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จากการสนทนาในรายการเชาวันนี้
ออกอากาศทางสถานีวทิ ยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2544

คํานํา
เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ ถอดความมาจากวีดที ศั นรายการเชาวันนี้ ซึง่ ไดออกอากาศ
ไปแลวทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5 เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 27 กันยายน 2544 ใน
หั วขอสนทนาเรื่ อง “การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยที่กลับจากตางประเทศ” โดยมี
ศาสตราจารยนายแพทยกระแส ชนะวงศ รัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรี เปนวิทยากร
สนทนาในรายการ
หัวขอของการสนทนาในครัง้ นี้ แสดงใหเห็นวา รัฐบาลของ ฯพณฯนายกฯ พ.ต.ท.ทักษิณ
ชินวัตร มีความหวงใยแรงงานที่เดินทางไปทํ างานในตางประเทศ ซึ่งแรงงานเหลานี้ไดสราง
ประโยชนโดยสงรายไดกลับมาพัฒนาประเทศไทยเปนจํานวนสูงมากในแตละป
อยางไรก็ตาม จากสถานการณของตางประเทศกําลังเขาสูภาวะวิกฤติทําใหรัฐบาลตอง
เตรียมการเพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากตางประเทศ ซึ่งแรงงานเหลานี้เมื่อเดินทาง
กลับประเทศไทยแลว ไมสามารถนําประสบการณความรูท ไ่ี ดรบั จากการไปทํางานในตางประเทศ
มาใชเปนพืน้ ฐานในการศึกษาตอ หรือพัฒนาความกาวหนาในอาชีพได
รั ฐ บาลจึ ง ได เ ตรี ย มแก ไ ขป ญ หาดั ง กล า ว โดยพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 15 ไดกําหนดใหมกี ารเทียบโอนผลการเรียนทีผ่ เู รียนสะสมไวในรูปแบบตางๆ
รวมทั้งจากประสบการณการทํางาน จึงเปนการเปดโอกาสในการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใหกับแรงงานไทยไดมาก และรัฐบาลจะจัดตั้งกองทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนาฝมือแรงงานอีกดวย
โดยเปนการดํ าเนินงานรวมกันหลายฝาย ทั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ภายใตโครงการ “การพัฒนา
นโยบายการเที ย บโอนความรู  แ ละประสบการณ ก ารทํ างานของแรงงานไทยที่ ไ ปทํ างาน
ตางประเทศ”
แมดว ยระยะเวลาในการสนทนาทีจ่ ากั
ํ ด ศาสตราจารยนายแพทยกระแส ชนะวงศ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแสดงเจตนารมณอยางชัดเจนถึงความมุงมั่นของรัฐบาล
ที่ตองการยกระดับคุณภาพของคนไทยทัง้ ดานวิชาการและวิชาชีพ เพือ่ ใหสามารถดํารงชีวติ อยูใ น
สังคมและประเทศชาติไดอยางมีความสุข
ดังนั้น เพื่อใหสาระประโยชนของการสนทนา ตลอดจนการตอบคําถามตางๆ จากผูชมทาง
บานของศาสตราจารยนายแพทยกระแส ชนะวงศ ในครั้งนี้ไดรับรูกันในวงกวาง สํ านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จึงไดจัดทําเปนหนังสือสําหรับเผยแพรตอ สาธารณชน อันจะนํา

ไปสูความรวมมือรวมใจจากทุกฝาย เพื่อรวมกันสรางและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยใหสงู ขึน้ ในอนาคต

(ดร.รุง แกวแดง)
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ

ถอดความจากเทป
รายการ “เชาวันนี”้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศนกองทัพบกชอง 5
วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2544 เวลา 06.05-06.55 น.
เรื่อง “การยกระดับการศึกษาของแรงงานไทย
ที่กลับจากตางประเทศ”
วิทยากร : ฯพณฯ รมต.ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
และรองประธานกรรมการการศึกษาแหงชาติ
(ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ)
-----------------------คุณศิริบูรณ : สถานการณตางประเทศดูไมคอยนาสบายใจเทาไรนักโดยเฉพาะอยางยิ่งใครที่มี
ญาติมิตรไปทํางานตางประเทศ ขายแรงงานจะปลอดภัยหรือเปลา เพราะวาเรามี
แรงงานอยูตางประเทศจํานวนมากเหมือนกัน มีสํารวจสถิตมิ ากนอยแคไหนคะ
ศ.นพ.ดร.กระแส : มีครับ ขณะนีเ้ ราพบวาแรงงานไทยในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศทีม่ แี รง
งานไทยไปมากหนอยก็มีไตหวัน สิงคโปร บรูไน มาเลเซีย สวนทีญ
่ ป่ี นุ ฮองกง อิส
ราเอล และบางประเทศในตะวันออกกลางมีบา ง และประเทศทางตะวันตกยุโรป
นิดหนอย ที่ใหญๆ ก็มี 4-5 ประเทศนี้ จะพูดอยางตัวเลขหยาบๆ เพราะเขาๆ
ออกๆ ขณะนี้มบี ญ
ั ชีทต่ี า งประเทศประมาณ 4 แสนคน เปนพวกแรงงานโดยตรง
มีจํานวนประมาณ 2 แสนคน หรือเกือบครึง่ หนึง่ อยูท ไ่ี ตหวัน ทีไ่ ตหวันถาหากตัว
เลขทางราชการจะมีอยูส กั แสนหาหมืน่ คน แตวา เนือ่ งจากเขาๆ ออกๆ ผมเขาใจ
วาจะถึง 2 แสน เราเริม่ คิดกันวาบุคลากรเหลานี้ ทรัพยากรบุคคลเหลานี้ นาจะทํา
อยางไรในฐานะทีเ่ ราเกีย่ วกับการศึกษาหรือปฏิรปู การศึกษา
คุณศิริบูรณ : สวนมากเขามีความรูไหมคะที่เดินทางไป
ศ.นพ.ดร.กระแส : มีมากบาง นอยบาง แตในฐานะทีเ่ ขาไดทําประโยชนใหกบั ประเทศชาติ นํา
เงินเขาประเทศจํานวนมาก ทางรัฐบาลสนใจวาจะตองชวยเขา สนับสนุน หวงใย
เขา ทางทานนายกรัฐมนตรีทกั ษิณ ชินวัตร ยําอยู
้ ห ลายครัง้ ในคณะรัฐมนตรีวา
ตองใหความสนใจกับผูที่เขาเกิดมาลําบาก อยาใหเขาลําบากยิง่ ขึน้ แตปรากฎขอ
เท็จจริงอยางนี้ คือในจํานวนคนทีไ่ ปทํางานตางประเทศ เขาตองเสียเงินมาก คา
หัวคิวมากเหลือเกินตัง้ แสนหาถึง 2 แสน สมมติอยางนัน้ บางคนอาจจะไมบอก

ความจริง นายหนาไมใหบอก ฉะนั้นเราก็จะรูเรื่องก็ประมาณแสนหาถึง 2 แสน
หรือเกินกวานั้น เงินจํานวนนั้นสวนมากกูเขามาแลวดอกเบีย้ แพง เอาทีด่ นิ หรือ
ของอื่นไปจํ านองบางเพื่อใหไดไปทํางาน เฉลี่ยแลวเขาใจวาคนที่ประสบความ
สําเร็จจากการไปทํางานแบบนี้ไมเกิน 10% หมายความวา 100 คน พอที่จะกลับ
มามีบาน ของใชสอยและไมถึงกับขาดทุนคงไมเกิน 10 คน เพราะลงทุนสูง บาง
คนกลับมาแลวยังใชหนี้ไมหมด
ในฐานะที่ผมไดรับมอบหมายจากทานนายกรัฐมนตรีใหดูแลกํากับสํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และเกีย่ วของกับการปฏิรปู การศึกษาก็คดิ
อยูตลอดเวลากับทางฝายผูที่รับผิดชอบ คิดวาเงินที่เขาประเทศโดยแรงงานไทย
มากเหลือเกิน ผมจําตัวเลขไดคราวๆ ตอนทีเ่ ราเริม่ มีโครงการมิยาซาวา เรากูย มื
เงินจากประเทศญีป่ นุ ประมาณ 5 หมื่นสามพันลานบาท นัน่ ตองใชเงินคืน แตในป
นั้นมีเงินเขาจากแรงงานไทยผานธนาคารแหงประเทศไทยที่เปนตัวเลขทางราช
การประมาณ 5 หมื่นสองพันลานบาท แตเงินจํานวนนีเ้ มือ่ เขามาแลวไมตอ งออก
ไป เรามานึกถึงภาพวาเงินเกือบ 5 หมืน่ ลานบาท มีมากพอที่จะทําใหเกิดความ
เปลี่ยนแปลงได สามารถนํามาพัฒนาประเทศ แตป 2543 มีเงินเขา 6 หมื่นหกพัน
ลานบาทจากแรงงานไทย แตวา ตัวเขาเองทีก่ ลับมาแลวเขาไปสูห มูบ า น แทบจะ
เรียกวาขาดทุน โดยเฉลีย่ สมมติลงทุนไปบาทหนึ่ง แตกลับไปแลวคงไมถงึ บาท
ดวยซํ้า บางคนทีพ่ ดู กันจะเรียกวาพูดสนุกก็แลวแต “ไปเสียนา มาเสียเมีย” ผม
วาเจ็บปวดนะครับ
ขณะเดียวกันมองดวยวาบุคคลเหลานี้ถามองในแงการศึกษา บุคคล
เหลานี้ไปทํางานเทากับไปหาการศึกษาการทํางานคือการศึกษาเปนสวนหนึง่ ของ
การศึกษาตลอดชีวิตนั่นเอง และคนทีไ่ ปทํางานในประเทศที่เขาเจริญแลวพัฒนา
แลวพอสมควร มีฐานะดี มีระเบียบ มีระบบ ก็จะไดเรียนรูข น้ั ตอนตางๆ ตัง้ แตขน้ึ
เครื่องบินไป ผมวาไดรบั การศึกษา ไดเรียนรูแลว พอไปทํางานจริงๆ นายจางก็มี
กติกามีระเบียบ เปนความรูเ หมือนกัน ถาไปทําชางไม ผมคิดวาเขาตองมีคนฝก
อบรมใหกอนวาจะทําอยางไรใหถกู ใหเสียหายนอยทีส่ ดุ เปนชางปูนก็ตอ งมีคน
ฝก มีคนบอก จะไปทําเรื่องเกีย่ วกับเหล็กตองมีคนสอนกอนเพือ่ ไมใหเกิดความ
เสียหาย หรืออันตราย ไปอยูใ นโรงงานก็ไดความรู
โดยกฎหมายรัฐธรรมนูญของเรา โดยพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ
ก็เปดโอกาสใหเราคิดถึงเขาไดมากขึน้ ทําใหรัฐบาลมองวาจะทําอยางไรถึงจะให
บุคลากรเหลานี้รูสึกวาไดไปทํางานใหชาติบานเมืองกลับมา เขาควรจะไดรับสิ่ง

ตอบแทนอะไรบาง อันแรกที่สุดผมคิดวาการศึกษา เพื่อจะเทียบโอนความรู
ประสบการณที่เขาไดมาใหเขาสูระบบเพื่อเขาจะไปทํางานได เทียบไดระดับ ปวช.
ปวส. หรือถาเขาเพิม่ เติมอีกหนอยก็จะถึงระดับปริญญาตรี
คุณศิริบูรณ : หมายความวาที่ผานมาแรงงานที่ไปคาแรงงานอยูตางประเทศ เดินทางกลับมา
เมืองไทยปกติแลวเราจะไมมกี ารติดตาม แลวเขาไมสามารถนําประสบการณการ
ทํางานมาเทียบเปนคุณวุฒทิ างการศึกษาได
ศ.นพ.ดร.กระแส : นอกจากเทียบไมไดแลว เวลากลับมาแลว ทีผ่ มไปดูตามหมูบ า น พบวา
80-90% ของคนไทยประเภทแรงงานมาจากภาคอีสาน นอกจากจะเทียบอะไรไม
ไดแลวการทีก่ ลับมาแลวจนกวาเกา เปนหนีส้ นิ มีปญ
 หาครอบครัว ปญหาสังคม
เศรษฐกิจ ตกงานแลว สวนหนึง่ ก็สญ
ู เสียความมัน่ ใจในตนเอง เพราะเวลาไมมี
เงินเวลายากจนไปไหนก็ลังเลใจ ฉะนัน้ ผมคิดวารัฐบาลก็จะพยายามทํา คือ
1.! ฟนฟูความมั่นใจใหแกเขา ใหเห็นวาเขามีการศึกษา อยางนอยเรียกวามีการ
ศึกษาตางประเทศมาแลว เหมือนลงทุนไปเรียนเมืองนอกดวยทุนสวนตัว
2.! ฝกฝนเพิ่มเติมทักษะอาชีพใหเขาใหมใหสามารถกลับมาทํางานในประเทศ
ของเราได
ตอนบายวันนี้เรากําลังจะพูดกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ โดย ดร.รุง
แกวแดง และคณะ จะเปนศูนยกลางประสานงานเพราะสวาการที่จะใหประโยชน
กับแรงงานเหลานี้ การที่จะใหเขามีความมั่นใจในตัวเอง และมีความรูพอที่จะ
บอกใครตอใครวาเขามีความรูเรื่องอะไร จําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยหลายฝาย
โดยไมถือวาเปนกลุมใครกลุมมัน ตองถือเอาแรงงานเปนตัวตัง้ เหมือนทีเ่ ราพูดวา
จัดการศึกษาโดยใหความสําคัญสูงสุดกับตัวผูเ รียน
ทานนายกรัฐมนตรีพยายามที่จะใชวิธีการบริหารแบบใหม ทานยํ้าอยู
เรื่อยวาอยาไปยึดเอากรม หรือกระทรวงตัวเองเปนหลัก แตยดึ เอาปญหาเปนหลัก
กรณีของเราทีจ่ ะปฏิรปู การศึกษา พอมองเขาไปแลวปรากฏวาเห็นแรงงานเหลานี้
เปนศูนยกลาง ก็เลยคิดกันวานาจะฝกอาชีพตรงไหนใหเขา หรือจะเทียบวุฒวิ ชิ า
พื้นฐานใหเขา เพราะวามีหลายระดับ ถาหากตองเทียบโอนหนวยกิตอะไร ความ
รูเรื่องนี้จะใหเทียบไดอะไร จนกระทัง่ เขาสามารถจะมีประกาศนียบัตร หรือมีอะไร
ที่ยืนยันวาเขาไดรับรองคุณภาพ ขณะเดียวกันก็จะจัดฝกอบรมเขาดวย

เนื่องจากรัฐบาลมีโครงการที่จะกระตุนเศรษฐกิจนโยบายชัดเจน ทาน
นายกรัฐมนตรีกย็ าถึ
้ํ งเรื่องวาเงิน 5 หมืน่ แปดพันลาน จริงๆ แลวตองการใหคน
เกิดมาดอยโอกาสเหลานี้ไดประโยชน จะทําอยางไร ผมก็คดิ วาโดยผานการศึกษา
หากผานการฝกอบรมเหลานีจ้ ะทําใหเขาเกิดความมัน่ ใจในตัวเอง ทําใหสังคมมั่น
ใจในตัวเขา ทําใหเขาจะคาขายทํามาหากิน ประกอบอาชีพอิสระได
คุณศิริบูรณ : หมายความวาใหความมั่นใจในเรื่องของความรูดวย แลวในสวนเงินทุนมาจาก
ไหน
ศ.นพ.ดร.กระแส : เราก็คิดถึงเรื่องเงินทุนที่จะตองตั้ง เพื่อที่จะใหเปนทุนหมุนเวียน กําลังคิดกัน
เรื่องนี้วา อันนีน้ อกจากเปนการใหรางวัล ตอบแทนเขา ชื่นชมกับเขา ยังทําใหเขา
มีศักยภาพชวยบานเมืองดวย คือเขามาคาขาย มาประกอบอาชีพอิสระ อยางคน
ที่ไปประเทศอิสราเอลขณะนี้ในอิสราเอลมีประมาณ 7 พันคน สวนใหญ 80%
ของคนเหลานี้ ทํางานดานเกษตร ผมคิดวาเกษตรในอิสราเอลเขาทําไดดี เขา
ลําบากกวาเราอีกในเรื่องของทะเลทราย ในเรื่องความแหงแลง ผมยังคิดวาภาค
อีสานถาหากใครไดไปดูอิสราเอลแลวไปทําที่อิสราเอลสําเร็จกลับมาจะมีกําลังใจ
ที่จะทําที่ภาคอีสานที่บอกวาแหงแลงดวย แลวคนเหลานีไ้ ปจากภาคอีสานเยอะ
แตกลับมาแลวเงินก็ไมมี ความรูก ไ็ มเทียบให ยังรูสึกวายังใชหนี้ไมหมด ความ
กังวลใจความสูญเสียความมัน่ ใจแตกกระเจิง ไปหางานทํา ไดงานบานไมไดบา ง
บางทีเพื่ออยูรอดไดเงินเดือนนิดหนอยก็เอา ผมคิดวาเปนการสูญเปลามาก
ฉะนั้นพวกเราก็เลยเอานโยบายของรัฐบาลมาทําใหเปนรูปแบบ แลวจะมี
การศึกษาติดตามดวย ตอนนี้ก็ไดรับความรวมมือจากกระทรวงศึกษาธิการ มีกรม
อาชีวศึกษา กับกรมการศึกษานอกโรงเรียน และไดขอคําปรึกษากัน และที่
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมมีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน และกรมการจัด
หางานสําหรับผมซึ่งทางทานนายกรัฐมนตรีใหกํากับดูแลเรื่องเกี่ยวกับการศึกษา
ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เปนคนกลางในการประสานในการ
ที่จะกําหนดนโยบายและทิศทาง วัตถุประสงคของโครงการแบบนี้ขึ้นซึ่งก็หวังวา
นอกจากจะเปนการทํ าใหแรงงานไทยที่อุตสาหทุมเทเสียสละ และตั้งใจจะไป
ทํ างานเพื่อจะไดเงินมาชวยครอบครัว ชวยชุมชนแลว เขาควรตะไดรับสิ่งตอบ
แทน ขณะเดียวกันเขาจะมีโอกาสไดภูมิใจที่มารวมพัฒนาประเทศชาติในยาม
วิกฤติดว ย

คุณศิริบูรณ : อันนี้นาสนใจมากๆ เพราะวาจะทําใหเรือ่ งของการศึกษาเปนรูปธรรมสําหรับกลุม
ประชาชน ไมใชเฉพาะเด็กนักเรียนเล็กๆ อยางเดียว คือวาเดินทางไปแลว เมื่อ
กลับจากการทํางานมาแลวสามารถที่จะมาเพิ่มพูนความรูไดอีก สามารถจะเทียบ
คุณวุฒิทางการศึกษาได อาจจะเปนประกาศนียบัตร ปวช. ปวส. หรือปริญญาตรี
ก็แลวแต รายละเอียดตองศึกษากันอีกที แถมใหเงินทุนอีก
ศ.นพ.ดร.กระแส : พยายามที่จะตองตัง้ กองทุนหมุนเวียน หรือกองทุนกูย มื เพือ่ ใหเขาไปลงทุน
คุณศิริบูรณ : นับเปนการพัฒนาคนทีเ่ ขามีโอกาสมีประสบการณ ใหมปี ระสบการณมากขึน้ มี
ศักยภาพมากขึ้น ในกรณีทก่ี อ นไปมีแรงงานไมนอ ยเหมือนกันถูกหลอก และถูก
นําไปลอยแพ ตรงนีเ้ ราจะดูแลตัง้ แตกระบวนการขัน้ ตั้นหรือเปลา
ศ.นพ.ดร.กระแส : ตรงนี้ผมคิดวากระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมก็พยายามทําอยู ซึ่งเปน
เรื่องที่นาเห็นใจมากสําหรับแรงงาน เพราะวาถาบอกเสียเงินแสน สําหรับพวกเรา
ก็บอกพอสูได สําหรับชาวบานเงินแสน ผมคิดวาทั้งเนื้อทั้งตัวไมคอยมีเงินแสน
หรอก ถาบอกวามีเงินแสนมาบอกเสียเงินเทากับกูยืมมาเกือบจะรอยเปอรเซนต
โดยการคํ้าประกันของพี่นองๆ การเอาทีน่ าไปคําประกั
้
นถาหากเรานําเอาประเด็น
นี้มาพูดกันอยางจริงจัง นอกจากจะถือวาไดสรางสรรค ไดมีสวนในการพัฒนา
แลวยังเปนการลบความรูสึก ผมวาคนที่กลับมาแลวสวนมากกลายเปนคนทีส่ ญ
ู
เสียความมั่นใจในตนเอง และมีคนพูดถึงเรื่องไปเสียนา มาเสียเมีย ผมวามัน
กระเทือนเราไมมีปญหาอยางนั้น อาจจะพูดเลนตลก แตคนทีเ่ ขาไปจริงๆ เขาเจอ
ปญหาจริงๆ ชีวติ เขาเปนอยางนัน้ จริงๆ เจ็บปวด ไปไหนมาไหน แทนที่เราจะ
ปลอยใหสูญเสียศักยภาพเหลานี้ไป เราเอากลับคืนมา ซึ่งทางรัฐบาลโดยทาน
นายกรัฐมนตรียาว
้ํ าทําอยางไรจึงจะเปลี่ยนภาระใหเปนพลังใหได ถาเขากลับมา
แลวเขาไมมีอะไรจะกิน ไมมีงานทํา บางทีเขาอาจจะทําใหเกิดความเสียหายใน
ครอบครัว เสียหายในชุมชน ก็เปนภาระสังคม ทําอยางไรถึงจะเปลี่ยนภาระเหลา
นี้ใหเปนพลังในการพัฒนาประเทศ ผมวาตรงนี้สําคัญ
คุณศิริบูรณ : คือเราจะดูตั้งแตเริ่มตนเลย กอนที่จะเดินทางไป คือหนาทีใ่ หความรูเ ปนหนาที่
หลักอยูแ ลวทีร่ ฐั บาลพยายามสนับสนุนใหความรู พอไปกลับมาจะเปนจุดสําคัญ
ที่เราจะตองเขาไปใหการดูแลชวยเหลืออยางเต็มที่ดวย มีวิธีการอยางไรที่จะทํา
โครงการเหลานี้ใหประสบความสํ าเร็จ ทานรัฐมนตรีบอกวาบายนี้ก็จะมีการ
ประชุม เห็นบอกวาจะมีการศึกษาวิจยั อยูด ว ย

ศ.นพ.ดร.กระแส : ความคิดนี้เกิดขึ้นมานานพอสมควรหลายเดือนแลว กอนทีเ่ หตุการณการกอ
วินาศกรรมจะเกิดขึ้นที่เวิลดเทรดรัฐนิวยอรกดวยซํา้ ในการปฏิรปู การศึกษาทีจ่ ะ
ใหเปนจริงจัง เราตองมองถึงคนกลุม ตางๆ คงไมไดบอกวาการศึกษาพืน้ ฐาน 12
ป สําหรับเด็กอายุเทานีเ้ ทานัน้ คําวาใหเรียน 12 ป โดยรัฐธรรมนูญหมายถึง
ประชาชนคนไทยทุกคนทุกวัย นาจะมีโอกาส แลวเราพูดถึงวาแรงงานไทยเปนจุด
ที่นาสนใจ เพราะวาเขาไปเสียเงินสวนตัวไปเรียน เรียนมาแลวเราควรจะเพิ่มเติม
ตอยอดตรงไหนบาง ผมคิดวานี่ก็เปนโอกาสที่จะทําใหการปฏิรูปการศึกษาเปน
จริงเปนจังอีกมุมหนึ่ง นอกเหนือจากจะปฏิรปู ในแงของการปรับโครงสรางราชการ
พัฒนาครู ปฏิรปู ครู ทําเรือ่ งเกีย่ วกับมาตรฐาน
บุคคลเหลานี้มีจํานวนไมใชนอ ยๆ ปหนึง่ ๆ ก็เปนแสน เพราะเขาตองหมุน
เวียนกลับบาน ถาหากปลอยใหเกิดการสูญเปลา ปหนึ่งไมไดทํางาน ปหนึง่ คน
แสนคนวางงาน คนหนึ่งมี 365 วัน ถาเปนแสนเปนเทาไร ผมคิดวาถาหากเราจะ
ทําเรื่องนี้ใหสาเร็
ํ จ ประชาชนจะตองเขาใจหนวยงานตางๆ ก็จะตองเขาใจ ไมไป
คิดวาใครจะไดหนา ใครจะไดเครดิตไมสาคั
ํ ญ สําคัญวาประชาชนกับประเทศชาติ
จะไดประโยชนแลวหันหนาเขาชวยกัน นอกเหนือจากคนทีไ่ ปทํางานตางประเทศ
กลับมาแลวไดประโยชนจากตรงนี้ ผมเชือ่ วาคนไทยทีม่ อี าชีพตางๆ แมแตคนทีม่ า
เสริมสวยใหคนทีจ่ ะออกรายการทีวที เ่ี ห็นๆ คิดแลววาเรียน ม.3 แลวมาทํางาน
แบบนี้ตั้งหลายป ความรูเ หลานีน้ า จะเทียบอะไรตางๆ ได อันนีก้ เ็ ปนไปตามรัฐ
ธรรมนูญวา การศึกษานัน้ นอกจากในระบบแลว อาจจะเปนนอกระบบ อาจจะ
ตามอัธยาศัย ตรงนีเ้ ราคิดวานาจะตองเอาความคิดริเริม่ ทีด่ ๆี มาใชประโยชน
คุณศิริบูรณ : ถือวาเปนแนวคิดที่นาสนใจมาก ทีเ่ รากําลังทําการศึกษาวิจยั กันดวย อยางทีเ่ ห็น
เปนภาพ (บนจอทีวี) นี้ ในเมื่อแรงงานไทยมีฝมือมาก สงไปประกวดงานตางๆ มัก
จะไดรับรางวัลมาเสมอๆ ดวย อยางลาสุดเราก็สงไปประกวดแขงขันกันดวย
แตวาไดรางวัลอยางไร ไวมีโอกาสจะมาคุยกัน แตเชือ่ วาแรงงานไทยไมดอ ยแน
นอน มีชื่อเสียงไปทั่วโลกทีเดียว มีคําถามมาจากทัง้ จากตางประเทศ และจากใน
ประเทศดวย เพิ่มจะเดินทางกลับมามีหลายคน มีคําถามสงสัย อยากจะฝากขอ
คิดเห็นอะไรไวที่ทานรัฐมนตรีประจํ าสํ านักนายกรัฐมนตรีกอนการประชุมบายนี้
ฝากเขามาไดเลย
เรากําลังสนทนาเกี่ยวกับโครงการที่จะสนับสนุนพัฒนาขีดความสามารถ
ของแรงงานไทยที่ไปขายแรงงานตางประเทศ และกลับมาเมืองไทย ดวยการทีจ่ ะ

เพิ่มพูนความรูเ รือ่ งของการเทียบวุฒทิ างการศึกษา รวมถึงเรือ่ งการจัดตัง้ กองทุน
ขึ้นเพื่อเปนทุนรอนในการที่จะไปสรางตัวในเมืองไทย เปนการสรางความเชือ่ มัน่
ใหแรงงานไทยกลับมาอีกครัง้ หนึง่ ทานรัฐมนตรีกระแส ชนะวงศ ยังคงอยูก บั เรา
มีคําถามเขามาเยอะแยะเลย
จากอิสราเอล บอกวาขอสนับสนุนโครงการนี้ จะไดชวยสงเสริมและ
สนับสนุนแรงงานไทยใหมีคุณภาพมากขึ้น อันนีเ้ ห็นดวยเต็มทีเ่ ลย
จากเชียงราย บอกวาเพิง่ กลับจากซาอุฯ กําลังจะเดินทางกลับไปอีกเร็วๆ
นี้ อยากจะบอกวาแรงงานไทยสวนใหญที่ไปคาแรงงานในตางประเทศเพราะวา
เงินเดือนสูงกวา อยากใหรัฐบาลดูแลเรื่องนี้ดวย เพราะถายกระดับการศึกษาก็
อยากจะใหปรับระบบการจายคาตอบแทนใหดขี น้ึ จะชวยใหแรงงานไทยเดินทาง
ออกนอกประเทศนอยลง
ทานมองในเรือ่ งคาตอบแทนอยางไร เพราะมีหลายคนถามเรื่องนี้
ศ.นพ.ดร.กระแส : ก็เห็นดวยที่จะตองปรับแบบนัน้ เพราะวาถามีวฒ
ุ หิ รือใบประกาศนียบัตร หรือ
ใบรับรอง คาแรงก็จะสูงขึน้ ดวย
คุณศิริบูรณ : จากอุบลราชธานี บอกวาจริงๆ แลวคนงานไทย หลายคนไมอยากไปตางประเทศ
แตวารายไดที่นั่นดีกวาเมืองไทยมาก ที่เมืองไทยนายจางจะใหคาจางตามระดับ
การศึกษา ถารัฐบาลจะยกระดับการศึกษาใหแรงงานไทยจริงๆ ก็จะดีมากๆ แต
ขอใหทําอยางจริงจัง ฝากทานดวย
จากกรุงเทพฯ บอกวาหลักเกณฑการเทียบวุฒิจะทําอยางไร จบ ม.3
แตวาไปทํางานตางประเทศหลายป กลับมาแลวจะขอเทียบวุฒิ ม.4-5-6 ทําได
หรือไมอยางไร
ศ.นพ.ดร.กระแส : เรื่องนี้เปนเรื่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการดําเนินการอยูแ ลวก็เปนเรือ่ งทีเ่ รา
ปรึกษาหารือกันมาตลอด บายนีเ้ ราจะประชุมกันหลายฝาย ก็จะหาแนวทางวาถา
หากทํางานแบบนี้ อยูก ป่ี ก เ่ี ดือน สามารถจะเทียบอะไรไดบาง เชือ่ วาเรือ่ งนีม้ กี ฎ
เกณฑกติกา ไมใชวาเราริเริ่มใหม เพราะในประเทศอังกฤษเองเขาก็เคยทํามา
แปลวาใครทํางานอะไรก็มาเทียบใหกนั ได แมแตประเทศออสเตรเลียก็มี ถาเราจะ
ใหช่ือแบบโกๆ หนอย ก็จะตองพูดวา “Thai Vocational Qualification” ก็เปน
เรื่องที่จะไดเปนกติกาใหกับสังคม เปนการสรางความยุตธิ รรมใหกบั สังคมอีกแบบ

หนึ่ง ผมเชื่อวาแรงงานไทยเหลานี้จะตองเปนจุดเริ่มตนที่ดีจุดเริ่มตนแรกที่เราจะ
พิจารณาดวย
คุณศิริบูรณ : ตอนนี้มีการวางเปนแผนระยะสั้นระยะยาวบางไหม ในปนเ้ี ราสามารถดําเนินการ
ไดหรือไม
ศ.นพ.ดร.กระแส : วางไวแลวคราวๆ เพราะเรือ่ งนีต้ อ งเปนโครงการชัดเจน และตองนําเสนอ
ครม. เปนกิจลักษณะ ตองมีงบประมาณ ตองตัง้ ขึน้ มา แลวอาจจะตัง้ คณะทํางาน
เฉพาะกิจขึ้นมา ทําเปนโครงการนํารองสัก 2 ปกอ น เพื่อจะไมตองไปอยูที่กรมใด
กระทรวงใดโดยเฉพาะ ลงตรงนี้เลย เพือ่ จะใหมสี ว นในการประสานงานดวย อัน
แรกที่สุดตองตั้งศูนยที่จะรับแจงจากคนงานไทยหรือแรงงานไทยที่กลับจากตาง
ประเทศวาเขากลับมาแลวทําอะไร เขาเรียนอะไร เราจะไดแยกแยะเปนกลุม ชาง
ไม ปางปูน หรือทําโรงงาน อิเล็กทรอนิกส ไฟฟา ฯลฯ ผมวานี่ก็เปนวิธีหนึ่งที่เราจะ
ไปถึงที่เขา เรียกวาแทนทีจ่ ะใหเขามาหาเรา เราไปหาเขาเลยวาเขามีปญหาอะไร
ตองทํ าเปนเชิงรุกหนอย เชื่อวาเรื่องนี้ถาหากเปนขาวผมก็อยากจะใหพี่นองแรง
งานไทยที่อยูในประเทศตางๆ ชวยบอกมาดวยวานาจะเปนอยางไร เพราะรัฐบาล
ไดตั้งเปาหมายไวแลววาทานทั้งหลายเหลานั้นเปนบุคคลที่เราจะตองสนับสนุน
จะตองใหความชื่นชม ใหความมัน่ ใจ เพือ่ จะกลับมาชวยกันสรางบานสรางเมือง
คุณศิริบูรณ : ใครเปนผูศ กึ ษาวิจยั วิธกี ารดําเนินการตางๆ
ศ.นพ.ดร.กระแส : ตอนนี้ก็มีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติเปนศูนยกลางประสาน
งานกับที่อื่น ตอนแรกเปนเรือ่ งทีเ่ ปนการวิจยั และพัฒนาไปดวย เพือ่ จะใหทราบวา
มีคนจํานวนใด ทํางานประเภทไหนมากเทาไร เพราะวาเราไปพอไปไดงานอื่นไป
คิดอยางอื่น กลับมาจะตองหาทางวาประสบการณแบบนี้ จะเทียบใหอยางไร
แลวผลทีจ่ ะเกิดขึน้ เราตองติดตาม
คุณศิริบูรณ : เปนสิ่งที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติและหลายหนวยงานกําลัง
ศึกษาวิจัย ตองมีคณะกรรมการขึน้ มาศึกษาโดยเฉพาะ มีศนู ยประสานกลางทีจ่ ะ
รับเรื่องนี้โดยเฉพาะ เพราะมีแรงงานหลายแสนคน อาจตั้งเปนรับผิดชอบเปน
หนวยเฉพาะกิจขึ้นมา

จากกาญจนบุรี บอกวา เรือ่ งการเทียบโอนการศึกษาทีร่ ฐั มนตรีกําลังพูด
ถึง จะใหสิทธิ์ใหเฉพาะแรงงานไทยที่กลับจากตางประเทศเทานั้นหรือ แลวแรง
งานไทยทีอ่ ยูใ นเมืองไทยจะไดรบั สิทธิด์ ว ยหรือไม
ศ.นพ.ดร.กระแส : ที่จริงคนไทยทุกคน ไดรบั สิทธิน์ เ้ี ทาเทียมกันตาม พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ ที่
เราเอาจุดนี้เปนจุดเริ่มตนสําหรับกลุมแรงงานจากตางประเทศ เพราะเปนกลุมที่
กําลังหวั่นไหว หรือเรียกวากําลังวาเหว ยิง่ ทุกคนทีก่ าลั
ํ งจะกลับจากตางประเทศ
เพราะเหตุการณวิกฤติ หรือสงคราม เราคิดวาเปนอันดับตน หรือเปนทีเ่ รียกวา
ความสําคัญเรงดวน ขณะเดียวกันผมไดเรียนแลววาจะเปนการนําไปสูก ารเทียบ
โอนวิชาชีพตางๆ ใหกบั คนทีท่ างานในเมื
ํ
องไทยดวย ไมไดทอดทิ้งแรงงานไทยใน
เมืองไทย
คุณศิริบูรณ : จากเชียงราย บอกวาการจัดสรรกองทุนชวยแรงงานไทย จริงๆ แลวนาจะชวย
ครอบครัวของเขามากกวาเพราะแรงงานไทยที่ไปตางประเทศก็เพื่อทํางานหาเงิน
สงเสริมครอบครัว ควรจะพัฒนาทองถิ่นมากขึ้น ใหเขามีงานทํา
ศ.นพ.ดร.กระแส : มีโครงการที่รัฐบาลทําเพือ่ ครอบครัว กองทุนหมูบ า นมีอยูแ ลว หนึ่งผลิตภัณฑ
หนึง่ ตําบล
คุณศิริบูรณ : ในการประชุมบายวันนี้ สาระของการประชุม จะมีใครประชุม จะประชุมในสาระ
เรื่องอะไร
ศ.นพ.ดร.กระแส : ที่มาประชุม ก็จากกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จากกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน กรมการจัดหางาน เพื่อใหทราบที่มาที่ไปของแรงงานเหลานี้ จาก
กระทรวงศึกษาธิการ ซึง่ มีกรมการศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา และทาง
เราเปนผูประสานงาน ซึ่งเจาของเรื่องคือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหง
ชาติ และเราเตรียมนโยบายเพื่อจะทําทิศทางวัตถุประสงคและเปาหมายใหชัด
เจน ไดประชุมกันมาบางแลว แตคราวนีเ้ อาสิง่ ทีเ่ ปนการบานกลับมาดูใหมวา มี
อะไรที่จะทําใหชดั เจนขึน้
คุณศิริบูรณ : จากกรุงเทพฯ บอกวา อยางคนทีท่ ํางานหลายป 10-15 ป นาจะเทียบวุฒิได จะได
ถึงปริญญาตรีไดหรือไม ในสายการศึกษาสงเสริมเรือ่ งนีห้ รือเปลา

ศ.นพ.ดร.กระแส : เรื่องการเทียบวุฒิ คือเทียบแลว สมมติเราจะตองเอาประกาศนียบัตร เชน
ปวช. เราตองเทียบ 1-2-3-4 แตอาจจะตองฝกหรือเรียนเพิม่ เติมอีกนิดหนึง่ ปวส.
ก็จะมีระดับหนึง่ ถาจะไปสูป ริญญาตรี ก็จะมี 1-2-3 ตองมีวชิ า เทียบไดกบั วิชานีๆ้
ตองเรียนนอยลงไปเพื่อฝกใหเหมาะสมกับประกาศนียบัตรหรือปริญญาบัตรที่จะ
ไดรับ หรือบางทีอาจจะไมใชประกาศนียบัตรเชน ปวช. ปวส. ปริญญาตรี แตอาจ
จะตองมีใบรับรองขึ้นมาอีกอันหนึ่ง ถือวาจะทําใหแรงงานไทยมีความมั่นใจแลว
เวลาตอไปนี้ผมเชื่อวาแนวโนมของการทํ างานในที่ตางๆ จะอาศัยผูที่มีประสบ
การณหรือมีความรูเฉพาะเรื่องมากขึ้น แมแตคนทําสวนในตางประเทศก็ตอ งมีใบ
ประกาศนียบัตรวาชํานาญเรือ่ งทําสวน บางทีพวกทีม่ ใี บอยางนีก้ จ็ ะรวมกลุม ถา
คนไมมีใบรับรองแบบนี้หามทําสวน ทําเปนสมาคมเหมือนเมืองนอก เมืองไทยเรา
ยังไมถึงขนาดนั้น ปญหาเฉพาะหนาผมวาเรื่องนี้ก็จะทําใหประชาชนชื่นใจได
ระดับหนึง่
คุณศิริบูรณ : เคยจัดรายการในเรื่องของการเทียบโอนเหมือนกันปรากฎวามีสายโทรศัพทจาก
ชาวนา เกษตรกร บอกวาเปนไปไดไหม ทํางานมา 15-16 ป อยากจะเทียบวุฒิ
บางเปนไปไดไหม
ศ.นพ.ดร.กระแส : เปนไปได เพราะวาจริงๆ แลวบางครัง้ คนทีเ่ ปนชาวตางประเทศเขาไมไดสําเร็จ
ปริญญาตรี โท เอก อยางคนทีเ่ ขาทําเรือ่ งอุตสาหกรรมในครอบครัว หรือทําเรือ่ ง
เรือหางยาว เขาชํานาญเรือ่ งอยางนี้ เขาก็เปนผูเชี่ยวชาญได เขามีใบรับรองทีจ่ ะ
ไปสมัครทํางานกับองคการระหวางประเทศได ไปถึงเขาก็ทาได
ํ เลย ซึ่งก็มีคนชื่น
ชม เปนเจาของประเทศมาถึงก็ทาได
ํ เลย อีกพวกหนึง่ เรียกวาเปนนักวิชาการชัน้
สูง มาพูดเรื่องแผนงานทฤษฎี ฉะนั้นผมคิดวาคนที่เขามีประสบการณถือวามี
ความสําคัญมาก มีคําพูดอยูคําหนึง่ บอกวา ประสบการณนั้นไมสามารถจะทด
แทนไดดว ยประกาศนียบัตรใดๆ ทั้งสิ้น เพราะประสบการณจริงๆ แลวเปนของ
เฉพาะตัวเพียงแตวา เราจะเอามาใชใหเขามีการยอมรับมากขึน้
คุณศิริบูรณ : ฉะนั้นนาจะเปน 2 สายรวมกัน สายหนึง่ เปนสายวิชาการ ถาใครอยากไดเปนวุฒิ
ปวช. ปวส. ปริญญาตรี ก็อาจจะตองมาเรียนวิชาความรูเ พิม่ เติม วิชาความรูพ น้ื
ฐานเหมือนทีค่ นอืน่ เขาเรียนกัน แลวมาจบ ปวช. สาขาชางไฟฟา เฉพาะดานไป
แตถาอีกฝายหนึง่ อาจจะเปนประกาศนียบัตรเปนผูเ ชีย่ วชาญไป ในสาขาวิชานัน้ ๆ

ศ.นพ.ดร.กระแส : เพราะฉะนั้นกฎหมายรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติของ
เรา เปดโอกาสใหประชาชนไดประโยชนก็อยูตรงนี้ดวย โดยเฉพาะพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ ก็จะปฏิรปู การศึกษา สวนดีกอ็ ยูต รงนีด้ ว ยเพราะเปด
ทางใหเราทํางานไดมากขึน้
คุณศิริบูรณ : ประชุมไดผลอยางไร มีความคืบหนา ทานรัฐมนตรีกรุณามาเลาใหฟง กันอีกสัก
รอบหนึ่ง เรื่องนี้เปนเรื่องที่ประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานไทยหลายแสน
คนใหความสนใจ ครอบครัวเขาดวย วันนี้ตองกราบขอบพระคุณทานรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ศ.นพ.ดร.กระแส ชนะวงศ ที่กรุณามาเลาใหเราฟงถึง
การประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ และแนวคิดตางๆ ทีร่ ฐั บาลกําลังผลักดันอยูด ว ย

คณะผูจ ดั ทํา
ทีป่ รึกษา
ดร.รุง แกวแดง
ดร.สิริพร บุญญานันต

เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ
รองเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ

คณะทํางาน
นางอัมพร พงษกงั สนานนท
นางสาวสุรางค วีรกิจพาณิชย
นางสาวเพ็ญศรี อรุณรุง เรือง

ผูอํานวยการศูนยประชาสัมพันธ
การศึกษาแหงชาติ
ผูอํานวยการศูนยพฒ
ั นาและวางแผน
การศึกษาแหงชาติ
นักวิชาการศึกษา 8 ว.

ประสานงานการพิมพ / จัดทําตนฉบับ
นางสาววัลลภัตม ศรีทองสุข

ถอดความและพิมพตนฉบับ
นางกนกพรรณ ปญโญสุข

จัดพิมพและเผยแพร
ศูนยประชาสัมพันธการศึกษาแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ถนนสุโขทัย เขตดุสติ กรุงเทพ 10300
โทร. 0-2668-7123 ตอ 1116-8

