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เรียนฟรี-แกหน้ีครู นโยบายในฝน"คนการศึกษา" 
 

เครือเนชั่นจัดโครงการ "ประเทศของเรา เรากําหนด" โดยทีม
ขาวการศึกษา หนังสือพิมพ "คม ชัด ลึก" รบัผิดชอบจัดเสวนา
หัวขอ "นโยบายการศึกษา เราคือผูกําหนด...เสนอรัฐบาลใหม" 
ข้ึน ท่ีอาคารเนชั่น ทาวเวอร ถนนบางนา-ตราด กทม. เมื่อวันท่ี 
9 พฤศจิกายน ท่ีผานมา  

 ประเดิมดวยดร.ดิเรกพรสีมา อดีตรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน(กพฐ.) และอดีตผูตรวจ
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอวา อยากใหพรรค
การเมืองท่ีไดเปนรัฐบาลชวย "แกปญหาหนี้สินครู" เพราะครู
กวา 6 แสนคนทั่วประเทศ มีหนี้สินรวมกันกวา 1.6 แสนลาน
บาท ในจํานวนนี้เปนหนี้ธนาคารออมสิน 6-7 หมื่นลานบาท    

"ครูรับผิดชอบหนี้สินของตัวเองไมไดแลว และเปนเรื่อง
ใหญมาก ครูตองกังวลวาจะมีคาน้ํามันรถไปสอนหนงัสือ
เด็กไหม! มีเงินใสซองงานแตง งานบวชหรือเปลา รัฐบาล

ใหมตองแกปญหา โดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียงถา
ปลอยไวจะย่ิงทําลายการศึกษา เพราะเรื่องนี้กระทบจิตใจ
ครูมาก จนไมมีกําลังใจสอน" อดีตรองเลขาธิการ กพฐ.
ระบุ  

เชนเดียวกับกฎหมายที่เก่ียวกับการศึกษาซ่ึงออกตาม พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 "ดร.ดิเรก" มองวาพ.ร.บ.
การศึกษา เขียนไวดีแลว แตกฎหมายลูกท่ีออกมาบิดเบือน
เจตนารมณของพ.ร.บ.การศึกษา พรอมกับยกตัวอยางกฎ
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.
ศ.) เก่ียวกับการเลื่อนวิทยฐานะ เลื่อนขั้นเงินเดือนเนนการเขียนรายงานและผลงานวิชาการ แทนที่จะ
ยึดผลงานการสอนของครูเปนหลัก ทําใหคุณภาพเด็กต่ํา และการกระจายอํานาจการบริหารงาน
บุคลากรไปสูสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา (สพท.) ก็มีการใชอํานาจแตงตั้งโยกยายผูบริหารและครู
เพื่อประโยชนเฉพาะกลุม จึงขอฝากใหรัฐบาลใหมชวยแกไขกฎหมายลูกของ พ.ร.บ.การศึกษา ไมให
บิดเบือนเจตนารมณและประเมินผลงานคร ูเนนดูท่ีผลการสอน ไมใชประเมินเอกสาร  

รวมถึงการพัฒนาเด็กปญญาเลิศก็เปนส่ิงสําคัญผศ.ดร.อษุณียอนุรุทธวงศ ประธานศูนยสงเสริมเด็ก
ท่ีมีความสามารถพิเศษมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เห็นวา ไทยจะอยูในเวทีโลกไดก็ตองมีผู
ท่ีมีความสามารถพิเศษดานตางๆ เปนผูนําทางสังคมแตละดาน การจัดการศึกษาของไทยจึงตองมี
หลักสูตร วิธีการสอน การประเมินผลที่หลากหลายและยืดหยุนคลองกับกระบวนการเรียนรูของเด็กแต
ละคน  
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"การจัดการศึกษาไมใชการทําขนมชั้นท่ีตัดเปนแทง แบงเปนทอน หรือเปนฟารมไกท่ีใหกิน
อาหารไกเหมือนๆ กันหมด แมจะมีชาง ลิง เสือ กระทิงอยูในนั้น และการประเมินตองดูวาเด็ก
เขาโรงเรียนแลวถูกฆาหรือไม มีความสุขกับการเรียนหรือเปลา ปจจุบันการประเมินผลท้ัง
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน (ป.1-ม.6) และอุดมศึกษา ไมไดสะทอนถึงกระบวนการเรียนรู แต
เสียกระดาษไปมากมายโดยไมไดเปลาประโยชน อยากใหรัฐบาลชวยฟนและผลักดันให

คณะครุศาสตร ศึกษาศาสตร ในมหาวิทยาลัยตางๆ เขา
มาชวยเรื่องนี้" ประธานศูนยสงเสริมเด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษมศว แนะ   

สอดรับกับพ.ท.พญ.กมลพรรณชีวพันธุศรี ประธาน
เครือขายพอแมเยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงเสนอ
รัฐบาลชุดใหมใหจัดทําธนาคารหลักสูตร เพื่อจะไดมีหลักสูตรท
หลากหลายนํามาใชพัฒนาเดก็แตละกลุม ซ่ึงในเด็กวัยอน
นั้นใชการกระบวนการเรียนรูแบบ Brain-
Based Learning (BBL) และมีการวางแผนผลิตกําลังคนให
สอดคลองกับความตองการของประเทศ โดยเฉพาะการ
ยกระดับอาชีวศึกษาโดยใหเรียนฟรี เมื่อเรียนจบแลวรับรองการ
มีงานทําและไดรับเงินเดือนเทากับคนที่มีวุฒิปริญญาตร ีเพื่อจ
ใจใหเด็กมาเรียนอาชีวศึกษามากขึ้น    
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อีกเรื่องท่ี "หมอกมลพรรณ" อยากใหรัฐบาลใหมดําเนินการ
นั่นคือ "นโยบายเรียนฟรีใกลบาน" เพราะเด็กบางคนตองเดินทางไกลถึง90 กิโลเมตร กวาจะไปถึง
โรงเรียน รวมถึงการใหประชาชนมีสวนรวมดานการศึกษาดวยการจัดตั้ง "สภาครู ผูปกครองและ
เยาวชนแหงชาติ" เมื่อมีเร่ืองเก่ียวกับนโยบายและกฎหมายดานการศึกษาเชน ระบบแอดมิชชั่นส การ
ทดสอบทางการศึกษาข้ันพื้นฐาน (โอเน็ต) การนํามหาวิทยาลัยออกนอกระบบ ก็ใหสภานี้ทําหนาที่มี
สวนรวมพิจารณากอนประกาศนโยบายออกมา ขณะเดียวกันก็ตองเตรียมเด็กเพื่อใหเติบโตเปนผูใหญ
ท่ีมีคุณภาพ โดยมีหลักสูตรพัฒนาทักษะชีวิต เตรียมการเปนพอแมท่ีดีและปลูกฝงความรักชาติใหแก
เด็กๆ  สอดรับกับมุมมองของนางรัชนีธงไชย ครูใหญโรงเรียนหมูบานเด็กจ.กาญจนบุรี ท่ีเชื่อมั่นการ
จัดการศึกษาท่ีดีตองสราง "เด็กใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณและเรียนรูอยางมีความสุข" การจัดการศึกษา
จึงไมควรหยุดอยูแคในระบบหรือเปนหนาที่โรงเรียนฝายเดียวและอยูภายใตกรอบกติกาของ
กฎหมาย ทําใหการจัดการศึกษาขาดอิสระ ผลิตเด็กออกมาเหมือนๆ กันหมดราวกับโรงงานผลิต
สินคา จึงขอใหรัฐบาลใหมมีนโยบาย "กระจายอํานาจการจัด
การศึกษาใหแกเด็ก ผูปกครองและชุมชน" และใหความสําคัญ
กับการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัยมากขึ้น  

"การจัดการศึกษาตองใหเด็ก พอแมและชุมชนมีสวน
รวม ไมใชแคครูกําหนด ถาเด็กมีสวนรวมจัดกระบวนการ
เรียนรู เด็กจะรูสึกสนุกและมีความสุขกับการเรียน อยาง
ผูปกครองบางคนสังเกตตนไม สัตว ก็บอกถึงสภาพลมฟา
อากาศได รูวาเห็ดโคนราคากิโลละ 400 บาทไปเก็บไดท่ี
ไหน ตอนนี้มีตัวอยางพอแมเขาไปชวยโรงเรียนสอน
ลูก เพราะโรงเรียนขาดแคลนครู เชน ท่ีโรงเรียนวัดทา
สะทอน อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ท่ีมีปาพรุอยูมาก ก็ม
หลักสูตรปาพรุ มีพอแม 13 คนรวมกับครูอีก 2 คนชวยก
สอน หากการจัดการศึกษาดี เด็กรักเรียน ชุมชนก็
เขมแข็งกอใหเกิดสังคมแหงการเรียนรู" นางรัชนีบอกอ
เชื่อมั่น    

ท้ังหมดนี้เปนปญหาและแนวทางแกไขปญหาดานการศกึษาสวนหนึ่ง ท่ีพร่ังพรูออกมาจากใจของคน
ในแวดวงการศกึษาหรือคนการศึกษา หวังวาพรรคการเมืองจะรับฟงและนําเอาขอมูลเหลานี้ไปกําหนด
เปน "นโยบายดานการศึกษา" ตอไป !!  
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