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บทคัดยอ
 การศึกษาเชิงคณุภาพในคร้ังน้ี มวีตัถุประสงคเพือ่ศกึษาวิเคราะหเนือ้หาเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือความ
ยุตธิรรมในสงัคม : ความทาทายใหม จากการบรรยายของ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศและผทูรงคณุวุฒจิากตางประเทศ
และการอภิปราย ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วันที่ 11 กันยายน 2558 โดยวิธีบันทึก สังเกตการณ บันทึกภาพ และเสียง 
วิเคราะหขอมูลโดยวิธีพรรณนาวิเคราะห สรุปสังเคราะหเนื้อหา
 ผลการศึกษา พบวา การกลาวเปดประชมุวิชาการรวม CASNIC 3rd + ESTA 2015 ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส 
ชนะวงศ ไดกลาวประเดน็สาํคญัท่ีโลกกาํลงัเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็ทุกวันน้ี เกิดจากแรงผลกัทีสํ่าคัญคอื 1) คนมอีายุ
ยนืยาว 2) การเพิม่ของเครือ่งมือกลไกท่ีทนัสมยั 3) โลกแหงการคาํนวณ 4) สงัคมแหงการสือ่สาร 5) องคการทีม่โีครงสราง
สลับซับซอน และ 6) การเชื่อมตอยอโลก ตองเตรียมเยาวชนใหคุนเคยกับความทาทาย เตรียมความรูที่เหมาะสม
กบัยคุสมยั และพัฒนาทักษะทีจ่าํเปนโดยมอบความรู และทักษะใหม 1) ดานภาวะผนูาํ VUCA ใหนกัเรยีน นกัศกึษา ดงัน้ี
  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 และส่ือสารทาง
สังคม ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิตและคานิยมที่เหมาะสม 
 ประเทศไทยตองมีการปฏิรูปการศึกษา เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมทางสังคม การศึกษาเร่ิมตนที่นักเรียนตองมี
ระเบียบวินัย รูจักหนาท่ี และสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม โดยผสมผสานบูรณาการ
ระหวางวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น

คําสําคัญ : การปฏิรูปการศึกษา, ความยุติธรรม, ความทาทายใหม

1,2,3 อาจารยประจําวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
4,5,6,7,8,10 นกัศึกษาหลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนาํและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ศกึษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาบริหารการ

ศึกษา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษศึกษา 
9,11 อาจารย เลขานุการ และผูชวยเลขานุการ 
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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 
วทิยาลยับณัฑิตเอเซีย ไดจัดประชุมวชิาการและเสนอผล
งานวิจัยระดับชาติ และระดับนานาชาติ คร้ังแรกเม่ือป 
พ.ศ. 2556 ครั้งที่ 2 ป พ.ศ. 2557 ซึ่งในป พ.ศ. 2558 
เปนการจดัประชมุวชิาการและเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ 
และระดบันานาชาต ิครัง้ที ่32 รวมกับการประชมุวชิาการ
วิศวกรรมศาสตร  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี  และ
สถาปตยกรรมศาสตร คร้ังที ่6 ในการน้ีคณะอนกุรรมการ
ฝายรวบรวมเน้ือหาสาระในการประชุมวิชาการ และจัด
ทาํรปูเลม ไดรวบรวมและดาํเนนิการแปลเนือ้หาคาํกลาว
เปดประชุมวิชาการรวม CASNIC และ ESTA โดย
ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ การปาฐกถาพิเศษ
เร่ือง “การปฏิรปูการศึกษาเพ่ือความเปนธรรมในสังคม 

คศ. 2015” โดย Dr.Dhanna Kerina B.Rodas และการ
อภิปรายหัวขอ “นวัตกรรมสุดซอยเพ่ือการปฏิรูปการ
ศกึษา” ซ่ึงผอูภิปรายประกอบดวย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา 
เงารังส ีประธานคณะกรรมการ สาขาการศึกษา สํานกังาน
คณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) รศ.ดร.พรีสิทธ์ิ คาํนวณศลิป 
ที่ปรึกษาดานการวิจัย และกิจกรรมระหวางประเทศ 
วิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน 
ผูกอต้ังและอดีตคณบดีวิทยาลัยการปกครองทองถ่ิน 
ดร.สาธิต วิทยากร ผูเชี่ยวชาญดานนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมี รองศาสตราจารย ดร.เจษฏ โทณะวนิก 
คณบดีคณะนติศิาสตรปรีด ีพนมยงค มหาวทิยาลัยธุรกจิบัณฑติ 
เปนผนูาํเนินการอภิปราย ท้ังนีเ้พือ่ใหผูสนใจไดศึกษา และ
เปนหลักฐานอางอิงทางวิชาการตอไป
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2.  วัตถุประสงคการศึกษา 
 1. เพือ่วิเคราะหและสังเคราะหเน้ือหาเก่ียวกับ
การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือความยุติธรรมในสังคม : ความ
ทาทายใหม
 2. เพื่อเสนอบทความเกี่ยวกับการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อความยุติธรรมในสังคม : ความทาทายใหม

3.  วิธีการศึกษา
 เก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยผูศึกษาการเขารับฟง 
บันทึก สังเกตการณ บันทึกภาพและเสียง วิเคราะห
เอกสารการเปดประชุม การปาฐกถาพิเศษและการ
อภิปรายจากวิทยากร ในวันที่ 11 กันยายน 2558 และ
นํามาดําเนินการแปล เปนภาษาไทย วิเคราะหและ
สังเคราะหโดยวิธีพรรณนาวิเคราะหและสรุปเนื้อหา 

4.  ผลการศึกษา
 4.1 การกลาวเปดการประชุมวชิาการ CASNIC 
และ ESTA 2015.
  ศาสตราจารย  ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ 
ไดกลาวทักทายทานกงสุลใหญแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจําประเทศไทย ทานกลสุลใหญแหงสาธารณรัฐ
สงัคมนยิมเวียดนาม ประจําประเทศไทย คณะผูเชีย่วชาญ
ทกุสาขา อธิการบด ีคณบด ีผูรวมงาน และผมูเีกียรตท่ีิมา
รวมงาน ซึ่งทานรู สึกเปนเกียรติอยางย่ิงท่ีไดมาเปน
ประธานพิธีเปดในวันนี้
  คํากลาวรองศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส 
ชนะวงศ สรุปไดดังน้ี ในนามของวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย 
มคีวามภาคภมูใิจทีไ่ดจดัการประชมุวิชาการระดบันานาชาติ 
และระดับชาติ ซึ่งเปนความรวมมือทางวิชาการ และการ
มสีวนรวม ปนีม้คีวามกาวหนาทีสํ่าคัญมากทัง้ดานปรมิาณ
และคณุภาพของผลงานวชิาการและงานวจัิย ทีส่งเขารวม
นําเสนอ ขอแสดงความยินดีกับผลงานดีเดนระดับชาติ
ของคณุสมฤทธิ ์สขุวงศ และผลงานดเีดนระดบันานาชาติ 
ของ Ms.Yu Zhang

  การจัดงานระดบันานาชาตเิชนน้ีตองใชความ
พยายาม มานะ อุตสาหะอยางมาก ตองอาศัยความรวม
มือจากผูรวมงาน และผู เสียสละอุทิศตนเพ่ืองานน้ี 
ขอชมเชยในความต้ังใจเอาใจใสในการจัดงาน และขอ
ขอบคุณทานอธิการบดี คณบดี และคณะทํางานของ
วิทยาลัยบัณฑิตเอเซียทุกทานเปนอยางสูง
  โลกทีกํ่าลงัเปลีย่นแปลงอยทูกุวนันี ้เนือ่งจาก
มแีรงผลกัดนัท่ีสําคญัคอื 1) คนมอีายยืุนยาวขึน้ 2) การเพ่ิมข้ึน
ของเคร่ืองมือ กลไก ทีม่คีวามทันสมัยมาก 3) โลกแหงการ
คาํนวณ 4) สังคมแหงการส่ือสาร 5) องคการท่ีมีโครงสราง
สลับซับซอน และ 6) การเชื่อมตอยอโลก ดังนั้นจึงตอง
เตรียมเด็ก ใหคุนเคยกับความทาทายนี้ดวยการเตรียม
ความรูที่เหมาะสมกับยุคสมัย และพัฒนาทักษะท่ีจําเปน
ในการนีต้องการภาวะผนูาํแบบใหม และใชไดจรงิตามยคุสมัย 
ศาสตราจารย Bob Johansen กลาวไวในหนังสือเร่ือง
ผูนําสรางอนาคต” (Leaders make the future) วา 
“โลกทุกวันนี้ คือ VUCA” 
  V  = Volatile เปลีย่นแปลงไดภายในพรบิตา
  U = Uncertain ไมแนนอน
  C = Complex สลับซับซอน และ
  A = Ambiguous เขาใจยาก
  ดังนั้นเราตองเผชิญโลกVUCA โดยถือเอา
โอกาสน้ีมอบองคความรูและทักษะใหมๆ ดานภาวะผูนํา
ใหแกนักเรียน นักศึกษา ดวยภาวะผูนํา VUCA ไดแก
  V - Vision วิสัยทัศน
  U - Understanding ความเขาใจ
  C - Clarity ความชัดเจน
  A - Agility เฉลยีวฉลาด ปราดเปรยีว วองไว
  ดังน้ันคุณลักษณะของผูนําที่มีประสิทธิผล 
ซ่ึง 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
ศึกษาเพ่ือความยุติธรรมในสังคม : ความทาทายใหม”
  Dr.Dhanna Kerina Baulista Rodas 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟลิปปนส 
ไดแสดงปาฐกถาพิเศษ ดังนี้  
  ความเปนธรรมทางสังคมเพ่ือการศึกษาเปน
ประเดน็ท่ีถกเถียงกันมานาน ในป ค.ศ.2014 Mthethwa 
Sommer ไดอธิบายไวในงานเขียนที่ชื่อ Narratives of 
Social Justice Educators วาการเปล่ียนแปลงทางสังคม 
(Social Transformation) และความเปนธรรมทางสังคม
ดานการศึกษา (Social Justice Education) ลวนมีตน
กําเนิดมาจากทฤษฏีการเปล่ียนผานทางสังคม (Trans-
mission Theories) ซึง่มาจากทฤษฏโีครงสรางอกีชัน้หน่ึง
  Mthethwam_Sommer (2014) กลาวถึง
แนวคิดของ De Marrias and Le Compte (2015) วา
โรงเรียนควรเสริมความเขมแขง็และอาํนาจของสังคม โดย
เฉพาะอยางยิง่การจดัสรร และการใชอาํนาจ ซึง่ตองควบคู
และสอดคลองกับคานิยมและความเช่ือของสังคม
  วัตถุประสงคคือ 1) Marrow and Thus 
(1995) กลาววา ตองรักษาไวซึ่งโครงสรางและนโยบาย
ทางสังคม และตองสอนใหเด็กรักชาติ เคารพกฎหมาย
และกติกาสังคม เคารพและเช่ือฟงผูใหญ 2) สงเสริมให
นักเรียนซึมซับวัฒนธรรมของชาติ 3) โรงเรียนตองจัด
หลักสูตรสงเสริมอาชีพ เพื่อเตรียมพรอมใหนักเรียนเขาสู
ระบบทุนนิยม โรงเรียนตองไมเพียงแตประกาศวาจะทํา 
แตควรลงมือทําใหมั่นใจวาโครงสรางการทํางานเพื่อให
เกิดระเบียบขั้นตอนที่นําไปสูผลงานที่เปนรูปธรรม โดย
กําหนดวิสัยทัศน  พันธกิจ และวัตถุประสงคที่สังคม
ยอมรับ มีบรรทัดฐานและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน 
  นักคิดนักทฤษฏีดานความเปนธรรมทาง
สังคมเพ่ือการศึกษา กลาวไววา บทบาทพ้ืนฐานของ
โรงเรียนคือ การยึดมั่นและคงไวที่จะอยูในกฎเกณฑของ
สังคม และวฒันธรรมเพราะโรงเรยีนเปนเครือ่งมอืในการ
สงผานวัฒนธรรมที่ดีงามและความเปนธรรมในสังคมให
ยั่งยืนตลอดไป

  Adams และ คณะ (2007) กลาวไววา
โรงเรยีนควรมโีครงการพฒันาพลงัความเขมแข็งของสงัคม 
โดยสงเสริมความเปนประชาธิปไตย เพื่อความเปนธรรม
ทางสังคมดานการศึกษา บทความหลากหลายทางความ
คิด ศาสนา วัฒนธรรม และสถานะทางสังคมของผูคน
  Bell (2007) กลาววา เปาประสงคของความ
เปนธรรมทางสังคม คือ ความสมดุลของการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคมกับการจัดสรรทรัพยากรอยาง
เปนธรรมเพ่ือใหทุกคนในสังคมมีความมัน่คงและปลอดภยั
ท้ังทางกายและจิตใจ 
  เก่ียวกับทฤษฏีความเปนธรรมทางสังคมดาน
การศึกษา Freire (1970) ไดเขียนบทวิจารณไววา ครูหรือ
ผูทําหนาที่สอนตองพยายามสอนใหนักเรียนมีจิตสํานึก
แหงความเปนประชาธิปไตยโดย Hooks (1994) 
ไดอภปิรายเชนเดียวกันวาในอนาคตการเรียน การสอนไมใช
แตเรียนในหองเรียนเทาน้ัน ควรเปนการแลกเปล่ียนความรู
ระหวางครูกับนักเรียน เชนเดียวกับ Chomsky (2000) 
ไดอภปิรายในเร่ืองนีไ้ววา ครูไมควรเปนเพียงผสูัง่สอนตาม
ตํารา แตควรสอนแบบสงเสริมใหนักเรียนไดวิเคราะห 
อยางมีเหตุผลถึงนโยบาย สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
วา ส่ิงที่สงเสริมหรือขัดขวางความเปนธรรมทางสังคมคือ
อะไร Giroux (1988) ไดอธิบายไววา ครคูวรมสีวนในการ
กําจัดความทุกขยากโดยตองเขาใจอยางถองแทถึงราก
เหงาของความทุกขยากและการครอบงํากดข่ีขมเหง
  Lanksheae และ Me Laren (1993) ไดนํา
ทฤษฏีการวิเคราะห (Critical Theory) มาจําแนก สิ่งที่
บงวาครหูรอืโรงเรยีนมคีวามเปนธรรมและเสมอภาคหรอื
ไม มีดังนี้ คือ 1) มีสติและรอบคอบ 2) มีจิตสํานึกและ
สุนทรียสนทนา 3) สงเสริมประชาธิปไตย 4) ใฝรูและ
พัฒนาตนเอง 5) มีหลักสูตรท่ีเนนความสามารถที่หลาก
หลายโดยไมจํากัดสัญชาติ เพศ และชนชั้น
  ทฤษฏีการศึกษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ตองการใหโรงเรียนจัดการศึกษาเพ่ือบุคคลที่
มีความแตกตางทางสังคมและวัฒนธรรม เพ่ือมุงสราง
ความสัมพันธที่ดีบนพื้นฐานประชาธิปไตย ในเร่ืองนี้ 
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Banks (1999) ไดเสนอหลักการไว 4 ขอ ดังนี้ 1) หลัก
การอุดหนุนหรอืการให (The Contribution Approach) 
2) หลักการเสริมสราง (The Additive Approach) 
3) หลักการเปลี่ยนแปลง (The Transformation 
Approach) 4) หลักการกระทําทางสังคม (The Social 
Action Approach)
  ทฤษฏีความเปนธรรมทางสังคมดานการ
ศกึษาประกอบดวย ทฤษฏกีารวเิคราะหวจิารณ การศกึษา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฏียุคหลังความทัน
สมัย (Post Modern Theory) และทฤษฏียุคหลัง
โครงสรางนิยม (Post Structural Theory)
  Freire (1970) ไดตัง้ประเด็นไวในบทความเร่ือง 
“Padagogy of the Oppressed : ภาระสําคัญของ
ครู” วา ครูควรสอนใหนักเรียนมีจิตสํานึกแหงความเปน
ประชาธิปไตย และควรใชขอสอบเปนแนวการวิเคราะห 
อยางไรก็ตาม Hook (1994) ไดตั้งประเด็นไวในบทความ
เรือ่ง “Teaching to Transgress : การสอนในทางท่ีมชิอบ
อันเปนการฝาฝนกฎหมาย” วาในอนาคตหองเรียน
ควรเปนท่ีทีค่รแูละนักเรียนนําประเด็น ทางความรูมาแลก
เปลี่ยนถกเถียงวิพากษวิจารณ เชนเดียวกับ Chomsky 
(2000) ไดกลาวไววา ครูไมควรเปนเพียงผูสอนตามตํารา 
แตควรสอนใหนักเรียนไดฝกวิเคราะหประเด็นตางๆ เชน
ใหวิเคราะหวาใครมีบทบาทสําคัญในการจัดการนโยบาย
ทางเศรษฐกิจและสังคม หรือจะทําอยางไรเพื่อใหมีความ
เปนธรรมทางสังคมเกิดขึ้นไดทามกลางสิ่งที่ขัดขวางและ
สนับสนุน เปนตน Grioux (1988) ไดนําเสนอวา ครูควร
มีบทบาทในการกําจัดความทุกขวาตองเร่ิมตนจากครู
ทําความเขาใจเรื่องของทุกขหรือการกดขี่ขมเหง Lanks-
hear และ MeLaren (1993) ไดกลาวถึงหลักการ 6 ขอ 
ในการพิจารณาวาสถาบันการศึกษานั้นมีความเสมอภาค
เทาเทยีมหรือไม ไดแก 1) การสนับสนุนใหมีระเบียบกฎ
เกณฑท่ีรอบคอบ 2) มีจิตสํานึก 3) ใชสุนทรียะสนทนา 
4) การใชปญญาอยางเปนประชาธิปไตย 5) การนําไป
สูการปฏิบัติท่ีมีความละเอียดออน และ 6) การยอมรับ
สนับสนุนความสามารถที่หลากหลาย ป 1988 เขาได

สรางความสมัพันธทีดี่ระหวางชนเผาพ้ืนเมอืงกับกลมุอืน่ๆ 
  Focault (1980) ไดนําเอาทฤษฏีหลังความ
ทันสมยัมาอธบิายความสมัพันธระหวางอาํนาจกบัความร ู
ซ่ึงเขาเรียกวา “Regime of Truth : กฎแหงความจริง” 
วาแตละสังคมจะมีนโยบายสาธารณะที่ถูกแถลงออกมา 
เปนทีย่อมรบัและนาํไปปฏิบัติไดจรงิ Mthethwam Som-
mers (2014) ไดกลาววาจิตสํานึกที่ดีและเครงครัด คือ
การใหขอมูลขาวสารท่ีเปนธรรมแกสังคม Cherryhol-
mes (1988) นักทฤษฏีหลังโครงสรางนิยามกลาววา 
อํานาจทีแ่ทจรงิของประชาชนคอืคณุคาท่ียิง่ใหญแหงมวล
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
มิตแิรกนีจ้าํเปนสาํหรับการปดหรอืลดชองวางในสงัคม 
และ 3) การปฏิรูปนโยบายสาธารณะซ่ึงสําคัญสําหรับ
การสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโรงเรียนและชุมชน 
  ในป ค.ศ.2013 Shaeffer ไดยื่นขอเสนอตอ
องคการยูนิเซฟ เรื่อง Identifying and Good Practice 
in Equity and Child-Friendly Education (การสงเสริม
แนวปฏิบัติที่ดีเพื่อความเปนธรรมและการศึกษาท่ีเปน
มิตรกับเด็ก) สรุปความวา การศึกษาท่ีเปนมิตรกับเด็ก
จะตองยึดเอาเด็กเปนศูนยกลางและขจัดส่ิงกีดขวาง 
การเขาถงึโอกาสทางการศึกษาใหหมดไป เนนการเปดโอกาส
ใหเดก็ไดแสดงศกัยภาพอยางเต็มท่ีโดยยึดหลกัสทิธมินษุย
ชนและความเปนธรรม และความเสมอภาคของสังคม
  เมื่อประเด็นเรื่องความเปนธรรมทางการ
ศึกษาไดรับความสนใจ และถกูยกเปนประเด็นสําคญัของ
ความเปนธรรมในสังคม ส่ิงท่ีเยาวชนตองการไมเพียง
แตการเปนแมแบบท่ีด ีและการวเิคราะหความตองการดาน
ความรูใหม แตยังประกอบดวย ความตองที่จะไดรับการ
ดูแลกายใจอารมณ สัมพนัธภาพและการสือ่สารทางสงัคม 
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ตลอดจนการพัฒนาทักษะชีวิต และคานิยมที่เหมาะสม
เพื่อใหใชชีวิตไดอยางอิสระ และมีชีวิตท่ีดีในอนาคต
  นกัปรชัญาไดถกเถียงถงึ “สิง่ท่ีควรเปนสิง่ท่ี
ตองทํา” คือการหาทางเลือกใหแกปจเจกบุคคลงานของ
นกัการศึกษา คือการใหโอกาสแกปจเจกบุคคล เพือ่ใหเขา
มีทางเลือกท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและวิถีสังคมของแตละ
คน และนกัการศกึษาตองใหความสาํคญัแกคุณภาพสงัคม
ของสังคมโลกดวย
  เห็นดวยกบันโยบายรัฐบาลในการสรางสงัคม
สันติสุข แตในฐานะพลเมืองเราควรมีสวนผลักดันใหเกิด
การต่ืนตัวในการกําจัดการกดข่ีขมเหงสรางความทุกข 
การเลือกปฏิบัติและการใชอํานาจมิชอบ แตในที่สุดแลว
ในฐานะนักการศึกษาเราควรจัดส่ิงสนบัสนนุเพือ่เดก็ทกุๆ 
คนมีความสุขในชีวิตโดยไมเลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้เพ่ือสง
เสริมคุณภาพสังคมโลกดวย
  ในการประกอบอาชีพครู ตองฝาฟนความ
แตกตางหลาหลายของผูคนซ่ึงมีหลายชวงอายุ แตงาน
สําคัญของนักศึกษา คือ การพัฒนาเด็กเล็ก เพื่อ
ใหผูปกครองมีชีวิตท่ีดีดวย 
  เรายอมรับความคิดเห็นตางๆ แตเรามุง
พัฒนาอาชีพให แก เยาวชนจนตลอดอายุของเขา
ใหมศีกัยภาพและทกัษะทีห่ลกาหลาย สิง่ทาทายและกาว
สําคัญ คือเราจะตองสรางอาชีพผานระบบการศึกษา 
เพราะในยุคดิจิตอลท่ีทุกอยางรวดเร็วแบบปจจุบันน้ีสง
ผลกระทบตอเศรษฐกิจ ทิศทางนโยบาย ความปลอดภัย 
สุขภาพ และการศึกษาเด็กในยุคปจจุบัน ถูกเรียกวา 
Digital Natives (สัญชาติดิจิตอล) เขาเหลานี้เขาถึง เรียนรู
และตัดสินใจอยางรวดเร็วมากกวาคนในยุคยอนถัดไป
  ในขณะที่เราคาดหวังวาจะควบคุมความ
ทาทายและมุงสรางคนรุนใหมใหเปนประชากรโลกที่มี
สมรรถนะสูง เราคิดแตจะสอนในโรงเรียน แตวัยรุน
ยุคปจจุบันชอบเรียนผานระบบดิจิตอล ดังน้ันครูจึงตอง
ตามใหทันวัยรุนกลุมนี้ การรอสอนเพื่อเด็กมาโรงเรียนดู
จะใชไมไดอีกตอไปในอนาคตอันใกล ปญญาใหญใน
ปจจุบันคือทําอยางไรเด็กจะสนใจส่ิงที่ครูสอน

  นอกจากท่ีกลาวขางตนแลว ขณะนี้ยังมีเด็ก
ที่อยูในครอบครัวยากจนในหลายประเทศท่ีเขาไมถึงการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนั้นส่ิงท่ีทาทายในสถานการณเชนนี้
คือ เราจะตองกระจายการศกึษาใหเขาถึงเพือ่ใหเดก็เหลา
นั้นชวยเหลือตนเองไดอยางย่ังยืน และเติบโตเปนผูใหญ
ตอไป
  ท ามกลางปญหาทุนนิยมในเมืองใหญ 
พลเมืองโลกจํานวนไมนอยที่ไมสามารถเขาถึงการศึกษา
ไดอยางท่ีควรจะเปน ส่ิงท่ีทาทายในประเดน็นีค้อืพวกเรา
ควรสละความสุขสบายสวนตัวเพ่ือไปเสริมสรางพลัง
อํานาจของคนเหลาน้ี เพื่อใหเขาเปนพลเมืองที่สราง
ประโยชนแกสังคม
  ความทาทายทีเ่รากาํลงัเผชญิหนากบัมนั คือ 
การทําหนาท่ีนกัการศึกษาท่ีตองจัดการศึกษาแกคนทีข่าด
โอกาสทางการศึกษา และทําใหคนที่มีโอกาสแตเรียน
ไมสําเร็จ ซึง่สถานการณจรงิทีป่รากฏ คอืปจจยัทางสังคม 
วฒันธรรม ทําใหผทูีไ่ดรับอภสิิทธิม์โีอกาสเขาถงึการศกึษา
มากกวาผูอ่ืน ซึ่งเปนกลุมแรงงาน คนยากจนที่มีความ
ลําบาก พวกเขาเหลานี้ควรไดรับการพัฒนาพลังอํานาจ
ใหดีขึ้น และหลุดพนจากสถานการณดังกลาว
  ประสบการณตรงในการปดชองวางระหวาง
ผู ด อยโอกาสและผู ได รับโอกาสทางการศึกษา
ในมหาวทิยาลยับาเกยีว ตัง้แตป ค.ศ.1948 เปนตนมาโดย
ผูกอต้ังมหาวิทยาลัยบาเกียวไดกําหนดใหเราเปดรับ
นักศึกษาท่ีสมัคเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยไมแบง
ระดับชนช้ัน ดังนั้นจะไมมีการกีดกันทางการศึกษา 
แม เขาเหลาน้ันขาดแคลนทุนทรัพย เราเรียกมันวา 
แกนวฒันธรรมของมหาวทิยาลัยฯ จนเรากลายเปนเจาของ 
“พ้ืนที่เสรีแหงการเรียนรู 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.พีรสิทธ์ิ คํานวณศิลป ท่ีปรึกษา
ดานการวิจัยและกิจการระหวางประเทศ วิทยาลัยการ
ปกครองทองถ่ิน มหาวิทยาลัยขอนแกน ผูกอตั้งและอดีต
คณบดี วิทยาลัยการปกครองทองถิ่น 
  3.  ดร.สาธิต วิทยากร ผู เชี่ยวชาญดาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4.  รศ.ดร.เจษฏ โทณะวนิก คณบดีคณะ
นิติศาสตรปรีดี พนมยงค มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย 
ผูดําเนินการอภิปราย
  5.  ดร.กาญจนา :
   -  มคีน 11 ลานคนไมจบการศกึษาภาค
บังคับ
   -  องคประกอบของระบบการศึกษามี 
2 สวนหลกัๆ คอื 1) ผูเรยีน และผสูอน/ผูบรหิารการศกึษา
มบีทบาทใหความรเูพ่ือใหเขามชีวีติในศตวรรษที ่21 และ 
2) สิ่งแวดลอมประกอบดวย สถานที่ หลักสูตรและผูสอน
   -  การเรียนการสอนไมใชบทบาทของครู
เพียงผูเดียว แตเปนหนาท่ีของทุกคน
   -  วช. เนนเรื่อง Utilization คือการนํา
ผลวิจัยไปใชประโยชนซึ่งก็คือหัวใจของงานวิจัย
   -  ผลการวิ จัยต องนํา สู นวัตกรรม 
(innovations) และมุงสูทางการคา (Commercial) 
  6.  ดร.เจษฏ  :
   -  สรุปวาจุดสําคัญของการวิจัย คือ 
การเช่ือมตอผลการวิจัยสูนวัตกรรมจากสุดซอยสูถนน 
Highway 
  7.  ดร.พีรสิทธิ์ :
   -  การศึกษาของไทยจําเปนตองปฏิรูป 
2 ประเด็น คือ คุณภาพ และ โอกาส และความเทาเทียม 
   -  ดานคุณภาพ มขีอมูลสําคัญ เชน การ
ศึกษาของไทยอยูในอันดับทายๆ ของโลก (อันดับที่ 78) 
และเอเซีย (อันดับท่ี 8) บัณฑิตในมหาวิทยาลัยมีปญหา
ในการนําความรูไปใช สอนแบบชาตินิยมสุดโตง (Hyper 
Nationalism) มงุเนนใบปรญิญามากกวาความรทูีจ่ะไดรบั 

   -  ดานโอกาสและความเทาเทยีม มขีอมลู 
เชน เดก็ 75% ไดเขาโรงเรยีนเมือ่อาย ุ6-7 ป งบประมาณ
ดานการศึกษาของไทย จัดสรรมากเปนอันดับท่ี 1-2 ของ
โลก แต 25% ของงบประมาณ คอืเงินเดือนและสิง่อํานวย
ความสะดวก และใชอาํนาจทางการเมืองจดัสรรงบประมาณ 
และพบวาเด็กไทยจบปริญญาตรี อานหนังสือเฉลี่ยวิชา
ละ 9 หนา 
  8.  ดร.วิทยา : อภิปรายในประเด็น
   - ทาํไมการศึกษาของเราจําเปนตองปฏิรปู
   - ปฏิรูป กับ เปลี่ยนรูป (Reform vs 
Transform)
   -  เปล่ียนรูป อะไร 
   -  แผนการ (System)
   -  ในทางปรัชญา (The Academic)
   -  ผู มีส วนเข าร วม  (The Stake 
Participate)
  9. ดร.เจษฏ : สรุปโดยภาพรวม
   - ประเทศไทย ตองมีการปฏิรูปการ
ศึกษาเพื่อใหเกิดความยุติธรรมทางสังคม การศึกษาเริ่ม
ตนท่ีนักเรียนตองมีระเบียบวินัยและรูจักหนาท่ี และสง
เสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนมีสวนรวม 
โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น 

5.  อภิปราย
 5.1 การดําเนินงานในคร้ังน้ีไดรับความรวมมือ
จากทุกฝายเปนอยางดี ทั้งโดยอนุกรรมการเองไดมีการ
คัดเลือกผูเช่ียวชาญท่ีปฏิบัติงานจริง มีการประชุมและ
แบงหนาที่กันตามความถนัดทําใหไดขอมูลที่ครบถวน 
และสามารถตีพิมพเผยแพรผลงานได 
 5.2 ปณิธานของ ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ 
ผูรับใบอนุญาต ในการกอต้ังโรงเรียนกระแสพัฒนา 
เพชรบูรณการเดนฮิลล พลพาณิชยการ และวิทยาลัย
บัณฑิตเอเซีย คอื “การศกึษาของชาวชนบท คอือนาคต
ของประเทศไทย” (กิตติภพ หงษา, 2558) ซึ่งสอดคลอง
กับมูลนิธิพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน จังหวัดขอนแกน 
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“พลงัรากหญาคือพลังแผนดิน” (อภิสทิธิ ์ธาํรงรางกรู, 2545) 
และสอดคลองกบัหวัขอการประชมุวชิาการ3 การปาฐกถา
ของ Dr.Dhanna Kerina B.Rodas ในหวัขอ “การปฏิรปู
การศกึษาเพือ่ความเปนธรรมในสงัคม ค.ศ.2015” และ
การอภปิรายของวิทยากรแตละทานในหวัขอ “นวัตกรรม
สุดซอยเพ่ือปฏิรูปการศึกษา” ซึ่งประเทศไทยตองมีการ
ปฏิรูปทางการศึกษาเพื่อใหเกิดความยุติธรรมทางสังคม 
โดยการศึกษาตองเริ่มตนท่ีนักเรียน ตองมีระเบียบวินัย 
รูจักหนาที่ และสงเสริมใหองคกรปกครองทองถิ่นและ
ชุมชนมีสวนรวม โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติ 
และทองถิน่ทัง้นีเ้พือ่ใหเยาวชนของชาตเิปนผูทีม่งุใฝเรยีน 
เพียรทําดี รักศักด์ิศรี มีประชาธิปไตยและเปนคนที่เกงดี 
มีภาวะผนํูาสาํหรับนกับรหิารการศกึษาเปนการทาํงานให
บรรลุเปาหมายจะเปนหนาทีห่ลกัของผูบรหิาร โดยภาวะผนูาํ
แกนแท คือเปนการทําหนาที่ เกี่ยวของกับงานของ
ผูบริหารดานการส่ือสารกับบุคคลอ่ืนมากกวา ผูนําท่ีดี
และมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด สามารถ
ประเมินไดจากการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหผูใตบังคับบัญชา
มีการปรับตัวและพรอมที่จะทํางานแบบมีสวนรวมให
บรรลุเปาหมาย (ชีวิน ออนละออ, 2559)

6.  บทสรุป
 6.1 การกลาวเปดประชุมวิชาการรวม CASNIC 
+ ESTA 2015.
  ศาสตราจารย ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ได
กลาวถึงประเด็นสําคัญ คือ โลกที่กําลังเปล่ียนแปลงจาก
ทุกวันน้ี เน่ืองจากมีแรงผลักที่สําคัญ 1) คนมีอายุยืนยาวข้ึน 
2) การเพิ่มข้ึนของเครื่องมือ กลไก ที่มีความทันสมัยมาก 
3) โลกแหงการคํานวณ 4) สังคมแหงการสื่อสาร 5) 
องคการท่ีมีโครงสรางสลับซับซอน และ 6) การเช่ือมตอ
ยอโลก ซึง่เราตองเตรยีมเดก็ลกูหลาน ใหคนุเคยกบัความ
ทาทาย ดวยการเตรียมความรูทีเ่หมาะสมกบัยคุสมยั และ
พฒันาทักษะท่ีจาํเปน โดยมอบองคความรู และทักษะใหมๆ
ดานภาวะผูนําใหแกนักเรียน นักศึกษา ดวยภาวะผูนํา 
VUCA ไดแก 

  V – Vision วิสัยทัศน
  U – Understanding ความเขาใจ
  C – Clarity  ความชัดเจน 
  A – Agility เฉลียวฉลาด ปราดเปรยีว วองไว
  ดวยคณุลักษณะ 5 F คือ Focus ชดัเจน ตรง
ประเด็น Fast รวดเร็ว Flexible ยืดหยุน และ Fun 
สนุกสนาน Friendly เปนมิตร
 6.2 ปาฐกถาพิเศษเร่ือง “การปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือความยุติธรรมในสังคม : 2015” 
  Dr.Dhanna Kerina B.Rodas อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยบาเกียว ประเทศฟลิปปนสแสดงปาฐกถา
พเิศษ โดนกลาวถงึความเปนธรรมทางงัคมเพือ่การศกึษา 
มปีระเด็นท่ีถกเถียงกันมานาน และมีทฤษฏตีางๆ ซ่ึงนกัคิด 
นักทฤษฏีดานความเปนธรรมทางสังคมเพื่อการศึกษาได
กลาววาบทบาทพ้ืนฐานของโรงเรียน คือ การยึดม่ัน
และคงไวที่จะอยูในเกณฑของสังคม และวัฒนธรรม 
เพราะโรงเรียนเปนเครื่องมือในการสงผานวัฒนธรรม
ที่ดีงาม และความเปนธรรมในสังคมใหยั่งยืนตลอดไป
  ทฤษฏีความเปนธรรมทางสังคมดานการ
ศกึษาประกอบดวยทฤษฏีการวิเคราะหวจิารณ การศกึษา
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทฤษฏียุคหลังความ
ทันสมัยและทฤษฏียุคหลังโครงสรางนิยม
  การศึกษาท่ีเปนมิตรกับเด็กจะตองยึดเด็ก
เปนศูนยกลาง และขจัดสิ่งกีดขวางการเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษาใหหมดไป เนนการเปดโอกาสใหเด็กได
แสดงศักยภาพอยางเต็มท่ี โดยยึดหลักสิทธิมนุษยชน 
ความเปนธรรม และความเสมอภาคของสังคม สิ่งท่ี
เยาวชนตองการไมเพียงแตการเปนแมแบบท่ีดี การ
วิเคราะหความตองการดานความรูใหม แตยังประกอบ
ดวย ความตองการท่ีจะไดรบัการดูแลดานกายใจ อารมณ 
สัมพันธภาพ และการสื่อสารทางสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาทักษะชีวิต และคานิยมท่ีเหมาะสม เพื่อใหใชชีวิต
ไดอยางอิสระและมีชีวิตท่ีดีในอนาคต 
  งานสําคัญของนักการศึกษาคือการพัฒนา
เด็กเล็ก เพื่อใหผูปกครองมีชีวิตท่ีดี มุงพัฒนาอาชีพใหแก
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เยาวชนจนตลอดอายุของเขาใหมีศักยภาพและทักษะ
ที่หลากหลาย ผูกอตั้งมหาวิทยาลัยบาเกียว ไดกําหนดให
เปดรับนักศึกษาที่สมัครเขามาเรียนในมหาวิทยาลัยโดย
ไมแบงระดับชนช้ัน ไมมีการกีดกันทางการศึกษา แมเขา
เหลานั้นขาดแคลนทุนทรัพย เราเรียกวา แกนวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยฯ จนเรากลายเปนเจาของ “พื้นที่เสรี
แหงการเรียนรู อยางยั่งยืน”
 6.3 การอภิปรายหัวขอ “นวัตกรรมสุดซอยเพ่ือ
การปฏิรูปการศึกษา”
  ประเทศไทยตองมีการปฏิรูปทางการศึกษา
เพื่อใหเกิดความยุติธรรมทางสังคมการศึกษาเริ่มตน
ทีน่กัเรยีนตองมีระเบยีบวนิยั และรจัูกหนาที ่และสงเสรมิ
ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวม 
โดยผสมผสานกับวัฒนธรรมของชาติและทองถิ่น
  ขอเสนอแนะ
  1.  การจัดประชุมวิชาการควรมีการเก็บ
ขอมูล การกลาวเปดประชุม การปาฐกถาพิเศษและการ
อภิปรายของวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิ มาตีพิมพเผยแพร 
เพราะนอกจากทําใหผูไมไดเขาประชุมไดมโีอกาสรับรูแลว 
ยังสามารถเปนหลักฐานทางวิชาการใหผูสนใจไดศึกษา 
เปนแนวทางนําไปใชหรือเปนขออางอิงตอไป
  2.  การดําเนินการจัดประชุมวิชาการใน
ปตอไป ควรคัดเลือกอนุกรรมการท่ีเช่ียวชาญในแตละดาน 
มารวมกันปฏิบัติหนาท่ีเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรมเชนนี้
อีก โดยเฉพาะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาไดมีโอกาส
ฝกปฏิบัติโดยมีอาจารยคอยชวยเหลือแนะนํา อานแกไข 
ตีพิมพเผยแพรเพราะสุดยอดแหงการทํางานบัณฑิตจะ
ตองสามารถนําขอมูลท่ีรวบรวมมาเรียบเรียงใหเปน
เรื่องราวตีพิมพเผยแพรผลงานได 
  3.  ผูบรหิารการศึกษา ครอูาจารย นกัศกึษา
และผูสนใจ ตลอดจนหนวยงานท่ีเก่ียวของในหนาที่ 
ควรพัฒนาตนเองใหเกิดการปฏิรูปตนเองและประเทศชาติ
ตอไป

  4. นักวิชาการควรนําองคความรูไปพัฒนา
การปฏิรูปการเรียนรูในทุกประเด็นการศึกษาของชาติ
ใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนตอไป

7.  กิตติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณผูรับใบอนุญาต ศาสตราจารย 
ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.กษม 
ชนะวงศ  อธิการบดีวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย รวมถึง 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย ท่ีเห็นความสําคัญและเปดโอกาสให
คณะอนุกรรมการทุกทานไดแสดงความสามารถตาม
ความถนัด จึงไดมีผลงานปรากฏ ขอบคุณผูรวมงาน
ทุกทานท่ีไดทํางานอยางเต็มศักยภาพ
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