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การศึกษากาวไกล รฐัมนตรีฯศึกษาตองมีตัวชวย 

 

โดย รัฐพงศ บญุญานุวัตร โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 

กระทรวงศกึษาธิการมีบทบาทหนาที่สําคัญในการพัฒนาคน พัฒนาชาติ 
และหากศึกษาภูมิหลังของกระทรวงศึกษาธิการซึ่งแตเดมิเรียกวา 
กระทรวงธรรมการ นั้นมีเสนาบดีทําหนาที่บริหารจัดการดานการศึกษา

คนแรก ไดแก เจาพระยาภาสกรวงษ ซ่ึงดํารงตําแหนงในระหวาง พ.ศ.2435-2445 

 

ตอมาระยะหลงัมีการเปลี่ยนตําแหนงจากเสนาบดีมาเปนรัฐมนตรีวาการ ผูที่เปนรัฐมนตรีวาการคนแรก
ไดแก เจาพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (ตามลําดับเสนาบดีเปนคนที่ 6 ของกระทรวงศึกษาธิการ) โดยดํารง

ตําแหนงระหวาง พ.ศ.2475-2476 

 

กระทรวงศกึษาธิการจากอดตีจนถึงปจจุบนัมีเสนาบดีหรือรัฐมนตรีวาการมาแลว 54 คน ซ่ึงในบางยุคมี

เสนาบดีหรือรัฐมนตรีวาการเปนเพียงตําแหนงเดียว บางยุคมีรัฐมนตรีชวยเขามาเสริมในการบริหารจัดการ 
 

งานของกระทรวงศึกษาธิการเปนงานที่มีความสําคัญยิ่ง และมีภาระมากจนทําใหคนที่เขามาดํารงตําแหนง
อาจจะไมสามารถทําไดสําเร็จแตเพยีงผูเดยีว ยิ่งการศึกษาในยุคที่มี พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ถือ

ไดวากระทรวงศึกษาธิการกลายเปนกระทรวงสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติโดยเฉพาะการพัฒนาคนใหมี
ความรูความสามารถเทียบเคียงกับนานาประเทศ 
 

รัฐบาลภายใตการนําของ พล.อ.สุรยุทธ จุลานนท นายกรัฐมนตรี ไดมีการเสนอบุคคลเขามาบริหารการศึกษา
ในตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเพียงคนเดียว ไดแก ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน 
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เมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตั้งรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ สังคมไทยยอมรบัใน
ความเฉียบคมเชิงชั้น และความรูตลอดจนประสบการณของ ศ.ดร.วิจติร ศรีสอาน เพราะทานเติบโตมาจาก
เสนทางการศึกษาโดยเฉพาะ 
 

ภายหลังไดรับการแตงตั้ง รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาคนปจจุบันไดแสดงทัศนะตอส่ือมวลชนวา 
 

"ยอมรับวาหนกัใจตอความคาดหวังของประชาชนที่อยากเห็นการปฏิรูปการศึกษาสงผลดีตอการศึกษาชาติ 

เมื่อปฏิรูปการศึกษามา 7 ปแลวไดผลชาบางเรื่องไมเปนไปตามความคาดหวัง จึงทําใหเกิดความคาดหวังตอ

ผูที่เขาทํางานในกระทรวงศึกษาธิการไวสูงวา จะเขามาผลักดันการปฏรูิปการศึกษาใหเห็นตอไปได งาน
ปฏิรูปการศึกษาเปนงานใหญ งานหนกั และยังมีขอจํากดัเรื่องระยะเวลาการทํางานเพียง 1 ป แตผมก็ยอม

เหน็ดเหนื่อยและยอมทํางานหนักกับงานนี"้ 
 

ในขณะเดยีวกนั รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการบอกวา สําหรับงานแรกที่เขามาทําคือทําเรื่องการศึกษา
ในประเด็นตางๆ ใหเกิดความชัดเจนและนาํขอมูลแตละเรื่องมาประกอบการตัดสินใจ เพราะเมื่อรูวาจะทํา
อะไรก็ตองทําความเขาใจและเขาใจถึงปญหา 
 

อยางไรก็ตาม 2 ปที่ผานมาที่ออกจากแวดวงการเมืองเห็นวาการศึกษาเปลี่ยนแปลงไปพอสมควร เมื่อเขามา

จับงานการศึกษา ก็ตองสรางความชัดเจนกอนจึงคอยลงมอืทํา ไมวาจะเปนเรื่องการแยกกระทรวง การถาย
โอนการศึกษาใหแกการปกครองสวนทองถ่ิน หรือการสอบโอเน็ต เอเน็ต ก็จะตองศกึษาถึงความเคลื่อนไหว
และขอคิดเหน็ของแตละกลุม แตจะใชเวลาศึกษาไมนานเพราะมีพื้นฐานอยูแลว 
 

พรอมกันนั้นรัฐมนตรียังฝากถึงขาราชการกระทรวงศกึษาธิการทุกคนวา 
 

"เร่ืองการศึกษาเปนปญหาของทุกคน คนสําคัญที่ทําใหการศึกษาเกิดการเปลี่ยนแปลงและประสบ

ความสําเร็จคือ ครูและบุคลากรทางการศึกษา อยากใหชาวกระทรวงศึกษาธิการทุกคนรวมมือ รวมใจ 

รวมกันคิด รวมกันเหน็ดเหนื่อย 1 ป คงจะทําใหการศึกษาเห็นหนาเหน็หลังบาง" 
 

(ไทยรัฐ : 11 ตุลาคม 2549) 

 

ถาจะดูอุดมการณและจดุยนืที่รัฐมนตรีฯกลาวไวตั้งแตวนัที่ 10 ตุลาคม 2549 ที่ผานมา จะเห็นไดวารัฐมนตรี

มีความมุงมั่นและเชื่อมั่นวางานการศึกษาจากนี้ไปใน 1 ปที่รัฐบาลชุดนี้เขามาบริหารประเทศนาจะทําให

สําเร็จในระดบัหนึ่ง 

C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\หัวขาว.doc 4/12/06 8:34  



 

แตอยาลืมวาถามองในภาพรวม การที่มีคนเดียวเขามากําหนดนโยบายและบริหารจัดการงานการศกึษาของ
ชาติภายใน 1 ปคงจะสําเร็จและเปนไปไดยาก รัฐบาลตองหาทางจัดตวัชวยหรือรัฐมนตรีชวยเขามาเสริม ซ่ึง

จะทําใหการขบัเคลื่อนแนวคิดและพลังแหงอุดมการณของรัฐมนตรีวาควรจะเปนไปตามเปาประสงคและยุค
นี้การบริหารจดัการสมัยใหมตองอาศัยการจัดการเปนทีม 
 

เหตุผลที่เขามาสนับสนุนในการที่รัฐบาลจะตองเรงแตงตัง้รัฐมนตรีชวย เพราะถามองในแงความคาดหวัง
ของสังคมที่มีตอรัฐบาลและความลมเหลวของรัฐบาลชุดที่แลว ที่ทําใหงานการศึกษาไมกาวหนา เพราะ
การเมืองหรืองานมีมากมายเหลือคณานับ  
 

นอกจากภาระดานการปฏิรูปการศึกษาแลว ปญหาอื่นๆ ไมวาจะเปนเรื่องหนี้สินคร,ู การสอบเขาเรียนใน

มหาวิทยาลัย, การถายโอนการศึกษาสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน, การขอปรับหรือแยกกระทรวง, การ

ทะเลาะวิวาทหรือปญหาเยาวชนในสถานศึกษา, การแกปญหาใน 3 จงัหวัดชายแดนภาคใต หรือแมกระทั่ง

การเตรียมการเปนเจาภาพจดัแขงขันกฬีามหาวิทยาลัยโลก และอีกหลายปญหาประเดน็นี้เองที่รัฐบาลคงตอง
เรงหาคนเขามาชวย ศ.ดร.วิจติร 
 

ถายังหวังใชรัฐมนตรีคนเดยีวซ่ึงวัยก็ลวงมาถึง 72 ปและใหแบกภาระหนักอยูคนเดยีว รัฐบาลจะไมใจดํา

จนเกนิไปหรือที่จะใชงานขิงแกคนหนึ่งโดยไมคํานึงถึงความเหนื่อยยาก 
 

ถึงแมจะมีที่ปรึกษามีขาราชการชวยเสริมเติมเต็มอยูแลวก็คิดวาคงไมพอเพราะหากมองระยะเวลา 1 ป ที่

รัฐบาลชุดนี้เขามาและมุงมั่นในการปฏิรูปการศึกษาใหสําเร็จไปในระดบัหนึ่งแลวดวยละก็จาํเปนทีผู่นํา
รัฐบาลตองเล็งเห็นถึงคุณคาของงานการศึกษาชาติดวยการสงรัฐมนตรีชวยเขามาเสรมิอยางเรงดวน 
 

โปรดฟงอีกครั้งอยางเรงดวน 
 

เมื่อพูดถึงงานและพันธะที ่ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอาน ไดฉายภาพอนาคตการศึกษาไทยในเวลา 1 ปขางหนาจาก

การบรรยายพิเศษเรื่อง "อนาคตการศึกษาไทยใน 1 ปขางหนา" ในงานเสวนาระดมความคิด "1 ป กบัการ

ขับเคลื่อนการศึกษา ขับเคลื่อนอะไรและอยางไร" ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย รวมกับ
หนังสือพิมพมติชน เมื่อวนัที่ 15 พฤศจิกายนที่ผานมา 
 

รัฐมนตรีไดแสดงวิสัยทัศนในการขับเคลือ่น การพัฒนาการศึกษาซึ่งแสดงใหเห็นวาการกลาวบรรยายพเิศษ
ในวนันั้นเปนพันธะ หรือถาจะกลาวเปนภาษาชาวบานเหมือนกับวาเปนการรับปากกับปวงชนชาวไทยใน
ลักษณะคําพูดเปนนาย เมื่อรับปากแลวตองทํา และทําไดหรือไม 
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ซ่ึงสาระสําคัญ รัฐมนตรีจะดาํเนินการเดินหนาในเรื่องการปฏิรูปการศึกษา โดยจะทบทวนใน 6 ประเด็น

สําคัญ ไดแก 
 

1.การแกปญหาอุปสรรคตางๆ ในการดําเนนิงานของรัฐบาลชุดกอนเพื่อใหดําเนินตอไปได 
 

2.การเสริมเติมเต็มในเรื่องตางๆ เชน ผลักดันราง พ.ร.บ.การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อใหการปฏิรูปการศึกษา

เดินหนาตอไปทั้งระบบ 
 

3.พัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

4.การกระจายอํานาจสูเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา 
 

5.การมีสวนรวมของประชาชนเอกชนและทองถ่ินปรับปรุงโครงสรางและคณะกรรมการสถานศึกษาเปน

ตน 
 

6.ปญหาการพฒันาการศึกษาในพื้นทีจ่ังหวดัชายแดนภาคใตซ่ึง ศธ.ถือเปนเขตพื้นที่พเิศษฯ (มติชน: 16 

พฤศจิกายน 2549) 

 

หากยอนกลับไปในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2549 รัฐมนตรีเสนอนโยบายใหที่ประชุม 

ครม.พิจารณาและออกมาแถลงขาวเมื่อ 17 ตุลาคม 2549 ตนเองไดเสนอขอความวา 
 

"จะเรงรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึดคุณธรรมนําความรูมุงมั่นที่จะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชน

ใหกวางขวางและทั่วถึง โดยคํานึงถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ เสริมสรางความ
ตระหนกัในคณุคาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉันท สันติวิธี วิถีชีวิตประชาชนไทย พัฒนา
โดยใชคณุธรรมเปนพื้นฐานกระบวนการเรียนรูที่เชื่อมโยงความรวมมอืของสถาบันครอบครัว ชุมชน 
สถาบันศาสนา และสถานศกึษา" 
 

"การจัดการศึกษาจะเนนการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและทองถ่ิน รวมทัง้การมี

สวนรวมของประชาชนและภาคเอกชนเพือ่ใหการศึกษาสรางคนและสรางความรูสูสังคม คุณธรรม คุณภาพ 

สมรรถภาพและประสิทธิภาพ" 
 

เมื่อสรุปการงานในภาพรวมก็เหมือนทีก่ลาวในตอนตนวา จะปลอยใหขิงแกวยั 72 ลุยงานการศกึษาชาติแต
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เพียงคนเดียวคงจะลําบากและไมใชเร่ืองงาย 
 

คงถึงเวลาที่นายกรัฐมนตร ีสุรยุทธ จุลานนท ในฐานะผูนาํรัฐบาล ตองหาตัวชวยมาใหกระทรวงศึกษาธิการ
อยางเรงดวน 
 

และแถมทายฝากการบานไปยังเสมา 1 ดวยวา อยาลืมเรื่องการเผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานไปสู

สาธารณชนอยางเปนระบบ โดยแตงตั้งโฆษกกระทรวงศกึษาธิการและผูชวยมาทําหนาที่ดานการ
ประชาสัมพันธดวย และใหใชทรัพยากรที ่ศธ.มีอยูมาใชใหเปนประโยชน เชน วิทยุศกึษา สถานีโทรทัศน
เพื่อการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือสถานีวิทยุของราชมงคลเทเวศรที่ปลอยใหเอกชน
สัมปทานไปดาํเนินการ ตลอดจนสื่ออ่ืนๆ เร่ืองประชาสัมพันธฝากเสมา 1 และทีมงานเปนการบานอกีขอที่

ตองดําเนินการเรงดวน 
 

การที่นําเสนอแนวคดิมาทั้งหมดเพื่อแสดงใหเห็นวา งานการศึกษาของชาติมีสวนสําคัญตอการพัฒนาคน
พัฒนาชาต ิรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการตองไมนิ่งดูดาย เพราะประชาชนจับตาและรอความหวังและ
อยากใหการศกึษาไทยกาวไกลเหมือนประเทศเพื่อนบานอยางสิงคโปรและเวยีดนาม 
 

หรือสรุปงายๆ ก็หมายความวา "การศึกษากาวไกลประเทศไทยจะพัฒนา ถามีตัวชวย"  
 

หนา 5< 
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