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อ
งค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟ สรุปตรงกันว่า  

เด็กไทยมีไอคิวต�า่ มีสาเหตุส�าคัญอย่างหนึ่ง

มาจากการขาดไอโอดีน สอดคล้องกับ 

การส�ารวจผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ที่พบว่า 

เดก็ไทยสอบไดต้�่ากว่าเกณฑม์าตรฐานทกุดา้น 

ขณะทีผ่ลส�ารวจสขุภาพประชาชนไทยทัว่ประเทศ  

(พ.ศ. 2551 – 2552) พบผลน่าตกใจว่า 

เด็กไทยเชาวน์ปัญญาต�่ากว่าเกณฑ์เฉลี่ย

มาตรฐาน คือระดับ 90 ถึงประมาณร้อยละ 25 

ทั้งหมดชี้ว ่ า น ่าจะเป ็นผลพวงของความ  

“ล้มเหลว” การปฏิรูปการศึกษาครั้งก่อน และ 

การเลี้ยงดูที่มีผลต่อการพัฒนาสติปัญญา

ผู้ใหญ่ก็จะมีระดับสติปัญญาต่ำา และมีความสามารถ 
ในการสร้างรายได้น้อยกว่ากลุ่มที่ได้รับอาหารเหมาะสม 
ตามวยั นอกจากนี ้ยงัพบวา่ ปญัหาทพุโภชนาการในเดก็ 
มีผลให้รายได้ของประเทศลดลงถึงร้อยละ 2 – 3”2

ผลการสำารวจพัฒนาการสมวัยในเด็กอายุต่ำากว่า 
5 ปี ของกรมอนามัยก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันคือ พบว่า 
มีพัฒนาการลดลงจากร้อยละ 72 ในปี 2547 เหลือ 
รอ้ยละ 67 ในป ี2550 แลว้ยงัพบวา่การเขา้ถงึเกลอืเสรมิ
ไอโอดนีคณุภาพของครวัเรอืนไทยต่ำากวา่เกณฑข์ององคก์าร
อนามัยโลก ที่กำาหนดความครอบคลุมของครัวเรือนที่ใช้
เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพว่าอยู่ที่ร้อยละ 90 ขึ้นไป แต่
การสำารวจของกรมอนามยัป ี2552 ระบวุา่ครวัเรอืนไทย
มีการใช้เกลือเสริมไอโอดีนคุณภาพเพียงร้อยละ 77 
เท่านั้น3

ขณะเดียวกัน ดร.วิชัย เอกพลากร ผู้อำานวยการ
สำานกังานสำารวจสขุภาพประชาชนไทย กเ็ปดิเผยผลสำารวจ
สุขภาพประชาชนไทยทั่วประเทศใน 21 จังหวัด ครั้งที่ 4 
(พ.ศ. 2551 – 2552) โดยการสมัภาษณแ์ละตรวจสขุภาพ

เด็กไทยไอคิวลดลง ถึงเวลา

ต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง

เมื่อเด็กไทยไอคิวต�่า

ต้นปี 2553 นายแพทย์สมยศ ดีรัศมี อธิบดี 
กรมอนามัย เปิดเผยผลสำารวจระดับเชาวน์ปัญญา และ
พัฒนาการสมวัยของเด็กไทยในรอบ 12 ปี (พ.ศ. 
2540 – 2552) ว่ามีค่าเฉลี่ยลดลงเรื่อยๆ จาก 91  
ถึง 88 ซึ่งต่ำาว่าเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลก (WHO) 
กำาหนดไว้ที่ 90 – 110

“ที่น่าตกใจคือ เด็กไทยซื้อขนมกินเฉลี่ยคนละ 
9,800 บาทตอ่ป ีซึง่สงูกวา่คา่ใชจ้า่ยเพือ่การศกึษา ทีจ่า่ย
เพียงคนละ 3,024 คนต่อปี”1

ขอ้มลูดงักลา่วไมเ่พยีงแตส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึอนาคต
ที ่“แขวนอยูบ่นเสน้ดา้ย” ของเดก็ไทยในดา้นสขุภาพเทา่นัน้ 
แต่ยังถูกอธิบายเพิ่มเติมจากนายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ 
อุปนายกสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยด้วยว่า

“เด็กที่ขาดสารอาหารจะมีรูปร่างเตี้ย แคระแกร็น 
เมื่อโตขึ้นจนถึงอายุ 8 – 10 ปี จะมีสติปัญญาและ 
ผลการเรียนต่ำากว่าเด็กที่ไม่เตี้ยแคระแกร็น เมื่อโตเป็น
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กลุ่มตัวอย่างอายุ 1 – 14 ปี จำานวน 9,000 คน ในเรื่อง
พฒันาการทางสมอง พบขอ้มลูนา่ตกใจวา่มเีดก็ทีม่เีชาวน์
ปัญญาต่ำากว่าเกณฑ์เฉลี่ยมาตรฐาน คือระดับ 90 ถึง 1 
ใน 4 หรือประมาณร้อยละ 25 

“ผลการสำารวจเบื้องต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งแวดล้อม 
การศึกษา อาหาร มีส่วนประกอบทำาให้เด็กมีไอคิวแย่ลง 
ซ่ึงควรนำาข้อมูลดังกล่าวไปสู่การวางแผนปรับแก้การกระตุ้น 
พัฒนาการของเด็กตั้งแต่แรกเกิดทั้งนี้โอกาสที่จะพัฒนา
เด็กให้มีไอคิวดีข้ึน สามารถทำาได้ด้วยการเปล่ียนส่ิงแวดล้อม  
อาหาร หลักสูตรการศึกษา”4

หลังการเปิดเผยตัวเลขที่น่าตกใจของเด็กไทยไม่
นานนกั และตอกย้ำาชดัเจนวา่ อาหารการกนิมคีวามสำาคญั
ต่อพัฒนาการของเด็กไทย

6 หน่วยงานใหญ่ คือ สมาคมโภชนาการ 
แห่งประเทศไทย, กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), 
กรงุเทพมหานคร (กทม.) และสำานกังานกองทนุสนบัสนนุ
การเสรมิสรา้งสขุภาพ (สสส.) จงึประกาศจบัมอืกนัดำาเนนิ 
“โครงการพฒันาระบบและกลไกเพือ่เดก็ไทยมโีภชนาการ
สมวัย” เป็นระยะเวลา 3 ปี ใน 10 จังหวัดนำาร่อง เพื่อ
พฒันาระบบและกลไกทอ้งถิน่และชมุชน มศีกัยภาพและ
สมรรถนะในการส่งเสริมให้เด็กทารก เด็กวัยก่อนเรียน 
และเดก็วยัเรยีน ทีอ่ยูใ่นชมุชน ศนูยเ์ดก็เลก็ และโรงเรยีน 
ได้มีพฤติกรรมการกินอาหารครบถ้วน เพียงพอ มีคุณค่า
ทางโภชนาการทุกวัน5

“โง่ – เอ๋อ – ปัญญาอ่อน – ไอคิวต่ำา” คือ พาดหัว
บนหน้าหนังสือพิมพ์ของไทยในห้วงเวลาน้ัน ซ่ึง ดร.วิยะดา  
เจริญศิริวัฒน์ หัวหน้าโครงการนวัตกรรมการแก้ปัญหา
โรคเอ๋อและภาวะขาดสารไอโอดีนในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย ์เปรยีบเทยีบอยา่งตรงไปตรงมาวา่ “เปน็วกิฤติ
ปัญหาสำาคัญที่คุกคามสังคมไทย ยิ่งกว่าวิกฤติเผาบ้าน 
เผาเมือง”6

เพิ่มไอโอดีน เพิ่มไอคิว

เมือ่ตวัเลขผลสำารวจไอควิเดก็ไทยต่ำาลงกวา่เกณฑ์
เฉลี่ยของมาตรฐานสากล โดยองค์การอนามัยโลกและ
ยนูเิซฟ สรปุตรงกนัวา่ “คนไทยหรอืเดก็ไทยขาดไอโอดนี” 

ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและถูกที่สุด 
ก็คือ การเสริมไอโอดีน

กระทรวงสาธารณสุข เป็น “ด่านแรก” ของ 
ความรับผิดชอบด้านสุขภาพของคนไทย นายจุรินทร์  
ลกัษณวศิษิฏ ์ในฐานะรฐัมนตรวีา่การฯ จงึโหมโรงรณรงค์
ให้คนไทยหันมากินไอโอดีนเพื่อเสริมสร้างไอคิวเพิ่ม 
มากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 3 กลุ่มคือ

(1) หญิงตั้งครรภ์ หากขาดไอโอดีน ลูกที่คลอด
ออกมามีโอกาสเสี่ยงพิการหรือปัญญาอ่อน 
ตั้งแต่ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป สถานบริการ
สาธารณสุขแจกยาเม็ดไอโอดีนผสมกับ 
ธาตุเหล็กและกรดโฟลิคให้หญิงตั้งครรภ์ที่ไป 
ฝากครรภ์ ฟรี ส่วนหญิงหลังคลอดก็ได้รับ 
ยาเม็ดไอโอดีน ฟรี

(2) ทารกแรกเกิด หากตรวจเลือดแล้วพบว่ามี
ระดับไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำา ซึ่งมีผลต่อความ
เฉลียวฉลาด และการเจริญเติบโตของเด็ก  
ให้รีบรักษาทันที โดยไทรอยด์ฮอร์โมนจะ
สัมพันธ์กับไอโอดีนโดยตรง

(3) กลุ่มเด็กเล็กและประชาชนทั่วไป เนื่องจาก
ไอโอดนีมคีวามจำาเปน็สำาหรบัคนทกุเพศทกุวยั 
โดยเฉพาะหากเด็กขาดไอโอดีน ระดับไอคิว 
จะพร่อง7

ไม่เพียงเท่านั้น กระทรวงสาธารณสุขยังเดินหน้า
แกป้ญัหาคนไทยขาดไอโอดนีในระยะยาวอยา่งจรงิจงั ดว้ย
การแก้ไขประกาศของกระทรวงฯ ฉบับที่ 153 (พ.ศ. 
2537) เรื่องเกลือบริโภค ที่กำาหนดให้มีปริมาณไอโอดีน
ไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม ต่อเกลือ 1 กรัม โดยให้ขยาย
จากเกลือที่ใช้รับประทาน ไปรวมถึงน้ำาเกลือปรุงอาหาร 
น้ำาปลา ซอีิว๊ และเกลอืทีใ่ชใ้นอตุสาหกรรมอาหารทัง้หมด 
นั่นหมายถึง โรงงานผลิตเกลือบริโภคทั้งหมดที่จำาหน่าย
ในประเทศไทย ตอ้งเตมิโอโอดนีลงไปดว้ย พรอ้มตดิฉลาก
ข้อความว่า “เกลือบริโภคเสริมไอโอดีน” ซึ่งจะทำาให้
ผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือเป็นส่วนผสม ย่อมมีไอโอดีนเสริม 
ตามไปด้วยโดยปริยาย ไม่ว่าจะเป็น ซีอ๊ิว น้ำาปลา ซอสปรงุ
รส บะหมี่สำาเร็จรูป ขนมกรุบกรอบ ฯลฯ โดยกระทรวง
สาธารณสขุสนบัสนนุและอนญุาตใหใ้ชต้รา “เพิม่ไอโอดนี 
เพิ่มไอคิว” แสดงไว้ที่ข้างบรรจุภัณฑ์ ซึ่งการประกาศ
มาตรการดังกล่าวของกระทรวงสาธารณสุข ทำาให้ 2 

54-03-001_001-120_new16_W.indd   37 16/3/2011   21:38



38

ส
ุข
ภ
า
พ
ค
น
ไท

ย
 2

5
5
4

องคก์รอสิระทีท่ำางานดา้นวชิาการเรือ่งการขาดสารไอโอดนี
ทั่วโลกอย่าง สภานานาชาติว่าด้วยการขจัดสารไอโอดีน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ The International Council 
for the Control of Iodine Deficiency Disorders:  
ICCIDD และองค์การอนามัยโลก ชื่นชมรัฐบาลไทยที่ให้
ความสำาคัญกับการแก้ปัญหาการขาดสารไอโอดีนใน
ประเทศ โดยจะใช้ไทยเป็นต้นแบบที่ดีอีกแห่งหนึ่ง 
ในการดำาเนินงานด้านไอโอดีน8

นอกจากนี้ ในปี 2554 กรมอนามัยร่วมกับภาคี
เครือข่ายดำาเนินงานโครงการควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน กำาหนดแนวทางควบคุมป้องกันโรคขาดสาร
ไอโอดีนแห่งชาติตั้งเป้า 76,000 หมู่บ้าน ครอบคลุม  
75 จังหวัดทั่วประเทศ โดยใช้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้9

(1) การผลิตและกระจายเกลือเสริมไอโอดีนที่มี
คุณภาพ โดยมีการบริหารจัดการที่มีความต่อ
เนื่องและยั่งยืน

(2) การจัดทำาระบบการเฝ้าระวัง ติดตามและ
ประเมินผลโครงการ

(3) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พันธมิตรและภาคีเครือข่ายเพื่อ
การมีส่วนร่วม

(4) การประชาสัมพันธ์ รณรงค์และการตลาด 
เชิงสังคม เพื่อการบริโภคเกลือเสริมไอโอดีน
อย่างต่อเนื่อง

(5) การศึกษาวิจัย 
(6) การใช้มาตรการเสริมในระยะเฉพาะหน้า  

และมาตรการเสรมิอืน่ๆ อยา่งตอ่เนือ่งภายใต้
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน 
ทั้งภาครัฐและเอกชน

กระนั้ นก็ ต าม  แม้ ก ระทรว งสาธารณสุ ข 
“กระตือรือร้น” เพื่อแก้ปัญหาเด็กไทยไอคิวต่ำา แต่ปัญหา
ดงักลา่วกย็งัมปีจัจยัสำาคญัอืน่ทีเ่ขา้มาเกีย่วพนัดว้ยเชน่กนั

แพทยห์ญงิศริาภรณ ์สวสัดวิร ผูอ้ำานวยการสถาบนั
สุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า “สาเหตุหนึ่ง
ที่ทำาให้เด็กไทยมีพัฒนาการไอคิว  รวมทั้งสุขภาพต่ำาลง 
เนื่องจากสภาพสังคมไทยเปลี่ยนไปสู่การเป็นครอบครัว
เดี่ยว พ่อแม่มุ่งแต่ทำางาน ใช้เทคโนโลยีเลี้ยงดูเด็ก เพราะ
คดิวา่ดกีวา่ ปลอดภยักวา่ทีจ่ะใหล้กูออกไปเลน่นอกบา้น 
ซึง่ทำาใหเ้กดิผลเสยีตอ่พฒันาการสมบรูณแ์บบของรา่งกาย...
ดังนั้น อย่าทำางานหาเงินจนลืมลูก”10

ขณะเดียวกัน นายแพทย์อุดม เพชรสังหาร  
รองประธานคณะกรรมการบรหิาร บรษิทัรกัลกูกรุป๊ จำากดั 
กลา่วในงานแถลงโครงการ “สมองเดก็ไทย...รอไมไ่หวแลว้” 
ว่า “การให้ไอโอดีนเป็นเพียงแค่การสร้างฮาร์ดแวร์ให้กับ
เดก็ไทย ซึง่มเีพยีงแตฮ่ารด์แวรค์งไมไ่ด้ ตอ้งใสซ่อฟตแ์วร์
ลงไปด้วย โดยผ่านการเล่น การเรียน เป็นต้น”11

เด็กไทยไปไม่รอด

ไมเ่พยีงแตร่ะดบัไอควิของเดก็ไทยจะลดลงเรือ่ยๆ 
จนนา่หวัน่วติกเฉพาะดา้นสาธารณสขุเทา่นัน้ แตย่งัสะทอ้น
ให้เห็นถึง “ความล้มเหลว” ด้านการศึกษาของไทยด้วย
เช่นกัน

นายชนิวรณ ์บณุยเกยีรต ิรฐัมนตรวีา่การกระทรวง
ศกึษาธกิาร เปดิเผยวา่ สำานกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา 
(สกศ.) ได้รายงานสถานการณ์การศึกษาไทยในเวทีโลก 
พ.ศ. 2553 จากการจดัอนัดบัของ International Institute 
for Management Development (IMD) เพื่อเป็นข้อมูล
พื้นฐานประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบายและวางแผน 
การพัฒนาการศึกษา พบว่า ผลการจัดอันดับของ IMD 
ใน พ.ศ. 2553 สมรรถนะภาพรวมของไทยอยู่ในอันดับ
ที ่26 จาก 58 ประเทศ เทา่กบัป ี2552 ซึง่ต่ำากวา่ประเทศ
ในเอเชยี 5 ประเทศ คอื สงิคโปร ์ฮอ่งกง ไตห้วนั มาเลเซยี 
และเกาหลี12

ยิง่ไปกวา่นัน้ โครงการประเมนิผลนกัเรยีนนานาชาต ิ
(Program for International Student Assessment –  
PISA) ก็ชี้ชัดว่า ความสามารถของเด็กไทยอายุ 15 ปี  
ในวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การอ่านและทำาความ
เข้าใจ ต่ำากว่าเกณฑ์เฉลี่ยขององค์กรความร่วมมือและ
พัฒนาเศรษฐกิจ (Organization for Economic Co –  
operation and Development: OECD) ซึ่งถูกเรียกว่า 
ภาวะ PISA SHOCK ในวงการศกึษาของไทย โดยอนัดบั
โดยรวมของเดก็ไทยเกอืบรัง้ทา้ยคอื ไดท้ี ่50 จากทัง้หมด 
65 ประเทศ13 ไม่แตกต่างจากผลการจัดลำาดับของ
โครงการศกึษาแนวโนม้การจดัการศกึษาคณติศาสตรแ์ละ
วิทยาศาสตร์ พ.ศ. 2550 (Trends in International 
Mathematics and Science Study 2007 : TIMSS 
2007) ของนักเรียนช้ัน ม.2 พบว่า มีคะแนนเฉล่ียต่ำากว่า
ค่ามัธยฐานนานาชาติ14 ซ้ำาร้าย การประเมินผลสัมฤทธิ์
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ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  
ของนักเรียนไทย จำานวน 3 ครั้ง15 ซึ่งสอดคล้องกับการ
ออกมาเปิดเผยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้น 
พืน้ฐานเพือ่ประกนัคณุภาพผูเ้รยีน ในชัน้ ป.3 ปกีารศกึษา 
2552 ของสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
(สพฐ.) พบวา่นกัเรยีนไมผ่า่นเกณฑก์ารอา่นออกเขยีนได ้
และคิดคำานวณได้16

ไม่เพียงแต่ผลการทดสอบจะชี้ชัดว่า นักเรียน 
มคีวามรู ้“ดอ้ย” ลงเรือ่ยๆ เทา่นัน้ คร ูซึง่มบีทบาทสำาคญั
มากที่สุดของระบบการศึกษา ก็ตกอยู่ในสถานการณ์ 
ไม่แตกต่างจากนักเรียน เมื่อ สพฐ. สอบวัดความรู้  
ความสามารถของครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายทั่วประเทศ 
พบคำาตอบที่น่าตกใจว่า17 วงการพระพุทธศาสนาก็
หนีไม่พ้นความตกต่ำาของการศึกษาไทย เมื่อพระธรรม
กิตติวงศ์ราชบัณฑิต กล่าวถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นว่า  
“มีพระสงฆ์บางรูปเขียนภาษาบาลีไม่ได้  จึงเป็นเรื่องที่ 
น่าอาย...  และในช่วงหลังๆ  สามเณรที่เข้ามาบวช  อ่าน
หนังสือไม่ออก  ซึ่งกระทบต่อการเรียนการสอนบาลีด้วย 
พระบางรูปสอบผ่านเปรียญธรรม  9  ประโยค  แต่ขาด 
ความรูด้า้นภาษาไทย อา่น เขยีนไทยไมค่ลอ่ง จงึไมส่ามารถ
เทศน์หรือขึ้นบรรยายทางวิชาการได้”18

ดเูหมอืนวา่ การเปดิเผยขอ้มลูดงักลา่ว จะสะทอ้น
ความ “ลม้เหลว” ดา้นการศกึษาของไทยอยา่งถงึทีส่ดุจน
หลายคนเกือบลืมไปแล้วว่า สังคมไทยผ่านยุคปฏิรูปการ
ศกึษามาแลว้ครัง้หนึง่ และอยูร่ะหวา่งการปฏริปูการศกึษา
รอบที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) ซึ่งถือเป็นเรื่องท้าทาย
และยากยิ่งของสังคมไทย

ถึงเวลาต้องปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง

ยิง่มกีารเปดิเผยขอ้มลูทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ “วกิฤตการ
ศึกษาไทย” มากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งทำาให้การปฏิรูปการศึกษา
ทศวรรษที่สอง “สำาคัญและจำาเป็น” มากขึ้นตามไปด้วย

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
ประธานคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษา กล่าวด้วยความ
มุง่มัน่ถงึการปฏริปูการศกึษาไทยวา่ “ในเรือ่งของการศกึษา 
ต้องไม่มีเรื่องของรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน เพราะสิ่งนี้จะเป็น
เรื่องสำาคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาการ

เมืองการปกครองในระบบการประชาธิปไตย”19 ซึ่ง 
3 ประเดน็หลกั ทีจ่ะนำามาสูก่รอบการปฏริปูการศกึษาคอื 

คณุภาพของเดก็ในประเทศไทย ตอ้งเปน็คนเกง่ 
ดี มีความสุข ดำารงรักษาความเป็นไทย และรู้เท่าทัน 
กับสถานการณ์ของโลก

ต้องพัฒนาครู มีโครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วย
กระบวนการผลติและอบรมครปูระจำาการใหม้คีวามพรอ้ม
มากยิ่งขึ้น ให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครู และเป็น
วิชาชีพชั้นสูง

พัฒนาระบบการจัดการที่ดี  มุ่ ง เน้นเรื่อง
การกระจายอำานาจ เพือ่ใหก้ารบรหิารสถานศกึษามคีวาม
คล่องตัว และเป็นอิสระมากที่สุด ควบคู่ไปกับการเน้น 
ธรรมาภิบาล

อย่างไรก็ตาม แม้กระบวนการปฏิรูปการศึกษาใน
ทศวรรษที่สองยังคงเดินหน้าต่อไป ท่ามกลางปัญหา 
รายละเอียดปลีกย่อยที่สะท้อนให้เห็นว่า การศึกษาของ
ไทยเกิดวิกฤตขึ้นรอบด้าน อาทิ หนี้สินครูที่พุ่งสูงถึงกว่า  
1 ล้านล้านบาท ทำาให้ครูบางคนเหลือเงินเดือนเพียงแค่
ร้อยละ10 หลังถูกหักหนี้ ...การทุจริตในโครงการต่างๆ 
...ยาเสพติดระบาดในโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วง 
...นักเรียนอาชีวะขาดแคลน ทำาให้ภาคอุตสาหกรรม
ขาดแคลนแรงงานตามไปด้วย ฯลฯ

แต่วิสัยทัศน์ของการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ 
ที่สอง ยังคงพุ่งเป้าให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมี
คณุภาพการศกึษามคีวามสำาคญัตอ่ประเทศชาตมิากนอ้ย
เพียงใด นายแพทย์ประเวศ วะสี หนึ่งในคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศไทย ระบุไว้ในหนังสือ “สู่สังคมแห่งการ
เรยีนรู”้ วา่ “ถา้การศกึษาคอืการเรยีนรูท้ีด่ ีจะแกไ้ขปญัหา
ชีวิตและสังคมทั้งหมด”20

การปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งจะสัมฤทธิ์ผลอย่าง 
มีคุณภาพได้ ต้องชักชวนให้ผู้อยู่นอกรั้วโรงเรียนเข้ามา 
รว่มดว้ย โดยเฉพาะครอบครวั ชมุชน ตลอดจนสงัคมไทย
โดยรวม 
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