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การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความทาทายใหม
Educational Reform for Social Justice :
The New Challenge On The 3rd CAS and ESTA National and International
Conference 2015 (CASNIC 2015)
กระแส ชนะวงศ1, นฤมล สินสุพรรณ2, กุหลาบ ปุริสาร3, สุกัญญา ศรีหามงคล4
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต,5 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต6, บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต7
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต8, จิราพร วิชระโภชน9, สมฤดี ซิวจําปา10, ศุภลักษณ อวมสําอาง11
บทคัดยอ
การศึกษาเชิงคุณภาพในครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาวิเคราะหเนือ้ หาเกีย่ วกับการปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ความ
ยุตธิ รรมในสังคม : ความทาทายใหม จากการบรรยายของ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศและผูทรงคุณวุฒจิ ากตางประเทศ
และการอภิปราย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วันที่ 11 กันยายน 2558 โดยวิธีบันทึก สังเกตการณ บันทึกภาพ และเสียง
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห สรุปสังเคราะหเนื้อหา
ผลการศึกษา พบวา การกลาวเปดประชุมวิชาการรวม CASNIC 3rd + ESTA 2015 ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส
ชนะวงศ ไดกลาวประเด็นสําคัญทีโ่ ลกกําลังเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วทุกวันนี้ เกิดจากแรงผลักทีส่ าํ คัญคือ 1) คนมีอายุ
ยืนยาว 2) การเพิม่ ของเครือ่ งมือกลไกทีท่ นั สมัย 3) โลกแหงการคํานวณ 4) สังคมแหงการสือ่ สาร 5) องคการทีม่ โี ครงสราง
สลับซับซอน และ 6) การเชื่อมตอยอโลก ตองเตรียมเยาวชนใหคุ นเคยกับความทาทาย เตรียมความรู ที่เหมาะสม
กับยุคสมัย และพัฒนาทักษะทีจ่ าํ เปนโดยมอบความรู และทักษะใหม 1) ดานภาวะผูนํา VUCA ใหนักเรียน นักศึกษา ดังนี้
V – Vision วิสัยทัศน
U – Understand
ความเขาใจ
C – Clarity ความชัดเจน
A – Agility
เฉลียวฉลาด ปราดเปรียว วองไว
2) คุณลักษณะ 5Fs คือ Focus ชัดเจนตรงประเด็น Fast รวดเร็ว Flexible ยืดหยุน และ Fun สนุกสนาน
และ Friendly เปนมิตร
การศึกษาที่เปนมิตรกับเด็กตองยึดเด็กเปนศูนยกลาง เปดโอกาสใหเด็กไดแสดงศักยภาพอยางเต็มที่ ยึดหลัก
สิทธิมนุษยชน ความเปนธรรมและความเสมอภาค เด็กตองการดูแลดานกายใจ อารมณ สัมพันธภาพ และสื่อสารทาง
สังคม ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตและคานิยมที่เหมาะสม
ประเทศไทยตองมีการปฏิรูปการศึกษา เพื่อใหเกิดความเปนธรรมทางสังคม การศึกษาเริ่มตนที่นักเรียนตองมี
ระเบียบวินัย รูจักหนาที่ และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม โดยผสมผสานบูรณาการ
ระหวางวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
คําสําคัญ : การปฏิรูปการศึกษา, ความยุติธรรม, ความทาทายใหม
อาจารยประจําวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการ
ศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา
9,11
อาจารย เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ
1,2,3

4,5,6,7,8,10
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Abstract
This qualitative study aimed to analyze the contents about the speeches of Prof. Dr. Krasae
Chanawongse, Dhanna Kerina B.Rodas and the panel discussion on The CASNIC 3rd and ESTA at CAS
on the 11 september, 2015 on the topic of Educational Reform for Social Justice : The New
Challenge. Collecting data by ﬁeld note, observation, photographs and record. Analyzed data by
descriptive and content analysis.
The results :
Nowadays, the important issue is the world has been changing rapidly by the drives of
1) long lives of people, 2) the more modern machines, 3) the world of numbers, 4) communication
society, 5) the complexity of organizations and 6) the chain of making small world. So preparing
knowledge, skills and leadership for people in order to get used to the challenge. 1) The VUCA
Leadership and 2) 5 Fs characteristics for students are : VUCA = V-Visions, U-Understand, C-Clarity
and A-Agility. 5Fs characteristics = Focus, Fast, Flexible, Fun and Friendly. Education must focus on
student center, open the opportunity for students to show their all abilities, focusing on human
rights, fairness and and equity. Children need taking care of body, mind, relationship, communication
society and suitable life skills and good value development. Educational Reform must be occurred
in Thailand in order to be social justice so education must begin from students who have disciplines,
know their duties and enhancing local organizations and communities to participate by mixing and
intrigrating between national and local culture.
Keywords : Educational reform, justiee, new challenge
1. บทนํา
บัณฑิตวิทยาลัยรวมกับสํานักวิจัย และพัฒนา
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย ไดจัดประชุมวิชาการและเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้งแรกเมื่อป
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2557 ซึ่งในป พ.ศ. 2558
เปนการจัดประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจยั ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ ครัง้ ที่ 32 รวมกับการประชุมวิชาการ
วิ ศ วกรรมศาสตร วิ ท ยาศาสตร เทคโนโลยี และ
สถาปตยกรรมศาสตร ครัง้ ที่ 6 ในการนีค้ ณะอนุกรรมการ
ฝายรวบรวมเนื้อหาสาระในการประชุมวิชาการ และจัด
ทํารูปเลม ไดรวบรวมและดําเนินการแปลเนือ้ หาคํากลาว
เปดประชุ ม วิ ช าการรวม CASNIC และ ESTA โดย
ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ การปาฐกถาพิเศษ
เรือ่ ง “การปฏิรปู การศึกษาเพือ่ ความเปนธรรมในสังคม
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คศ. 2015” โดย Dr.Dhanna Kerina B.Rodas และการ
อภิปรายหัวขอ “นวัตกรรมสุดซอยเพื่อการปฏิรูปการ
ศึกษา” ซึง่ ผูอภิปรายประกอบดวย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา
เงารังสี ประธานคณะกรรมการ สาขาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการวิจยั แหงชาติ (วช.) รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป
ที่ปรึกษาดานการวิจัย และกิจกรรมระหวางประเทศ
วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน
ผู กอตั้ ง และอดี ต คณบดี วิ ท ยาลั ย การปกครองทองถิ่ น
ดร.สาธิต วิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.เจษฏ โทณะวนิก
คณบดีคณะนิตศิ าสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
เปนผูนําเนินการอภิปราย ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหผูสนใจไดศึกษา และ
เปนหลักฐานอางอิงทางวิชาการตอไป
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2. วัตถุประสงคการศึกษา
1. เพือ่ วิเคราะหและสังเคราะหเนือ้ หาเกีย่ วกับ
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความ
ทาทายใหม
2. เพื่อเสนอบทความเกี่ยวกับการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความทาทายใหม
3. วิธีการศึกษา
เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาการเขารับฟง
บันทึก สังเกตการณ บันทึกภาพและเสียง วิเคราะห
เอกสารการเปดประชุ ม การปาฐกถาพิ เ ศษและการ
อภิปรายจากวิทยากร ในวันที่ 11 กันยายน 2558 และ
นํ า มาดํ า เนิ น การแปล เปนภาษาไทย วิ เ คราะหและ
สังเคราะหโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหและสรุปเนื้อหา
4. ผลการศึกษา
4.1 การกลาวเปดการประชุมวิชาการ CASNIC
และ ESTA 2015.
ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ
ไดกลาวทักทายทานกงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจํ า ประเทศไทย ทานกลสุ ล ใหญแหงสาธารณรั ฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ประจําประเทศไทย คณะผูเชีย่ วชาญ
ทุกสาขา อธิการบดี คณบดี ผูรวมงาน และผูมีเกียรติทมี่ า
รวมงาน ซึ่ ง ทานรู สึ ก เปนเกี ย รติ อ ยางยิ่ ง ที่ ไ ดมาเปน
ประธานพิธีเปดในวันนี้
คํากลาวรองศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส
ชนะวงศ สรุปไดดังนี้ ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
มีความภาคภูมใิ จทีไ่ ดจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
และระดับชาติ ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการ และการ
มีสวนรวม ปนีม้ คี วามกาวหนาทีส่ าํ คัญมากทัง้ ดานปริมาณ
และคุณภาพของผลงานวิชาการและงานวิจยั ทีส่ งเขารวม
นําเสนอ ขอแสดงความยินดีกับผลงานดีเดนระดับชาติ
ของคุณสมฤทธิ์ สุขวงศ และผลงานดีเดนระดับนานาชาติ
ของ Ms.Yu Zhang

การจัดงานระดับนานาชาติเชนนีต้ องใชความ
พยายาม มานะ อุตสาหะอยางมาก ตองอาศัยความรวม
มื อ จากผู รวมงาน และผู เสี ย สละอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ งานนี้
ขอชมเชยในความตั้งใจเอาใจใสในการจัดงาน และขอ
ขอบคุณทานอธิการบดี คณบดี และคณะทํางานของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียทุกทานเปนอยางสูง
โลกทีก่ าํ ลังเปลีย่ นแปลงอยูทุกวันนี้ เนือ่ งจาก
มีแรงผลักดันทีส่ าํ คัญคือ 1) คนมีอายุยนื ยาวขึน้ 2) การเพิม่ ขึน้
ของเครือ่ งมือ กลไก ทีม่ คี วามทันสมัยมาก 3) โลกแหงการ
คํานวณ 4) สังคมแหงการสือ่ สาร 5) องคการทีม่ โี ครงสราง
สลับซับซอน และ 6) การเชื่อมตอยอโลก ดังนั้นจึงตอง
เตรียมเด็ก ใหคุนเคยกับความทาทายนี้ดวยการเตรียม
ความรูที่เหมาะสมกับยุคสมัย และพัฒนาทักษะที่จําเปน
ในการนีต้ องการภาวะผูนําแบบใหม และใชไดจริงตามยุคสมัย
ศาสตราจารย Bob Johansen กลาวไวในหนังสือเรื่อง
ผูนําสรางอนาคต” (Leaders make the future) วา
“โลกทุกวันนี้ คือ VUCA”
V = Volatile เปลีย่ นแปลงไดภายในพริบตา
U = Uncertain ไมแนนอน
C = Complex สลับซับซอน และ
A = Ambiguous เขาใจยาก
ดังนั้นเราตองเผชิญโลกVUCA โดยถือเอา
โอกาสนี้มอบองคความรูและทักษะใหมๆ ดานภาวะผูนํา
ใหแกนักเรียน นักศึกษา ดวยภาวะผูนํา VUCA ไดแก
V - Vision วิสัยทัศน
U - Understanding ความเขาใจ
C - Clarity ความชัดเจน
A - Agility เฉลียวฉลาด ปราดเปรียว วองไว
ดังนั้นคุณลักษณะของผู นําที่มีประสิทธิผล
ซึ่ง Rosabeth Moss Kanter ไดใหไว 5 Fs
Focus - ชัดเจน ตรงประเด็น
Fast - รวดเร็ว
Flexible - ยืดหยุน
Friendly - เปนมิตร
Fun – สนุกสนาน
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4.2 สรุปปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความทาทายใหม”
Dr.Dhanna Kerina Baulista Rodas
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟลิปปนส
ไดแสดงปาฐกถาพิเศษ ดังนี้
ความเปนธรรมทางสังคมเพื่อการศึกษาเปน
ประเด็นทีถ่ กเถียงกันมานาน ในป ค.ศ.2014 Mthethwa
Sommer ไดอธิบายไวในงานเขียนที่ชื่อ Narratives of
Social Justice Educators วาการเปลีย่ นแปลงทางสังคม
(Social Transformation) และความเปนธรรมทางสังคม
ดานการศึกษา (Social Justice Education) ลวนมีตน
กําเนิดมาจากทฤษฏีการเปลี่ยนผานทางสังคม (Transmission Theories) ซึง่ มาจากทฤษฏีโครงสรางอีกชัน้ หนึง่
Mthethwam_Sommer (2014) กลาวถึง
แนวคิดของ De Marrias and Le Compte (2015) วา
โรงเรียนควรเสริมความเขมแข็งและอํานาจของสังคม โดย
เฉพาะอยางยิง่ การจัดสรร และการใชอํานาจ ซึง่ ตองควบคู
และสอดคลองกับคานิยมและความเชื่อของสังคม
วัตถุประสงคคือ 1) Marrow and Thus
(1995) กลาววา ตองรักษาไวซึ่งโครงสรางและนโยบาย
ทางสังคม และตองสอนใหเด็กรักชาติ เคารพกฎหมาย
และกติกาสังคม เคารพและเชื่อฟงผูใหญ 2) สงเสริมให
นักเรียนซึมซับวัฒนธรรมของชาติ 3) โรงเรียนตองจัด
หลักสูตรสงเสริมอาชีพ เพื่อเตรียมพรอมใหนักเรียนเขาสู
ระบบทุนนิยม โรงเรียนตองไมเพียงแตประกาศวาจะทํา
แตควรลงมือทําใหมั่นใจวาโครงสรางการทํางานเพื่อให
เกิดระเบียบขั้นตอนที่นําไปสูผลงานที่เปนรูปธรรม โดย
กํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และวั ต ถุ ป ระสงคที่ สั ง คม
ยอมรับ มีบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
นั ก คิ ด นั ก ทฤษฏี ด านความเปนธรรมทาง
สังคมเพื่อการศึกษา กลาวไววา บทบาทพื้นฐานของ
โรงเรียนคือ การยึดมั่นและคงไวที่จะอยูในกฎเกณฑของ
สังคม และวัฒนธรรมเพราะโรงเรียนเปนเครือ่ งมือในการ
สงผานวัฒนธรรมที่ดีงามและความเปนธรรมในสังคมให
ยั่งยืนตลอดไป
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Adams และ คณะ (2007) กลาวไววา
โรงเรียนควรมีโครงการพัฒนาพลังความเขมแข็งของสังคม
โดยสงเสริมความเปนประชาธิปไตย เพื่อความเปนธรรม
ทางสังคมดานการศึกษา บทความหลากหลายทางความ
คิด ศาสนา วัฒนธรรม และสถานะทางสังคมของผูคน
Bell (2007) กลาววา เปาประสงคของความ
เปนธรรมทางสังคม คือ ความสมดุลของการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมกับการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เปนธรรมเพือ่ ใหทุกคนในสังคมมีความมัน่ คงและปลอดภัย
ทั้งทางกายและจิตใจ
เกีย่ วกับทฤษฏีความเปนธรรมทางสังคมดาน
การศึกษา Freire (1970) ไดเขียนบทวิจารณไววา ครูหรือ
ผูทําหนาที่สอนตองพยายามสอนใหนักเรียนมีจิตสํานึก
แห งความเป นประชาธิ ป ไตยโดย Hooks (1994)
ไดอภิปรายเชนเดียวกันวาในอนาคตการเรียน การสอนไมใช
แตเรียนในหองเรียนเทานัน้ ควรเปนการแลกเปลีย่ นความรู
ระหวางครูกับนักเรียน เชนเดียวกับ Chomsky (2000)
ไดอภิปรายในเรือ่ งนีไ้ ววา ครูไมควรเปนเพียงผูสัง่ สอนตาม
ตํารา แตควรสอนแบบสงเสริมใหนักเรียนไดวิเคราะห
อยางมีเหตุผลถึงนโยบาย สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
วา สิ่งที่สงเสริมหรือขัดขวางความเปนธรรมทางสังคมคือ
อะไร Giroux (1988) ไดอธิบายไววา ครูควรมีสวนในการ
กําจัดความทุกขยากโดยตองเขาใจอยางถองแทถึงราก
เหงาของความทุกขยากและการครอบงํากดขี่ขมเหง
Lanksheae และ Me Laren (1993) ไดนํา
ทฤษฏีการวิเคราะห (Critical Theory) มาจําแนก สิ่งที่
บงวาครูหรือโรงเรียนมีความเปนธรรมและเสมอภาคหรือ
ไม มีดังนี้ คือ 1) มีสติและรอบคอบ 2) มีจิตสํานึกและ
สุนทรียสนทนา 3) สงเสริมประชาธิปไตย 4) ใฝรูและ
พัฒนาตนเอง 5) มีหลักสูตรที่เนนความสามารถที่หลาก
หลายโดยไมจํากัดสัญชาติ เพศ และชนชั้น
ทฤษฏี ก ารศึ ก ษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพื่อบุคคลที่
มีความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม เพื่อมุ งสราง
ความสั ม พั น ธที่ ดี บ นพื้ น ฐานประชาธิ ป ไตย ในเรื่ อ งนี้
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Banks (1999) ไดเสนอหลักการไว 4 ขอ ดังนี้ 1) หลัก
การอุดหนุนหรือการให (The Contribution Approach)
2) หลักการเสริมสราง (The Additive Approach)
3) หลั ก การเปลี่ ย นแปลง (The Transformation
Approach) 4) หลักการกระทําทางสังคม (The Social
Action Approach)
ทฤษฏีความเปนธรรมทางสังคมดานการ
ศึกษาประกอบดวย ทฤษฏีการวิเคราะหวิจารณ การศึกษา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฏียุคหลังความทัน
สมั ย (Post Modern Theory) และทฤษฏี ยุ ค หลั ง
โครงสรางนิยม (Post Structural Theory)
Freire (1970) ไดตัง้ ประเด็นไวในบทความเรือ่ ง
“Padagogy of the Oppressed : ภาระสําคัญของ
ครู” วา ครูควรสอนใหนักเรียนมีจิตสํานึกแหงความเปน
ประชาธิปไตย และควรใชขอสอบเปนแนวการวิเคราะห
อยางไรก็ตาม Hook (1994) ไดตั้งประเด็นไวในบทความ
เรือ่ ง “Teaching to Transgress : การสอนในทางทีม่ ชิ อบ
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย” วาในอนาคตหองเรียน
ควรเปนทีท่ คี่ รูและนักเรียนนําประเด็น ทางความรูมาแลก
เปลี่ยนถกเถียงวิพากษวิจารณ เชนเดียวกับ Chomsky
(2000) ไดกลาวไววา ครูไมควรเปนเพียงผูสอนตามตํารา
แตควรสอนใหนักเรียนไดฝกวิเคราะหประเด็นตางๆ เชน
ใหวิเคราะหวาใครมีบทบาทสําคัญในการจัดการนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือจะทําอยางไรเพื่อใหมีความ
เปนธรรมทางสังคมเกิดขึ้นไดทามกลางสิ่งที่ขัดขวางและ
สนับสนุน เปนตน Grioux (1988) ไดนําเสนอวา ครูควร
มีบทบาทในการกําจัดความทุกขวาตองเริ่มตนจากครู
ทําความเขาใจเรื่องของทุกขหรือการกดขี่ขมเหง Lankshear และ MeLaren (1993) ไดกลาวถึงหลักการ 6 ขอ
ในการพิจารณาวาสถาบันการศึกษานั้นมีความเสมอภาค
เทาเทียมหรือไม ไดแก 1) การสนับสนุนใหมีระเบียบกฎ
เกณฑที่รอบคอบ 2) มีจิตสํานึก 3) ใชสุนทรียะสนทนา
4) การใชปญญาอยางเปนประชาธิปไตย 5) การนําไป
สูการปฏิบัติที่มีความละเอียดออน และ 6) การยอมรับ
สนับสนุนความสามารถที่หลากหลาย ป 1988 เขาได

สรางความสัมพันธทีด่ รี ะหวางชนเผาพืน้ เมืองกับกลุมอืน่ ๆ
Focault (1980) ไดนําเอาทฤษฏีหลังความ
ทันสมัยมาอธิบายความสัมพันธระหวางอํานาจกับความรู
ซึง่ เขาเรียกวา “Regime of Truth : กฎแหงความจริง”
วาแตละสังคมจะมีนโยบายสาธารณะที่ถูกแถลงออกมา
เปนทีย่ อมรับและนําไปปฏิบตั ไิ ดจริง Mthethwam Sommers (2014) ไดกลาววาจิตสํานึกที่ดีและเครงครัด คือ
การใหขอมูลขาวสารที่เปนธรรมแกสังคม Cherryholmes (1988) นักทฤษฏีหลังโครงสรางนิยามกลาววา
อํานาจทีแ่ ทจริงของประชาชนคือคุณคาทีย่ งิ่ ใหญแหงมวล
มนุษยชาติ ดังนั้นเราจึงควรเสริมสรางทุนทางวัฒนธรรม
ใหแกนักเรียน
ในป ค.ศ.2012 Cazden ไดนําเสนอกรอบ
แนวคิดสําหรับความเปนธรรมทางสังคมดานการศึกษา
(Framework for Social Justice in Education) โดย
กลาวถึง 3 มิติ ของความเปนธรรมทางสังคม คือ 1) การ
ปฏิรูปทางเศรษฐกิจ 2) การปฏิรูปทางวัฒนธรรมสอง
มิตแิ รกนีจ้ าํ เปนสําหรับการปดหรือลดชองวางในสังคม
และ 3) การปฏิรูปนโยบายสาธารณะซึ่งสําคัญสําหรับ
การสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนและชุมชน
ในป ค.ศ.2013 Shaeffer ไดยื่นขอเสนอตอ
องคการยูนิเซฟ เรื่อง Identifying and Good Practice
in Equity and Child-Friendly Education (การสงเสริม
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อความเปนธรรมและการศึกษาที่เปน
มิตรกับเด็ก) สรุปความวา การศึกษาที่เปนมิตรกับเด็ก
จะตองยึ ด เอาเด็ ก เปนศู น ยกลางและขจั ด สิ่ ง กี ด ขวาง
การเขาถึงโอกาสทางการศึกษาใหหมดไป เนนการเปดโอกาส
ใหเด็กไดแสดงศักยภาพอยางเต็มทีโ่ ดยยึดหลักสิทธิมนุษย
ชนและความเปนธรรม และความเสมอภาคของสังคม
เมื่อประเด็นเรื่องความเปนธรรมทางการ
ศึกษาไดรับความสนใจ และถูกยกเปนประเด็นสําคัญของ
ความเปนธรรมในสังคม สิ่งที่เยาวชนตองการไมเพียง
แตการเปนแมแบบทีด่ ี และการวิเคราะหความตองการดาน
ความรูใหม แตยังประกอบดวย ความตองที่จะไดรับการ
ดูแลกายใจอารมณ สัมพันธภาพและการสือ่ สารทางสังคม
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ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต และคานิยมที่เหมาะสม
เพื่อใหใชชีวิตไดอยางอิสระ และมีชีวิตที่ดีในอนาคต
นักปรัชญาไดถกเถียงถึง “สิง่ ทีค่ วรเปนสิง่ ที่
ตองทํา” คือการหาทางเลือกใหแกปจเจกบุคคลงานของ
นักการศึกษา คือการใหโอกาสแกปจเจกบุคคล เพือ่ ใหเขา
มีทางเลือกที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวิถีสังคมของแตละ
คน และนักการศึกษาตองใหความสําคัญแกคุณภาพสังคม
ของสังคมโลกดวย
เห็นดวยกับนโยบายรัฐบาลในการสรางสังคม
สันติสุข แตในฐานะพลเมืองเราควรมีสวนผลักดันใหเกิด
การตื่นตัวในการกําจัดการกดขี่ข มเหงสรางความทุกข
การเลือกปฏิบัติและการใชอํานาจมิชอบ แตในที่สุดแลว
ในฐานะนักการศึกษาเราควรจัดสิง่ สนับสนุนเพือ่ เด็กทุกๆ
คนมีความสุขในชีวิตโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้เพื่อสง
เสริมคุณภาพสังคมโลกดวย
ในการประกอบอาชีพครู ตองฝาฟนความ
แตกตางหลาหลายของผูคนซึ่งมีหลายชวงอายุ แตงาน
สํ า คั ญ ของนั ก ศึ ก ษา คื อ การพั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เพื่ อ
ใหผูปกครองมีชีวิตที่ดีดวย
เรายอมรั บ ความคิ ด เห็ น ตางๆ แตเรามุ ง
พั ฒ นาอาชี พ ให แก เยาวชนจนตลอดอายุ ข องเขา
ใหมีศกั ยภาพและทักษะทีห่ ลกาหลาย สิง่ ทาทายและกาว
สําคัญ คือเราจะตองสรางอาชีพผานระบบการศึกษา
เพราะในยุคดิจิตอลที่ทุกอยางรวดเร็วแบบปจจุบันนี้สง
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ทิศทางนโยบาย ความปลอดภัย
สุขภาพ และการศึกษาเด็กในยุคปจจุบัน ถูกเรียกวา
Digital Natives (สัญชาติดิจิตอล) เขาเหลานี้เขาถึง เรียนรู
และตัดสินใจอยางรวดเร็วมากกวาคนในยุคยอนถัดไป
ในขณะที่ เ ราคาดหวั ง วาจะควบคุ ม ความ
ทาทายและมุ งสรางคนรุ นใหมใหเปนประชากรโลกที่มี
สมรรถนะสูง เราคิดแตจะสอนในโรงเรียน แตวัยรุ น
ยุคปจจุบันชอบเรียนผานระบบดิจิตอล ดังนั้นครูจึงตอง
ตามใหทันวัยรุนกลุมนี้ การรอสอนเพื่อเด็กมาโรงเรียนดู
จะใชไมไดอีกตอไปในอนาคตอันใกล ปญญาใหญใน
ปจจุบันคือทําอยางไรเด็กจะสนใจสิ่งที่ครูสอน
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นอกจากที่กลาวขางตนแลว ขณะนี้ยังมีเด็ก
ที่อยูในครอบครัวยากจนในหลายประเทศที่เขาไมถึงการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นสิ่งที่ทาทายในสถานการณเชนนี้
คือ เราจะตองกระจายการศึกษาใหเขาถึงเพือ่ ใหเด็กเหลา
นั้นชวยเหลือตนเองไดอยางยั่งยืน และเติบโตเปนผูใหญ
ตอไป
ท ามกลางป ญหาทุ น นิ ย มในเมื อ งใหญ
พลเมืองโลกจํานวนไมนอยที่ไมสามารถเขาถึงการศึกษา
ไดอยางทีค่ วรจะเปน สิง่ ทีท่ าทายในประเด็นนีค้ อื พวกเรา
ควรสละความสุ ข สบายสวนตั ว เพื่ อ ไปเสริ ม สรางพลั ง
อํานาจของคนเหลานี้ เพื่อใหเขาเปนพลเมืองที่สราง
ประโยชนแกสังคม
ความทาทายทีเ่ รากําลังเผชิญหนากับมัน คือ
การทําหนาทีน่ กั การศึกษาทีต่ องจัดการศึกษาแกคนทีข่ าด
โอกาสทางการศึกษา และทําใหคนที่มีโอกาสแตเรียน
ไมสําเร็จ ซึง่ สถานการณจริงทีป่ รากฏ คือปจจัยทางสังคม
วัฒนธรรม ทําใหผูทีไ่ ดรับอภิสทิ ธิม์ โี อกาสเขาถึงการศึกษา
มากกวาผูอื่น ซึ่งเปนกลุมแรงงาน คนยากจนที่มีความ
ลําบาก พวกเขาเหลานี้ควรไดรับการพัฒนาพลังอํานาจ
ใหดีขึ้น และหลุดพนจากสถานการณดังกลาว
ประสบการณตรงในการปดชองวางระหวาง
ผู ด อยโอกาสและผู ได รั บ โอกาสทางการศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยบาเกียว ตัง้ แตป ค.ศ.1948 เปนตนมาโดย
ผู กอตั้ ง มหาวิ ท ยาลั ย บาเกี ย วไดกํ า หนดใหเราเปดรั บ
นักศึกษาที่สมัคเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไมแบง
ระดั บ ชนชั้ น ดั ง นั้ น จะไมมี ก ารกี ด กั น ทางการศึ ก ษา
แมเขาเหลานั้ น ขาดแคลนทุ น ทรั พ ยเราเรี ย กมั น วา
แกนวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยฯ จนเรากลายเปนเจาของ
“พื้นที่เสรีแหงการเรียนรู อยางยั่งยืน”
4.3 สรุปการอภิปราย หัวขอ “นวัตกรรมสุด
ซอยเพื่อการปฏิรูปการศึกษา”
(Radial Innovation for Educational
Reform) ผูอภิปรายประกอบดวย
1. ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังสี ประธาน
กรรมการสาขาการศึกษาสํานักงานคณะกรรมการ วิจัย
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แหงชาติ (วช.)
2. รศ.ดร.พีรสิทธิ์ คํานวณศิลป ที่ปรึกษา
ดานการวิจัยและกิจการระหวางประเทศ วิทยาลัยการ
ปกครองทองถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูกอตั้งและอดีต
คณบดี วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น
3. ดร.สาธิ ต วิ ท ยากร ผู เชี่ ย วชาญดาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
4. รศ.ดร.เจษฏ โทณะวนิก คณบดีคณะ
นิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
ผูดําเนินการอภิปราย
5. ดร.กาญจนา :
- มีคน 11 ลานคนไมจบการศึกษาภาค
บังคับ
- องคประกอบของระบบการศึกษามี
2 สวนหลักๆ คือ 1) ผูเรียน และผูสอน/ผูบริหารการศึกษา
มีบทบาทใหความรูเพือ่ ใหเขามีชวี ติ ในศตวรรษที่ 21 และ
2) สิ่งแวดลอมประกอบดวย สถานที่ หลักสูตรและผูสอน
- การเรียนการสอนไมใชบทบาทของครู
เพียงผูเดียว แตเปนหนาที่ของทุกคน
- วช. เนนเรื่อง Utilization คือการนํา
ผลวิจัยไปใชประโยชนซึ่งก็คือหัวใจของงานวิจัย
- ผลการวิ จั ย ต องนํ า สู นวั ต กรรม
(innovations) และมุงสูทางการคา (Commercial)
6. ดร.เจษฏ :
- สรุ ป วาจุ ด สํ า คั ญ ของการวิ จั ย คื อ
การเชื่อมตอผลการวิจัยสู นวัตกรรมจากสุดซอยสู ถนน
Highway
7. ดร.พีรสิทธิ์ :
- การศึกษาของไทยจําเปนตองปฏิรูป
2 ประเด็น คือ คุณภาพ และ โอกาส และความเทาเทียม
- ดานคุณภาพ มีขอมูลสําคัญ เชน การ
ศึกษาของไทยอยูในอันดับทายๆ ของโลก (อันดับที่ 78)
และเอเซีย (อันดับที่ 8) บัณฑิตในมหาวิทยาลัยมีปญหา
ในการนําความรูไปใช สอนแบบชาตินิยมสุดโตง (Hyper
Nationalism) มุงเนนใบปริญญามากกวาความรูทีจ่ ะไดรับ

- ดานโอกาสและความเทาเทียม มีขอมูล
เชน เด็ก 75% ไดเขาโรงเรียนเมือ่ อายุ 6-7 ป งบประมาณ
ดานการศึกษาของไทย จัดสรรมากเปนอันดับที่ 1-2 ของ
โลก แต 25% ของงบประมาณ คือเงินเดือนและสิง่ อํานวย
ความสะดวก และใชอํานาจทางการเมืองจัดสรรงบประมาณ
และพบวาเด็กไทยจบปริญญาตรี อานหนังสือเฉลี่ยวิชา
ละ 9 หนา
8. ดร.วิทยา : อภิปรายในประเด็น
- ทําไมการศึกษาของเราจําเปนตองปฏิรปู
- ปฏิรูป กับ เปลี่ยนรูป (Reform vs
Transform)
- เปลี่ยนรูป อะไร
- แผนการ (System)
- ในทางปรัชญา (The Academic)
- ผู มี ส วนเข าร วม (The Stake
Participate)
9. ดร.เจษฏ : สรุปโดยภาพรวม
- ประเทศไทย ตองมีการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อใหเกิดความยุติธรรมทางสังคม การศึกษาเริ่ม
ตนที่นักเรียนตองมีระเบียบวินัยและรูจักหนาที่ และสง
เสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม
โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
5. อภิปราย
5.1 การดําเนินงานในครั้งนี้ไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายเปนอยางดี ทั้งโดยอนุกรรมการเองไดมีการ
คัดเลือกผูเชี่ยวชาญที่ปฏิบัติงานจริง มีการประชุมและ
แบงหนาที่กันตามความถนัดทําใหไดขอมูลที่ครบถวน
และสามารถตีพิมพเผยแพรผลงานได
5.2 ปณิธานของ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ
ผู รั บ ใบอนุ ญ าต ในการกอตั้ ง โรงเรี ย นกระแสพั ฒ นา
เพชรบูรณการเดนฮิลล พลพาณิชยการ และวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย คือ “การศึกษาของชาวชนบท คืออนาคต
ของประเทศไทย” (กิตติภพ หงษา, 2558) ซึ่งสอดคลอง
กั บ มู ล นิ ธิ พั ฒ นาชุ ม ชนอยางยั่ ง ยื น จั ง หวั ด ขอนแกน
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“พลังรากหญาคือพลังแผนดิน” (อภิสทิ ธิ์ ธํารงรางกูร, 2545)
และสอดคลองกับหัวขอการประชุมวิชาการ3 การปาฐกถา
ของ Dr.Dhanna Kerina B.Rodas ในหัวขอ “การปฏิรปู
การศึกษาเพือ่ ความเปนธรรมในสังคม ค.ศ.2015” และ
การอภิปรายของวิทยากรแตละทานในหัวขอ “นวัตกรรม
สุดซอยเพื่อปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งประเทศไทยตองมีการ
ปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อใหเกิดความยุติธรรมทางสังคม
โดยการศึกษาตองเริ่มตนที่นักเรียน ตองมีระเบียบวินัย
รูจักหนาที่ และสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นและ
ชุมชนมีสวนรวม โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติ
และทองถิน่ ทัง้ นีเ้ พือ่ ใหเยาวชนของชาติเปนผูทีม่ งใฝเรี
ุ ยน
เพียรทําดี รักศักดิ์ศรี มีประชาธิปไตยและเปนคนที่เกงดี
มีภาวะผูนําสําหรับนักบริหารการศึกษาเปนการทํางานให
บรรลุเปาหมายจะเปนหนาทีห่ ลักของผูบริหาร โดยภาวะผูนํา
แก นแท คื อ เป นการทํ า หน าที่ เ กี่ ย วข องกั บ งานของ
ผูบริหารดานการสื่อสารกับบุคคลอื่นมากกวา ผูนําที่ดี
และมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถ
ประเมินไดจากการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหผูใตบังคับบัญชา
มีการปรับตัวและพรอมที่จะทํางานแบบมีส วนรวมให
บรรลุเปาหมาย (ชีวิน ออนละออ, 2559)
6. บทสรุป
6.1 การกลาวเปดประชุมวิชาการรวม CASNIC
+ ESTA 2015.
ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ได
กลาวถึงประเด็นสําคัญ คือ โลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงจาก
ทุกวันนี้ เนื่องจากมีแรงผลักที่สําคัญ 1) คนมีอายุยืนยาวขึ้น
2) การเพิ่มขึ้นของเครื่องมือ กลไก ที่มีความทันสมัยมาก
3) โลกแหงการคํานวณ 4) สังคมแหงการสื่อสาร 5)
องคการที่มีโครงสรางสลับซับซอน และ 6) การเชื่อมตอ
ยอโลก ซึง่ เราตองเตรียมเด็กลูกหลาน ใหคุนเคยกับความ
ทาทาย ดวยการเตรียมความรูทีเ่ หมาะสมกับยุคสมัย และ
พัฒนาทักษะทีจ่ าํ เปน โดยมอบองคความรู และทักษะใหมๆ
ดานภาวะผูนําใหแกนักเรียน นักศึกษา ดวยภาวะผูนํา
VUCA ไดแก
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V – Vision วิสัยทัศน
U – Understanding ความเขาใจ
C – Clarity ความชัดเจน
A – Agility เฉลียวฉลาด ปราดเปรียว วองไว
ดวยคุณลักษณะ 5 F คือ Focus ชัดเจน ตรง
ประเด็น Fast รวดเร็ว Flexible ยืดหยุน และ Fun
สนุกสนาน Friendly เปนมิตร
6.2 ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อความยุติธรรมในสังคม : 2015”
Dr.Dhanna Kerina B.Rodas อธิการบดี
มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟลิปปนสแสดงปาฐกถา
พิเศษ โดนกลาวถึงความเปนธรรมทางังคมเพือ่ การศึกษา
มีประเด็นทีถ่ กเถียงกันมานาน และมีทฤษฏีตางๆ ซึง่ นักคิด
นักทฤษฏีดานความเปนธรรมทางสังคมเพื่อการศึกษาได
กลาววาบทบาทพื้นฐานของโรงเรียน คือ การยึดมั่น
และคงไวที่ จ ะอยู ในเกณฑของสั ง คม และวั ฒ นธรรม
เพราะโรงเรียนเปนเครื่องมือในการสงผานวัฒนธรรม
ที่ดีงาม และความเปนธรรมในสังคมใหยั่งยืนตลอดไป
ทฤษฏีความเปนธรรมทางสังคมดานการ
ศึกษาประกอบดวยทฤษฏีการวิเคราะหวิจารณ การศึกษา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฏียุคหลังความ
ทันสมัยและทฤษฏียุคหลังโครงสรางนิยม
การศึกษาที่เปนมิตรกับเด็กจะตองยึดเด็ก
เปนศูนยกลาง และขจัดสิ่งกีดขวางการเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษาใหหมดไป เนนการเปดโอกาสใหเด็กได
แสดงศักยภาพอยางเต็มที่ โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน
ความเปนธรรม และความเสมอภาคของสั ง คม สิ่ ง ที่
เยาวชนตองการไมเพี ย งแตการเปนแมแบบที่ ดี การ
วิเคราะหความตองการดานความรูใหม แตยังประกอบ
ดวย ความตองการทีจ่ ะไดรับการดูแลดานกายใจ อารมณ
สัมพันธภาพ และการสื่อสารทางสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะชีวิต และคานิยมที่เหมาะสม เพื่อใหใชชีวิต
ไดอยางอิสระและมีชีวิตที่ดีในอนาคต
งานสําคัญของนักการศึกษาคือการพัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อใหผูปกครองมีชีวิตที่ดี มุงพัฒนาอาชีพใหแก
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เยาวชนจนตลอดอายุของเขาใหมีศักยภาพและทักษะ
ที่หลากหลาย ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยบาเกียว ไดกําหนดให
เปดรับนักศึกษาที่สมัครเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยโดย
ไมแบงระดับชนชั้น ไมมีการกีดกันทางการศึกษา แมเขา
เหลานั้นขาดแคลนทุนทรัพย เราเรียกวา แกนวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ จนเรากลายเปนเจาของ “พื้นที่เสรี
แหงการเรียนรู อยางยั่งยืน”
6.3 การอภิปรายหัวขอ “นวัตกรรมสุดซอยเพือ่
การปฏิรูปการศึกษา”
ประเทศไทยตองมีการปฏิรูปทางการศึกษา
เพื่ อ ใหเกิ ด ความยุ ติ ธ รรมทางสั ง คมการศึ ก ษาเริ่ ม ตน
ทีน่ กั เรียนตองมีระเบียบวินยั และรูจักหนาที่ และสงเสริม
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่ น และชุ ม ชนมี ส วนรวม
โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
ขอเสนอแนะ
1. การจัดประชุมวิชาการควรมีการเก็บ
ขอมูล การกลาวเปดประชุม การปาฐกถาพิเศษและการ
อภิปรายของวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ มาตีพิมพเผยแพร
เพราะนอกจากทําใหผูไมไดเขาประชุมไดมีโอกาสรับรูแลว
ยังสามารถเปนหลักฐานทางวิชาการใหผูสนใจไดศึกษา
เปนแนวทางนําไปใชหรือเปนขออางอิงตอไป
2. การดํ า เนิ น การจั ด ประชุ ม วิ ช าการใน
ปตอไป ควรคัดเลือกอนุกรรมการทีเ่ ชีย่ วชาญในแตละดาน
มารวมกันปฏิบัติหนาที่เพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมเชนนี้
อีก โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมีโอกาส
ฝกปฏิบัติโดยมีอาจารยคอยชวยเหลือแนะนํา อานแกไข
ตีพิมพเผยแพรเพราะสุดยอดแหงการทํางานบัณฑิตจะ
ตองสามารถนํ า ขอมู ล ที่ ร วบรวมมาเรี ย บเรี ย งใหเปน
เรื่องราวตีพิมพเผยแพรผลงานได
3. ผูบริหารการศึกษา ครูอาจารย นักศึกษา
และผู สนใจ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของในหนาที่
ควรพัฒนาตนเองใหเกิดการปฏิรปู ตนเองและประเทศชาติ
ตอไป

4. นักวิชาการควรนําองคความรูไปพัฒนา
การปฏิรูปการเรียนรู ในทุกประเด็นการศึกษาของชาติ
ใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
7. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคุณผูรับใบอนุญาต ศาสตราจารย
ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษม
ชนะวงศ อธิ ก ารบดี วิ ท ยาลั ย บั ณ ฑิ ต เอเซี ย รวมถึ ง
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ที่เห็นความสําคัญและเปดโอกาสให
คณะอนุกรรมการทุกทานไดแสดงความสามารถตาม
ความถนัด จึงไดมีผลงานปรากฏ ขอบคุณผู รวมงาน
ทุกทานที่ไดทํางานอยางเต็มศักยภาพ
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