
บทวิเคราะหการศึกษาไทยในอดีต  
(กอนมี พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ 2542) 

 

วิโรจน สารรัตนะ 

 

กลาวนํา 

ในชวงทศวรรษที่ผานมา มีนักวิชาการหลายทาน ใหขอวิพากษวิจารณตอการจัดการศึกษาในระยะนั้น
หรือกอนหนานั้นวา มีปญหาหรือความผิดพลาดอะไรเกิดขึ้นบาง โดยเชื่อมโยงไปถึงยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศและการพัฒนาชนบทในระยะนั้นดวย ขณะเดียวกันก็ไดใหขอเสนอแนะเพื่อเปนทางเลือกใหมไวดวย ขอ
วิพากษวิจารณและขอเสนอแนะตางๆ เปนประเด็นที่นาสนใจ จึงจะขอนํามากลาวถึงในที่นี้ เพื่อต้ังประเด็นคําถาม
วา ปญหาหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอดีตนั้น ไดรับการแกไขหรือพัฒนาใหดีขึ้นแลวหรือไม อยางไร 
โดยเฉพาะประเด็นตาง ๆ ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติการ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 

สุมน อมรวิวัฒน (2529) กลาวถึงการจัดการศึกษาในระยะนั้นวา หลักและกระบวนการศึกษาของไทยที่
จัดอยู ไดรับเอาแนวคิดของชาติอื่นมาเปนสวนมาก ลักษณะดังกลาวไดทําใหกระบวนการศึกษาไทยและ
กระบวนการชีวิตไทย แยกกันไปคนละทาง นับวันจะไกลหางออกไปทุกที "เด็กนอยเมื่อเริ่มเขาเรียนในระบบ
โรงเรียน เขาจะเริ่มหางไกลจากพอแม การศึกษาในโรงเรียนแตกตางและไมมีพ้ืนฐานจากสิ่งที่เขาเรียนรูใน
ครอบครัว เขาเรียนสูงขึ้นเทาใดเขาก็จะรังเกียจบาน วัด ชุมชน ที่เขาอยูและเปนถิ่นกําเนิดของเขา ยิ่งเรียนมากขึ้น
เขาจะรูเนื้อหาวิชามากขึ้น แตเขายิ่งไดรับการฝกฝนอบรมจิตใจนอยลง เขาขาดโอกาสในการคิดหาเหตุผล ขาด
ความกระหายใครรู และไมไดสัมผัสกับสุนทรียภาพที่มีอยูอยางลนเหลือในบานเมืองของเรา การศึกษาที่มีหลัก
ความคิดพื้นฐานของฝรั่ง ไดทําใหเด็กและเยาวชนไทยไดรับการปรับพฤติกรรมใหตกเปนทาสของวัตถุ ถูกเคลือบ
และฉาบทาดวยวัฒนธรรมเทียม ในที่สุดน้ําเลี้ยงในหัวใจของคนก็แหงเหือด นักเรียนและบัณฑิตไทยที่สอบผาน
การวัดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวนมากมายในแตละป มิไดเคยรูจักวิเคราะหตนเอง และไมรูจักแกนแทของ
วิถีชีวิตไทย อันเปนแหลงกําเนิดของตน ทุกวันนี้เราจึงไดเห็นคนหนุมสาวจํานวนมากที่เปนฝรั่งผิวเหลือง เดิน
ขวักไขวอยูตามศูนยการคา ดวยหัวคิดที่วางเปลาและไมเคยคิดถึงวันขางหนา ไมวาจะเปนอนาคตของบานเมือง 
ครอบครัว หรือแมแตของตนเอง การศึกษาที่เนนหนักในความรูเนื้อหาวิชา ปริญญาและประกาศนียบัตร ที่เปน
คานิยมเทียม ไดทําใหเยาวชนดูถูกพอแมและกําพืดของตน เด็กยิ่งเรียนสูงเขาก็จะเหินหางจากครอบครัวของเขา 
สิ่งที่เขาเรียนที่โรงเรียน ไมใชสิ่งที่เขาพบในบาน ประสบการณที่เขาไดเรียนรูจากการศึกษา จึงนํามาใชไดนอยใน
ชีวิตที่ยึดความพอเหมาะพอดีแบบไทย เยาวชนไทยรุนใหมจึงเปนฝรั่งจมูกแบน ที่ใชชีวิตอิสระเสรีแบบฝรั่งหลอก 
ๆ คือ เสรีที่จะเสเพล แตไมรูจักพึ่งตนเอง และไมทํางานหนักเอาจริงเอาจังเหมือนฝรั่งแท ๆ " 
สภาพของปญหาดังกลาว สุมน อมรวิวัฒน เสนอใหคนไทยและนักการศึกษาไทยไดหันมาดู วิถีชีวิตและทองถิ่น
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ของเราเองวา อะไรคือแกนแทและสาระอันดีงามที่เปนพื้นฐานใหเราจัดการศึกษา และการเรียนการสอนที่
สอดคลองสัมพันธและนําไปสูการวัฒนาของชีวิต โดยเฉพาะวัฒนธรรม ปญญาธรรมและเมตตาธรรม ซึ่ง
เมืองไทยและคนไทยมั่งมีอยางลนเหลือ แตไมรูไมรักไมเอาใจใส  

โอวาท  สุทธนารักษ  (2529) กลาววา นับตั้งแตไดมีการตั้งโรงเรียนหลวงแหงแรกขึ้นใน
พระบรมมหาราชวังในป พ.ศ. 2414 และโรงเรียนหลวงสําหรับประชาชนทั่วไปแหงแรกที่วัดมหรรณพาราม เมื่อ
ป พ.ศ. 2428 และมีการขยายการศึกษาเพื่อทวยราษฎรออกไปยังหัวเมือง ในป พ.ศ. 2441 จนถึงป 2464 ซึ่งรัฐบาล
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษาฉบับแรก บังคับเด็กทุกคนที่อายุ 7 ขวบ ตองเขาโรงเรียนจนถึงอายุ 14 
ขวบนั้น การศึกษาในรูปแบบสมัยใหมก็ไดครอบงําสังคมไทยในฐานะที่เปนกลไกทางดานอุดมการณของรัฐ
ต้ังแตบัดนั้นเปนตนมา การศึกษาในรูปแบบเกาซึ่งดําเนินไปในลักษณะที่เปน "วิถีชีวิต" อันสอดคลองกับชุมชนก็
คอย ๆ ถูกทําลายและลดคุณคาลงทั้งทางดานเนื้อหาและรูปแบบการเกิดขึ้นของระบบโรงเรียนแบบสมัยใหมใน
ชวงเวลานั้นยอมมีเหตุผลรองรับ ทั้งที่เปนแรงบีบคั้นจากภายในและภายนอก กลาวคือ เพื่อสรางความรูสึกรวมกัน
ของคนในชาติแบบรัฐประชาชาติ และเพื่อผลิตกําลังคนเขารองรับระบบราชการที่กําลังขยายตัว โดยมีจุดมุงหมาย
เพื่อปรับปรุงประเทศใหทันสมัยและพนจากการคุกคามของจักรวรรดินิยมตะวันตก แตเมื่อกาลเวลาไดผานไป 
สภาพความจําเปนของปญหาและความตองการทางการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป ระบบการศึกษาแบบสมัยใหมก็หา
ไดรับการปรับตัวตามไม และสืบเนื่องจากระบบการเมืองการปกครองที่รวมอํานาจเขาสูศูนยกลางอยางเหนียว
แนน ไดสงผลใหระบบการศึกษาไทยเปนระบบที่ยากตอการกระจายอํานาจไปสูภูมิภาคและทองถิ่น  

ผลจากการรวมศูนยอํานาจในการจัดการศึกษาเขาสูสวนกลางเทาที่ผานมา ไดสงผลเสียหายอยางลึกซึ้ง
ตอการทําลายลางการศึกษาแบบประเพณีนิยมในชนบทไทย เพราะในขณะที่ระบบการศึกษาสมัยใหมสรางภาพ
ลวงตา ใหบุคคลในสังคมยอมรับถึงการผูกขาดอํานาจในการจัดการศึกษาไวกับสถาบันการศึกษา อันมีครูและ
นักการศึกษา ตลอดจนผูบริหารการศึกษาในระดับตาง ๆ เปนตัวแทนนั้น ในขณะเดียวกันก็ลดคาของกระบวนการ
เรียนรูและบุคลากรในชุมชนอื่น ไดแก พระ หมอผี หมอแผนโบราณ คนเฒาคนแก ฯลฯ ใหอยูนอกกระบวนการ
ทางการศึกษา การศึกษาถูกเนนวาจะเกิดขึ้นไดก็เฉพาะในหองเรียนหรือสถาบนัการศึกษาเทานั้น แมจะมีการศึกษา
นอกโรงเรียนเขามาเปนสวนเสริมก็ตาม แตก็เปนไปเพียงเพื่อเสริมจุดออนของการศึกษาในระบบโรงเรียนเปน
หลักใหญเทานั้น ยังหาไดตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในลักษณะที่เปนวิถีชีวิตของชุมชนไม 

นอกเหนือจากการศึกษาสมัยใหมจะแบงแยกภูมิปญญาของชุมชนออกไปแลว การศึกษายังถูกทําใหเปน
เรื่องเฉพาะศาสตร เฉพาะสาขาเฉพาะแขนง ที่มีเฉพาะนักการศึกษาเทานั้นที่เปนผูรูหรือผูเช่ียวชาญ บุคคลอื่น ๆ ที่
อยูนอกเหนือจากแวดวงทางการศึกษา เชน นักพัฒนา นักเศรษฐศาสตร นักการเมือง พอคา ตลอดจนประชาชน
ทั่วไป ถูกกีดกันมิใหเขามามีสวนในการจัดการศึกษา เพราะถือวา หาใชผูรูหรือผูเช่ียวชาญไม แมแตในระหวาง
ศาสตรทางการศึกษา ก็ยังมีการแบงแยกความชํานาญเฉพาะแขนงดวยกันเอง การเรียนรูที่จะสัมพันธภายใน
ศาสตรของตนเองและระหวางศาสตรอื่น ๆ ถูกทําใหเปนเรื่องยาก  

เมื่อระบบการศึกษาแบบรวมศูนยอํานาจไดแพรหลายเขาไปในชนบท ผลที่ตามมาก็คือ เด็กชนบทถูกยัด
เยียดใหเรียนรูจากหลักสูตรที่ถูกกําหนดจากสวนกลาง อยางไมสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของ
ชุมชน เปนหลักสูตรที่พยายามสอนใหเด็กชนบทมีคานิยมแบบสังคมเมือง ทั้งจากหลักสูตรที่เปนทางการ และ
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หลักสูตรแอบแฝงที่ผานทางกระบวนการสังคมประกิตภายในโรงเรียน ทันทีที่เด็กยางกาวเขาโรงเรียน เด็กจะรูสึก
แปลกแยกกับชุมชน เพราะถือวาตัวเองเปนผูมีการศึกษาที่เหนือกวาบรรพบุรุษของตนในชุมชน ยิ่งเด็กเขาไปอยู
ในกระบวนการหลอหลอมความคิดและบุคลิกภาพจากทางโรงเรียนมากเพียงใด เด็กก็จะยิ่งรูสึกแปลกแยกกับ
ชุมชนมากขึ้นเพียงนั้น ดังจะเห็นไดวา มีเด็กสักกี่คนเมื่อจบ ม. 3 แลว ยอมกลับไปชวยพอแมของตนทําไรนา แม
เด็กที่จบเพียงระดับประถมศึกษาก็เริ่มรูสึกดูถูกการใชแรงงานแลว การดูถูกวิถีชีวิตของบรรพบุรุษของตนนั้น แท
ที่จริงก็คือ การดูถูกวิถีชีวิตของตนเองนั่นเอง 

นอกจากนี้เพราะเหตุที่การศึกษาผูกติดกับการเลื่อนตําแหนงทางสังคม โดยอาศัยปริญญาบัตรและ
ประกาศนียบัตรเปนใบเบิกทาง ไดสงผลใหคานิยมทางการศึกษาของเด็ก ตลอดจนผูปกครองยึดมั่นอยูกับอํานาจ
ดลบันดาลของศักยภาพทางการศึกษาวา สามารถทําใหตนเปลี่ยนสถานภาพจากชาวไรชาวนาขึ้นไปสูชนช้ันกลาง
ได การศึกษาในความหมายของชาวชนบทมิไดมีคาเปนเพียงองคคุณสําหรับการดํารงตนเปนพลเมืองดี และนํา
ความรูไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน หากแตมันคือ จุดเริ่มตนของการกาวเขาสูบันไดดาราที่สังคมสรางภาพลวง
ตาใหความขัดแยงที่เกิดขึ้นดังเปนที่ประจักษกันดีอยูก็คือ ในขณะที่ชาวชนบทตกอยูภายใตการครอบงําจาก
คานิยมแหงการไตเตาทางการศึกษา เกิดภาพลวงตาที่สังคมสรางใหเขาใจวา การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการ
เลื่อนตําแหนงและฐานะทางสังคม แตในขณะเดียวกัน ผลจากความลมเหลวในการพัฒนาชนบทที่ผานมา ไดทํา
ใหชาวชนบทไมอาจมีศักยภาพทางเศรษฐกิจอยางเขมแข็ง พอที่จะตอบสนองตอความคาดหวังทางการศึกษาได
ทัดเทียมกับชนชั้นกลางและชนชั้นสูงในเมือง สิ่งที่เกิดจากความขัดแยงดังกลาว คือ เด็กที่จบระดับประถมศึกษา
และไมไดเรียนตอ เพราะฐานะทางเศรษฐกิจของพอแมไมเอื้ออํานวย ก็จะเกิดความรูสึกต่ําตอยทางการศึกษา รูสึก
ดูถูกตนเองที่ไมอาจไตเตาทางการศึกษาได เพราะระบบโรงเรียนไดสอนวา การศึกษาจะเกิดขึ้นไดก็เฉพาะใน
หองเรียนเทานั้น สวนเด็กที่มีโอกาสเรียนตอก็จะไมหยุดอยูเพียงระดับมัธยมศึกษา เพราะการศึกษาในระดับนี้ ยัง
ไมมีศักยภาพเพียงพอ ในการเลื่อนฐานะของตนเองได เด็กจะมุงแขงขันเพื่อไปสูยอดปรามิดทางการศึกษา แม
จะตองเขาไปศึกษาในคณะวิชาที่ทราบกันดีวา ไมตอบสนองตอความตองการของตลาดแรงงาน เด็กก็ตองอยูใน
ภาวะจํายอม เพราะไมอาจมีอะไรไปตอรอง 

ผลที่ตามมาจากนี้ก็คือ ภาวะการวางงานของผูมีการศึกษา ซึ่งนับวันจะขยายตัวและทวีความรุนแรง จน
อาจกลายเปนปญหาทางการเมือง และเปนการยากที่จะคาดหวังใหเด็กเหลานี้ นําความรูที่ไดรับจากการศึกษา
กลับไปทองถิ่นของตนเอง เพราะตลอดเสนทางแหงการศึกษาที่เด็กกาวเดินมานั้น เด็กตองเรียนรูในสิ่งที่ไม
สัมพันธกับชีวิตจริง และที่สําคัญคือ เขารูสึกแปลกแยกกับวิถีชีวิตของตนเอง จนไมอาจมีความรูสึกรวมเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับชุมชนดั้งเดิมของตนเองได ในการนี้ สิ่งที่รัฐแสดงความรับผิดชอบในปญหาทางการศึกษาที่
เกิดขึ้นคือ การพยายามชี้ใหเห็นวาการศึกษาเปนไปเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคคล มิใชเปนเพียงเพ่ือหางานทํา
เทานั้น แตสิ่งที่กลับลืมช้ีแจงก็คือ การศึกษามีคุณคาเพียงใดตอการพัฒนาศักยภาพของบุคคลใหสอดคลองกับ
ปญหาและความตองการของชุมชน 

รัฐมีแนวโนมที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปเปน 9 ป หากแนวคิดนี้ไดรับการผลักดันใหเปนจริง
เมื่อใด ผูที่รับเคราะหมากที่สุดก็คือ ชาวชนบท ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศนั่นเอง เพราะลําพังเพียงการศึกษา
ภาคบังคับ 6 ปที่เปนอยูในปจจุบัน เด็กก็แทบจะไมไดอะไรไปจากระบบโรงเรียนอยูแลว นอกจากคานิยมแบบชน
ช้ันกลางดังที่กลาวมา ที่ไดรับเปนช้ินเปนอัน ก็ดูเหมือนจะเปนความรูทางดานทักษะที่เปนเครื่องมือในการเรียนรู 
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อันไดแก ความรูทางดานคณิตศาสตรและภาษาไทย ซึ่งแมเพียงเทานี้ ระบบการศึกษาในชนบทไทยปจจุบัน ก็ยัง
ไมอาจตอบสนองภารกิจพื้นฐานนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงเกิดโครงการรณรงคเพื่อการรูหนังสือ
แหงชาติขึ้นมา เพื่อทดแทนความลมเหลวในการคงสภาพการอานออกเขียนได อันเปนผลมาจากระบบโรงเรียนที่
ขาดประสิทธิภาพเพียงพอนั่นเอง 

ในเมื่อปญหาพื้นฐานอันไดแกความสอดคลองระหวางหลักสูตรกับสภาพปญหาของชุมชนยังไมไดรับ
การตระหนักเพื่อรวมกันหาทางแกไข ความพยายามที่จะขยายการศึกษาภาคบังคับออกไปเปน 9 ป จึงดูเหมือนจะ
เปนความพยายามที่ต้ังอยูบนแนวคิดที่ต้ืนเขิน เพียงเพื่อแกไขปรากฏการณทางการศึกษาบางอยาง โดยละเลยตอ
การพิจารณาถึงผลกระทบทางการศึกษาที่จะตามมา ซึ่งยังไมจําเปนตองกลาวถึง ปญหาทางดานงบประมาณทาง
การศึกษา ปญหาศักยภาพในการจัดการศึกษาของรัฐ และปญหาอื่น ๆ วา จะสามารถกระทําไดหรือไมดวยซ้ําไป 

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาการรุกรานทางวัฒนธรรมโดยอาศัยกระบวนการทางการศึกษาเปนกลไก
สําคัญนั้น ไดสงผลกระทบตอการทําลายลางภูมิปญญาไทย อยางนอยก็ 4 นัยดวยกันคือ  

1. ภูมิปญญาไทยแตดั้งเดิมที่มีพระ หมอแผนโบราณ หมอผี ผูอาวุโส ฯลฯ เปนผูนํา ถูกกีดกันอยู
นอกเสนทางการพัฒนา การจัดการศึกษาถูกผูกขาดโดยอํานาจรัฐสวนกลาง ที่มี
สถาบันการศึกษาและมีครู นักการศึกษา และผูที่อางตัวเองวาเปนผูรูเฉพาะศาสตรทาง
การศึกษาเปนตัวแทนเทานั้น  

2. ภายในตัวระบบการศึกษาเอง ก็ถูกแบงแยกออกเปนเศษเสี้ยว โดยที่แตละสวนก็มีผูรับผิดชอบ
เฉพาะสาขาของตนและทั้งหมดหาไดมีสวนสัมพันธกับสภาพปญหาและความตองการใน
กระบวนการเรียนรูของชาวชนบท  

3. เกิดภาวะ "สมองไหล" จากชนบทเขาสูเมือง ผลจาก คานิยมแหงการไตเตาทางการศึกษาที่ผาน
มา ไดดึงดูดมันสมองจากชนบทเขาเมือง และรับใชเฉพาะสังคมเมือง เด็กไมอาจนําความรูที่
ไดรับกลับไปพัฒนาสรางสรรคชุมชนของตนเองได  

4. การศึกษากลายเปนกระบวนการครอบงําทางวัฒนธรรมของสังคมเมืองใหแกชนบท เปนการ
ทําใหชนบทตองกลายเปนเมืองขึ้นหรืออาณานิคมทางวัฒนธรรมของสังคมเมือง ซึ่งสังคม
เมืองก็ตกอยูภายใตการครอบงําของตะวันตกอีกช้ันหนึ่ง การศึกษากลายเปนสิ่งที่แปลกแยก
กับชุมชน ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ในการกําหนดความตองการทางการศึกษาให
สอดคลองกับสภาพปญหาของชุมชนที่แตกตางไปในแตละแหง ทําลายภูมิปญญาและระบบ
การพึ่งตนเองของชุมชนใหตองตกอยูภายใตภาวะการพึ่งพาจากสังคมภายนอก  

กระบวนการทําลายลางภูมิปญญาไทย โดยอาศัยระบบการศึกษาเปนกลไกสําคัญนั้น ไดดําเนินการมา
อยางสืบเนื่องเปนเวลานาน โดยมีปจจัยกําหนดที่สําคัญ 2 ประการ คือ ภาวะการรวมศูนยอํานาจในการจัด
การศึกษาเขาสูสวนกลางในดานการบริหารการศึกษา และการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน ผนวกกับการที่การ
จัดการศึกษาตองตกอยูภายใตยุทธศาสตรในการพัฒนาประเทศแบบตะวันตก ที่มุงเนนความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาคอุตสาหกรรมในเมืองเปนสําคัญ ปจจัยสําคัญทั้งสองประการนี้ นับเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําให
ชนบทไทยตกอยูในสภาพงอยเปลี้ยเสียขาอยางไมอาจพึ่งตนเองได และภูมิปญญาไทยถูกละเลย จนชาวชนบทตอง
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ตกอยูในสภาวะการพึ่งพาอยางไมเปนตัวของตัวเอง หากวาไมตองการใหระบบการศึกษาเปนปจจัยตัวหนึ่งในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมอยางชนิดถอนรากถอนโคนโครงสรางเดิมของสังคมแลว ก็นับวามีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่
จะตองตระหนักถึงความสําคัญและมองเห็นถึง ระดับความรุนแรงของปญหาที่เกิดขึ้น พรอมกับรวมมือหาทาง
แกไข 

โอวาท สุทธนารักษ ใหขอเสนอแนะเพื่อการแกไขวาจะตอง "คืนอํานาจในการจัดการศึกษาสู
ประชาชน" ในลักษณะที่เปนการเรียกรองใหรัฐเห็นความสําคัญและยอมรับที่จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวม ในการจัดการศึกษามากยิ่งขึ้น การศึกษาในฐานะที่เปนเครื่องมือในการปลูกฝงอุดมการณของรัฐโดย
อาศัยหลักสูตรรวมยังจําเปนจะตองมีอยู แตจะตองเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม ในการกําหนด
หลักสูตรที่สัมพันธกับทองถิ่นในอัตราสวนที่มากยิ่งขึ้นโดย "การมีสวนรวมของประชาชน" นี้จะตีความใหถึง
ระดับการตัดสินใจ ในการกําหนดหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการของชุมชน มิใชการมี
สวนรวมเฉพาะในความหมายที่เปนฝายถูกกระทําคือ การบริจาคเงิน วัสดุ แรงงาน ดังเชนที่เปนมา และการคืน
อํานาจในการจัดการศึกษาแกประชาชนนั้น มิไดมีความหมายในลักษณะที่สุดขั้วที่ตองการใหรัฐเลิกเปนฝายจัด
การศึกษา พรอมกับมอบอํานาจในการจัดการศึกษาใหแกประชาชนอยางเต็มรูปแบบทันทีทันใด  

แนวทางในการจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาว จําเปนอยางยิ่งที่จะตองปรับเปลี่ยนปรัชญาการศึกษา
และบทบาทที่เปนอยูเสียใหม โดยจะตองเปดโอกาสใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวม ในการวิเคราะห
สภาพปญหาและความตองการของทองถิ่น รวมกําหนดความตองการทางการศึกษา รวมกําหนดหลักสูตรให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของทองถิ่น ตลอดจนมีสวนรวมในการบริหารและการติดตามประเมินผล
ทางการศึกษาเลยทีเดียว เพื่อใหระบบโรงเรียนไมกลายเปนสิ่งที่แปลกแยกกับชุมชนตอไป การศึกษาทั้งในระบบ
โรงเรียนและนอกโรงเรียน ไมควรจะเปนการศึกษาที่แยกขาดหนาที่และความรับผิดชอบ ในกลุมเปาหมายออก
จากกันดังเชนทุกวันนี้ หากแตควรประสานกันเปนหนึ่งเดียวอยางสอดคลองสัมพันธกับสภาพปญหาและการ
ดําเนินชีวิตของชาวชนบท โรงเรียนควรจะเปนโรงเรียนชุมชนที่ทําหนาที่ทางดานการศึกษานอกโรงเรียนใหแก
ประชาชนที่อยูในทองถิ่นของตนดวย มิใชเปนโรงเรียนชุมชนเฉพาะขอความบนแผนปายของโรงเรียนเทานั้น 
การจัดการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง หรือเพื่อการสรางสรรคภูมิปญญาไทยนั้น จะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อไดมีการเขาใจ
มิติทางการศึกษาอยางสัมพันธกับความเปนจริง จะตองยอนกลับไปหามิติเดิมทางการศึกษาที่ถือวาการศึกษาเปน
อันหนึ่งอันเดียวกับวิถีการดําเนินชีวิต อันจะทําใหเกิดการยอมรับถึงความสําคัญของบุคคลที่ไดรับการยอมรับจาก
ชุมชนวา เปนครูของชุมชน เชน พระ คนเฒาคนแก เปนตน พรอมกับใหความสําคัญกับการศึกษามิติอื่น ๆ ที่
นอกเหนือจากการศึกษาในระบบโรงเรียน อันไดแกการศึกษานอกระบบโรงเรียน แตจะตองเปนการศึกษานอก
ระบบโรงเรียนที่จัดขึ้นโดยมีปรัชญาที่แนชัด และเปนไปเพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคคล อยางสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนฐานของชุมชน มิใชเปนเพียงมิติทางการศึกษาที่เกิดขึ้นมาเพียงเพ่ือตอบสนองตอการขยายตัวของระบบ
ราชการ และเสริมจุดออนที่เกิดจากความลมเหลวของการศึกษาในระบบโรงเรียน ดังเชน การดําเนินงานของ
กรมการศึกษานอกโรง เรียน และกระทรวง ทบวง กรม ที่เกี่ยวของในปจจุบัน โดยที่ปรัชญาลึก ๆ หาไดมีความ
แตกตาง จากการศึกษาในระบบโรงเรียนแตอยางใด 

การจดัการศึกษาเพื่อการพึ่งตนเอง หรือเพื่อสรางสรรคภูมิปญญาไทยนี้ อาจอาศัยแนวคิดของ "อุทัย ดุลย
เกษม" ซึ่งเสนอใหจัดตั้ง "ศูนยการศึกษาทองถิ่น" ขึ้นในวัด โดยอาศัยพระ รวมท้ังชาวบานที่มีความรูในทองถิ่น
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เปนกําลังสําคัญในการจัดการศึกษาดานวิชาอาชีพตาง ๆ รัฐมีบทบาทเพียงดานการจัดสรรเงินทุนอุดหนุนเทานั้น 
(แมขอเสนอแนะนี้จะมุงใหเปนแนวทางการจัดการศึกษาแกผูสําเร็จช้ันประถมศึกษาและไมศึกษาตอระดับ
มัธยมศึกษา แตก็สามารถนํามาเปนแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไปในชนบทไดดีเชนกัน) 

นอกจากนั้นก็มีแนวคิดของ "กาญจนา แกวเทพ" คือ "โครง การฝกอบรมปญญาชนชาวบาน" ซึ่งผาน
การการทดลองปฏิบัติและไดผลมาแลว เนนที่การปลุกจิตสํานึกของผูเรียน ในการรับใชชุมชนดวยกิจกรรมที่
หลากหลายใหผูเรียนสามารถนําความรูที่ไดรับจากภาคทฤษฎี เขาประสานกับภาคปฏิบัติอยางสอดคลองกับสภาพ
พ้ืนฐานของชุมชน ครูและผูเกี่ยวของสามารถนําไปประยุกตใชไดอยางดี 

สวนวิทยาลัยครูในฐานะที่เปนวิทยาลัยทองถิ่น ซึ่งกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคควรมีบทบาทเปนผูนําใน
ดานการศึกษา วิจัย ในสวนที่เกี่ยวของกับศิลปะวัฒนธรรม ประเพณี อาชีพ ประวัติศาสตร สภาพแวดลอมทาง
กายภาพและสังคมของทองถิ่น พรอมกับเปนผูนําในการแสวงหารูปแบบและเนื้อหาในการจัดการศึกษาที่
สอดคลองสัมพันธกับสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นบทบาทของครูในฐานะเปนผูนําแนวคิดไปแปลง
เปนภาคปฏิบัติในระดับพื้นที่นั้น ครูจะตองไมอยูในสภาพเฉื่อยชา หรือไมรับรูตอปญหาทางการศึกษาที่เกิดขึ้น 
ครูจะตองยืนหยัดขึ้นมาไหลทวนตอกระแสการดูดกลืนดังกลาวตอนตน และยืนหยัดในพลังความคิดของตนเอง
ใหถึงที่สุด ตองเขมแข็งพอที่จะไมถูกหลอมไปกับสภาพการทํางานอันเฉื่อยชาทั้งหลาย การที่จะยืนหยัดอยูไดก็
ตองรูเทาทันตนเองและสังคมรอบดาน รวมทั้งเขาใจบทบาทภาระหนาที่ของตนอยางชัดเจนในระดับหนึ่ง 
นอกจากนั้น การวมกลุมครูที่มีความคิดสรางสรรคเชนเดียวกันเขาดวยกัน มีการศึกษาปญหา หาทางออก 
ชวยเหลือ ใหกําลังใจซึ่งกันและกัน ก็จะทําใหสามารถกระตุนใหเพื่อนครู ตระหนักในปญหาการศึกษาและ
รวมกันศึกษาเพื่อหาทางออกของปญหาตอไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โอกาสที่การจัดการศึกษา จะเปนไปเพื่อ
สรางสรรคภูมิปญญาในชนบทยอมมีมากขึ้น เพราะเทากับผลักดันยุทธศาสตรการพัฒนาแบบรวมศูนยและ
ตะวันตกนิยม ใหหันเหไปสูยุทธศาสตรการพัฒนาที่ถูกกําหนดโดยฐานระดับลางมากขึ้น  

สมเกียรติ พงษไพบูลย (2529) มีขอวิจารณเกี่ยวกับการจัดการศึกษาใทยในระยะนั้น ในแงมุมเดียวกับ 
สุมน อมรวิวัฒน และ โอวาท สุทธนารักษ โดยกลาววานับตั้งแตไดมีการประกาศใชการศึกษาแผนใหม ที่
ลอกเลียนแบบญี่ปุนและตะวันตกเปนตนมา "ระบบการศึกษา" ดังกลาวไดตกเปนเบี้ยลาง ผันแปรตามระบบ
การเมือง เศรษฐกิจและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ภายใตการกํากับของตะวันตกอยางเขมแข็งตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ กอใหเกิดวิกฤติการณทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอยางหนักหนวง "อาการทาง
สังคม" ที่สําคัญ ๆ นายกมากลาวถึง คือ ทางสังคม วิถีชีวิตและโครงสรางเดิมของสังคมไทยไดถึงการแตกสลาย 
วัฒนธรรมของตางดาวภายใตลัทธิทุนนิยมไดเขามาครอบงําแทน ทางเศรษฐกิจ ไดแบงชัดเจนระหวางคน
ไดเปรียบซึ่งนับวันแตจะร่ํารวยมั่งคั่ง คนกลุมนี้ไดเปนเจาที่ดิน คาคาเชา เปนนายทุนคาดอกเบี้ย และกําหนดราคา
สินคา เปนขาราชการมีอภิสิทธิ์เหนือกวา อาศัยอยูในเมืองหรือ ภาคอุตสาหกรรม กับกลุมคนเสียเปรียบจํานวน
มาก ซึ่งมีแตยากจนลงทุกวัน กลายเปนคนไรทรัพยสิน ตองเชาที่ดิน กูดอกเบี้ย ขายแรงงานราคาถูก โดยที่ไมมี
สิทธิ์ใด ๆ เลย ในทางการเมืองก็เชนกัน แมจะไดมีการปฏิวัติมาตั้งแตป 2475 จนปจจุบัน การเมืองก็เปนเรื่องของ
คนสวนนอยที่ไดอาศัยฐานะทางสังคม ยศ ช้ันและฐานะทางเศรษฐกิจ เงิน และอิทธิพลเขาผูกขาด ดํารงระบบ
เผด็จการกึ่งปลอยตามสบายไวอยางมั่นคงตลอดมา ดวยความคุมครองอยางแข็งแกรงของระบบราชการ จนยากที่
จะเปลี่ยนแปลงไปไดงาย ๆ ดวยวิถีทางที่ใช ๆ กันอยู 
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ในทางการศึกษา แนนอนวาเมื่อการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเปนระบบอันทรงพลังเกิดภาวะวิกฤติ
แลว การศึกษาซึ่งเปนตัวแปรผันตาม ก็ไมอาจจะหลีกเลี่ยงภาวะดังกลาวได แมวาคนสวนใหญไดคาดหวังวา 
เปาหมายของการศึกษาควรจะเปนกระบวนการหนึ่งในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีภูมิปญญา คุณธรรม 
สุขภาพอนามัยสมบูรณ และมีทักษะในการประกอบอาชีพก็ตาม แตโดยความเปนจริงแลว คานิยมการศึกษา
ดังกลาวไดเบี่ยงเบนไปเปนการลงทุนทางเศรษฐกิจ เพื่อหวังไตเตายกฐานะของตนใหพนไปจากความยากลําบาก 
(สําหรับคนยากจนประการหนึ่ง) และเปนเครื่องค้ํายันสถานะของคนไดเปรียบใหดํารงอยู ดวยการอาศัยฐานะที่
เหนือกวากําหนดระบบและรูปแบบการจัดการศึกษาเพื่อกลุมของตนเปนอีกประการหนึ่ง ในที่สุดความหวังกับ
ความเปนจริงที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษาจึงไมตรงกันและนับวันจะยิ่งหางไกลกันไปทุกทีอีกดวย ภาวะเชนนี้
เรียกไดวาเปน "ภาวะวิบัติ" หรือ "ภาวะวิกฤติ" ของระบบการศึกษาได 

ยิ่งกวานั้น การศึกษาที่แมจะไดรับการยอมรับกันวา มีสวนสําคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ
สังคมโดยสวนรวมก็ตาม แตภาพจริงหรือภาพลวงตาชั่วขณะที่ปรากฏก็ไมอาจยืนยันไดถนัดนัก ตรงกันขามกลับมี
ขอพิสูจนวา การจัดการศึกษา การขยายตัวทางการศึกษาทั้งในดานเงินทุน นักเรียน สถาบัน ครูอาจารย รวมทั้ง
เทคนิคสื่อการเรียนรูที่ผานมาตั้งแตอดีตจวบจนปจจุบันนั้น ไดทําลายวิถีชีวิตเดิมที่เหมาะสมของผูคนใน
สังคมไทย เปนตัวการใหวัฒนธรรมและคุณธรรมของผูคนเสื่อมลงเปนอันมาก เนื่องจากถูกอิทธิพลของลัทธิทุน
นิยมผลักดันใหคนไทยปจจุบันแตกตางไปจากสมัยกอน เปนตัวการสําคัญในการทําลายศักยภาพของบุคคลและ
ชุมชนไมใหพ่ึงตนเองได ดวยระบบทุนนิยมของตะวันตกที่เขามาครอบงําประเทศดอยพัฒนา เปนเครื่องมือสําคัญ
ในการขยาย "ระบบราชการ" ใหแผก่ิงกานสาขาออกไป เชน เลื่อนตําแหนงเลื่อนซี เพิ่มหนวยงานบุคลากรและ
งบประมาณ ฯลฯ มากกวาคุณคาในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม หรือการเมือง ดังที่มีการบอกวา "ในกรณีของ
ประเทศไทย การขยายตัวทางการศึกษา ทั้งในรูปแบบของเงินลงทุนและทั้งของนักเรียนนักศึกษา ก็ยังไมปรากฏ
ชัดเชนกันตอการพัฒนาเศรษฐกิจในดานการมีงานทําและกระจายรายได ผลที่ปรากฏอาจจะนําไปโยงกับการ
ขยายตัวทางผลผลิตไดบาง แตก็ไมเปนที่แนชัดวา มาจากการสะสมความรูจากการศึกษาหรือจากเนื้อที่ที่อุดม
สมบูรณอยูแลวของประเทศ ประกอบดวยดินฟาอากาศที่เอื้ออํานวย" กันแน ประเด็นนี้ไดรับการยืนยันอีกวา 
อัตราการขยายตัวทางการศึกษากับอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นไมมีความสัมพันธอยางมีขอสําคัญแตอยางใด
เลย ตรงกันขาม ในประเทศโลกที่สาม การขยายตัวทางการศึกษาเพื่อความเสมอภาคแมมีจุดมุงหมายอยูที่
การศึกษาภาคบังคับของทวยราษฎร แตในความเปนจริงกลับทุมเทใหความสําคัญกับการมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาเพื่อคนสวนนอยมากเกินไป เปนผลใหประถมศึกษาทรุดโทรมลง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชนบทหางไกล 

วัลลภ ตังคณานุรักษ (2529) กลาววา เนื่องจากแผนพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดมาตลอดเนื่องจากเปนภาพ
ของการมุงพัฒนาความทันสมัยทางวัตถุมากกวาจะยึดหลักการพัฒนาคนเปนหลัก เปนการพัฒนาที่รวมศูนย
อํานาจไวสวนกลางมากกวาจะกระจายอํานาจแกทองถิ่นภูมิภาค สงผลใหประชาชนสวนใหญภายในประเทศ 
"พ่ึงพาตนเองไมได" และ "สิ้นเนื้อประดาตัว" ลง   การศึกษาก็เปนเครื่องมือของการพัฒนาประเทศเรื่อยมา ที่
สงผลผลักดันใหหมูบานรางเร็วขึ้น ชุมชนแตกสลายมากขึ้น กลายเปนคนเมือง เปนคนของรัฐ และเปนขาราชการ 
ดังนั้นหนทางแหงการแกไขวิกฤติการณดังกลาวคงหนีไมพนการกระทําที่กลับหัวกลับหางกับการพัฒนาที่เปนอยู
ในปจจุบัน โดยจะตองเริ่มตั้งแต  
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1. การพัฒนาประเทศตองหวนกลับมาที่การ "มุงพัฒนาคน" เปนประการสําคัญ โดยกระจาย
อํานาจที่เปนจริงแกประชาชน ใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดวิถีชีวิตและการพัฒนา
ของชุมชนบนพื้นฐานการสนับสนุนจากภาครัฐ มิใชประชาชนมีสวนรวมในการกระทําตาม
เงื่อนไขของรัฐดังที่เปนอยูในปจจุบัน  

2. จะตองปฏิรูประบบการศึกษาใหมใหสอดคลองกับวิถีของคนไทยและเด็กไทย รวมทั้งเลิก
ระบบการศึกษาภาคบังคับลงเสีย โดยเปลี่ยนเปนการกระจายการศึกษาในรูปแบบตาง ๆ ใหแก
ประชาชน และจะไดเปนเงื่อนไขสําคัญใหประชาชน ชุมชน วัด ไดมีโอกาสจัดการศึกษาใน
รูปแบบที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับวิถีชีวิต สภาพความเปนจริงของลักษณะเด็กมาก
ยิ่งขึ้น  

3. สําหรับกลุมเด็กที่ถูกลืมทั้งหลาย รัฐจะตองใหหลักประกันในปจจัยพ้ืนฐานเกี่ยวกับปจจัย 4 
เพื่อใหพ้ืนฐานแหงการเจริญเติบโตของชีวิตเปนไปอยางเต็มที่ อันเปนลักษณะที่จะไดพรอม
เพื่อการเรยีนรูตาง ๆ นั้นเอง  

4. ในภาวะเงื่อนไขที่เปนจริงในปจจุบัน ขณะที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง หรือปรับระบบการศึกษา
แผนใหมนั้น สิ่งที่ควรคํานึงถึงควบคูไปดวยก็คือ อิทธิพลของสภาพแวดลอมที่วิปริตและ
รุนแรงขึ้นทุกขณะ หลักการทั้งสี่ประการจะยืนอยูบนพื้นฐานคํากลาวของทานอาจารยพุทธ
ทาสที่เสนอไวมาโดยตลอดวา "จะตองถอยหลังเขาคลองและจะตองใหศีลธรรมกลับคืนมา" 
ซึ่งหลักการทั้งคูนี้ ตอกย้ําใหหวนกลับสูการพัฒนาในเรื่องของ "จิตวิญญาน" มากกวาในเรื่อง
ของ "วัตถุ" ดังปจจุบัน จึงขยายความไปถึงการใหความสําคัญกับการพัฒนาคนและชีวิตสู
หนทางแหงธรรมนั่นเอง โดยมีพ้ืนฐานแหงพุทธธรรมเปนแกนของการพัฒนาเบื้องตน  

อภิชัย พันธเสน (2529) กลาวถึงการศึกษากับการอยูรอดทางเศรษฐกิจของประเทศวา โครงสรางของ
เศรษฐกิจไทย มีลักษณะพึ่งพิงเศรษฐกิจของโลกคอนขางมาก เพราะเปนภาวะเศรษฐกิจแบบเปดกวางใหสินคาเขา
มามากและมีการจายเงินซื้อสินคาเขาโดยเงินชวยเหลือจากตางประเทศ เงินลงทุนจากตางประเทศและเงินกูจาก
ตางประเทศ เงินในสองรายการหลังนี้จะไหลกลับออกไปในภายหนา จึงทําใหมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ประกอบกับ
นโยบายที่ผิดพลาดเกี่ยวกับราคาสินคาทางการเกษตร ทําใหประเทศพลาดโอกาสในการพัฒนาปรับปรุง
โครงสรางในทางการเกษตร ในขณะที่สินคาเกษตรมีราคาดีมากในตลาดโลก เมื่อราคาสินคาเกษตรตกต่ําลง 
ประเทศจึงยิ่งมีปญหาในการแขงขันในตลาดโลกทางดานสินคาเกษตร ปญหาดังกลาวนําไปสูความลาหลังใน
ชนบท ทําใหผูที่พอจะมีทางเลือกในชนบทพยายามออกมาหาโอกาสทางการศึกษาในเมือง โดยมีแรงกดดันให
ขยายการศึกษาในระดับสูงเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ภาคอุตสาหกรรมและบริการในเมืองไมสามารถขยายตัวอยาง
รวดเร็ว เพราะไมสามารถ จะสงสินคาอุตสาหกรรมไปแขงขันกับตลาดตางประเทศได ผลจึงทําใหเกิดมีการ
วางงานของผูที่มีการศึกษาระดับกลางและระดับสูงเพิ่มขึ้นในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอยางรวดเร็ว และยิ่งเปนแรงกดดัน
ใหตองศึกษาสูง ๆ ขึ้นไปมากยิ่งขึ้น เมื่อภาระหนี้สินบีบรัดมากขึ้น รัฐบาลก็จําเปนจะตองลดรายจายลง เพราะไมมี
ความสามารถในการปรับโครงสรางภาษี ซึ่งมีผลตอการปรับโครงสรางชนชั้นในสังคม ก็ยิ่งทําใหภาวะเศรษฐกิจ
ยิ่งตองชะลอตัวลง ปญหาการวางงานก็ยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น จุดนี้เปนจุดที่นําไปสูภาวะวิกฤติในสังคมไทย 
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การที่จะแกปญหาดังกลาวจึงจําเปนตองเปลี่ยนทิศทางในการพัฒนาประเทศทั้งหมด และมีการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางระยะยาว ในกรณีหลังนั้น การศึกษาจะมีสวนชวยได แตจําเปนจะตองรูทิศทางของ
เศรษฐกิจและสังคมไทยในอนาคต  

ในเมื่อมีการรวบอํานาจการบริหารไวในสวนกลาง ประกอบกับการเปดเศรษฐกิจของประเทศใน
ลักษณะที่เกิดปญหาตาง ๆ มากมายดังกลาว ทางแกปญหานั้นมีความจําเปนตองปรับเปลี่ยนยุทธศาสตรในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ โดยเนนการพึ่งตนเองใหมากขึ้น สวนในดานการเมืองนั้น จะตองมีการกระจายอํานาจการ
ตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินปญหาไปสูคนสวนใหญใหมากที่สุด เพื่อที่การตัดสินใจในทุกปญหาจะ
ไดคํานึงถึงผลประโยชนของประชาชนสวนใหญใหมากที่สุด มากกวาที่จะเปนการประสานผลประโยชนระหวาง
ชนช้ันปกครองและตางชาติ 

ในดานเศรษฐกิจนั้น คงจะไมสามารถดําเนินนโยบายปดประตูทางเศรษฐกิจไดเต็มที่เหมือนเชนพมา 
เพราะจะทําใหประเทศลาหลังโดยไมจําเปน แตที่สําคัญ จะตองทําใหชนบทเปนถิ่นฐานที่อยูอาศัยของประชาชน
สวนใหญของประเทศใหได ในการนี้จะตองมีการพัฒนาศักยภาพของประชาชนในเขตชนบทมากกวาการพัฒนา
ทางดานถาวรวัตถุ ซึ่งในการพัฒนาดังกลาวมีความละเอียดลึกซึ้ง ที่ตองเขาใจวา ปญหาการปกครอง สังคม 
การเมือง และวัฒนธรรม ไมสามารถจะแกไขไดดวยการศึกษาแตเพียงอยางเดียว ในดานการเกษตรนั้น ยังมี
ชองทางที่จะสงสินคาบางชนิดออกไปแขงขันกับตางประเทศได ถาหากมีการปรับนโยบาย โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
เรื่องผลผลิตการเกษตรที่ยังมีตนทุนต่ํา จําเปนจะตองใชเทคนิคในการผลิต และบรรจุหีบหอใหมีคุณภาพดี ซึ่งตอง
อาศัยวิทยาการระดับสูง โดยเฉพาะอยางยิ่งสาขาวิทยาการชีวภาพ 

ทางดานอุตสาหกรรมนั้น ตองพิจารณาดูวา มีลูทางที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมใดไดบาง ขอสําคัญคือ 
จะตองไมมุงพัฒนาอุตสาหกรรมสงออกที่เผชิญปญหานโยบายกีดกันทางการคาคอนขางสูง และตองไมสนับสนุน
อุตสาหกรรมทดแทนการนําเขาที่มีสัดสวนของการนําเขาสูง ในขณะเดียวกัน การพัฒนาอุตสาหกรรมนั้นจําเปน
จะตองคํานึงถึงตลาดภายในประเทศใหมาก และใชวัสดุอุปกรณที่หาไดจากภายในประเทศใหมากที่สุด ที่สําคัญ
จะตองเพิ่มขีดความสามารถในการควบคุมวิทยาการเหลานั้นใหไดเอง เพื่อจะใชเปนฐานในการพัฒนาวิทยาการ
ของตนเองตอไป จะตองยอมรับขีดจํากัดวา ประเทศไทยไมสามารถพัฒนาวิทยาการระดับสูง เพื่อแขงขันสินคาไป
ขายตางประเทศไดเชนญี่ปุน ดังนั้น อุตสาหกรรมไทยจึงควรเปนอุตสาหกรรมพื้นฐาน ที่อาศัยความไดเปรียบ
ทางดานวัตถุดิบและแรงงาน ขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาการเพิ่มขึ้นเปนของตนเอง 

การศึกษามีลักษณะเสริมปญหามากกวาแกปญหา ทั้งนี้เพราะการศึกษาจัดขึ้นเพื่อสนองความตองการ
ของสังคม ซึ่งมิไดเสริมเปาหมายของการแสวงหาความรู สัจธรรม จริยธรรม และความดีงามของมนุษย แตเปน
การตอบสนองความตองการของสังคมที่เกิดจากภาวะการแขงขันในตลาด โดยเฉพาะอยางยิ่งในการศึกษา
ระดับกลางและระดับสูง นอกจากนั้น สิ่งที่ผิดพลาดของการจัดการศึกษาในอดีต เกิดจากการรวมศูนยทางการ
ศึกษาเพื่อรักษามาตรฐานเดียวกันเอาไวทั้งประเทศ และจัดตามลักษณะการปกครองของประเทศที่มีลักษณะรวม
ศูนย การศึกษาในอดีตจึงมีแนวโนมที่เปนการจัดการศึกษาจากสวนกลาง และมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่ง
ในความเปนจริงนั้นมีคุณภาพตางกันขึ้นอยูกับตัวนักเรียน คุณภาพของครูและอุปกรณการสอน ซึ่งมีผลทําใหใน
มาตรฐานดังกลาวผูที่ศึกษาในชนบทมีสภาพเสียเปรียบอยูตลอดเวลา 
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ผลจากการจัดการศึกษาในลักษณะรวมศูนยและมีมาตรฐานเดียวกัน โดยมีมาตรฐานเมืองเปนหลัก ทํา
ใหละเลยกับความจําเปนในการสรางคานิยมของการใชแรงงานประกอบอาชีพ เพราะอาชีพในเมืองให
ความสําคัญตอสิ่งเหลานี้ไมมาก ในขณะเดียวกันที่รายยิ่งกวานั้นคือ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใหมีความหลากหลาย 
ระหวางหลักสูตรในเมืองและชนบท ก็จะไดรับการตอวาจากชนบทวา ตองการใหการศึกษาของเขาเปนการศึกษา
ช้ันสองที่จะตรึงพวกเขาใหอยูในชนบทตอไปหรือ ? คนในชนบทเองเปนผูที่เรียกรองใหมีการจัดการศึกษาใน
มาตรฐานของเมือง จึงเปนการสรางคานิยมในการพัฒนาแบบใหม ใหคนชนบทยึดติดกับการศึกษาแบบเดิม ยาก
ตอการปรับปรุงแกไขเพิ่มขึ้น 

นอกจากนั้น การจัดการศึกษาในลักษณะตามตลาดแรงงานและโครงสรางของสิ่งจูงใจที่มีอยูเดิม ทําให
การเนนการผลิตผูสําเร็จการศึกษาในสาขาสังคมศาสตร มนุษยศาสตร และนิติศาสตร ออกมามากจนเกินความ
ตองการ ในขณะที่การผลิตในสาขาวิทยาศาสตรประยุกตในบางสาขายังมีไมเพียงพอ และการผลิตในสาขา
วิทยาศาสตรบริสุทธิ์และวิทยาการบางสาขาไมไดรับการสนับสนุนเทาที่ควร ทั้งนี้ระบบสิ่งจูงใจที่ใหผลตอบแทน
ตามจํานวนปของการศึกษามากกวาความเขมขนและคุณภาพและความรูเฉพาะตัวที่เกิดจากการศึกษาของผูที่ศึกษา
วิชาเหลานั้นเอง ในขณะเดียวกัน ประเทศยังไมมีการพัฒนาวิทยาการและวิทยาศาสตรของตนเอง แตซื้อวิทยาการ
จากตางประเทศมาในลักษณะผูใชเทานั้น ยอมไมสามารถสรางความตองการผูที่ไดรับการฝกฝนอบรมมาอยาง
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ในสาขาวิทยาศาสตรและวิทยาการได จึงกอใหเกิดความตองการในตลาดแรงงานที่มีตอการศึกษา
เหลานี้นอยทั้งที่การศึกษายากกวา ประกอบกับการใหผลตอบแทนไมใหตามเวลาที่ใช จึงมีความพยายามที่จะให
ขยายการศึกษาในสาขาที่สําเร็จไดงายออกแรงนอยที่สุด ขณะเดียวกันก็ไมสามารถพัฒนาความสามารถทาง
วิทยาศาสตรและวิทยาการของตนเองขึ้นมาได 

อภิชัย พันธเสน ใหขอเสนอแนะตอทางออกของการศึกษาวา จําเปนจะตองเริ่มตนจากการกระจาย
อํานาจในการจัดการศึกษา ซึ่งจะตองเปนการกระจายอํานาจทั้งทางดานหลักสูตร การจัดการศึกษา และ
งบประมาณ ตลอดจนบุคลากรไปสูทองถิ่น สวนในเรื่องความหลากหลายของรูปแบบของการศึกษา ซึ่งจะตองให
ทองถิ่นเปนผูจัดใหเหมาะสม ทั้งในดานเนื้อหาสาระที่เนนถึงความสามารถที่จะใชชีวิตรวมกันในชุมชน 
โดยเฉพาะชุมชนในชนบทอยางมีความสุข การศึกษาดังกลาวควรจะจัดใหมีทั้งในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน และอาจจะขยายเลยตอไปถึงมัธยมศึกษาตอนปลายดวย แตถาจะใหถูกตอง นาจะพูดถึงอายุผู
ที่ควรจะไดรับการศึกษา ซึ่งนาจะเปนกระบวนการตอเนื่อง ต้ังแตกอนวัยเรียนจนถึงอายุ 15 ปบริบูรณเปนอยาง
นอย แตไมจําเปนตองเปนการศึกษาในหองเรียนในลักษณะที่เปนการตอเนื่องแตอยางไร แตเปนการผสมรูปแบบ
ของการศึกษา การฝกงานและประกอบอาชีพเขาดวยกันโดยสถานศึกษานั้นจะตองเปนสวนที่สําคัญของชีวิตใน
ชุมชนนั้นดวย 

ในขณะเดียวกัน ความรูทางดานวิทยาการชั้นสูง โดยเฉพาะวิทยาการทางดานชีวภาพ ที่จําเปนเกี่ยวกับ
การเกษตรทั้งหมดของประเทศนั้น เปนสิ่งที่ตองสนับสนุนใหเกิดขึ้น การศึกษาดังกลาวไมจําเปนจะตองเกี่ยวของ
กับประชาชนจํานวนมาก แตจําเปนจะตองศึกษาใหรูจริงและเปนผูนําวิทยาการบางสาขาได ตัวอยางเชน การผสม
พันธุปลาบึก การผสมพันธุงูเหลือมทอง เมื่อเร็ว ๆ นี้ และการคนพบทางพันธุศาสตร และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพทางการเกษตร ทางดานวิทยาการชีวภาพที่เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ แตที่สําคัญคือ วิทยาการที่จะเก็บรักษา
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และการบรรจุหีบหอ ตลอดจนการขนสงสินคาทางการเกษตร ที่อาจจะเนาเสียไดงายหรือเสื่อมรสชาติหรือ
คุณภาพทางอาหาร 

ทางดานการศึกษาเพื่อการอุตสาหกรรมนั้น จุดบกพรองคือ ประเทศไทยไมสามารถควบคุมวิทยาการ
ของอุตสาหกรรมวิศวการ อันไดแก การผลิตเครื่องมือเครื่องจักรที่ใชในการผลิตอีกทอดหนึ่ง อุตสาหกรรมนี้จึงมี
ความสําคัญในฐานะที่เปนการคุมระดับความกาวหนาของวิทยาการในการผลิตของประเทศ เมื่อไมสามารถ
ควบคุมวิทยาการของอุตสาหกรรมนี้ได ก็เทากับวาไมสามารถควบคุมวิทยาการของอุตสาหกรรมในประเทศ
ทั้งหมด จึงทําใหประเทศตกเปนเบี้ยลาง ตองสั่งซื้อวิทยาการสําเร็จรูปเขามา และไมอยูในฐานะที่จะพัฒนา
วิทยาการของตนเองได 

ศักยภาพในการจัดการศึกษาเพื่อใหตอบสนองกับการแกปญหาในสภาพปจจุบัน อํานาจในการจัด
การศึกษาและบริหารการศึกษาสวนใหญขึ้นอยูกับบรรดาผูที่ไดรับการศึกษาอบรมทางดานการศึกษาเปนสวน
ใหญ ซึ่งก็ขาดความรูความเขาใจถึงสภาพปญหาสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในแงมุมกวาง ขณะเดียวกัน ผูที่
สนใจการศึกษาในแงมุมกวางออกไป ก็ไมมีอํานาจในการจัดการเรียนการศึกษา และถึงแมมีอํานาจในการจัด
การศึกษา ก็ขาดความรูเฉพาะตัวของวิชาการทางการศึกษา ทางแกปญหาเรื่องนี้ จําเปนจะตองมีการขยายหลักสูตร
ทางการศึกษาใหกวางขวางออกไป โดยเฉพาะในสวนของผูที่จะมีหนาที่บริหารการศึกษาและจัดการศึกษาใน
ลักษณะเปนสาขาวิชาในสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ทั้งนี้จะแตกตางจากการขยายภาควิชาในลักษณะที่
เปนการเนนความเฉพาะอยางใหมากยิ่งขึ้นดังที่เปนอยูในปจจุบัน 

เพื่อใหการบริหารการศึกษามีอิสรภาพและมีความคิดสรางสรรคมากขึ้น และมีความหลากหลาย จะตอง
เริ่มที่สถาบันการศึกษาเอง โดยเฉพาะสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จะตองมีลักษณะขาดจากระบบราชการ
โดยแทจริง จะมีการสนับสนุนจากระบบราชการบางก็เปนเรื่องของงบประมาณ แตจะตองไมถูกควบคุมดวย
ระเบียบขอบังคับจากสวนกลาง สวนการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษานั้น จะตองเริ่มตนที่ตัว
กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่จะเลิกเปนผูจัดการศึกษาเสียเอง 

 สรุป 

จากบทวิพากษวิจารณของนักวิชาการตาง ๆ ดังกลาวขางตน สวนใหญเห็นวา ประเทศไทย นับตั้งแตป 
พ.ศ.2414 เปนตนมา เริ่มจัดการศึกษาตามรูปแบบสมัยใหม ที่มีโรงเรียน มีครู มีนักเรียน มีหลักสูตร ซึ่งมีความ
แตกตางจากการจัดการศึกษาแบบดั้งเดิมอยูมาก เพราะเดิมนั้นเปนการจัดการศึกษาโดยชุมชนหรือทองถิ่น อาศัย
องคกรหลักที่สําคัญคือ วัด ที่มีพระหรือผูเฒาผูแก ปราชญชาวบาน หมอชาวบาน ฯลฯ เปนครูตามธรรมชาติ 

การจัดการศึกษาตามรูปแบบสมัยใหมมีความเขมขนมากยิ่งขึ้นนับตั้งแตมีแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ 
เมื่อป พ.ศ. 25O4 เปนตนมา มีลักษณะการจัดเปนแบบรวมศูนยไวที่สวนกลาง ทั้งการบริหาร หลักสูตร 
งบประมาณ และบุคลากร ซึ่งผลจากการจัดการศึกษาดังกลาว ไดทําใหมีขอวิพากษวิจารณกันมากวา ยิ่งให
การศึกษาคนจนยิ่งหลุดจากวงจรของการศึกษาในระบบ เพราะเปนการจัดในลักษณะการแขงขัน มีผูแพและผูชนะ 
สวนมากแลวผูแพมักเปนคนจนและคนในชนบท สวนผูชนะมักเปนคนรวยและเปนคนในเมือง ยิ่งกวานั้น 
หลักสูตรการศึกษาซึ่งกําหนดจากสวนกลาง มุงพัฒนาคนในทุกทองที่ใหมีรูปแบบพิมพเดียวกันทั่วประเทศ ใหมี
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คุณลักษณะสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาประเทศที่มุงสูความทันสมัย (คุณลักษณะที่สงเสริมตอระบบ
เศรษฐกิจแบบพึ่งพา) จึงทําใหคนชนบทที่ไดรับการศึกษาจากระบบโรงเรียนมีคุณลักษณะแปลกแยกจากชุมชน มี
รสนิยมแบบคนเมือง ดูถูกวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของตนเอง แตขณะเดียวกัน โอกาสที่จะหางานทําในเมืองก็สูคนรวย
หรือคนในเมืองไมได เพราะระบบอุปถัมภมีอิทธิพลตอการมีงานทําอยูมาก ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ผลจากการ
พัฒนาการศึกษาในแนวทางดังกลาว จึงกอใหเกิดภาพที่ตรงกันขามกันขึ้น นั่นคือ ภาพการแขงขันกันเขาเรียน
หนังสือในเมือง และภาพการรณรงคเพื่อใหนักเรียนเขาเรียนหนังสือในชนบท ซึ่งภาพที่เกิดขึ้นในชนบทนั้น 
สาเหตุสวนหนึ่งแมจะเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจของชาวชนบท แต "วิกฤตศรัทธา" ของชาวชนบทที่มีตอ
การศึกษาก็เปนสาเหตุสําคัญ เพราะนอกจากการศึกษาจะทําใหเด็กในชนบทมีคุณลักษณะแบบคนเมืองดังกลาว
แลวยังอยูในฐานะเสียเปรียบคนรวยหรือคนเมืองในการไดงานทําอีกดวย เนื่องจากระบบอุปถัมภดังกลาวขางตน 
และขอเสียเปรียบในดานตาง ๆ อีกหลายประการ สภาพที่เกิดขึ้นจากการจัดการศึกษาดังกลาว มีผูใหขอเสนอแนะ
วาควรใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูทองถิ่น ทั้งดานการบริหาร ดานพัฒนาหลักสูตร ดานงบประมาณ 
และดานบุคลากร เนนการมีสวนรวมจากประชาชนมากขึ้น ควรปรับเปลี่ยนทิศทางและบทบาทของการศึกษานอก
โรงเรียนใหเหมาะสมกวาที่เปนอยูและยิ่งกวานั้น ไมควรฝากความหวังสําหรับการพัฒนาคนของประเทศไวเฉพาะ
การศึกษาในระบบและการศึกษานอกโรงเรียนเทานั้น เนื่องจากในปการศึกษาหนึ่ง ๆ มีนักเรียนในชนบทที่ไม
เรียนตอระดับมัธยมศึกษามากถึงประมาณ 7O-8O เปอรเซนตของผูจบการศึกษาระดับประถมศึกษา แมรัฐจะทุมเท
ความพยายาม และทรัพยากรตาง ๆ อยางมากมายมาอยางตอเนื่องก็ตาม แตอัตราการเรียนตอก็ไมกระเตื้องขึ้นมาก
นัก และสิ่งที่รัฐทุมเทลงไปนั้น สวนมากจะตกอยูกับผูที่มีโอกาสอยูแลว สวนผูที่ขาดโอกาสแมรัฐจะพยายามให
โอกาสมากเพียงใด ก็ยังคงไมสามารถใชโอกาสนั้นได ดังนั้น เพื่อมิใหนักเรียนสวนที่หลุดจากการศึกษาในระบบ
โรงเรียนในวัยที่ยังนอยอยูมาก ถูกปลอยปละละเลย ก็มีผูใหขอเสนอแนะวา ควรคืนการจัดการศึกษาสูประชาชน 
ใหพวกเขาจัดการกันเอง โดยรัฐใหความสนับสนุนดานงบประมาณ จะดีกวา สวนวิธีการจัดการ ศึกษาของ
ประชาชนนั้นมีหลายรูปแบบ ดังที่มีผูเสนอกันดังกลาวแลว โดยเห็นวา นอกจากจะชวยแกปญหาตาง ๆ ดังกลาว
แลว ยังจะทําใหสามารถตอบสนองตอแนวการพัฒนาเพื่อพ่ึงตนเองไดอีกดวยเพราะประชาชนสามารถจะจัดการ
จัดการศกึษาใหสอดคลองกับสภาพของชุมชนปจจุบัน และทองถิ่นไดอยางแทจริง 

คําถามสําหรับการนําขอวิพากษวิจารณเกี่ยวกับปญหาหรือความผิดพลาดของการจัดการศึกษาในอดีต
ตาง ๆ ดังกลาวมากลาวถึงในที่นี้ก็คือ สภาพการณตาง ๆ ในปจจุบันไดรับการตอบสนองจากผูมีอํานาจในการ
บริหารราชการแผนดินมากนอยแคไหน ประเด็นใดบางที่ไมอาจเปนจริงได ประเด็นใดบางที่ยังถูกละเลย ประเด็น
ใดบางที่ไดรับการตอบสนองไปแลว ประเด็นใดบางที่กําลังไดรับการตอบสนองมีทาทีจะไดรับการตอบสนองใน
อนาคต ในปจจุบันมีขอวิพากษวิจารณในประเด็นใดเกิดขึ้นอีกบาง ทั้งนี้รวมถึงทาทีหรือแนวโนมที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตดวย  
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