มาถึงปัจจุบัน  ก็จะครบ 4 ปีแล้ว  

และก็ไม่รู้ว่าจะถงึ  5 ปหีรือเปล่า เพราะผู้ปกครองประเทศยังไม่ให้ความชัดเจนว่า

จะมีก าหนดวันเลอืกตั้งเมื่อไหร่  แต่ท่ีแน่ๆ เราจะเห็นว่าท่านนายกรฐัมนตรีก าลัง

เดินสายใช้พลังดูดนักการเมืองมาเข้าก๊วน  แต่ถงึอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดประเทศก็

ต้องมกีารเลอืกตั้ง  เราคงจะจมปลักกับการปกครองภายใต้คณะรัฐประหารไม่ได้  

แต่ท าไมถึงเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่ได้ประชาธิปไตย  สาเหตุส าคัญคือรัฐธรรมนูญฉบับ

ปัจจุบัน (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศักราช 2560)  มหีลักการหลาย

ประการที่ไม่สอดคล้องกับหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ถงึแม้

รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะผ่านการลงประชามติของประชาชน แต่อย่าลืมนะครับว่าเมื่อ

คราวท่ีลงมตนิั้น พี่น้องประชาชนก็ยังไม่ทราบ เนื้อหา หลักการ รายละเอียดของ

รัฐธรรมนูญเพราะว่าม ีพ.ร.บ. ประชามต ิคอยควบคุมการแสดงความเห็นในเชิง

เห็นต่างกับรัฐธรรมนญู  อีกทั้งรัฐได้ส่งครู ก.  คร ูข. ครู ค. มาให้ขอ้มูลกับ

ประชาชนในเชิงให้เชื่อว่ารัฐธรรมนญูฉบับนี้ดอีย่างไร  ผมจะสรุปหลักการสัน้ ๆ 

ง่ายๆ ให้ท่านผู้อ่านเห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับนีม้ีหลักการตรงไหนท่ีขดักับหลักการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยส้ินเชิงดงันี้ครับ 

 1.  ที่มาของนายกรัฐมนตรี  โดยหลักการแล้วในระบบรัฐสภานายกรัฐมนตร ี 

มาจากการโหวตของสภาผู้แทนราษฎรและบุคคลท่ีจะได้รับเลือกให้เป็น

นายกรฐัมนตรีจะต้องเป็น ส.ส. ด้วยแต่รัฐธรรมนูญฉบับนี ้ไม่บังคับให้

นายกรฐัมนตร ีต้องเป็น ส.ส. ที่เราเรียกว่า นายกคนนอก อีกทั้งรัฐธรรมนูญนี ้              

เปิดโอกาสให้ ส.ว. มาร่วม โหวตนายกรัฐมนตรีได้ด้วย ซึ่ง ส.ว. ไมไ่ด้มาจากการ

เลือกตั้ง 

2.  ที่มาของสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ส.ว. ในรฐัธรรมนูญฉบับนี้มีอ านาจ 

ครอบจักรวาลมาก  เลอืกนายกรฐัมนตรกี็ได ้ เป็นผู้เลอืกกรรมการองค์กรอสิระ   
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เลือกตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาร่างกฎหมาย  ออกเสยีงแก้ไขเพิม่เติม

รัฐธรรมนูญ  ฯลฯ  แต่ ส.ว. ในรัฐธรรมนญูฉบับนี้ไม่ไดม้าจากการเลือกตั้ง             

แล้ว ส.ว. มาจากไหนครับ ส.ว. ตามรัฐธรรมนญู แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรก  

จ านวน 250 คน  ประกอบไปด้วย  244 คน  คสช. เป็นผู้เลอืกอีก 6 คน เป็นโดย

ต าแหน่ง  ประกอบด้วย 1)  ปลัดกระทรวงกลาโหม   2)  ผู้บัญชาการทหารสูงสุด                            

3)  ผู้บัญชาการทหารบก  4)  ผู้บัญชาการทหารเรือ  5)  ผู้บัญชาการทหารอากาศ  

6)  ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ   ชุดนี้มีวาระ 5 ปี ส่วนหลังจาก 5 ปี  ส.ว. จะมี

จ านวน 200 คน  ซึ่งมาจากการสรรหา  ที่ไม่ได้มาจากประชาชนเลือกเชน่เดิม   

ที่มาของ ส.ว. นี้ขัดกับหลักการประชาธิปไตยอย่างไร ก็พูดง่ายๆ ว่าไม่ได้มาจาก

ประชาชน  เพราะใครก็ตามที่จะมาใช้อ านาจอธิปไตย ก็ต้องมฐีานจากประชาชน 

  3.  ระบบการเลือกตั้ง ส.ส. ที่เรียกว่าระบบแบ่งสันปันส่วนโดยท่ีผู้ร่าง               

กลัวคะแนนเสียงผู้เลือกตั้งหายไป แต่หารู้ไม่มันไม่สะท้อนคะแนนเสยีงผู้เลือกตั้ง               

ที่แท้จริง  ส.ส. มีจ านวน 500 แบ่งออกเป็น ส.ส. แบบแบ่งเขต 350 คน ส.ส. แบบ

บัญชีรายชื่อ 150 คน แต่กลับใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวมาค านวณ โดยผู้ร่างอ้างว่า

เพื่อให้ทุกคะแนนมีค่า  แต่หากเราคิดเป็นตรรกะ จะเห็นว่าถ้าเราเลือกผู้สมัคร ส.ส.

เขต คนหนึ่งแต่เราไมไ่ด้ชอบพรรคนั้นหรือเราเลอืกผู้สมัคร ส.ส. คนหนึ่งเพราะเรา

ชอบพรรคเขาแต่ไม่ชอบตัวผู้สมัคร  มันไม่ไดส้ะท้อนความประสงค์ของผู้เลือกตั้ง

อย่างแท้จริง  การม ีส.ส. ทั้งแบบแบ่งเขตกับบัญชีรายชื่อนั้นถูกแล้ว  แต่ต้องแยก

บัตรเลอืกตั้งเป็น 2 บัตร บัตรหนึ่งเลอืก ส.ส.แบบแบ่งเขต  บัตรที่สองเลอืก ส.ส.

แบบบัญชีรายชื่อ (เลอืกพรรค) เราคงได้ยนิค าว่า“เลือกคนที่รัก  เลอืกพรรคที่ชอบ”  

การแยกบัตรเลือกตั้งมันจะสะท้อนความต้องการของ ผู้เลือกตั้งอย่างแท้จริง  และ

เป็นระบบที่สร้างความเข้มแข็งให้กับพรรคการเมือง  ที่จะต้องคิดนโยบายในการหา

เสียง  และเป็นทางเลือกให้กับประชาชน  อย่างแท้จริง  เอา 3 ประเด็นนีก้่อนนะ

ครับ  นี่ยังไม่รวมหมวดการปฏิรูปประเทศ  เรื่องยุทธศาสตร์ชาต ิที่ผูกโยงถึง 20 ปี 

กฎหมายต่างๆ ที่ออกช่วงรัฐประหารรวมถึงอ านาจ คสช. ที่ปรากฏในบทเฉพาะกาล

ของรัฐธรรมนูญอีกเยอะแยะมากมายเลอืกตั้งไปก็ยังไม่เป็นประชาธปิไตย  ทางออก

นี้ง่ายๆ ครับต้องมกีารแก้ไขรฐัธรรมนญูให้เปน็ประชาธิปไตย  และปลูกจิตส านึก

ทางประชาธิปไตยให้กบัคนในชาติ 

      แล้วพบกันในคอลัมนพ์ิเศษ ในวาระส าคัญต่อไป 

          อาจารย์นพพร  ขุนค้า 
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 ไม่ทราบว่าผู้สนองนโยบายและผูท้ี่น าไปปฏบิัตเิข้าใจในหลักการอยา่งไรเพราะเวทคณติ
แท้จรงิแล้วไมใ่ช่คณิตศาสตร ์เป็นกลทางคณิตศาสตร ์(Mathematic Trick)  ถ้าพูดตาม
หลักการคณติศาสตร์ ไม่จ าเป็นตอ้งคิดได้เร็ว  ไม่ควรเน้นแต่ทริคให้คิดเร็ว  เพราะเป็น
วชิาที่ว่าด้วยเรือ่งตรรกะ (logic) แม้การค านวณที่แม่นย าจะส าคัญ แต่ควรเน้นความ
เข้าใจเหตุและผลการตีโจทย์ และการเชือ่มโยงกับวิชาอื่น ๆ เช่นวทิยาศาสตร์ด้วย 
 นอกจากท าตามค าปรารภของนายกฯ แบบไม่ศกึษาใหด้ีเสียก่อนแล้ว  กระทรวงศกึษา 
ภายใต้รัฐบาล คสช. ยังทยอยปล่อยนโยบายเก่ียวกับการเรียนการสอนออกมาเปน็ระยะ  ออก
ค าสั่งอยา่งเร่งด่วนโดยไมค่ านึงถึงความเชือ่มโยงกับหลักสูตรเลยแมแ้ต่นอ้ย  เมื่อไม่ปรบัเปลี่ยน
หลักสูตร  การจะเปลี่ยนการเรยีนการสอนโน่นนดินีห่น่อยยอ่มไม่เป็นผล  การพัฒนาหลักสูตร
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ที่จะท าใหก้ารเรยีนการสอนเปลี่ยนไป  ดังที่ผมเคยกล่าวไวแ้ลว้วา่มีความ
พยายามจะปฏิรปูหลักสูตรมาตั้งแตป่ี 2556-2557  แล้ว ตอ่มามีการยกรา่งหลักสูตรใหมม่า
ตั้งแต่ปี 2558 ทีค่าดวา่จะน ารอ่งในปี 2559 และใชจ้รงิในปี 2560 แต่ 3 ปี แลว้ก็ยังไม่ไปถงึ
ไหน บัดนี้ก็ยังเงียบอยู่ 
 ที่พูดกันวา่การศกึษาจะตอ้งเปลี่ยนเปน็การศกึษาในศตวรรษที่ 21 เป็นเพียงลมปากที่
ไม่ได้มกีารกระท าใด ๆ ทีน่ าไปสู่เป้าหมายนัน้  หากเรามองดปูระเทศที่การศกึษาของเขาก้าว
ไปสู่การศกึษาในศตวรรษที่ 21 แล้ว อย่างเช่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ญีปุ่่น หลักสตูรการเรยีนการ
สอนของเขาไม่ได้พดูถงึสาระวิชากันแล้วเขาเน้นการเรยีนที่เชื่อมโยงวิชาตา่งๆ เขา้ด้วยกัน เขา
สอนคณิตศาสตร์และวทิยาศาสตร์ เชื่อมโยงไปด้วยกัน เน้นให้เด็กไดท้ดลอง  เช่นฝกึการชั่ง 
 ตวง วัดและจดบันทึกข้อมูล  การเรยีนภาษา ก็ไม่ใช่เพียงอ่านออกเขียนได้ ตอ้งจับใจความสรุป
ความได้  น าไปใช้ใหเ้กดิประโยชน์ในการเรียนวิชาอืน่ ๆ ได้ด้วย  
 หลักสูตรของเราก็ยังอยูใ่นสภาพลา้หลังตามใครเขาไม่ทันต่อไป 
 4.  ขณะที่ผมเขยีนหนังสือฉบับพมิพค์รั้งแรกนั้น ผล PISA ยังไม่ออก แต่ก็คาดการณ์ได้
อยูแ่ล้วว่าผลคงออกมาไมด่ีเพราะไม่มกีารท าอะไร แผนงานและงบประมาณทีเ่ตรยีมไว้ก็ถูก 
ยกเลิกไป ที่นา่เสียดายคอืเมื่อผลออกมาไมด่ีแล้วก็ยังไม่มกีารท าอะไร  เขา้ใจวา่ผูม้ีอ านาจและ
หน้าที่รับผิดชอบส่วนใหญค่งไม่มคีวามเชือ่หรอืไม่มคีวามรูค้วามเขา้ใจที่จะใชป้ระโยชนจ์ากผล
การประเมนิ PISA 

3 ปี รัฐบาล คสช.  
อีกหนึ่งทศวรรษที่ก าลังจะหายไป 

หนังสือเปิดมุมคดิ พลิกวิกฤตการศึกษาไทย 2  ...คุณจาตุรนต์  ฉายแสง 

ต่อจากฉบับที่แล้ว 



 การที่ผมสนับสนุนให้
ความส าคัญกับการทดสอบ PISA  
ในสมัยเปน็รัฐมนตรกีระทรวงศึกษา 
ผมไม่ได้เน้นการฝึกเดก็ไว้แข่งขัน  
แต่ตอ้งการให้น าผลทดสอบ PISA 
มาวเิคราะห์ใช้งานเพือ่พฒันา
คุณภาพการศึกษาของเราให้มี
มาตรฐานเทียบเทยีมนานา
ประเทศ  โดยเฉพาะทราบดีวา่ผล
การประเมนิ PISA มีความสัมพันธ์
โดยตรงกับผลการจัดการศกึษา
โดยรวมของประเทศตา่งๆ คอืถา้จะ
ให้ผล PISA  ดีขึน้ก็มีทางเดียวคือ
จะต้องจัดการศึกษาโดยรวมใหด้ีใหไ้ด ้
 เมื่อเราพูดถึงแรงงานของประเทศทีแ่ข่งขันได้  หรอืโลกยุคใหม่ที่พลเมืองมกีาร
เคลื่อนไหวไปทุกมุมโลก เด็กไทย คนไทยไปเรยีนหรอืท างานตา่งประเทศ ผมจงึเห็นว่า 
มาตรฐานทางการศกึษาเป็นเรื่องจ าเป็น มาตอนนีน้า่เสียดายว่าไม่มใีครสนใจจะใชป้ระโยชน์
จากการทดสอบ PISA อีกแล้ว 
 5.  การทดสอบและการประเมินผลเป็นเรื่องส าคัญมาก  เพราะถ้าใช้เป็นออกแบบให้ด ี
จะเป็นเครื่องมือที่จะใช้ยกระดับการจัดการศึกษาได้ ท าใหเ้รารูว้่าการเรยีนการสอนของเรา
บกพร่องอยา่งไรบา้ง  ต้องพัฒนาอย่างไร  แต่จะเปน็อย่างนั้นได้ การทดสอบวัดผลและการ
ประเมนิผลต้องมีมาตรฐาน คือมคีณุภาพและสอดคล้องกับหลักสูตร 
 ระบบการศกึษาขัน้พื้นฐานของเราอยูกั่บการทดสอบวัดผลที่ไม่มมีาตรฐานมานาน 
หลายสบิปี  ระบบทดสอบกลางแบบโอเน็ตมีมาระยะหนึ่งและพฒันามาเป็นล าดับ แต่ก็ยังไม่             
ลงตัว  ยังมีประเดน็ถกเถยีงกันอยู่ว่ามีความสอดคล้องกับหลักสูตรหรือไม่ ทีเ่ด็กสอบตกกัน
มากๆ เพราะยากไป หรอืเพราะเด็กเรยีนอ่อนทั้งระบบ และระบบการศกึษาทั้งระบบยังใช้ 
โอเน็ตใหเ้ปน็ประโยชน์นอ้ยเกินไป  เป็นต้น  ปัญหานีไ้ม่ได้รับการแกไ้ขและยังไม่มอีะไรชัด               
แต่สิ่งทีเ่กดิขึ้นกลับเป็นการลดการจัดสอบจาก 8 วชิา เหลอื 5 วชิา อีก 3 วิชาให้แตล่ะโรงเรียน
จัดสอบกันเอง  ลา่สดุยังลดการสอบโอเน็ตวิชาสังคมในชั้น ป.6 และ ม.3 โดยใหเ้หตุผลวา่
เพื่อใหก้ารประเมนิสอดคล้องกับบรบิทในท้องถิ่นของโรงเรยีนแต่ละพื้นที่  ตอนนีจ้ึงเหลือที่ 
สทศ. จดัสอบเพยีง 4 วชิา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเท่านั้น 
กลายเป็นถอยหลังเข้าคลอง   คือให้โรงเรียนวัดผลกันเองแบบไม่มมีาตรฐานอีกแล้ว 
 ระบบการประเมินก็ดูจะสบัสนอลหม่านไม่น้อย ย่ิงขณะนีย้ังปรับให้โรงเรียนไมต่้อง                  
มีการประเมนิภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด เปลี่ยนเป็นโรงเรียนประเมินตนเองในกรอบ
มาตรฐานรว่ม โดยคณะประเมินภายนอกอาจไม่จ าเป็นต้องลงพื้นทีป่ระเมนิสถานศึกษาทุกแหง่  
มาตรฐานโรงเรียนจึงหละหลวมหนักไปอีก 
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 6.  ปัญหาใหญ่อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะแกใ้ห้ได้  แต่ 3 ปี มานี้กลับไปไม่ถึงไหนเลยคือเรื่อง 
การคัดเลอืกบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลัย  ที่เป็นปัญหาคอืมีการจัดสอบกันเองเตม็ไปหมด 
โดยข้อสอบไม่สอดคล้องกับหลักสูตรการศกึษาขัน้พื้นฐาน ท าให้ผู้เก่ียวข้องทั้งครูและนักเรยีน 
ไม่สนใจการเรียนในระบบ  ท าให้เป็นอปุสรรคตอ่การปฏิรูปการศึกษาขัน้พื้นฐานและที่เลวรา้ย 
กว่านั้นคือไม่ยุติธรรมส าหรับเด็กยากจนซึ่งคอืคนส่วนใหญท่ี่ไม่สามารถตระเวนสอบตามที่ 
ต่างๆ ได ้          
 ตัวชี้วัดง่ายๆ อยา่งหนึ่งที่จะตรวจสอบวา่มีการปรบัปรุงอะไรในเรือ่งนี้หรอืไม่ก็คือ                  
ยังมีการจัดสอบกันเองมากมายตามใจฉันหรือไม่  ซ่ึงจะพบวา่ยังมีอยู่  มขีา่วมาตลอด  3 ปี        
นีว้่ามีความพยายามปรับปรุงเรื่องนี้ แตเ่อาเข้าจริงๆ ปัญหาพืน้ฐานกลบัไม่ไดร้ับการแกไ้ข  
ตอนนีท้ีป่ระชุมอธิการบดแีห่งประเทศไทยสั่งปรบัเปลี่ยนใหม่เริ่มใชใ้นปี 2561 เรียกว่า                 
TCAS (Thai University Central Admission System)  มี 5 ข้ันตอน ใน 5ขั้นตอนนีม้ีการรับแบบ 
แอดมชิชั่นซึ่งเอาคะแนนสอบมาตรฐานมาเป็นเกณฑ์คัดเลือก แค่ประมาณ 17% ของยอดรับ 
200,000 คน  นอกนั้นพิจารณาคัดเลือกจาก Portfolio และโควตา  ทีส่ าคัญมีการสอบตรง 
มากกว่าเดิมด้วย แล้วไมเ่ป็นมาตรฐานที่ยุติธรรม  คนรวยมีโอกาสมากกว่าในการสรา้ง 
แฟ้มสะสมผลงานหรอืพาเด็กตระเวน สอบและสมัครหลายที่หลายรอบ ไมไ่ดแ้กป้ัญหา 
เด็กยากจนเสียเปรยีบแตอ่ยา่งใด   
 ผมยังเกดิค าถามอีกว่าการพิจารณาด้วยแฟ้มสะสมผลงาน  หมายความวา่เราจะ 
พจิารณาดคูวามสามารถของเด็กจากการปฏิบัติ จากผลงาน  มากกว่าคะแนนสอบข้อเขียน           
ใช่หรือไม?่ แล้วเด็กของเราพร้อมแล้วหรือยัง?ในเมือ่หลักสูตรและกระบวนการเรยีนการสอน 
ของเรายังไมเ่ปลี่ยนใหเ้ด็กได้เรียนรูจ้ากการลงมือท าคิดเองท าเองเด็กจะเอาผลงานอะไรมา 
ใส่ในแฟม้ผลงาน (Portfolio) นอกเสียจากคะแนนสอบ และผลงานแบบ Copy & Paste สรุปแล้ว 
การปรับเปลี่ยนนี้ก็ยังไม่ได้แกป้ัญหาส าคัญของระบบการคัดเลือกเขา้มหาวทิยาลัย 
 7.  เรื่องส าคัญเป็นอันดบัต้น ๆ ตลอดกาลของการจัดการศึกษาคือคุณภาพครูเรื่องนี้            
ก็สอบตกอีก ระยะหลัง ๆ นีม้หาวิทยาลัยหลายแหง่มีผู้สมัครเขา้เรียนน้อยลงน่าจะเปน็โอกาส 
ปรับกระบวนการผลิตและพัฒนาครูเสียใหม่  แต่ก็ไม่ได้ท า การผลิตบคุลากรไปเปน็ครูแบบ 
ล้นเกนิและไม่มคีุณภาพยังคงเกดิขึ้นอยา่งตอ่เนือ่งโดยที่มหาวทิยาลัยตา่งๆ ก็ยังมีบทบาทช่วย 
พัฒนาครูนอ้ย เพราะตอ้งใช้เวลาผลิตครูที่เกิดความต้องการอยู ่
 ในโลกสมัยใหมภ่ายใต้สถานการณ์ VUCA World คอืมีความผนัผวน (Volatility),  
ความไมแ่น่นอน (Uncertainty), ความสลบัซับซ้อน (Complexity), ความก ากวม (Ambiguity) สูง 
การเรยีนการสอนตอ้งเปลีย่นแปลงอยา่งมากมายมหาศาล หมายความวา่เราตอ้งมีครูที่สามารถ 
จัดการเรยีนการสอนแบบใหมไ่ด้ที่พดูกันวา่เราต้องปรับเปลี่ยนพฒันาครูใหเ้ปน็ครูในศตวรรษ            
ที่ 21 ก็ยังไม่เห็นจะมีนโยบายอะไรที่จะท าให้ระบบการผลิตครูและครูในระบบเปลี่ยนแปลง 
อยา่งเห็นผลประจักษ์  อาจมีการอบรมครูหลักสูตรอะไรตา่งๆมากขึ้น  สรา้งความฮอืฮาด้วย 
นโยบายแจกคูปองครูเข้ารบัการอบรม 10,000 บาทต่อคนตอ่ปี ข่าววา่ครแูย่งกันเข้าอบรม 
มดืฟ้ามัวดนิ  แต่ลงท้ายก็เป็นการอบรมที่น าไปสู่การเลื่อนวทิยฐานะครูเกดิการพัฒนา 
จริงหรือไม ่  
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เข้ารับการอบรมแล้ว เปลีย่นกระบวนการเรยีนการสอนจริงหรอืไม่ ยังไมท่ราบ ล่าสดุปรากฏวา่ 
โครงการนี้ขัดขอ้งเสียแล้วด้วย ส่วนเรื่องทีส่ าคัญมากคือแหล่งผลติครู การเรยีนครุศาสตร์  
ศึกษาศาสตร์ ยังไม่มกีารปรับแกห้ลักสตูร  หรอืปญัหาการผลิตครูลน้ตลาดและขาดแคลน 
บางสาขาวิชาก็ยังไม่มกีารพูดถึงกันอย่างจริงจัง 
 ไม่นา่เชื่อวา่แทนที่วงการศกึษาจะพูดกันว่าจะสรา้งครูในศตวรรษที่ 21 ได้อยา่งไร 
แต่กลับย้อนมาถกเถยีงกันแต่ในเรื่องดั้งเดิมที่พดูกันมาเป็นสบิๆ ปีแล้ววา่จะใหเ้รียนครู 4 ปี  
หรือ 5 ปีด ี
 8.  ดังที่ผมได้เนน้ย้ าแนวความคิดของผมมาตลอดวา่จะปฏิรปูการศึกษาต้องมองปัญหา   
ส าคัญ ๆ ของการศกึษาอยา่งมคีวามเชื่อมโยงกัน และต้องแกห้ลายเรื่องไปพรอ้มๆ กัน 
อยา่งสอดคลอ้งกัน 
 อาจมคีนตั้งค าถามว่าท าไม 3 ปทีี่ผ่านมาจึงเป็น 3 ปทีี่สูญเปลา่ส าหรับการศกึษา 
ไทย  ค าตอบก็นา่จะเปน็การวา่กระบวนการทีเ่ข้ามาจัดการศึกษานีเ้ป็นกระบวนการที่คบัแคบ 
ไม่เปิดรบัการมีส่วนรว่มของผู้ที่มคีวามรูป้ระสบการณ์หรือสนใจในการปฏิรูปการศกึษาทีท่ าให้
ด าเนนิการไปโดยขาดวสิัยทัศน์ ไมรู่จ้ักมองปัญหาแบบองค์รวมหรือภาพรวม  แต่มักจับประเด็น 
เป็นชิน้ๆ หรอืที่เป็นเรือ่งปลีกยอ่ย เน้นการใช้อ านาจเบ็ดเสร็จที่รวมศูนย์  ตอ้งการแสดงความ 
เด็ดขาดที่หวังผลแบบรวดเร็วโดยปราศจากความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องที่ซับซอ้น ผลที่เกดิขึ้น 
นอกจากไม่ได้แกป้ัญหาส าคัญๆ แล้ว ยังสร้างปัญหาใหม่ๆ  โดยเฉพาะปัญหาในเชิงโครงสรา้ง 
หรือระบบที่เกิดจากการออกค าสั่งที่มีผลเป็นการแกก้ฎหมายการศกึษาไปแล้วหลายฉบับ 
หากจะแกป้ัญหาเหล่านีกั้นในอนาคต  ก็จะตอ้งผ่านกระบวนการแก้กฎหมายในรัฐสภาทีจ่ะท าได้ 
ยากและใชเ้วลายาวนานมาก 

 แล้วคณะกรรมการตามรัฐธรรมนญูจะปฏิรูปการศึกษาได้หรือไม่ 
 ต้องเขา้ใจกอ่นว่าเรื่องการปฏิรูปการศกึษาที่ก าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญนั้นเปน็เพยีง             
บางดา้นของการจดัการศกึษา  ไม่ใช่เรือ่งภาพรวมของการศกึษาทั้งหมด ดังนัน้จะหวังเหน็          
การปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบยอ่มเป็นไปไม่ได้  แม้แต่จะใหค้ณะกรรมการอิสระที่ตั้งข้ึนตาม 
รัฐธรรมนูญมาสะสางปัญหาที่สะสมมานานโดยเฉพาะที่เกิดขึน้ในช่วง 3 ปทีี่ผา่นมาก็ยากแล้ว 
ยิ่งเมื่อพิจารณาองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ก็มีเสยีงวพิากษ์วิจารณ์ว่าเต็มไปด้วย 
“บิ๊กซี บิ๊กเนม” ไม่ใช่ผู้มวีิสัยทัศน์รอบรู้ทางด้านการศกึษาอยา่งแทจ้ริงและถ้าคณะกรรมการนี้ 
ใช้วธิีการท างานอยา่ง คสช. และรัฐบาลนีท้ี่ปิดกัน้การมสี่วนรว่มด้วยแล้ว  ฟันธงได้เลยวา่การ 
ปฏิรูปการศกึษาจะไม่มทีางเกดิขึ้นได้เป็นแน ่
 สังคมไทยพูดถงึการศกึษาในศตวรรษที่ 21 มานบั 10 ปี แล้วโดยที่ยังไมเ่กดิอะไรข้ึนมา 
ตอนนีใ้ครจะพดูจะท าอะไรก็ต้องพูดถึงประเทศไทย 4.0 แต่ถ้าการศกึษาของเรายังเป็นอยา่งนี ้
และการปฏิรูปการศกึษาไม่มวีี่แววว่าจะเกิดขึน้ได้ในเร็วๆ นีเ้ลย ประเทศไทยจะก้าวไปเปน็ 4.0 
ได้อย่างไร ในเมื่อบุคลากรของเราไม่พร้อม ผมพดูไปตอนต้นของบทความนี้วา่ การปฏิรูปคงยัง 
ไม่เกิดขึน้ในอยา่งน้อย 5 ปี ขา้งหนา้นี ้ นั่นไม่ได้หมายความวา่หลังจากนั้นจะดีขึน้  หากไม่มกีาร 
ผลักดันให้เกดิการเปลี่ยนแปลงอยา่งจรงิจัง การศกึษาของเราอาจจะยังลา้หลงัไปอีกนานก็ได้ 
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 ประเทศไทยของเราอยูใ่นสภาพพัฒนาชา้หรือชะงักงันมานาน เกิดวกิฤตเศรษฐกิจ 
รา้ยแรงเมื่อ 20 ปีกอ่น กว่าจะฟืน้ขึ้นมาได้ต้องใช้เวลาหลายปี  แต่ตอ่มาก็เกดิวกิฤตการเมือง 
ต่อเนือ่งมากว่า 10 ปแีล้ว  และยังอาจจะยดืเยื้อต่อไปอีกนานส่งผลตอ่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
และสังคมใหช้ะงักงันตามไปด้วย  มีคนพูดกันวา่ในทางการเมอืง ประเทศไทยเราผ่าน A lost 
decade มาแล้ว และจากนี้ไปก็อาจจะต้องเจอกบัอีกหนึ่งทศวรรษที่ก าลงัจะหายไป  
ผมเข้าใจว่านี่คงไม่ใช้เฉพาะการเมอืง แตร่วมถึงการหยุดชะงักในหลายๆ ด้านรวมทั้ง 
การศึกษาด้วย 
 หากไม่มกีารยกเครื่องขนานใหญ่ การศึกษาไทยอาจตอ้งเจอกับอีกหนึ่งทศวรรษ 
ที่ก าลังจะหายไป  และนัน่ย่อมหมายถึงการปดิประตูไปสู่การพัฒนาประเทศในเกือบ 
ทุกด้านไปด้วยนัน่เอง 
 การศกึษาก็ไม่ตา่งจากอีกหลาย ๆ ด้านของสังคมไทยที่ได้รับพิสจูน์แล้ว ใน 3 ปีที่ผ่านมา 
ว่าไม่อาจหวังใหม้อีัศวินมา้ขาวมาเนรมิตใหเ้กดิการเปลี่ยนแปลงในพรบิตาได้  ต้องขออภัยที่ 
ผมจะต้องพดูต่อไปวา่  หลังการเลือกตัง้จะหวังใหเ้กิดการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็วก็ไม่ได้อีก  
เรื่องที่จะเกดิอัศวินมา้ขาวหลังเลือกตั้งนัน้เปน็ไปไมไ่ด้อยูแ่ล้ว  นอกจากนั้นดังที่กลา่วแล้ว 
ค าสั่งตา่งๆ ของ คสช. ที่มผีลเป็นกฎหมายไปแล้วนัน้ หากจะแกไ้ปตามกระบวนการที่ก าหนดใน  
รัฐธรรมนูญจะยุ่งยากและต้องใช้เวลานานมาก 

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านการศกึษา 
ของประเทศไทยจะเกดิขึ้น 
อย่างมีนัยส าคัญได้ก็ต่อเมื่อ 
มีผู้ที่เหน็ปัญหาและความจ าเป็น 
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงการศึกษา 
อย่างจรงิจัง เป็นจ านวนมากพอ  
และมีพลังและศักยภาพเพียงพอ 
ที่จะร่วมกันผลักดัน 
ให้การปฏริูปการศกึษา 
เป็นวาระแห่งชาต ิ   

และเชิญชวนส่งเสริมใหท้กุฝา่ย 
ที่ห่วงใยการศกึษาของชาต ิ
เข้ามารว่มกันลงมอืปฏิรูปการศกึษา 
โดยอาศัยความรูป้ระสบการณ์   
รวมทั้งองค์ความรูใ้หม ่ๆ จากทั่วโลก 
ที่มีอยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์  
และที่ส าคัญ ด้วยการสนบัสนุน 
รว่มมอืจากคนทั้งประเทศ 
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