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หนา 18 
การศึกษา 

ตามรอย..."ไอรแลนด-อังกฤษ" ฝาวิกฤต...ดัน
การศกึษาขึน้ชั้นนําโลก 

 

 
การเดินทางไปดูงานการศึกษาของคณะผูบริหาร 5 องคกรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ซึ่งนํา
ทีมโดยรัฐมนตรีวาการ ศธ. นายจาตุรนต ฉายแสง ในประเทศไอรแลนด อังกฤษ และฟนแลนด เมื่อ
เร็วๆ น้ี 
 
มีหลายสิ่งหลายอยางที่ทําใหผูบริหาร ศธ. ตองทึ่ง โดยเฉพาะ "ระบบการศึกษา" ของฟนแลนด และ
ไอรแลนด ซึ่งถูกจัดวา "ดี" เปนอันดับ 1 และ 2 ของโลก สวนอังกฤษไมตองพูดถึง เพราะมี
มหาวิทยาลัยที่มีช่ือกองโลกอยาง "ออกซฟอรด" เปนประกัน 
 
เมื่อมีโอกาสรวมทริปไปดูงานการศึกษาที่ไอรแลนด ก็ตองทึ่งจริงๆ ซึ่งนายจาตุรนตถึงกับเอยปากวา 
 
"ไอรแลนดมีศักยภาพ และนาสนใจมาก เพราะเคยผานความยากลําบากทางเศรษฐกิจในชวง 10 ปที่
ผานมา แตพยายามทุมเททรัพยากร และพัฒนาระบบการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยลงทุนดาน
เศรษฐกิจ และการศึกษา ทําใหประเทศเติบโตมากทั้งในยุโรป และในโลก โดยมีระบบการศึกษาดีเปน
อันดับ 2 ของโลก" 
 
ถาลองยอนกลับไปเมื่อป ค.ศ.1848 ชาวไอริชจํานวนมาก อพยพออกจากประเทศไอรแลนด ไปตั้ง
รกรากอยูในสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆ ในยุโรป เพราะปญหาความอดอยาก 
เน่ืองจากในยุคน้ันเกิดวิกฤต ขาวยากหมากแพง 
 
ในจํานวนผูอพยพ มีครอบครัวของตระกูล "เคนเนดี้" รวมอยูดวย 
 
วากันวาชาวไอริชที่อพยพยายถิ่นฐานไปยังประเทศตางๆ ในชวงนั้น ไปออกลูกออกหลานอยูนอก
ประเทศไอรแลนดมากถึง 45 ลานคน ขณะที่ปจจุบัน ประเทศไอรแลนดมีประชากรแค 4 ลานคน 
 
แตหลังจากชาวไอริชซึ่งอพยพไปอยูที่อื่น ตั้งตัวและเปนเจาของกิจการใหญๆ ก็ไดเดินทางกลับมา
ลงทุนในประเทศไอรแลนด ทําใหเศรษฐกิจในไอรแลนดพลิกฟนขึ้นมา 
 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชนสุดสัปดาห     ฉบับประจําวันท่ี   24   เดือนเมษายน พ.ศ.2551     หนา    

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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สวนรัฐบาลก็หันมาใหความสําคัญกับการศึกษาอยางจริงจัง โดยในป ค.ศ.1998 ไดออกกฎหมาย
การศึกษา ซึ่งเปดชองใหรัฐบาลเขามาดําเนินการไดเต็มที่ จากเดิมที่ศาสนาเปนผูดูแล กฎหมายนี้ออก
กอนที่ไทยจะประกาศใช พ.ร.บ.การศกึษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพียงปเดียว 
 
การจัดการศึกษาของไอรแลนดน้ัน รัฐบาลจะจัดงบประมาณสนับสนุนใหเรียนฟรี แตฟรีเฉพาะคาเลา
เรียนเชนเดียวกับที่รัฐอุดหนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานใหเด็กไทยเรียนฟรี 12 ป สวนคาใชจายอื่นๆ ตอง
ควักเอง 
 
สิ่งสําคัญที่แสดงใหเห็นวารัฐบาลไอรแลนดใหความสําคัญกับการศึกษาของประเทศมากคือ ไมวาใน
ยามที่ประเทศจะยากจนเพียงใดก็ตาม รัฐบาลจะตัดงบประมาณดานสาธารณสุข และดานอื่นๆ มาใหกับ
การศึกษา เพราะใหความสําคัญกับการศึกษามากเปนอันดับ 1 และมากกวาเศรษฐกิจดวยซ้ํา 
 
ในป ค.ศ.1971 ไอรแลนดไดพัฒนาระบบการเรียนการสอนเปนแบบ Child Center ที่เนนใหเด็ก และ
ครูมีความสุข ในขณะที่พืน้ฐานความรูทางวิชาการก็แนน จึงเกิดความพอดี นอกจากนี้ ยังปรับเปลี่ยน
หลักสูตรตลอดเวลา 
 
แมวาเศรฐกิจของไอรแลนดจะเขาขั้นวิกฤตในป ค.ศ.1987 แตรัฐบาลก็ยังลงทุนดานการศึกษา พรอม
ทั้งทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการศกึษาเปนปจจัยหนึ่งที่ชวยฟนฟูประเทศ เห็นไดวา
เศรษฐกิจของไอรแลนดจะกระโดดทุก 10 ป 
 
สาเหตุสําคัญท่ีทําใหเศรษฐกิจของไอรแลนดฟนตัวอยางรวดเร็ว ไดแก 1.ผูหญิงไอริชไดรับการศึกษา
มากขึ้น จากเดิมอยูบาน 2.บริษัทของชาวไอริชที่อพยพไปตั้งรกรากที่อื่นไดกลับมาลงทุนในไอรแลนด 
3.ประเทศตางๆ ที่ตองการรวมมือกับสหภาพยุโรป หรืออียู จะใชไอรแลนดเปนประตู และ 4.ชาวไอริช
ที่อายุ 30-40 ป ที่อพยพไปตั้งถิ่นฐานที่อื่น ไดกลับมาอยูในไอรแลนด 
 
สวน "ครู" ก็เปนปจจัยสําคัญ เพราะไอรแลนดมีครูที่ดี เกง สนใจใฝรู และสนใจเด็ก ที่สําคัญ ครูเปน
อาชีพที่เงินเดือนอยูในกลุมอาชีพที่เงินเดือนสูงสุด เฉล่ีย 6-7 หมื่นดอลลารสหรัฐตอป และคนรุนใหม
ใหความสนใจเทาๆ กับอาชีพวิศวกร และหมอ 
 
โดยทุกๆ 3 ป ครูจะไดรบัการขึ้นเงินเดือนเฉลี่ย 10% 
 
ปจจุบันครูทั่วประเทศไอรแลนดมี 4.5 หมื่นคน เฉล่ียสัดสวนครูตอนักเรียน 1 ตอ 18 โดยการศึกษา
ของไอรแลนดจะแบงเปน 4 สวน คือประถมศึกษาม ี5 แสนคน มัธยมตน 3 แสนคน มัธยมปลาย บวก
กับมหาวิทยาลัย และอาชีวศึกษา 1.25 แสนคน และการศึกษาตอเน่ือง 3 หมื่นคน โดยในสวนนี้ 
รัฐบาลเนนใหคนที่อยูนอกระบบการศกึษากลับเขามาเรียนใหไดมากที่สุด 
 
ขณะที ่"สมาคมผูปกครองแหงชาติ" ของไอรแลนด จะมีสวนรวมในการเจรจาทุกอยาง และไมวา
รัฐบาลจะมีนโยบายดานการศึกษา หรอืจะปรับหลักสูตรอยางไร จะตองพูดคุยกันถึง 3 ฝาย คือรัฐบาล 
สหภาพคร ูและผูจาง 
 
นโยบายการศึกษาของไอรแลนดจะเนนพัฒนากําลังคนระดับกลาง และเนนเทคโนโลยี นอกจากนี้ 
ไอรแลนดยังเปนประเทศเกษตร ที่พัฒนาไปสูประเทศฐานความรูโดยไมตองผานการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม ทําใหพัฒนาไดอยางรวดเร็ว 
 
สิ่งที่ผูบริหาร ศธ. ไทยตองทึ่งอีกอยางคือ การจัดทํากรอบคุณวฒิุทางการศึกษาของประเทศ 
(Framework) แบงเปน 10 ระดับ มีความตอเน่ืองของการจัดการศึกษาทั้งขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และ
อุดมศึกษา ทําใหมีมาตรฐานสากล ตางจากกรอบคุณวุฒิทางการศึกษาของไทยที่ตางคนตางทํา 
 
จากการหารือกับ Sile de Valera, T.D. รัฐมนตรีวาการ ศธ. ของไอรแลนด สรุปวาไทย และไอรแลนด
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จะรวมมือกันสนับสนุน แลกเปลี่ยนความรู ประสบการณในการจัดการศึกษาทุกระดับ พฒันาดานการ
สื่อสาร เทคโนโลยีสารสนเทศ และไอซีทีกับการศึกษา โดยอาศัยความรูสมัยใหมเขามาประยุกต โดย
ไอรแลนดจะตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารายละเอียดเพิ่ม 
 
สวนการดูงานในอังกฤษ ทําใหผูบริหาร ศธ. ทราบถึงแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของอังกฤษในป 
ค.ศ.1997 ซึ่ง Mr.JIM KNIGHT รัฐมนตรีที่ดูแลดานโรงเรียน การศึกษา และเยาวชนของอังกฤษ เลา
วา รัฐบาลอังกฤษไดลงทุนเพิ่มเปนเทาตัวเพื่อปรับปรุงโรงเรียน ครู เพิ่มจํานวนครู เงินเดือนครู และ
เพิ่มครูผูชวยถึง 2 หมื่นคน รวมถึง ปรบัหลักสูตร เนนการอาน เขียน คิด วิเคราะห สงผลใหมาตรฐาน
การศึกษาของอังกฤษสูงขึ้นอยางเห็นไดชัด โดยเกณฑมาตรฐานเพิ่มจาก 45% เปน 56% ในทุกกลุม 
สวนที่เหลือที่ยังไมไดมาตรฐานเพราะดอยโอกาส รฐับาลจะหันมาดูแลคนกลุมน้ีมากขึ้น ทั้งดาน
การศึกษา และคุณภาพชีวิต 
 
แตโดยรวมแลวคุณภาพของโรงเรียนในอังกฤษเพิ่มขึ้น สงใหคุณภาพของนักเรียนเพิ่มขึ้นถึง 10% 
 
จึงไมใชเรื่องแปลกที่ผูปกครองยังสนับสนุน โทนี่ แบลร นายกรัฐมนตรีอังกฤษ ซึ่งประกาศนโยบาย 
Education-Education-Education ไวเมื่อครั้งหาเสียง แมวาภาพรวมของรัฐบาลจะมีปญหาบาง จนทํา
ใหผลงานระดับชาติไมโดดเดนนัก 
 
สวนความรวมมือดานการศึกษาระหวางไทยกับอังกฤษนั้น มีหลายเรื่องที่ทั้ง 2 ฝายมองวานาจะรวมมือ 
และแลกเปลี่ยนกันได อาทิ การสงเสรมิการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ แลกเปลี่ยนความรูดานการ
ปฏิรูปการศึกษา หรือแมแตกองทุนกูยืมเรียนในระดับอุดมศึกษา เปนตน 
 
จากการดูงานในไอรแลนด และอังกฤษครั้งน้ี นายจาตุรนตเห็นวาสิ่งที่ ศธ. ตองทําเรงดวนที่สุดคือ 
ไอซีทีเพื่อการศึกษา พัฒนาครูในการใชไอซีทีเพื่อการศึกษา พัฒนาสื่อที่ใชไอซีที สงเสริมความ
รวมมือดานการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา รวมถึง การจัดทํากรอบคุณวุฒิทาง
การศึกษาของประเทศใหชัดเจน 
 
ซึ่งถือเปนอีกภารกิจสําคัญท่ี "ทาทาย" ผูบริหาร ศธ. อยางมาก!! 


