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คํานํา
เอกสารเรื่อง ความพยายาม ความสําเร็จและความขัดแยง
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 2517-2521 เลมนี้จัด
ทํ าขึ้นเพื่อนําเสนอขอเท็จจริงเกี่ยวกับการดําเนินงานปฏิรูปการ
ศึกษาในชวงดังกลาว วามีจุดเริ่มตนมาอยางไร มีใครบางที่รวม
รับผิดชอบ มีความพยายามดําเนินการอยางไร มีการนําขอเสนอ
เพื่อการปฏิรูปศึกษาไปปฏิบัติมากนอยเพียงใด และมีขอขัดแยง
ประการใด จึงทําใหแนวปฏิรูปบางสวนถูกทักทวงจนถึงขั้นตองมี
การเปลี่ยนแปลงขอเสนอดังกลาวใหสอดคลองกับสถานการณทาง
การเมืองทีเ่ ปลีย่ นไป
แมการปฏิรปู การศึกษาในครัง้ นัน้ จะผานมาแลวเกือบ 30 ป
แตหากพิจารณาขอเสนอแนวทางปฏิรูปการศึกษา จะเห็นวาลวน
แลวแตสอดคลองและคลายคลึงกับขอเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาที่
ดําเนินการอยูในปจจุบัน
การจัดพิมพและเผยแพรรายงานฉบับนี้ จึงมุง หวังทีจ่ ะใช
สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 2517 - 2521
มาเปนบทเรียนสําหรับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในปจจุบัน
เปนสําคัญ เพือ่ มิใหเกิดความขัดแยงขึน้ อีกและเพือ่ เปนพลังผลักดัน
ใหการปฏิรูปการศึกษาสําเร็จผลและมีการนําขอเสนอไปปฏิบัติ
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อยางครบถวนสมบูรณ เพื่อใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติอยาง
แทจริง
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติขอขอบคุณ
รองศาสตราจารย ดร.ประยูร ศรีประสาธน ผูว จิ ยั และจัดทํารายงาน
ฉบับนี้ และหวังวาขอมูลเชิงประวัติศาสตรที่นําเสนอในรายงานจะ
เปนประโยชนสําหรับผูที่สนใจและเห็นความสําคัญของการปฏิรปู
การศึกษาเพือ่ ประโยชนของชาติตอ ไป

(นายรุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
14 กุมภาพันธ 2545
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------------------------------------รศ.ดร. ประยูร ศรีประสาธน*

ความนํา
การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา ทีไ่ ดจดั ทําในชวง พ.ศ.
2517-2521 แมเวลาจะผานมาเกือบ 30 ปแลวก็ตามแตไดมีการ
ยกขึ้นมากลาวในเชิงตําหนิวา เปนการดําเนินงานที่นําความลม
เหลวตอการจัดการศึกษามาถึงปจจุบัน จนมีผลทําใหตอ งมา
ดําเนินการปฏิรูปการศึกษากันอีก นอกจากนั้นยังไดมีการระบุ
ชื่อผูที่รับผิดชอบการดํ าเนินงานปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้บาง
ทานวาเคยเปนผูทําความลมเหลวใหระบบการศึกษาไทยมาแลว
แลวยังจะมาทําหนาที่ปฏิรูปการศึกษาในปจจุบันอีก
-------------* กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา กรรมการ
และผูช ว ยเลขานุการคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษา และกรรมการและผูช ว ยเลขานุการ
คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2520)
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ขอกลาวอางดังกลาวมีความรุนแรงมาก และเขาใจวา
เปนขอกลาวอางที่มิไดมีการศึกษาหาขอเท็จจริงอยางครบถวน
จึงมีความเขาใจผิดพลาดไมตรงกับความเปนจริง ผูเ ขียนในฐานะ
ผูรับผิดชอบคนหนึ่ง
จึงถือเปนภาระหนาที่ที่จะตองแสดงให
ประจักษวาความจริงเปนอยางไร มีปญหา อุปสรรคประการใด
บาง และการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาในครั้งนั้นมีความลม
เหลวจริงหรือไม และไดมีการนําขอเสนอตามแนวปฏิรูปการ
ศึกษาไปปฏิบตั จิ ริงมากนอยเพียงใด นอกจากนี้ มีใครบางที่รับ
ผิดชอบดําเนินงานในครัง้ นัน้ ทัง้ นีเ้ พือ่ จะมิไดมกี ารกลาวอางที่
คลาดเคลื่อนไมตรงกับความเปนจริงตอไป
ในการเขียนเอกสารครัง้ นี้ ผูเ ขียนไดอาศัยการคนควาขอมูล
ทัง้ จากเอกสารตาง ๆ เชนคําสัง่ แตงตัง้ รายงานของคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการตาง ๆ ทีด่ าเนิ
ํ นงานเกี่ยวกับการปฏิรูป
รวมทั้ ง จากวารสารที่เสนอขอมูลการดํ าเนินงานเกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการศึกษาในสมัยนั้น และจากการสอบถามจากกรรมการ
ปฏิรปู การศึกษาบางทาน ขอมูลบางสวนก็มาจากสิง่ ทีผ่ จู ดั ทําราย
งานไดพบ ไดเห็นและไดยินมาดวยตนเอง
เพื่อความเขาใจที่ชัดเจนถูกตองและไมสับสนเกี่ยวกับ
การดําเนินงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนั้น จึงขอเรียนวา
ในเบื้องตนมีคณะกรรมการเปนผูรับผิดชอบดําเนินงานอยู 3
คณะดวยกัน คือ
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1. คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
ไดรับแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 มิถนุ ายน 2517 มี
นายสิปปนนท เกตุทตั เปนประธานและไดเสนอรายงานเมื่อวัน
ที่ 4 ธันวาคม 2517
2. คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ไดรับการแตงตั้ง
จากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 มีรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานและไดมีมติคณะรัฐมนตรี
เห็นชอบในรายงานเมือ่ วันที่ 4 มกราคม 2521
3. คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.
2520) ไดรบั การแตงตัง้ จากคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษา
แหงชาติ (คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติในปจจุบัน) เมื่อวันที่
30 เมษายน 2518 โดยมีนายแพทยบุญสม มารติน เปน
ประธานและมีการประกาศใชแผนดังกลาวเปนแผนการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2520 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2520
คณะกรรมการที่ดําเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
ทั้ง 3 คณะ มีขอบเขตความรับผิดชอบตางกัน แตมีการดําเนิน
งานที่เกี่ยวของสัมพันธกัน โดยคณะกรรมการคณะแรกทําหนา
ที่กาหนดหลั
ํ
กการ จุดมุง หมายและแนวทางการปฏิรปู การศึกษา
ของประเทศ คณะกรรมการคณะที่ 2 นําขอเสนอของคณะ
กรรมการคณะแรกมากําหนดเปนแนวปฏิบัติ และจัดทําแผนการ
เปลีย่ นแปลงเพือ่ นําไปสูการปฏิบัติใหบรรลุผล
สวนคณะ
กรรมการคณะที่ 3 ทําหนาทีว่ างแผนแมบทในการจัดการศึกษาของ
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ประเทศ และการดําเนินการจัดรางแผนการศึกษาแหงชาติฯ โดย
นําเอาขอเสนอและหลักการสําคัญของคณะกรรมการคณะที่ 1
และ 2 มาบรรจุไว เพือ่ ใหมผี ลในการนําไปปฏิบัติตอไป ดังนัน้
ในรายงานฉบับนี้จะนํ าเสนอการดํ าเนินงานและผลการดําเนิน
งานของคณะกรรมการดังกลาวแตละคณะเปนลําดับไป
วัตถุประสงคของการจัดทํารายงาน
1.! เพื่อศึกษาสภาพและปญหาการดําเนินงานปฏิรปู การ
ศึกษา ในชวง พ.ศ. 2517-2521
2.! เพื่ อ นํ าเสนอสาระสํ าคัญของแนวปฏิรูปการศึกษา
ชวง พ.ศ. 2517-2521
3.! เพื่อวิเคราะหความพยายาม ความสําเร็จ และความ
ลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 25172521
ทีม่ าของการปฏิรูปการศึกษา
การจัดการศึกษา ระบบการศึกษา และการจัดการเรียน
การสอนกอนการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2517 เปน
การดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2503
ซึง่ มีการจัดระบบโรงเรียนเปนระบบ 4:3:3:2(3) กลาวคือจัดการ
ศึกษาระดับประถมศึกษาเปน 2 ตอน คือประถมศึกษาตอนตน
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4 ป ประถมศึกษาตอนปลาย 3 ป สวนระดับมัธยมศึกษาแบง
เปน 2 ตอน คือมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป และมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญ 2 ป สําหรับสายอาชีพ 3 ป สวนการศึกษา
ภาคบังคับกําหนดไว 4 ป แตจะขยายเปน 7 ป โดยเริ่มขยาย
การศึกษาเปนทองที่ไปตามความพรอมของแตละทองที่ ดาน
การบริ ห ารการศึ ก ษาได มี ก ารโอนการศึ ก ษาประชาบาลหรือ
ประถมศึกษาไปอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวน
จังหวัดแทนกระทรวงศึกษาธิการทีร่ บั ผิดชอบมาแตเดิม สวนการ
ศึกษาระดับและประเภทอื่นสวนใหญอยูในความรับผิดชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ ยกเวน ระดับประถมศึกษา และอุดม
ศึกษา ทีร่ บั ผิดชอบเพียงบางสวน และมีสํานักนายกรัฐมนตรีรับ
ผิดชอบจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยตาง ๆ ซึง่ ตอมาไดจดั ตัง้
และโอนใหทบวงมหาวิทยาลัยรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีหนวย
ราชการอีกหลายแหงที่รับผิดชอบการจัดการศึกษา สวนใหญ
เปนการศึกษานอกระบบ การศึกษาเฉพาะกิจ และการศึกษา
สําหรับบุคคลเฉพาะกลุม การจัดและบริหารการศึกษาในชวง
เวลานัน้
อยูใ นภาวะขาดเอกภาพทัง้ ในเชิงนโยบายและการ
บริหาร มีความซํ้าซอนสิ้นเปลืองและขัดแยงกันมาก สวนคุณ
ภาพการศึกษานั้น
ปรากฏวามีเด็กจํานวนมากที่จบประถม
ศึกษาแลวอานหนังสือไมออก รวมทั้งหลักสูตรและเนื้อหาสาระ
การจั ด การเรียนการสอนก็ไมสอดคลองกับสภาพการเปลี่ยน
แปลงของสังคม เศรษฐกิจและการเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว
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จากขอขัดของเกีย่ วกับการศึกษาดังกลาว
ไดมกี าร
เคลื่อนไหวเพื่อใหมีการเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียน หลักสูตร
ระบบบริหารการศึกษามาตั้งแต พ.ศ. 2512 โดยกรมสามัญ
ศึกษา ไดจัดประชุมวิชาการเรื่องบทเรียนจากการจัดการศึกษา
ในรอบรอยปทผ่ี า นมา และคณะผูเชี่ยวชาญจากธนาคารโลกได
นําเสนอตอ สภาการศึกษาแหงชาติเมื่อเดือนมิถุนายน 2514
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียนใหเปนระบบ
6:3:3
เพราะการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 4 ปเปน 7 ป ใหทั่วถึง
ทุกพื้นที่เปนสิ่งที่เปนไปไดยาก
ตอมาเมื่อมีการปฏิวัติ นําโดย จอมพลถนอม กิตติขจร
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ในชวงปฏิวัติ ไดมีผูจัดทําขอ
เสนอการปฏิรปู ระบบโรงเรียนของประเทศ ตอคณะปฏิวัติเมื่อ
เดือนมกราคม 2515 และคณะปฏิวัติไดสั่งใหสภาการศึกษาแหง
ชาติพจิ ารณา คณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาแหงชาติ ได
นําขอเสนอนั้นมาพิจารณารวมกับขอเสนอของคณะผูเชี่ยวชาญ
จากธนาคารโลกและพิจารณาเห็นวาการเปลี่ยนแปลงตามขอ
เสนอดังกลาวเปนเรือ่ งทีต่ อ งใชคา ใชจา ยเพิม่ ขึน้ อยางนอย รอย
ละ 8 ตอป จึงควรไดมกี ารศึกษาพิจารณาอยางรอบคอบถึง
ความเปนไปได และประโยชนที่จะไดรับ ดวยเหตุนี้จึงไดมอบ
หมายให สภาการศึกษาแหงชาติไปทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ
เรือ่ งนีโ้ ดยละเอียดกอน
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ในชวงเวลาของการปฏิวัติระหวาง พ.ศ. 2514-2515
กระทรวงศึกษาธิการไดยกรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ เพื่อใชเปนแมบทจัดการศึกษาของประเทศ โดยมีสาระ
สําคัญที่จะใหโอนการจัดการศึกษาทุกระบบ และประเภทใหอยู
ในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิการ เพือ่ ใหมเี อกภาพ
ในการบริหารและใหมีประสิทธิภาพในการดํ าเนินงานเพื่อผล
สําเร็จในการสรางพลเมืองดี กระทรวงศึกษาธิการไดสงรางพระ
ราชบัญญัติฉบับนั้นเสนอตอคณะปฏิวัติ เมือ่ รางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติฉบับดังกลาว
มีการเผยแพรในวงกวาง
ปรากฏวา มีเสียงคัดคานมากกวาเสียงสนับสนุน คณะปฏิวัติจึง
ใหระงับการประกาศใชรา งพระราชบัญญัตฉิ บับนัน้ ลง
หลังเหตุการณวันที่ 14 ตุลาคม 2516 ไดมีเสียงเรียกรอง
และประทวงในเรื่องตาง ๆ มากมาย เชนการเรียกรองของ
กรรมกร ชาวนา ชาวไร และผูยากไร เพื่อขอความเปนธรรมใน
เรือ่ งตาง ๆ เปนตน ทางดานการศึกษาก็ไดมกี ารเรียกรองใหมี
การปฏิรูปการศึกษา เปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียน หลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอนหลายครัง้ บางครัง้ ก็ถงึ ขัน้ เรียกรองใหยุบ
กระทรวงศึกษาธิการดวย
ดวยกระแสเรียกรองดังกลาว
กระทรวงศึกษาธิการ โดยรัฐมนตรีวา การกระทรวง (คือนายเกรียง
กีรติกร) จึงไดเสนอตอคณะรัฐมนตรี ชุดทีม่ นี ายสัญญา ธรรม
ศักดิ์ เปนนายกรัฐมนตรี พิจารณาแตงตั้ง คณะกรรมการวางพื้น
ฐานเพื่อปฏิรปู การศึกษา ใหทาหน
ํ าที่ “พิจารณาเสนอแนวทางการวาง
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พืน้ ฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียน นอกระบบโรง
เรียน และลักษณะอื่น ๆ ใหเหมาะสมกับกาลสมัย เพือ่ ใหสอด
คลองกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระบอบประชาธิปไตย”
คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษานี้มกี รรมการรวม
ทัง้ สิน้ ในระยะแรก 21 คน ตอมาแตงตัง้ เพิม่ อีก 1คน รวมเปน 22
คน ประกอบดวยนักวิชาการทัง้ ทางดานการศึกษา เศรษฐ
ศาสตร รัฐศาสตร สังคมวิทยา คณิตศาสตร พาณิชยและการ
บัญชี เกษตรศาสตร วิทยาศาสตร และทางดานแรงงาน
การวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
วิธีดาเนิ
ํ นงาน
ภายหลังไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี
คณะ
กรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาก็เริ่มดําเนินการ โดย
พิจารณา เหตุผล ความจําเปนที่จะตองปฏิรูปการศึกษา และ
เพื่ อ กํ าหนดหลั ก การและจุ ด มุ งหมายของการศึกษาตามแนว
ปฏิรูปการศึกษา การดําเนินการในขั้นนี้ คณะกรรมการวางพื้น
ฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษาไดพิจารณาการศึกษาทั้งระบบและ
กระบวนการ โดยเริ่มตั้งแตสภาพแวดลอมทางธรรมชาติและ
สังคมที่มีผลกระทบซึ่งกันและกันกับการศึกษา การพิจารณา
ปญหาหลักและรากเงาแหงปญหาในตัวระบบ และกระบวนการ
ศึกษาเอง การดําเนินการขั้นนี้ใชเวลาอภิปรายและแสดงความ
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คิดเห็นในที่ประชุมหลายครั้ง
เพื่อหาขอสรุปในอันที่จะตอบ
ปญหาหลัก 4 ขอ ซึ่งจะใชเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษา
คือ
1.! การศึกษาทีพ่ งึ ประสงคมลี กั ษณะอยางไร
2.! รัฐจะจัดการศึกษาที่พึงประสงคนั้นดวยความมุง
หมายอะไร
3.! ใครคือผูที่ควรไดรับความสนใจ และไดประโยชนสูง
สุดจากการจัดการศึกษาของรัฐ
4.! จะบริหารและจัดการศึกษานั้นอยางไร
เมื่อไดขอยุติอันเปนคําตอบปญหาหลัก 4 ขอดังกลาว
โดยคําตอบทีไ่ ดรบั เมือ่ นํามากําหนดเปนหลักการและจุดมุง หมาย
ของการศึกษาตามแนวปฏิรปู การศึกษาแลว คณะกรรมการวางพืน้
ฐานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการขึ้น
พิจารณาเรือ่ งตาง ๆ 9 เรื่อง ดังนี้
1.! สภาพแวดลอมทางสังคมและกายภาพที่มีผลตอ
การศึกษา มีนายระวี ภาวิไล เปนประธาน และมี
อนุกรรมการอื่นอีก 7 คน
2.! ความเสมอภาคทางการศึกษา มีนายกมล สุดประเสริฐ
เปนประธานและมีอนุกรรมการอื่นอีก 6 คน
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3.! โครงสรางของระบบการศึกษาและระบบบริหาร
การศึกษา มีนายภิญโญ สาธร เปนประธาน และมี
อนุกรรมการอื่นอีก 6 คน
4.! เนือ้ หาสาระและกระบวนการเรียนรู มีนายเอก
วิทย ณ ถลาง เปนประธาน และมีอนุกรรมการอืน่ อีก
11 คน
5.! บทบาทและฐานะของครู มีนายจรูญ มิลินทร เปน
ประธาน และมีอนุกรรมการอื่นอีก 8 คน
6.! อุดมศึกษา มีนายวิจิตร ศรีสอาน เปนประธาน และ
มีอนุกรรมการอืน่ อีก 9 คน
7.! การจัดการศึกษาของเอกชน มีนายพะนอม แกว
กําเนิด เปนประธานและมีอนุกรรมการอื่นอีก 3 คน
8.! การลงทุนและผลที่ไดรับจากการลงทุนทางการ
ศึกษา มีนายอภิชยั พันธเสน เปนประธาน และมี
อนุกรรมการอื่นอีก 10 คน
9.! กฎหมายการศึกษา มีนายวิจิตร ศรีสอานเปน
ประธาน และมีอนุกรรมการอื่นอีก 7 คน
คณะอนุกรรมการทั้ง 9 คณะนี้ นอกจากจะประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตาง ๆ เขาเปนคณะอนุกรรมการแลว
คณะกรรมการฯ ยังไดกระจายตัวบุคคลที่เปนกรรมการปฏิรูป
การศึกษาไปทํ าหนาที่ประธานและรวมเปนอนุกรรมการคณะ
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ตาง ๆ ดวย ทัง้ นีเ้ พือ่ ผลในการเชือ่ มโยง และประสานแนวคิด
และความคิดเห็นของคณะกรรมการฯ ไปสูคณะอนุกรรมการ
และจากคณะอนุกรรมการขึ้นมายังคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการ ไดใชเวลาปฏิบตั ิงาน
รวมทั้งสิ้นประมาณ 160 วัน และจัดการประชุมรวม 94 ครั้ง มี
เอกสารประกอบการประชุม 239 ชุด มีผูทรงคุณวุฒิและประสบ
การณ ในทางการศึกษาและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของมารวมกัน
ทํางานประมาณ 150 คน และระหวางดําเนินงานไดมกี ารเผย
แพรแนวคิด หลักการ และผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ
ใหประชาชนและผูส นใจไดทราบอยางสมําเสมอ
่
ทัง้ ทางวิทยุกระจาย
เสียง วิทยุโทรทัศน และหนังสือพิมพ
คณะกรรมการฯ ไดดาเนิ
ํ นงานแลวเสร็จ และนําเสนอราย
งานตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 4
ธันวาคม 2517 เพือ่ พิจารณา และเพือ่ นําเสนอคณะรัฐมนตรีให
พิจารณาตอไป
สาระสําคัญของรายงาน
คําตอบในปญหาหลัก 4 ขอ จากการพิจารณาความ
สัมพันธ ระหวางสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และสังคมไทย
กับการศึกษา วามีผลใหเกิดปญหาซึง่ กันและกันอยางไร รวมทั้ง
การพิจารณาสภาพและปญหาการศึกษาไทยในชวงเวลาที่ผาน
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มา คณะกรรมการฯ ไดคําตอบสําหรับปญหาหลัก 4 ขอ ที่ไดตั้ง
ไวเพื่อใชเปนแนวในการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ดังนี้
1.! การศึกษาที่พึงประสงคคืออะไร
การศึกษาที่พึงประสงคจะตองเปนการศึกษาที่เสริมสราง
ความรู ความคิด ทักษะและทัศนคติใหคนไทยรูจักตนเอง รูจัก
ชีวติ เขาใจสังคมและสิง่ แวดลอมทีต่ นมีสว นรวมอยู แลวนําความรู
ความเขาใจมาใชแกไขปญหา เสริมสรางชีวิตและสังคมใหดีขึ้น
โดยกลมกลืนกับธรรมชาติ
2.! จะจัดการศึกษาเพื่ออะไร
รัฐตองจัดการศึกษาเพือ่ สรางความสํานึกในการเปนคนไทย
รวมกัน ความเปนครอบครัวและการเปนสวนหนึง่ ของมนุษยชาติ
ชวยพัฒนาระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข ปลูกฝงการผดุงความสุจริต ยุติธรรม และความเสมอ
ภาคในสังคม เสริมสรางความรูใหบุคคลและกลุมชนสามารถสื่อ
สารเขาใจกัน มีสขุ ภาพดีทง้ั กายและใจ มีศีลธรรม มีความสนใจ
ในตนเอง มีความรูความสามารถ และทัศนคติที่ดีในการ
ประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับสภาพที่เปนจริง มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีความเขาใจตนเอง ครอบครัว ธรรมชาติ สังคม
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ศิลปวัฒนธรรม และวิทยาการตาง ๆ ตลอดจนรักอิสรภาพและ
การแสวงหาความจริงเพื่อชีวิตและสังคมที่ดีขึ้น
3.! จะจัดการศึกษาเพื่อใคร
รัฐจะตองจัดการศึกษาเพื่อมุงใหเกิดประโยชนถวนทั่วแก
ประชาชนทัง้ ชาติ
โดยจะตองจัดการศึกษาภาคบังคับใหแก
ประชาชนทุกคนอยางทั่วถึงบริบูรณเปนอันดับแรก และจัดการ
ศึกษาเพื่อเปดโอกาสเทาเทียมกัน
ใหผูมีความสามารถและ
สามารถทํางานใหสงั คม ไดศกึ ษากอนภาคบังคับและหลังภาค
บังคับ ซึง่ มีอยูห ลายลักษณะหลายประเภท ตามกําลังทรัพยากร
อันจํากัดของรัฐ รวมทั้งตองจัดใหทุกคนไดมีโอกาสศึกษาตลอด
ชีวติ
4.! จะจัดการศึกษาอยางไร
รัฐตองจัดการศึกษาภาคบังคับเปนการใหเปลา โดยเนน
ความเสมอภาค สวนการศึกษาที่มิใชภาคบังคับตองมีมาตรการ
ประกันความเสมอภาคในโอกาส ใหมีเอกภาพในการบริหารการ
ศึกษา โดยเนนใหประชาชนในทองถิ่นมีสวนรวม ตองระดม
เลือกสรรทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทัง้ จากรัฐบาล เอกชน และ
ผูรับการศึกษามาใชในการการจัดการศึกษา พรอมทัง้ จัดใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ใหมีความประสานสัมพันธระหวางการศึกษาใน
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โรงเรียน นอกโรงเรียน และลักษณะอื่น ๆ โดยใหมีภาคปฏิบัติที่
เหมาะสมกับการเรียนรูในแตละระดับและประเภทการศึกษา
และจัดใหสาระและกระบวนการเรียนรูผสมผสานระหวางความ
งอกงามทางคุณธรรม จริยธรรมและปญญา กับความเจริญทาง
วัตถุ ใหคิดเปน ทําเปน รวมทั้งตองเปลี่ยนแปลงบทบาทและ
ฐานะของครู ตลอดจนเจาหนาทีท่ เี่ กีย่ วของกับการศึกษาใหรบั กับ
สภาพการณใหมดวย อยางไรก็ตาม แมจะไดปฏิรูปจนบรรลุ
ความมุงหมายแลวก็จําตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการศึกษาให
เหมาะสมแกความจําเปนแหงกาลสมัยอีกตอไปไมหยุดยั้ง
สาระสําคัญของแนวปฏิรูปการศึกษา
คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ไดเสนอ
แนวการปฏิรูปการศึกษา โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
1.! ใหมีความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อชวยเสริม
สรางความเปนธรรมในสังคมตามระบอบประชาธิปไตย
2.! ใหระบบการศึกษาเปนระบบเปดมากขึน้ ยืดหยุน ขึน้
โดยใหการศึกษาในโรงเรียนและการศึกษานอกโรงเรียนสัมพันธ
กัน เพือ่ ใหสอดคลองกับสภาพสังคม และกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! ใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระและกระบวนการ
เรียนรู เพื่อสนองความมุงหมายทางการศึกษาของแตละระดับ
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แตละประเภท โดยใหสอดคลองกับความมุงหมายของการศึกษา
ตามแนวทางที่พึงประสงค
4.! ใหปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบทบาทและฐานะของครูและ
บุคลากรที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขุมกําลังในการปฏิรปู การศึกษา
5.! ให ป รั บ ปรุ ง เปลี่ ย นแปลงระบบและโครงสร า งการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษา เพือ่ สรางเอกภาพของระบบบริหารการ
ศึกษาโดยสวนรวม เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของสถาบันอุดมศึกษา ใหดําเนินภารกิจ สนองตอบความ
ตองการของสังคมมากยิง่ ขึน้
6.! ในการจัดการศึกษาเอกชนในระยะยาว ใหรัฐเปนผู
รับภาระจัดการศึกษาภาคบังคับใหสมบูรณตามเจตนารมณแหงรัฐ
ธรรมนูญ ใหเอกชนที่มีกุศลเจตนาและมีความสามารถเขามา
รวมรับภาระจัดการศึกษาที่มิใชภาคบังคับได โดยมีเงือ่ นไขวา
ไมเปนการมุงหากําไร และตองอยูภ ายใตการควบคุมดูแลของรัฐ
7.! ให มี เ อกภาพในด า นนโยบายและการบริ ห ารการ
ศึกษาทั้งในสวนกลางและในทองถิน่ พรอมทัง้ กระจายอํานาจการ
บริหารไปสูทองถิ่น โดยยึดหลักการใหประชาชนในทองถิน่ มี
สวนรวมรับผิดชอบเพื่อใหมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นใน
สวนกลาง และใหเหมาะสมกับลักษณะงานการศึกษาในแตละ
ทองถิน่
8.! ใหระดมเลือกสรรทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทัง้ จาก
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รัฐบาล เอกชน และผูรับการศึกษามาใชในการศึกษา และหาวิธี
จัดสรรทรัพยากรเหลานีเ้ พือ่ จัดการศึกษาใหมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึ้น
เพือ่ ใหไดเรงขยายการศึกษาใหกวางขวาง ทั่วถึง และเปนธรรม
9.! ใหมีโครงสรางระบบกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาที่มี
เอกภาพ เพื่อใหมีความสอดคลองในดานสารบัญญัติทงั้ หลาย
เกีย่ วกับการศึกษา และใหมบี ทบัญญัตทิ จี่ ะทําใหการปฏิรปู การ
ศึกษาไดบรรลุผลตามความคาดหมาย
10.!ให มี ก ารปฏิ รู ป ระบบและโครงสรางอื่นที่เ กี่ยวของ
ดวย เพื่อเสริมสรางแนวทางสังคมที่พึงประสงค
ในการพิจารณาแตละเรือ่ งดังกลาว คณะกรรมการฯ ได
วิเคราะหความเปนมาในอดีต สภาพปจจุบัน ปญหา และมูลเหตุ
แหงปญหาแลวจึงเสนอแนวทางที่พึงประสงคแตละเรื่อง รวมทั้ง
กําหนดหลักการ วิธีการ และมาตรการที่จะปฏิรูป และในบาง
เรื่องก็ไดกาหนดขั
ํ
น้ ตอนของการปฏิรปู
พรอมทัง้ มาตรการใน
การขจัดปญหาอันอาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิรูปไวดวย
ขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
จากสาระของแนวปฏิรปู การศึกษาทัง้ 10 ประการ ดังกลาว
คณะกรรมการวางพื้นฐานปฏิรูปการศึกษาไดเสนอแนวปฏิบัติ
10 ประการ คือ
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1.! ใหเปลีย่ นแปลงระบบการศึกษาในแผนการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2503 จากระบบ 4:3:3:2(3) เปนระบบ 6:3:3
2.! เปลี่ยนแปลงการบริหารการศึกษาทุกระดับใหมารวม
อยูใ นกระทรวงเดียวกัน
3.! กระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปยังทองถิน่
4.! เปลีย่ นนโยบายเกีย่ วกับการศึกษาเอกชน ไมใหเอกชน
จัดการศึกษาในระดับการศึกษาภาคบังคับ แตสงเสริมใหมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาระดับอื่น ๆ
5.! ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการศึกษาใหสอดคลอง
กันและเหมาะสมยิ่งขึ้น
6.! ปรับปรุงระบบการฝกหัดครูและสงเสริมฐานะครู
7.! ปรับปรุงหลักสูตร กระบวนการเรียนรูแ ละระบบการเรียน
8.! เพิ่มการลงทุนทางการศึกษา โดยระดมสรรพกําลัง
จากแหลงตาง ๆ
9.! ขยายการศึกษาเพื่อความเสมอภาคในโอกาสที่จะได
รับการศึกษา
10.!ปรับปรุงและเรงรัดปรับปรุงระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
กับการศึกษา
นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ยังมีความเห็นวาการปฏิรูป
การศึกษาจะบรรลุผลสมความคาดหมายไว ก็ตอ งอยูท คี่ วามเห็น
ชอบ ความสนับสนุน และความรวมมือของประชาชนชาวไทยทุก
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คน ที่จะชวยกันเสริมสรางและสรางสรรคการศึกษา เพือ่ ใหการ
ศึกษาของไทยเปนไปเพื่อชีวิตและสังคมไทยอยางแทจริง
เงือ่ นไขการปฏิรูปการศึกษา
เพื่อใหขอเสนอเพื่อการปฏิรูปการศึกษา บรรลุผลตาม
ความคาดหมาย คณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
ไดเสนอเงื่อนไขสําคัญทีจ่ ะตองดําเนินการควบคูกันไปคือ
1.! จะตองปฏิรปู การศึกษาทัง้ หลักการ ระบบ และกระบวน
การ มิใชเพียงแกไขปรับปรุง หรือเปลีย่ นแปลงเพียงบางเรื่อง
2.! จะตองปฏิรูประบบ และโครงสรางอื่น ๆ ของสังคมให
เกื้อกูลและเกื้อหนุนการปฏิรูปการศึกษาดวย
ผลทีค่ าดวาจะไดรับจากการปฏิรูปการศึกษา
คณะกรรมการฯ ไดคาดหวังวา แนวทางการปฏิรูปการ
ศึกษาที่เสนอไวนี้ จะกอใหเกิดผลในทางเพิ่มประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลทางการศึกษา และการพัฒนาประเทศ ทั้งจะกอให
เกิดผลโดยตรงตอประชาชนดวย โดยในความพยายามที่จะวาง
พื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษานั้น คณะกรรมการฯ ตระหนักดีวา
การศึ ก ษามิ ใ ช ม าตรการหนึ่ ง เดี ย วดุ จ ยาอเนกประสงค ที่ แ ก
ปญหาสังคมได เพราะการศึกษาและสังคมนั้น สัมพันธกับโครง
สรางอืน่ ดวย ดังนัน้ จึงวิเคราะหการศึกษาทั้งระบบ ทั้งกระบวน
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การ โดยไมถอื เพียงวาการศึกษาดํารงอยูต ามลําพัง หากแตวางอยู
บนพืน้ ฐานโครงสรางของเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนภาวะแวดลอม
ทางธรรมชาติ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักวาการศึกษายอมมีแกน
อันจะพอเปรียบไดเปนวิญญาณของตัวเองที่ผูกพันกับชีวิตของ
บุคคลและชาติบานเมืองอยางแนนแฟน ฉะนี้ การศึกษาจึงเปน
องคประกอบสําคัญยิง่ ในการแกปญ
 หาของชาติ
และโนมนํา
สังคมไทยไปในแนวทางอันพึงประสงคได
การพิจารณารายงานและขอเสนอของคณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ ไดจดั ทํารายงานแลวเสร็จ และไดนาํ
เสนอตอรัฐมนตรีชว ยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายกอ สวัสดิ์
พานิช) เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2517 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการไดพิจารณาและนําเสนอรายงานของคณะกรรมการฯ
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2517 ซึง่ คณะ
รัฐมนตรีไดมีมติใหความเห็นชอบในหลักการ พรอมทั้งอนุมัติให
มีการจัดตั้งคณะกรรมการวางมาตรการในการปฏิรูปการศึกษา
โดยใหคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เสนอรายชือ่ ของคณะ
กรรมการดังกลาวใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้ง แตก็ยัง มิได
มีการแตงตั้งเพราะเปลี่ยนรัฐบาล ขณะเดียวกันก็ใหกระทรวง
ศึกษาธิการและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตามแนวปฏิรูป
การศึกษาในสวนทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ดเลย เชน การปรับปรุงหลัก

20

สูตรและวิธกี ารวัดผล การแกไขความไมเสมอภาคทางการศึกษา
เปนตน
ตอมา กระทรวงมหาดไทยไดมีหนังสือเสนอขอใหคณะ
รัฐมนตรีทบทวนมติในวันที่ 24 ธันวาคม 2517 โดยใหเหตุผลวา
การจัดการศึกษาประชาบาลในขณะนั้นดําเนินการตามหลักการ
กระจายอํานาจใหทอ งถิน่ อยูแ ลว การจะเปลี่ยนแปลงใด ๆ เกี่ยว
กับการบริหารการศึกษาทีก่ ระทบตอหนวยงานการปกครองทอง
ถิ่นควรชะลอไวกอ น เพราะกระทรวงมหาดไทยกําลังพิจารณา
ปรับปรุงการปกครองสวนทองถิน่ ใหสอดคลองกับรัฐธรรมนูญอยู
แลว คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาขอเสนอของกระทรวงมหาดไทย
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2518 แลวมีมติใหมีการเปลี่ยนแปลงมติ
เดิมเปนใหสงรายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษา ใหคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติพิจารณารวมกับ
กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานทีเ่ กีย่ วของกอนการดําเนินการ
โดยเฉพาะเรื่องการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
ในระหวางที่มีการพิจารณารวมกันระหวางผูแทนของ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติกับผูแทนกระทรวงมหาดไทย
นั้น ไดมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร เมื่อตนป 2518
และมีการแตงตั้งคณะรัฐมนตรีขึ้นใหม โดยมี ม.ร.ว.คึกฤทธิ์
ปราโมช เปนนายกรัฐมนตรี และนายนิพนธ ศศิธร เปนรัฐ
มนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ คณะรัฐมนตรีชดุ ใหมนไี้ ดนาราย
ํ
งานและขอเสนอของคณะกรรมการวางพืน้ ฐานเพือ่ การปฏิรปู การ
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ศึกษาขึ้นมาพิจารณาใหม เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 โดยไม
รอผลการพิจารณารวมกันระหวางผูแ ทนคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ กับผูแทนกระทรวงมหาดไทย การพิจารณานโยบาย
ดังกลาว คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
การศึกษาขึ้น เพือ่ ทําหนาที่ 1) เสนอมาตรการและวางแผนการ
เปลีย่ นแปลงการจัดการศึกษา ตามขอเสนอในรายงานของคณะ
กรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา 2) ประสานและติด
ตามผลการเปลี่ยนแปลง 3) พิจารณารูปแบบ และรายละเอียด
เกีย่ วกับระบบบริหารการศึกษา เพื่อความเปนเอกภาพในการ
จัดการศึกษา
การดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีมีมติแตง
ตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2518 นี้ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ศึกษาธิการ (ขณะนั้นคือ นายนิพนธ ศศิธร) เปนประธาน และมี
ประธานคณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาแหงชาติ (คือ นาย
สุกิจ นิมมานเหมินทร) เปนรองประธาน และมีเลขาธิการคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ (คือ นายสิปปนนท เกตุทัต) เปน
กรรมการและเลขานุการ พรอมทัง้ กรรมการอืน่ อีก 27 คน ซึ่ง
สวนใหญเปนผูบริหารระดับกรมในกระทรวงศึกษาธิการ และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ สวนที่เหลือเปนผูทรงคุณวุฒิ ในจํานวน
กรรมการ 30 คนนี้ มี 4 คนที่เคยเปนกรรมการวางพื้นฐานเพื่อ
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ปฏิรูปการศึกษามากอน การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาครั้งนี้
มีสํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนเจาของเรื่อง
และเปนสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการฯ
ในการดําเนินงาน คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ไดนํา
รายงานและขอเสนอของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษา มาพิจารณารวมกับภาระหนาที่ที่คณะรัฐมนตรีมอบ
หมายใหดําเนินงาน ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นวามีขอเสนอสําคัญ 8
เรื่อง และมีเรือ่ งทีต่ อ งดําเนินการเพิ่มเติมอีก 1 เรื่อง เพื่อติด
ตามและประสานการดําเนินงานกับคณะอนุกรรมการตาง ๆ ดัง
นั้นคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา
จึงไดมมี ติใหแตงตัง้ คณะ
อนุกรรมการเพือ่ พิจารณาเรือ่ งตาง ๆ 9 เรือ่ ง คือ
1. โครงสร า งระบบบริ ห ารการศึ ก ษาและการ
กระจายอํานาจการบริหารการศึกษา มี นายสุกิจ นิมมานเห
มินทร เปนประธาน และมีนายเกษม สุวรรณกุล เปนรอง
ประธาน และมีอนุกรรมการอืน่ อีก 25 คน
2. โครงสรางเนือ้ หาสาระ และกระบวนการเรียนรู มี
คุณหญิงอัมพร มีศุข (ขณะนั้นดํารงตําแหนงอธิบดีกรมวิชาการ)
เปนประธาน และมีอนุกรรมการอื่นอีก 19 คน
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษา มีนายวิจติ ร ศรีสอาน
(ขณะนั้นดํารงตําแหนงรองปลัดทบวงมหาวิทยาลัย)
เปน
ประธาน และอนุกรรมการอื่นอีก 15 คน
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4. ความเสมอภาคทางการศึกษา มีนายสมาน แสง
มลิ ซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหนง อธิบดีกรมสามัญศึกษา เปน
ประธาน และมีอนุกรรมการอื่นอีก 13 คน
สวัสดิ์พาณิชย
5. การศึกษาเอกชน มีนายกอ
(อดี ต รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยรัฐ
บาลนายสัญญา ธรรมศักดิ)์ เปนประธาน และมีอนุกรรมการอืน่ อีก
12 คน
6. การระดมสรรพกํ าลั ง และการลงทุ น ทางการ
ศึกษา มีนายไพจิตร เอือ้ ทวีกลุ เปนประธาน และมีอนุกรรมการอืน่
อีก 23 คน
7. การใชสื่อมวลชนเพื่อการศึกษา มีนายรักษศักดิ์
วัฒนพานิช (ขณะนั้นดํารงตําแหนง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ)
เปนประธาน และมีอนุกรรมการอื่นอีก 17 คน
8. การศึกษานอกโรงเรียน มีนายสาโรช บัวศรี (ขณะ
นั้นดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการฝกหัดครู) เปนประธาน และมี
อนุกรรมการอื่นอีก 19 คน
9. การติดตามผลการปฏิรปู การศึกษา มีนายสิปปนนท
เกตุทัต (ขณะนั้นดํารงตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ ทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการ คณะ
กรรมการปฏิรปู การศึกษา) เปนประธาน มีนายพจน สะเพียรชัย เปน
รองประธาน และมีอนุกรรมการอื่นอีก 10 คน
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คณะกรรมการฯ และคณะอนุกรรมการทัง้ 9 คณะ ได
ดําเนินการพิจารณาและจัดทําขอเสนอที่เปนมาตรการและแนว
ปฏิบตั ใิ นเรือ่ งนัน้
ในชวงเวลาตัง้ แต 20 พฤษภาคม 2518 จนถึงวันที่ 6
ตุลาคม 2519 มีการเปลีย่ นแปลงนายกรัฐมนตรีหลายครั้ง และมี
รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการหลายคน
รัฐมนตรีวา การ
กระทรวงศึกษาธิการที่ทํ างานอยางเอาจริงเอาจังมากที่สุด คือ
พลตรีศิริ สิริโยธิน แตทานก็ดํ ารงตํ าแหนงอยูไดไมนาน
การดําเนินงานรางแผนการศึกษา
แมคณะปฏิวัติไดมีการระงับการประกาศใชรางกฎหมาย
การศึกษาก็ตาม แตกระทรวงศึกษาธิการก็ไมละความพยายาม
ไดดาเนิ
ํ นการยกรางแผนการศึกษาแหงชาติ โดยมี ม.ล. ปน มาลากุล
เปนประธานคณะทํางานยกราง กระทรวงศึกษาธิการไดเสนอ
รางแผนการศึกษาแหงชาติดงั กลาว ตอสภาการศึกษาแหงชาติ
ซึ่งมีหนาที่พิจารณาและรับผิดชอบการกําหนดนโยบายและแผน
การศึกษาแหงชาติ พิจารณาเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2517 ทั้ง
นี้เพื่อประกาศใชแทนแผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2503
คณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาแหงชาติ ได
พิจารณาเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2517 เห็นวา การกําหนด
แผนการศึกษาแหงชาติเพื่อใหเปนแมบทในการจัดการศึกษานั้น
เปนเรื่องที่มีความสําคัญและเปนงานใหญควรที่จะเชิญบุคคลทั้ง
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ในและนอกวงการศึกษามารวมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
และไดขอเสนอแนะที่กวางขวาง อันจะเปนประโยชนตอการจัด
การศึกษาในที่สุด ดวยเหตุนี้จึงไดมีมติใหจัดสัมมนาเรื่องแผน
การศึกษาแหงชาติ ขึ้นเพื่อใหไดขอคิดเห็นตาง ๆ อันจะนํามาใช
เปนประโยชนตอการจัดทําแผนการศึกษาแหงชาติ
คณะกรรมการอํานวยการการจัดสัมมนานี้ มีนายเกษม
สุวรรณกุล เปนประธาน และมีนายสิปปนนท เกตุทตั เปน
กรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการอืน่ อีก 10 คน
คณะกรรมการอํานวยการการจัดสัมมนา ไดจัดสัมมนา
เรื่องแผนการศึกษาแหงชาติขึ้น ณ โรงแรมรถไฟ จังหวัด
เชียงใหม ระหวางวันที่ 14-17 กันยายน 2517 โดยมีบุคคลตาง
ๆ เขารวมสัมมนาประมาณ 80 คน
ในการสัมมนาไดมีการอภิปรายใน 5 เรื่อง คือ
1.! สถานภาพทางกฎหมายของแผนการศึกษาแหงชาติ
2.! การกําหนดความมุง หมายรวมของแผนการศึกษาแหง
ชาติ และความมุงหมายการศึกษาแตละระดับ
3. การจัดการศึกษาในลักษณะตาง ๆ ไดแก การจัดศึกษา
ในระบบโรงเรียน การจัดการศึกษานอกโรงเรียน การ
จัดการศึกษาแบบไมเปนทางการ (ทีเ่ รียกวาการศึกษา
ตามอัธยาศัยในปจจุบนั ) และการกําหนดเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ
4.! การบริหารการศึกษา โดยใชวิธีแบงแรงระหวางรัฐ
และเอกชน

26

5.! การบริหารการศึกษา โดยการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษา
จากการสัมมนาดังกลาวทํ าใหไดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ขอกําหนดในแผนการศึกษาแหงชาติหลากหลาย
โดยราย
ละเอียดสวนใหญก็สอดคลองกับรายงานของคณะกรรมการวาง
พื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา เชน การเปลี่ยนแปลงระบบโรง
เรียนเปนระบบ 6:3:3 การใชวิธีการแบงแรงในการจัดการศึกษา
ระหวางรัฐกับเอกชน และการบริหารการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษา เปนตน
เมื่อความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมมนา
สอดคลองกับขอเสนอของคณะกรรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูป
การศึกษา คณะกรรมการบริหารคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ จึงเห็นสมควรเรงรัดการยกรางแผนการศึกษาแหงชาติให
สําเร็จ และไดมมี ติในวันที่ 30 เมษายน 2518 แตงตั้งคณะ
กรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติขนึ้ โดยมี นายแพทยบญ
ุ สม
มารตนิ เปนประธาน นายสาโรช บัวศรีเปนรองประธาน และนาย
สิปปนนท เกตุทตั เปนกรรมการและเลขานุการ และมีกรรมการ
อืน่ อีก 21 คน คณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย นักวิชาการ
และผูทรงคุณวุฒิสาขาตาง ๆ และในจํานวนนีม้ กี รรมการวางพืน้
ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษาจํานวน 7 คน เพื่อเปนผูที่เชื่อมโยงและ
นําความคิดและขอเสนอแนะของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษา มาบรรจุไวในรางแผนการศึกษาแหงชาติ
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คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติไดจัดทําแผน
การศึกษาแหงชาติจนแลวเสร็จ โดยขอกําหนดสวนใหญสอดคลอง
กับรายงานของคณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา
ในระหว า งการดํ าเนินการอยูนั้นก็มีขาวลือเรื่องการปฏิวัติรัฐ
ประหารอยูตลอดเวลา เนื่องมาจากภายหลังเหตุการณวันที่ 14
ตุลาคม 2516 เปนตนมาไดมีการประทวง และเรียกรองความ
เปนธรรมจากกลุม ตาง ๆ ทัง้ เกษตรกร ผูใ ชแรงงาน และนิสติ นัก
ศึกษา
ประกอบกับในชวงนัน้ มีการแพรกระจายของลัทธิ
คอมมิวนิสตในหมูประเทศเพื่อนบานของไทย ทําใหเกิดกระแส
ความกลัววาประเทศไทยจะตกอยูภายใตการปกครองระบอบ
คอมมิวนิสต
ในที่สุด ก็เกิดการปฏิรูปการปกครองขึ้นในวันที่ 6
ตุลาคม 2519 ทําใหกระแสอนุรกั ษนยิ ม และชาตินยิ มทีเ่ นนความ
จงรักภักดีตอ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยมีมากขึ้น ขณะ
เดียวกัน ไดมกี ารกลาวหารายงานของคณะกรรมการวางพืน้
ฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิ
การในขณะนั้น (คือ นายภิญโญ สาธร) วาเปนแนวคิดของ
คอมมิวนิสต คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ จึงไดสง
รางแผนการศึกษาแหงชาติที่จัดทําเสร็จแลวใหรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ ไดใหขอ คิดเห็นเพือ่ การปรับปรุงหลาย
ประการ
โดยเฉพาะการเนนเรื่องความยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย ในหมวดความมุง หมาย และระบบ
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การศึกษา และในสวนของการจัดการศึกษาเอกชน และระบบ
บริหารการศึกษา ซึง่ แตกตางไปจากรายงานของคณะกรรมการ
วางพืน้ ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา
คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ ไดพจิ ารณา
ความคิดเห็นของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ และมี
ความเห็นวา เพื่อใหสามารถประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ
ใหมไดและเพื่อใหแนวคิดสวนใหญของการปฏิรูปการศึกษาที่นํา
มาบรรจุไวในรางแผนการศึกษาแหงชาติไปสูก ารปฏิบตั ไิ ด จึงได
ยอมปรับปรุงรางดังกลาวตามความคิดเห็นของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ และเมือ่ ปรับปรุงเสร็จแลวจึงไดนาเสนอคณะ
ํ
กรรมการบริหาร ในคราวประชุมวันที่ 27 ธันวาคม 2519 และที่
ประชุมใหญของสภาการศึกษาแหงชาติ (ซึ่งมีนายกรัฐมนตรี
เปนประธาน) ไดพิจารณาใหความเห็นชอบในวันที่ 14 มกราคม
2520 หลังจากนั้นจึงนําเสนอคณะรัฐมนตรีและไดรบั ความเห็นชอบ
เมือ่ วันที่ 9 กุมภาพันธ 2520 และไดมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใชเปนแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2520
เมื่อมีการประกาศใชแผนการศึกษาแหงชาติ
พุทธ
ศักราช 2520 แลว สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
พิจารณาเห็นวาเพื่อใหการดํ าเนินงานตามขอกํ าหนดในแผน
การศึกษาแหงชาติของหนวยงานตาง ๆ ทีร่ บั ผิดชอบจัดการ
ศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนเปนไปอยางบรรลุผลสมเจตนารมณ
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ของการรางแผนฯ และดําเนินไปอยางเปนระบบที่สอดประสาน
กัน จึงควรที่จะไดมีการนําขอกําหนดในเรือ่ งตาง ๆ ทีม่ อี ยูห ลาก
หลายมากําหนดเปนมาตรการปฏิบัติใหสอดคลองตองกัน และ
จัดสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปปฏิบัติตอไป สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจดั ทําประเด็นตาง
ๆ ที่จําเปนตองมีการกําหนดมาตรการปฏิบตั ใิ หชดั เจน และนํา
เสนอคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการการศึ ก ษาแห ง ชาติ
พิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อนําเสนอใหคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติใหสานั
ํ กงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจดั
ทํามาตรการปฏิบตั ิ ในประเด็นตาง ๆ เพื่อใหหนวยงานตาง ๆ ที่
เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
คณะรั ฐ มนตรี ไ ด พิ จ ารณาขอเสนอของสํ านักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ และไดมมี ติตามความเห็นของรัฐมนตรี
วาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายภิญโญ สาธร) วา การกําหนดมาตร
การปฏิบตั ดิ งั กลาวนั้น มิใชหนาที่ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ แตเปนหนาที่ของหนวยงานปฏิบัติตาง ๆ ที่
จะนําไปกําหนดเอง ดวยเหตุนี้ขอกําหนดในแผนการศึกษาแหง
ชาติ 2520 จึงมิไดมีมาตรการปฏิบัติที่ชัดเจน และยากตอการติด
ตามประเมินผลการปฏิบัติวาดําเนินการไปไดผลมากนอยเพียง
ใด
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ความพยายามที่จะดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
ภายหลังจากไดรบั การแตงตัง้ เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม 2518
คณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาไดพยายามเรงรีบ เพือ่ ใหการดําเนิน
งานปฏิรูปการศึกษาแลวเสร็จโดยไวเพราะขณะนั้นกระแสขาว
ลือเรือ่ งการปฏิวตั ริ ฐั ประหารมีอยูเ นืองๆ ซึ่งจะสงผลใหแนวการ
ปฏิรูปการศึกษาอาจไมไดรับการยอมรับและนําไปปฏิบัติ เพราะ
แนวทางปฏิรูปการศึกษานั้นเปนไปเพื่อรองรับกับการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย โดยเนนการกระจายอํานาจการบริหาร
การศึกษา ความเสมอภาคทางการศึกษา การจัดการศึกษาที่
เปนระบบเปด และการใหชุมชนและทองถิ่นมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา
เนือ่ งจากความคิดเห็นที่คณะกรรมการรางแผนการศึกษา
แหงชาติไดรบั และไดศึกษาวิเคราะหผลการสัมมนารับฟงความ
คิดเห็นจากนักวิชาการ ประชาชน และผูเกี่ยวของตาง ๆ ก็เปน
แนวทางการจัดระบบการศึกษาที่สอดคลองกับแนวปฏิรูปการ
ศึ ก ษาที่ ค ณะกรรมการวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษาเสนอ
คณะกรรมการปฏิ รู ป การศึ ก ษาจึ ง ได ม อบหมายให ค ณะ
กรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ พิจารณาจัดทําขอเสนอ
เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา
แทนคณะกรรมการปฏิรูปการ
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ศึกษา และถือวาการรางแผนการศึกษาแหงชาติเปนสวนหนึ่ง
ของการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
แมคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาไดรีบเรงดํ าเนินการ
เพื่อวางแนวปฏิบัติดานการปฏิรูปการศึกษาเพียงใดก็ตาม แต
การดําเนินการตองหยุดชะงักเปนชวง ๆ เนื่องจากมีการเปลี่ยน
แปลงคณะรัฐมนตรีหลายครั้ง และมีการเปลี่ยนตัวรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ ทีจ่ ะตองทําหนาที่ประธานกรรมการ
ปฏิรูปการศึกษา 3 คน คือ นายนิพนธ ศศิธร (2518) นาย
ประชุม รัตนเพียร (2518-2519) และพลตรีศิริ สิริโยธิน (2519)
การเปลีย่ นแปลงคณะรัฐมนตรีแตละครัง้ สํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ ซึง่ ทําหนาทีเ่ ปนสํานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ รับผิดชอบการดําเนินงานปฏิรปู
การศึกษาตองทําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี เ พื่ อ ขอคํ ายื น ยันการ
ดําเนินการของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาวาจะใหดาเนิ
ํ นการ
ตอไปหรือไม ซึง่ คณะรัฐมนตรีทกุ คณะ ไดยนื ยันการแตงตัง้ คณะ
กรรมการปฎิรปู การศึกษาตลอดมา อยางไรก็ดี แมรฐั มนตรีสว น
ใหญจะสนับสนุนการ ปฎิรปู การศึกษา แตตอ งใชเวลาชีแ้ จงเพือ่ ใหรบั
ทราบผลการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ทีด่ าเนิ
ํ นการมา ซึ่ง
คณะกรรมการปฏิรปู การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ ก็ไดพยายามดําเนินการตอไปจนไดขอ ยุตแิ ละจัดทํารายงานแลว
เสร็จเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาตอไป
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ขณะทีร่ อนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่ พิจารณาในป 2519
นัน้ ไดเกิดการปฏิรปู การปกครองแผนดิน มีการแตงตั้งคณะรัฐ
บาลชุดใหม โดยมีนายธานินทร กรัยวิเชียรเปนนายกรัฐมนตรี
และมีนายภิญโญ สาธร ผูเ คยดํารงตําแหนงกรรมการวางพืน้ ฐาน
เพือ่ ปฏิรปู การศึกษาเปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ และ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารในยุ ค ปฏิ รู ป การปก
ครองแผ น ดิ นดังกลาวไดเสนอตอคณะรัฐมนตรีใหระงับ
การดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษา
โดยมี
ความเห็นวาเคาโครงเนือ้ หาบางสวนเปนไปตามแนวทางของ
ระบอบการปกครองแบบคอมมิวนิสต ดังนัน้ การดําเนินงาน
ตามแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษาจึงหยุดชะงักลง
อยางไรก็ตาม คณะรัฐมนตรีในชวงปฏิรปู การปกครอง
แผนดินก็มชี ว งเวลาดําเนินงานเพียงปเดียวก็สน้ิ สุดสภาพโดยการ
ถูกปฏิวตั ิ และมีการจัดตัง้ คณะรัฐมนตรีขนึ้ ใหม โดยมีพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทนเปนนายกรัฐมนตรี และมีนายแพทยบญ
ุ
สม มารติน เปนรัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการ
คณะกรรมการบริหาร สภาการศึกษาแหงชาติ จึงไดนาํ
เสนอรายงานของคณะกรรมการการปฏิรูปการศึกษาตอคณะรัฐ
มนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2521 ในขอเสนอดังกลาวไดระบุวา
ขอเสนอบางสวนไดมีการนํ าไปปฏิบัติและบรรจุไวในแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2520 และแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) เปนสวนใหญแลว คณะรัฐมนตรีได
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พิจารณาเรือ่ งนีใ้ นวันที่ 24 มกราคม 2521 แลวมีมติรับทราบผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และใหสานั
ํ ก
งานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับไป
และพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 4 และเรงรัดใหหนวยราชการที่เกี่ยวของจัดทําโครงการ
เสนอมาใหคณะรัฐมนตรีสนับสนุนตอไป
ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
การดําเนินงานปฏิรปู การศึกษา ซึง่ จัดทํามาตัง้ แต วันที่ 25
มิถนุ ายน 2517 จึงไดยตุ ลิ งโดยมติของคณะรัฐมนตรีรบั ทราบผล
ดําเนินงานของคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษา แมจะมีการไปบรรจุ
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 4 และเรงรัดหนวย
งานทีเ่ กีย่ วของใหจดั ทําโครงการเสนอมาก็ตาม แตการปฏิบตั จิ ริงขอ
เสนอเปนจํานวนมากมิไดมกี ารนําไปปฏิบตั ิ
และการปฏิรปู การ
ศึกษาก็มไิ ดมกี ารดําเนินการอยางครบถวน ทัง้ ระบบและกระบวน
การ ตามทีก่ าหนดในแผนการศึ
ํ
กษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520
จากการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการศึกษาแหง
ชาติ พุทธศักราช 2520 ที่สานั
ํ กงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติจัดทําเมื่อ พ.ศ. 2531 ซึ่งเปนชวง 8 ปหลังจากไดมี
การนําผลการปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ พบวา
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1. การเปลี่ยนระบบโรงเรียนเปนระบบ 6:3:3 ไดสง ผล
ใหรัฐสามารถขยายการศึกษาภาคบังคับไดอยางกวางขวางและ
รวดเร็วขึ้นทั้งยังมีการขยายบริการการศึกษาระดับกอนประถม
ศึกษาอยางเห็นไดชดั แตการดําเนินงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน
ใหเชื่อมโยงกับการศึกษาในระบบโรงเรียนนั้นยังไมปรากฏผล
เทาใดนัก
2. การจั ด หลั ก สู ต รตํ่ ากว า อุ ด มศึ ก ษาทุ ก ระดั บ และ
ประเภท พบวา ในทางปฏิบตั ยิ งั ไมสามารถจัดหลักสูตรใหยดื หยุน
และสนองตอความตองการของผูเ รียน และเหมาะสมกับสภาพ
ทองถิน่ ได กระบวนการเรียนการสอนสวนใหญยังเนนใหครูเปน
ศูนยกลาง และการวัดผลมิไดใหความสําคัญกับการประเมิน
ระหวางเรียนเทาที่ควรและไมครบทุกดาน การจัดหลักสูตรยังไม
บรรลุผลที่จะทําใหผูเรียนมีเนื้อหาสาระครบถวนในตัวทุกระดับ
การศึกษา เนื่องจากการเรียนการสอนยังเนนการเรียนตอใน
ระดับสูง มิไดมีการปลูกฝงใหผเู รียนมีนสิ ยั รักการทํางาน และมีคณ
ุ
ธรรมจริยธรรมเทาที่ควร
3. ดานการคัดเลือกบุคคลเขาเรียนฝกหัดครูนนั้ เพิง่ มีการ
เริ่มใชมาตรการพิเศษเพือ่ การคัดเลือก โดยจัดใหมกี ารวัดแววความ
เปนครูของผูส มัครเขาศึกษาในคณะครุศาสตรหรือศึกษาศาสตรของ
มหาวิทยาลัยจํากัดรับในป 2528 และการดําเนินโครงการคุรุ
ทายาทในป 2530
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4. ดานคุณภาพของผลผลิตทางการศึกษา พบวา พฤติ
ก ร ร มของนั ก เรี ย นส ว นใหญ ยั ง ไม ส อดคล อ งกั บ หลั ก การ
ประชาธิปไตย ผูไดรบั การศึกษาระดับสูงยิง่ มีคณ
ุ ลักษณะเชิงคุณ
ธรรมจริยธรรมลดลง และมีความสามารถในการแกไขปญหา
และขอขัดแยงโดยสันติวธิ ลี ดลงดวย ผูสําเร็จระดับมัธยมศึกษา
และอาชีวศึกษาขาดความสามารถในการริเริ่มประกอบอาชีพ
อิสระ ขาดทักษะในการวางแผนและขาดความเปนผูนํา
5. การกระจายโอกาส และการจัดบริการการศึกษาทํา
ไดกวางยิง่ ขึน้ จํานวนนักเรียนทุกระดับเพิม่ ขึน้ ความเหลือ่ มลําในคุ
้ ณ
ภาพ การศึกษาระหวางภูมภิ าคลดลง สัมฤทธิผลทางการเรียนของ
นักเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํากว
่ าภาคอืน่ โรงเรียนเล็กใน
ชนบทโดยทัว่ ไปมีคณ
ุ ภาพตํา่ การกระจายโอกาสทางการศึกษาใน
เขตชนบทยากจน เขตชุมชนแออัด คนพิการ และชนตางวัฒน
ธรรมยังทําไดไมกวางขวางเทาที่ควร
6. การบริหารการศึกษา ยังมิไดมีการเปลี่ยนแปลง
โครงสรางระบบบริหารใหเกิดเอกภาพทางการบริหาร ไดมคี วาม
พยายามปรับปรุงระบบการประสานงานระหวางหนวยงาน และมีการ
มอบอํานาจจากสวนกลางไปยังจังหวัดและอําเภอมากขึน้ และไดมี
ความพยายามใหประชาชนเขามามีสว นรวมในการบริหารการศึกษา
ในทองถิน่ มากขึ้น แตก็ยังทําไดไมกวางขวางเทาที่ควร
7. ทรัพยากรที่ใชในการจัดการศึกษาสวนใหญมาจาก
งบประมาณแผนดิน และเปนงบเงินเดือนเปนสวนใหญ งบพัฒนา
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คุณภาพมีนอ ย มีความพยายามจัดสรรงบประมาณระหวางภูมิ
ภาคและระหวางระดับการศึกษาใหเสมอภาคยิง่ ขึน้ แตยงั ไมทาให
ํ เกิด
ความเสมอภาคในการจัดสรรงบประมาณเทาทีค่ วร โดยเฉพาะระดับ
อุดมศึกษาไดรบั การจัดสรรงบประมาณรายหัวสูง แตเก็บคาเลาเรียน
คิดเปนรอยละตองบดําเนินการตํ่ากวาระดับอื่น

การวิเคราะหการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
การดํ าเนินการปฏิรูปการศึกษาในทุกครั้ง เปนความ
พยายามที่จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงแนวคิด หลักการและ
แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด การศึ ก ษาของประเทศทุ ก ระดั บ และ
ประเภทอยางครบถวน ทั้งระบบและกระบวนการ อันเปนการ
ดําเนินงานทีม่ งุ ใหเกิดการเปลีย่ นแปลงการศึกษาครัง้ ใหญ ที่สง
ผลกระทบถึงคนจํานวนมาก ทัง้ ทีอ่ ยูใ นวงการศึกษาและนอกวง
การศึกษา ดังนัน้ จําเปนจะตองใชผทู รงคุณวุฒแิ ละผูม ปี ระสบการณ
จํานวนมากมารวมกันคิด รวมกันจัดทําขอเสนอ และวางแนวปฏิบัติ
เพื่อการเปลี่ยนแปลงอยางละเอียดรอบคอบ ซึ่งการดําเนินงาน
การปฏิรปู การศึกษาในชวงป พ.ศ. 2517-2521 ก็ไดจัดทําดวยวิธี
การดังกลาว อยางไรก็ตาม การดําเนินงานที่มีผลกระทบตอ
บุคคลจํานวนมากและมีผไู ดรบั ผลกระทบในวงกวางเชนนี้ ก็ยอมมี
ทั้ง ผูเห็นดวย ผูค ดั คาน ผูไดรับประโยชน และผูสูญเสียผล
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ประโยชน หรือคาดวาจะสูญเสียประโยชนจากการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนง หนาที่การงานของตน ผลกระทบดังกลาวจะเปนสวน
หนึ่งที่นํ ามาซึง่ ความสําเร็จ และความลมเหลวของการปฏิรปู
การศึกษา สําหรับปจจัยอืน่ ทีเ่ ปนสิง่ นํามาซึง่ ความสําเร็จและความ
ลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษาอาจประกอบดวย
1.! นโยบายของรัฐบาล
2.! สภาวะทางการเมือง
3.! สถานภาพทางการเมืองของรัฐบาล
4.! สภาวะแวดลอมทางเศรษฐกิจ และสังคม
5.! ความจริงใจและภาวะผูนําของผูร บั ผิดชอบ
6.! การไดรับการสนับสนุนจากสื่อมวลชน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผูทรงคุณวุฒิ และประชาชนทั่วไป
7.! สถานภาพของขอเสนอเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา
8.! การปฏิบัติตามเงื่อนไขการปฏิรูปการศึกษา
ปจจัยตางๆ ดังกลาวสามารถนํามาใชเปนแนวการวิเคราะห
ความสําเร็จและความลมเหลวของการปฏิรูปการศึกษาที่ดําเนิน
การมาในชวง พ.ศ. 2517-2521 ไดดงั นี้
1. นโยบายและการดําเนินการตามนโยบายของรัฐ
บาล จะเห็นไดวาในชวงเวลาตั้งแต พ.ศ.2517 เปนตนมา โดย
เฉพาะอยางยิ่งในชวงการดําเนินงานวางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการ
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ศึกษาและการกําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการปฏิรูปการ
ศึกษาของคณะกรรมการปฏิรปู การศึกษา รัฐบาลเกือบทุกชุดที่
บริหารประเทศในชวงนัน้ และชวงเวลาตอมาลวนแลวแตแถลง
นโยบายตอรัฐสภาวาจะดําเนินการปฏิรปู การศึกษา แตในความ
เปนจริงหาเปนเชนนั้นไม เพราะในการปฏิบัติจริงที่ผานมา
นโยบายที่แถลงดังกลาวเปนเพียงแสดงความตัง้ ใจของรัฐบาลวา
จะทําอะไรเทานั้น จะมีเพียงสวนนอยที่จะมีการนํามาใชปฏิบัติ
อยางจริงจัง สวนใหญเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางเรงดวน
เพื่อแกปญหาเฉพาะหนา สวนการปฏิรูปการศึกษาเปนการ
ดําเนินการระยะยาว ซึ่งคณะรัฐมนตรีสวนใหญเห็นวายังไมจํา
เปนเรงดวน สามารถชะลอหรือคอยดําเนินไปก็ได นอกจากนี้
ในบางครั้งแมมีการแถลงนโยบายดังกลาวไวแลวก็ตาม แตในการ
ปฏิบตั จิ ริงรัฐมนตรีที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบาย
นั้นก็อาจจะมีความเห็นขัดแยง และไมดําเนินการตาม
นโยบายดังกลาวดวยก็ได
2. สภาวะทางการเมืองของประเทศก็เปนสิ่งสําคัญที่
จะนํ ามาซึ่งความสํ าเร็จและความลมเหลวของการปฏิรูปการ
ศึกษา รวมทั้งการนําขอเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษาไปปฏิบัติ ดัง
จะเห็นไดวา การปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 2517-2521 นี้
เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองหลังเหตุการณวันมหา
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วิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งมีการลมลางระบบการเมืองแบบ
เผด็จการ และเปนที่คาดหวังวาประเทศจะมีการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยตอไป ดังนัน้ การวางพืน้ ฐาน การเสนอมาตรการ
และแนวปฏิ บั ติเพื่ อ ปฏิ รู ปการศึกษาจึงอยูบนพื้นฐานของ
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยที่ เ น น การกระจาย
อํานาจการบริหารจากสวนกลางไปสูส ว นทองถิน่ การมีสว น
รวมของประชาชนในการจั ด และบริหารการศึกษา การ
บริหารและตัดสินใจโดยองคคณะบุคคล และความเสมอ
ภาคทางการศึกษาเปนตน
แนวคิดดังกลาวขัดแยงกับแนวคิดของระบอบการเมือง
แบบเผด็จการซึ่งมีมาแตเดิม และคิดกันวาคงจะสิ้นสุดลงเมื่อ
เกิดเหตุการณวนั ที่ 14 ตุลาคม 2516 แตเหตุการณหาเปนเชนนัน้ ไม
ระบอบเผด็จการไดหวนกลับมาอีกเมือ่ มีการปฏิรปู การปกครองแผน
ดิน เมือ่ วันที่ 6 ตุลาคม 2519 รัฐบาลที่ปกครองประเทศในชวง
นั้นไดมีมติใหระงับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษาลง และขอเสนอ
เพือ่ ปฏิรปู การศึกษาทีไ่ ดจดั ทําแลวนัน้ ถูกกลาวหาวาเปนแนวคิด
ของคอมมิวนิสต
อยางไรก็ดี แมภายหลังสิ้นสุดชวงปฏิรูปการปกครอง
แผ น ดิ น แล ว แต แ นวการปกครองประเทศก็ ยั ง ไม เ ป น
ประชาธิปไตย รัฐบาลในสมัยตอมาคือ สมัยพลเอกเกรียงศักดิ์
ชมะนันทน เปนนายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบกับมาตรการและ
แนวปฏิ บั ติ เ พื่ อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษา และให นํ าไปบรรจุในแผน
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พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.25202524) โดยใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของจัดทําโครงการเสนอมายัง
คณะรัฐมนตรีเพื่อรับการสนับสนุนตอไปก็ตาม แตการดําเนิน
งานก็มิไดเนนการนําไปปฏิบตั อิ ยางจริงจัง จะมีบา งก็เพียงบางสวน
เชน การเปลีย่ นแปลงระบบโรงเรียน การจัดหลักสูตรใหมเปนตน
อยางไรก็ตาม ขอเสนอสวนใหญมิไดมีการนําไปปฏิบัติจริง
3. สถานภาพทางการเมืองของรัฐบาล ตัง้ แตชว ง พ.ศ.
2517 เปนตนมา รัฐบาลมีสถานะเปนรัฐบาลผสมหลายพรรคที่
รวมตัวกันอยางหลวม ๆ อีกทัง้ มีความขัดแยงกันสูง และมีชว ง
ระยะการปกครองเปนชวงสัน้ ๆ ประมาณ 1-2 ป มีการเปลีย่ น
แปลงรัฐบาลและปรับปรุงคณะรัฐมนตรีอยูเสมอๆ ทํ าใหการ
ดําเนินตามนโยบายไมอาจทําไดเต็มที่และไมตอเนื่อง คณะรัฐ
บาลสมัยนั้นมัวยุงกับการแกปญหาเฉพาะหนาทั้งในดานการ
เมือง และเศรษฐกิจเปนสําคัญ มากกวาการมุงแกปญหาระยะ
ยาวดวยการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา
อยางไรก็ตาม ในระยะตอมาแมบางครั้งอาจจะมีรัฐบาล
ที่มีสถานภาพทางการเมืองมั่นคง แตหากผูนารั
ํ ฐบาลและรัฐ
มนตรีผูที่รับผิดชอบดํ าเนินการตามมาตรการปฏิรูปการ
ศึกษา มิไดมีความจริงจัง และจริงใจตอการปฏิรูปการ
ศึกษาอยางแทจริงแลว การดําเนินการตามแนวปฏิรูปการ
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ศึกษาก็อาจไมบรรลุผล หรือไมมีการนําไปปฏิบัติจริงหรือนํา
ไปปฏิบตั อิ ยางไมจริงจัง
4. สภาวะแวดลอมและระบบเศรษฐกิจ สังคม การ
เมือง การปกครอง และระบบราชการ เปนเงือ่ นไขการปฏิรปู ที่
สําคัญประการหนึ่ ง ของข อ เสนอเพื่ อ ปฏิ รู ป การศึ ก ษาในช ว ง
พ.ศ.2517-2521 ที่เนนวาการปฏิรูปการศึกษาจะสําเร็จผลลงได
ตองมีการปฏิรูปโครงสรางและระบบอื่นๆ ของสังคมใหสนับสนุน
และสอดคลองกับแนวปฏิรูปการศึกษาดวย
ขอสังเกตเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย
ที่นาสนใจคือ การปฏิรูปการศึกษาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5
นัน้ ไดมีการปฏิรปู ระบบราชการ ระบบทหาร ระบบการตาง
ประเทศ ระบบเศรษฐกิจ และระบบสังคม ไปพรอมๆ กับการ
ปฏิรูปการศึกษาโดยหวังผลใหการปฏิรปู การศึกษาเกือ้ หนุนการ
ปฏิรปู ระบบอืน่ ๆ ใหสําเร็จผล สําหรับการดําเนินงานปฏิรปู การ
ศึกษาในชวง พ.ศ. 2517-2521 นัน้ เปนการดําเนินงานปฏิรูปการ
ศึกษาแตเพียงอยางเดียว ระบบอื่นๆ ของสังคมยังคงเปนเชน
เดิม ซําการปฏิ
้
รปู การศึกษายังไปขัดแยงกับการดําเนินงานของ
ระบบอื่นๆอีกบางประการ เชน การปรับปรุงการปกครองทอง
ถิ่นของกระทรวงมหาดไทย หรือแนวการปกครองในชวงปฏิรปู
การปกครองแผนดินเปนตน ขอขัดแยงดังกลาวไดสง ผลไปสูก าร
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ปฏิรปู การศึกษาโดยไดรบั การทักทวง และใหมกี ารระงับการดําเนิน
งานตามแนวปฏิรปู การศึกษาดวย สวนการดําเนินงานปฏิรปู การศึกษา
ในชวงปจจุบันนี้ก็มีความแตกตางไปอีกลักษณะหนึ่งคือ การ
ปฏิรูประบบอื่นๆ ของสังคมไปกอนแลวในบางระบบ เชน
เศรษฐกิจและการเมืองเปนตน บางระบบ เชน ระบบราชการ
และระบบการปกครองทองถิน่ กําลังอยูใ นระหวางการดําเนินการ
ปฏิรปู อยู สวนระบบ การศึกษานั้นแมจะมีแนวทางและมาตรการ
ชัดเจนแลว แตอาจไมไดรบั การนําไปปฏิบัติเพราะถูกระบบการ
เมืองและระบบราชการขัดขวางเปนตน
5. ความจริงใจและภาวะผูน าของผู
ํ
ร บั ผิดชอบ การ
ดําเนินงานปฏิรปู การศึกษาในชวง พ.ศ. 2517-2521 จัดเปนเพียงวาระ
และภาระของกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น มิใชเปนวาระและ
ภาระของชาติเหมือนกับการปฏิรปู การศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 ซึง่
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาฯ ทรงรับภาระและเปนผูนําการ
ปฏิรูปดวยพระองคเอง การปฏิรูปจึงบรรลุผล แตในชวง
พ.ศ.2517-2521 ผูรับผิดชอบดําเนินการเปนเพียงรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีภาวะผูน าทางการเมื
ํ
องตํากว
่ ารัฐ
มนตรีกระทรวงอื่น และจัดเปนรัฐมนตรีและกระทรวงเกรดซี
การดํ าเนิ น การปฏิรูปการศึกษาขาดแคลนความเอาใจใส
อยางจริงจังจากรัฐบาล และ หัวหนารัฐบาล ซํ้าบางรัฐบาล
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเองก็ขาดความจริงใจ
ที่ จะดํ าเนินการหรือกํ ากับการดํ าเนินการใหเปนไปตาม
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แนวปฏิรูป ทําใหแนวปฏิรปู สวนใหญไมไดรบั การปฏิบตั ิ หรือมีการ
นําไปปฏิบตั นิ อ ย ไมครบถวนตามเงือ่ นไข
มีขอ นาสังเกตวา เมือ่ เริม่ มีการปฏิรูปการศึกษาใน พ.ศ.
2517 นั้น เริ่มตนโดยการริเริ่มและเสนอแตงตั้งของรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการในสมัยหนึ่ง และถูกขัดขวางจนถึงให
ระงั บ การดํ าเนิ น การปฏิ รู ป การศึ ก ษาโดยรั ฐ มนตรี ว  า การ
กระทรวงศึกษาธิการในอีกสมัยหนึ่งเชนกัน
หากพิ จ ารณาการดํ าเนิ น งานปฏิ รู ป การศึ ก ษาในสมัย
ปจจุบนั นีก้ เ็ ปนเชนเดียวกัน ทีเ่ ริม่ ตนดวยการริเริม่ ของรัฐมนตรีวา
การกระทรวงศึกษาธิการ (นายชุมพล ศิลปอาชา) ที่แตงตั้ง
คณะกรรมการปฏิ รู ป และโครงสรางการบริหารของกระทรวง
ศึกษาธิการขึ้น โดยมี นายวิจิตร ศรีสอาน เปนประธาน โดย
ขอเสนอนี้ไดมีการนํ ามาบรรจุเปนแนวปฏิรูปการศึกษาในพระ
ราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ แตพอถึงขัน้ ทีจ่ ะนําไปปฏิบัติจริงก็
ถูกขัดขวาง และทักทวงจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิ
การ (ที่เปนคนละคนที่เสนอแตงตั้งคณะกรรมการปฏิรูปโครง
สรางและปฏิรูประบบบริ ห ารของกระทรวงฯ) และผู  บ ริ ห าร
ระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ขอขัดแยงดังกลาวจะนําไปสูก าร
ชะลอ หรือระงับการปฏิรปู การศึกษาในสวนของโครงสรางและระบบ
บริหารการศึกษาตามแนวปฏิรปู การศึกษาหรือไม ก็เปนสิง่ ทีต่ อ ง
ติดตามดูตอไป
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6. การไดรับการสนับสนุนจากมวลชน และผูที่
เกีย่ วของการปฏิรูปการศึกษาในชวง พ.ศ. 2517-2521 แม
จะประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและประสบการณในสาขาวิชาตางๆ
มารวมดําเนินการอยางมากมายก็ตาม แตอาจกลาวไดวาเปน
การดําเนินการของผูทรงคุณวุฒิและประสบการณทางการศึกษา
แตอยางเดียว สวนบุคคลในวงการอื่นนั้นมีความสนใจนอยและ
เกือบไมสนใจรับรูเลย สําหรับบุคคลในวงการศึกษาเองสวน
ใหญก็มิไดมีการรับรูเกี่ยวกับการดํ าเนินงานอยางชัดเจน
รวมทั้งสื่อมวลชนเองก็ใหความสนใจนอย ดังนัน้ จึงไมไดรบั
การสนับสนุนจากประชาชนและผูท เี่ กีย่ วของเทาทีค่ วร และเมื่อมีการ
ระงับการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา หรือการดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาถูกขัดขวางก็ไมมปี ฏิกริยาใดๆ จากประชาชนและสื่อ
มวลชน รวมทั้งบุคลากรในวงการศึกษา ทัง้ นีเ้ ปนเพราะขาดการ
ประชาสัมพันธเกีย่ วกับการดําเนินงานอยางสมําเสมอต
่
อเนือ่ ง
ตางกับการปฏิรปู การศึกษาในปจจุบนั ทีม่ กี ารประชาสัมพันธ
ใหรบั รูก นั อยางกวางขวางและตอเนือ่ ง ทําใหไดรบั การสนับสนุนอยาง
กวางขวาง ดังนั้นเมื่อแนวดําเนินการถูกขัดแยง หรือเบี่ยงเบน
หรื อ ขั ด ขวางจากผู  ที่จะตองรับผิดชอบดํ าเนินการปฏิบัติตาม
แนวปฏิรูป ก็จะมีปฏิกริยาโตตอบทั้งในเชิงเห็นดวยและไมเห็น
ดวยกับผูที่จะตองรับผิดชอบดํ าเนินการปฏิบัติตามแนวปฏิรูป
นั้น
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7. สถานภาพของขอเสนอเพื่อปฏิรูปการศึกษา ขอ
เสนอเพื่ อ การปฏิ รู ป การศึ ก ษา รวมทั้ ง การแต ง ตั้ ง คณะ
กรรมการดํ าเนิ น การวางแนวปฏิ รู ป การศึ ก ษาในชวง พ.ศ.
2517-2521 นั้นเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงมีสถานภาพไม
มั่นคงนัก เพราะเมื่อเปลี่ยนแปลงรัฐบาล การดําเนินงานก็หยุด
ชะงักลง เพื่อรอคํายืนยันจากรัฐบาลใหดําเนินการตอไป หรือ
รอรับฟงแนวนโยบายที่อาจจะใหมีการเปลี่ยนแปลงแนวดําเนิน
การ หรือมติเกี่ยวกับขอเสนอที่มีอยูเดิม นอกจากนี้ มติดงั กลาว
ก็ยังขาดความมัน่ คงวาจะมีการดําเนินการตอไปหรือไม เพราะ
อาจถูกทักทวงจากหนวยราชการอื่น จนถึงขั้นเปลี่ยนแปลงมติ
คณะรัฐมนตรีที่มีอยูเดิม หากมติเกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษาที่เคย
มีแลวนัน้ ไปขัด หรือแยงกับแนวดําเนินการทีม่ อี ยูเ ดิมในสวนราชการ
นั้น ดังจะเห็นไดจากการเปลี่ยนแปลงมติคณะรัฐมนตรีตามขอ
ทักทวงของกระทรวงมหาดไทยที่เห็นวาขอเสนอเกี่ยวกับการ
วางพื้นฐานเพื่อปฏิรูปการศึกษา ในสวนทีเ่ กีย่ วกับการบริหารการ
ศึกษาในทองถิน่ ขัดแยงกับแนวปฏิบัติเดิมเกี่ยวกับการจัดการ
ศึกษาประชาบาลที่กระทรวงมหาดไทยกํากับดูแลอยูเ ปนตน
อยางไรก็ตาม จากประสบการณของการดําเนินงานปฏิรปู
การศึกษาปจจุบนั
แมการกําหนดแนวปฏิรูปจะไดมีการกําหนด
เปนกฎหมายคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542 และการดําเนินการวางมาตรการและแนวปฏิบัติจะมีขอ
กําหนดใหคณะกรรมการบริหารและสํานักงานปฏิรูปการศึกษา
รับผิดชอบดําเนินการก็ตาม แตก็อาจจะไมมีการปฏิบัติจริง
หรือมีแนวปฏิบตั ทิ เ่ี บีย่ งเบนไปจากขอกําหนดเดิมก็ได หาก
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หัวหนาคณะรัฐบาลและรัฐมนตรีผูรับผิดชอบไมจริงใจและ
ไมสนใจที่จะนําไปปฏิบัติใหไดผลอยางจริงจัง
8. การปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขการปฏิรปู การศึกษา ขอ
เสนอเพือ่ ปฏิรปู การศึกษาในชวง พ.ศ. 2517-2521 ไดกาหนด
ํ
เงือ่ นไขของการปฏิรปู ทีส่ าคั
ํ ญประการหนึง่ วา การปฏิรปู การศึกษา
จะบรรลุผลสําเร็จเปนอยางดีไดก็ดวยการนําขอเสนอเพื่อปฏิรูป
การศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ อ ย า งครบถวนทั้งระบบและกระบวนการ
การเลือกนําไปใชแตเพียงบางสวนบางขอ ยอมจะสงผลใหการ
ปฏิรูปการศึกษาทําไดไมครบถวนตามเจตนารมณ และอาจจะกอ
ใหเกิดปญหาตามมาดังจะเห็นไดจากการทีม่ ไิ ดมกี ารปฏิรปู โครงสราง
และระบบบริหารการศึกษา อันหมายรวมถึงการทีม่ ไิ ดมกี ารกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาไปใหทอ งถิน่ และชุมชนรวมรับผิดชอบอยาง
แทจริง ซึง่ สงผลใหการจัดหลักสูตรยังไมยดื หยุน และสนองตอบตอ
ความตองการของผูเ รียนและเหมาะสมตอทองถิน่ ตามเจตนารมณได
เปนตน
การวิเคราะหความขัดแยงเกี่ยวกับขอเสนอ
เพื่อปฏิรูปการศึกษา
การเสนอแนวปฏิรูปการศึกษา และการนําแนวปฏิรูป
การศึกษาไปปฏิบัตินั้น ในสวนที่เกี่ยวกับความเสมอภาคทาง
การศึกษา การเปลี่ยนแปลงระบบโรงเรียน หลักสูตร และ

47

กระบวนการเรียนการสอนจะเห็นวาเปนสิ่งที่ทุกฝายเห็นพอง
ตองกัน และไดมีการนําไปปฏิบัติเปนสวนใหญ แตที่เปนปญหา
ก็คอื สวนที่เกี่ยวกับโครงสรางและระบบบริหารการศึกษา การ
ศึกษาเอกชน และการระดมสรรพกําลังและการลงทุนทางการ
ศึกษา ที่มีความขัดแยงอันทําใหไมมีการนําไปปฏิบัติและตองมี
การปรับปรุงขอเสนอเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษาในแผนการ
ศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 เพื่อใหแผนดังกลาวสามารถ
ประกาศใชได ขอขัดแยงทีป่ รากฏชัดเจนคือ
1. ข อขั ด แย ง เกี่ ยวกับแนวปฏิรูปโครงสรางระบบ
บริหารการศึกษา
แนวปฏิรูปการศึกษาไดเสนอใหรวมหนวยงานการจัด
การศึกษามาอยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธิ
การ ขอเสนอดังกลาวไดรับการทักทวงโดยทันทีจากกระทรวง
มหาดไทย ไมเห็นดวยกับการที่จะโอนความรับผิดชอบการ
กํากับดูแลการศึกษาประชาบาลจากกระทรวงมหาดไทยมาเปน
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงไดเสนอเรื่องไปยังคณะรัฐมนตรีให
พิ จ ารณาทบทวนมติ เ กี่ ย วกั บ การปฏิ รู ป โครงสร า งและระบบ
บริหารการศึกษาที่คณะรัฐมนตรีรับหลักการไปแลว เมื่อวันที่ 24
ธันวาคม 2517 ทั้งนี้โดยมีเหตุผลวา ขอเสนอเพื่อปฏิรูปการ
ศึกษาขัดแยงกับระบบการบริหารการศึกษาประชาบาลที่เปนอยู
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ในขณะนั้น และขัดแยงกับแนวทางปฏิรูประบบบริหารราชการ
สวนทองถิ่นที่กระทรวงมหาดไทยกําลังดําเนินการอยู ขอทัก
ทวงดังกลาวสงผลใหคณะรัฐมนตรีมีมติใหยกเลิกมติวันที่ 24
ธันวาคม 2517 และมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยและคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติไปพิจารณาหาขอยุตเิ รือ่ งดังกลาว
สวนของกระทรวงศึกษาธิการเอง ก็มีความขัดแยงในการ
ที่จะโอนอํานาจการจัดการศึกษา
ระดับกอนประถมศึกษา
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปอยูในความรับผิดชอบขององค
การบริหารสวนจังหวัด โดยกระทรวงศึกษาธิการในรูปแบบใหม
จะทําหนาที่กํากับดูแลกําหนดนโยบาย แผนงาน การจัดสรรงบ
ประมาณ และมาตรฐานการศึกษาเปนสําคัญ ราชการบริหาร
การศึกษาสวนกลางจะไมรับผิดชอบจัดการศึกษาเองโดยตรงใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษา แตกระทรวงศึกษาธิการเองใน
ขณะนั้ น ก็มี ห น ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบดํ าเนิ น การทั้ ง ในสวนการ
กําหนดนโยบาย แผนงานไปพรอมกับมาตรฐานการศึกษาและ
การจัดการศึกษาในสถานศึกษาเองโดยตรง ซึง่ ขัดแยงกับแนว
ทางที่เสนอโดยคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา ขอขัดแยงดัง
กลาวนี้นํ ามาซึ่งขอเสนอของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิ
การ ที่ไดเปลี่ยนแปลงขอเสนอโครงสรางระบบบริหารการศึกษา
ในแผนการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2520 ขอ 41 วรรคแรก
เปน
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“ใหสว นราชการหรือหนวยงานทัง้ ของรัฐ ของทองถิน่
ของเอกชนและของต า งประเทศตามพั น ธกรณี ร ะหว า ง
ประเทศ ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในประเทศ
ไทย ซึ่งอยูในความควบคุมดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ จัด
การศึกษาใหสอดคลองกับแผนการศึกษาแหงชาติ นโยบาย
แผนงาน โครงการ ขอบังคับและระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับการ
ศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด และใหกระทรวงศึกษาธิการ
มีหนาที่ตรวจตรา และใชมาตรการอันสมควรใหสวนราชการ
และหนวยงานดังกลาวปฏิบัติตามนัยแหงขอกําหนดนี้”
ตามนัยของขอกําหนดนี้ แสดงวา จะไมมีการรวม
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกํากับดูแลการจัดการศึกษาประชา
บาลจากกระทรวงมหาดไทยมาอยู  ใ นความรั บ ผิ ด ชอบของ
กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานในกระทรวงศึกษาธิการก็จะ
ยังคงรับผิดชอบ ทัง้ การกําหนดนโยบาย แผนงาน และการจัด
การศึกษาโดยตรงของสถานศึกษาในสังกัด
2. ขอขัดแยงเรื่องการศึกษาเอกชน
สํ าหรั บ การศึ ก ษาเอกชนซึ่ ง แนวปฏิ รู ป การศึ ก ษา
กํ าหนดใหเอกชนรวมรับภาระจัดการศึกษาในระดับอื่นที่มิใช
ระดับประถมศึกษา โดยการศึกษาระดับประถมศึกษาเปนการ
ศึกษาภาคบังคับ ที่รัฐบังคับใหประชาชนสงบุตรหลานเขารับ
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การศึกษา หากไมจัดสงจะมีความผิด ดังนัน้ จึงเปนความรับผิด
ชอบของรัฐในการจัดการศึกษาระดับนี้ใหกวางขวางและทั่วถึง
สวนเอกชนจะรวมรับภาระไดเฉพาะการจัดการศึกษาภาคบังคับ
ที่มีคุณภาพสูง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ การ
ปฏิรปู การศึกษา (ฉบับยอ) 2521 หนา 26) ขอเสนอดังกลาวได
รับการคัดคานจากเอกชนที่รับผิดชอบจัดการศึกษาระดับนี้ และ
หนวยงานการศึกษาของรัฐทีก่ ํากับดูแลการศึกษาเอกชน เหตุ
ผลสําคัญทีอ่ า งคือ ขัดแยงกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนในการ
จัดการศึกษาและเลือกรับการศึกษา
รวมทัง้ นโยบายการเปด
โอกาสใหเอกชนรวมรับภาระจัดการศึกษามาแตอดีต และการ
ศึ ก ษาระดั บ นี้เปนภารกิจหลักของสถานศึกษาเอกชนที่มีอยูใน
ประเทศไทย ดังนัน้ เพือ่ บรรเทาขอขัดแยงและขอคัดคานดัง
กลาว ในแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 ขอ 24 จึง
ไดปรับขอเสนอเกี่ยวกับเรื่องนี้เปน
“รัฐพึงเปดโอกาสใหเอกชน รวมรับภาระจัดการศึกษา
ไดภายในขอบเขตทีร่ ฐั กําหนด แตรัฐจะตองดูแลใหสถาน
ศึกษาของเอกชน ทุกระดับ ทุกประเภท ทัง้ ทีจ่ ดั เปนการ
ศึกษาในระบบโรงเรียน และนอกโรงเรียน ดําเนินงานใหสอด
คลองกับนโยบาย แผนงานและโครงการทางการศึกษาของ
ชาติ ทัง้ นี้ การศึกษาที่เอกชนจัดนั้น จะตองไมแสวงหาผล
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กําไรเกินควร”
3. ขอขัดแยงเรื่องการระดมสรรพกํ าลังและการลง
ทุนทางการศึกษา
สํ าหรับการระดมสรรพกํ าลังและการลงทุนทางการ
ศึกษานั้น ขอเสนอสําคัญของการปฏิรปู การศึกษา คือ “ใหรัฐ
บาลจัดสรรงบประมาณทางการศึกษาอยางนอยประมาณรอยละ
21 ของงบประมาณของประเทศ หรือประมาณรอยละ 4 ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ม วลรวมภายในประเทศเปนเวลาติดตอกันในชวง
เวลาของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งกินเวลาประมาณ 7 ป ระหวาง
พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2526” ….การพิจารณาจัดเก็บภาษีเฉพาะ
อยางเพื่อการศึกษา จากผูป ระกอบอาชีพอิสระ เชน ทนายความ
แพทยเปนตน … และการพิจารณาออกพันธบัตรเพื่อการศึกษา
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
การปฏิรูปการ
ศึกษา (ฉบับยอ) 2521 : น. 32 และ 35) ขอเสนอดังกลาวพบวา
แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520 ขอ 54-61 ไดนํามา
กําหนดเปนแนวทางกวาง ๆ ที่มิใหมีการระบุเฉพาะเจาะจง และ
จากการติดตามผลที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
จัดทําใน พ.ศ. 2531 ก็พบวามิไดมีการนําไปกําหนดเปนแนว
ปฏิบัติ หรือผลการปฏิบัติออกมา อาจจะเนื่องจากการดําเนิน
งานดังกลาวเปนเรื่องนอกขอบขายหนวยงานที่รับผิดชอบจัด
การศึกษา และการเพิ่มงบประมาณและเพิ่มการจัดเก็บภาษีมา
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เพื่อใชจัดการศึกษาเปนเรื่องที่มีผลกระทบกับหนวยราชการอื่น
และมีประชาชนที่เกี่ยวของจํานวนมาก
ทัง้ เปนเรือ่ งทีอ่ าจ
กระทบตอเสถียรภาพของรัฐบาลได รัฐบาลแตละยุคจึงดําเนิน
การในเรือ่ งตาง ๆ ดังกลาวดวยความระมัดระวัง

ผลสําเร็จที่นาภาคภูมิใจ
การดําเนินการปฏิรูปการศึกษาที่ดําเนินการมาทั้ง
3
ครั้ง ครั้งแรกในสมัยรัฐกาลที่ 5 ครัง้ ที่ 2 ในชวง พ.ศ.2517-2521
และในชวงปจจุบัน โดยเฉพาะในชวง พ.ศ.2517 –2521 แมจะ
ถูกระงับการดําเนินงานลงในบางครัง้
และแมจะมีการนําไป
ปฏิบัติอยางไมครบถวนทั้งระบบ และกระบวนการ อันทําใหผล
การดําเนินงานไมบรรลุตามเจตนารมณของการปฏิรูปก็ตาม แต
การนําบางสวนของขอเสนอไปปฏิบัติก็มีสวนเปลี่ยนแปลงแนว
การจัดการศึกษา และเกิดผลดีแกวงการศึกษาไทยอยูห ลายประการ
เชน ทําใหความเหลื่อมลํ้าทางโอกาสและคุณภาพการศึกษาลด
ลง มีการมอบอํานาจไปสูส ว นจังหวัดและอําเภอมากขึน้ มีการ
ขยายการศึกษามากขึน้ และมีผร ู บั โอกาสทางการศึกษามากขึน้ ซึง่ จัด
ไดวา เปนผลสําเร็จจากการดําเนินงานและปฏิบัติตามแนวดําเนิน
งานปฏิรูปการศึกษาทีไ่ ดกาหนดขึ
ํ
น้ นอกจากนี้ การดําเนินงาน
ปฏิรปู การศึกษาในครั้งนั้นยังมีสิ่งที่เปนผลสํ าเร็จที่นาภูมิใจและ
ควรกลาวถึง คือ
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1.! การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนั้น นับเปนครั้งแรกที่มี
การระดมนักวิชาการ ผูทรงคุณวุฒิ และผูมีประสบการณใน
สาขาวิชาตางๆ มารวมกันพิจารณาจัดทําขอเสนอ มาตรการและ
แนวปฏิบตั เิ กีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษาอยางกวางขวาง และเปน
จํานวนมาก ผูทรงคุณวุฒิเหลานี้ไดทํางานอยางสอดประสาน
สัมพันธกันอยางเปนระบบ และกระบวนการ ทัง้ ดําเนินการ
พิจารณาเรือ่ งตางๆ อยางละเอียดรอบคอบเปนระบบ ตั้งแตการ
เก็บรวบรวมขอมูลการศึกษาและวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางการ
ศึกษา การศึกษาและวิเคราะหระบบการศึกษา ตลอดจนผลกระทบ
ตางๆ ในลักษณะบูรณาการ ซึง่ การรวมมือดําเนินการในลักษณะ
ดังกลาวหาไมไดงา ยนักในระบบบริหารการศึกษา ระบบราชการ
และระบบสังคมไทย
2.! แนวปฏิรูปการศึกษาตางๆ ที่นําเสนอ ลวนแลวแต
เกิดขึน้ จากมันสมองของนักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิไทย โดย
มิไดอา งอิงหลักการหรือทฤษฎีของตางประเทศ หรืออาศัยผู
เชี่ยวชาญจากตางประเทศเลย ขอเสนอบางอยางอาจจะตรงหรือ
คลายคลึงกับหลักการ และวิธีการที่มีปฏิบัติอยูในตางประเทศ
บาง ก็เปนสิ่งที่เห็นพองกันโดยบังเอิญ หรือเปนสิ่งที่เนนหลัก
สากลทีย่ ดึ ถือวาดี และควรนํามาปฏิบัติ
นอกจากนี้ก็ยังมีขอสังเกตอีกวา
การดําเนินการ
ปฏิรูปการศึกษาที่จัดทําตั้งแตอดีตถึงปจจุบันมีอยู 3 ครัง้ ดัง
กลาว โดยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 ครัง้ ที่ 2 ในชวง
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พ.ศ.2517-2521 และครั้งที่ 3 คือ ครั้งปจจุบัน ทั้ง 3 ครัง้ นีล้ ว น
แลวแตดําเนินการโดยคณะบุคคล และองคกรภายนอกกระทรวง
ศึกษาธิการทั้งสิ้น กลาวคือ ในครั้งแรกสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น ผูรับ
ผิดชอบดําเนินการปฏิรูปการศึกษาคือ สมเด็จกรมพระยาดํารง
ราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย และสมเด็จกรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส ประมุขของสงฆ ซึง่ การดําเนินการครั้งนั้นมุง
ประสานการจัดการศึกษาโดยฆราวาส
และโดยสงฆใหสอด
ประสานกัน และสามารถขยายการศึกษาไปยังสวนภูมิภาคไดทั่ว
ถึง สวนครั้งที่ 2 ในชวง พ.ศ.2517-2521 คือ คณะกรรมการวางพืน้
ฐานเพือ่ ปฏิรปู การศึกษา คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา และ
คณะกรรมการรางแผนการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ.2520) โดยมี
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนสํานักงานเลขานุ
การ สําหรับการปฏิรูปการศึกษาครั้งปจจุบันก็เชนเดียวกัน การ
ดําเนินงานวางแนวปฏิรูปการศึกษา ดวยการจัดทํารางพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ
เปนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการ และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สวน
การวางมาตรการการดําเนินงานตามแนวปฏิรปู การศึกษาตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแหงชาตินั้น เปนการดําเนินงานของคณะ
กรรมการบริหาร และสํานักงานปฏิรูปการศึกษาซึ่งมีฐานะเปน
องคกรอิสระจัดทําขึ้นเปนการเฉพาะเพื่อการนี้ การทีใ่ ชองคกร
ภายนอกกระทรวงศึกษาธิการเปนผูดําเนินการดังกลาว อาจเปน
เพราะการปฏิ รู ป การศึ ก ษาเป น สิ่ ง ที่ จ ะต อ งมี ก ารดํ าเนิ น การ
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เปลีย่ นแปลงอยางใหญหลวง จึงตองการความคิด และการ
ดําเนินการอยางเปนอิสระ ไมตกอยูใ ตอาณัตขิ องผูม อี ํานาจ นอก
จากนี้
องคกรและบุคคลที่ดาเนิ
ํ นการจะตองเปนผูที่ไมมี
ประโยชนไดเสียจากการกําหนดแนวดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
ดวย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปอยางอิสระอยางแทจริง
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