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บทนำ
ในท่ามกลางกระแสปฏิรูปการศึกษา ซึ่งได้ถูกนามาชูธงให้เป็นพันธกิจ หรือวาระแห่งชาติ หนึ่งใน
บริบทของคาว่า “ปฏิรูป” ปฏิรูปเป็นสูตรสาหรับการแก้ปัญหาชาติ ไม่ว่าจะเป็นระบบปฏิรูปราชการ ปฏิ รูป
ระบบสุขภาพ ปฏิรูปการจัดระบบภาษี จนมาถึงปฏิรูปการศึกษาซึ่งกาลังเป็นสิ่งที่ถูกกล่าวขวัญถึงมากที่สุดก็
ตาม ความคิดหลักการในการปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติ ตามแนวที่กาลังเป็นอยู่ในขณะนี้ มุ่งเน้นไปที่การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีข้อถกเถียงบ้างในประเด็นต่างๆ เช่น ในเรื่องของเขตพื้นที่การศึกษา การ
กระจายอานาจการจัดการศึกษาไปอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น เป็นต้น อย่างไรก็ตามก็
มองเห็นว่า พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ให้ความสาคัญสาหรับการศึกษาสาหรับมนุษย์ก่อนวัย
บรรลุนิติภาวะค่อนข้างมาก จนถึงขนาดว่าอาจละเลยต่อการให้การศึกษาสาหรับมนุษย์วัยผู้ใหญ่ที่กาลังเรียน
รู้อยู่ในการดาเนินชีวิตแห่งความเป็นจริง ผู้ใหญ่ในที่นี้มิได้ หมายถึงผู้ด้อยโอกาส ผู้พลาดจากการศึกษาในระบบ
โรงเรียนตามวัยที่กาหนด ผู้ที่อยู่ในท้องถิ่นห่างไกล หรือเป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษก็หาไม่ แต่หากหมายถึง ผู้ใหญ่
หรืออบุคคลที่ เคยผ่านหรือพ้นจากการศึกษาในระบบมาแล้วอย่างน้อยก็เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป คาถามก็คือว่า
บุคคลเหล่านี้ซึ่งเป็นผูท้ ี่กาลังปฏิบัติหน้าทีต่ ามภารกิจเพื่อความเจริญก้าวหน้า ของชาติบ้านเมืองเป็นส่วนใหญ่ มี
ความจาเป็นหรือไม่ที่จะต้องกลับมาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม (Refresh) เป็นการทบทวนสิ่งที่อาจจะขาด
หายไป ถ้าพูดภาษาที่เข้าใจง่ายก็คือ จะต้อง “Back to school for Adulthood” หมายถึง การนาผู้ใหญ่
กลับไปเข้าโรงเรียนอีกครั้ง
บทความนี้จึงเขียนขึ้นเพื่อนาเสนอเรื่องราวเกี่ย วกับแนวคิดที่ว่า “ทาไมผู้ใหญ่ต้องไปโรงเรียน” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสะท้อนให้เห็นความสาคัญของการศึกษา ซึ่งจาเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ช่วงวัย
หลัก ซึ่งบางคนมองข้ามไปว่า กลุ่มดังกล่าวนี้พ้นภาวะหรือหน้าที่ในการศึกษาเล่าเรียนไปแล้ว เป็นความ
พยายามของผู้เขียนที่จะนาเสนอความคิด และมุมมองหนึ่งที่เห็นว่ามนุษย์วัยผู้ใหญ่ มีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องกลับเข้าโรงเรียนและเป็นทัศนะที่แสดงออกถึงความคิดที่ว่า การศึกษาเป็นเรื่องของกระบวนการตลอด
ชีวิต เป็นสิ่ง ที่ แยกออกจากมนุษย์ไม่ได้ และเป็นพันธกิ จส าคัญ ซึ่ งควรก าหนดเป็นหน้าที่ พลเมืองของรัฐ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้เกิดเป็นยุติศาสตร์การพัฒนากาลังคน ไปสู่สังคมที่มุ่งหวัง คือ สังคมแห่งการ
เรียนรู้ทุกช่วงวัย เป็นการติดอาวุธทางปัญญา สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงในบริบทแห่งสังคมชาติ

ควำมจำเป็นทีผ่ ู้ใหญ่ตอ้ งไปโรงเรียน
ความจาเป็นส่วนหนึ่งมาจากคาถามจานวนมากที่เด็กตั้งขึ้นเป็นปุจฉาถามผู้ปกครองด้วยประโยคเช่นว่า
- ผมเป็นเด็ก ผู้ใหญ่สอนว่า เด็กที่ดีมีหน้าที่ต้องศึกษาเล่าเรียน ผมสงสัยว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่เฉพาะ
สาหรับเด็กเท่านั้นหรือ
- โรงเรียนสอนผมให้อย่านอนดึก หลีกเลี่ยงการเสพสุรา สิ่งเสพติด ในขณะที่ผมเห็นคุณพ่อหรือคุณ
ลุงสูบบุหรี่และดื่มสุราเป็นประจา
- โรงเรียนสอนการใช้คอมพิวเตอร์ ภาษาต่างประเทศ ตลอดจนมีกิจกรรมให้ผมเข้ามีส่วนร่วม แต่
คุณพ่อคุณแม่ของผมไม่รู้จักคอมพิวเตอร์ ผมพยายามอธิบายให้ท่านฟัง แต่ท่านปฏิเสธและบอกผมว่าเป็นเรื่อง
ของนักเรียนกับโรงเรียน
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- คุณครูสอนให้ผมรู้จักคิดเป็น แก้ปัญหาได้ มีเหตุผล ในขณะที่คุณพ่อและคุณแม่ของผมทะเลาะกัน
เป็นประจาและมักจะมาแสดงอารมณ์เกรี้ยวกราดต่อผมเสมอ
คาถามเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งซึ่งเด็กจ านวนมากสงสัย และต้องการคาตอบ ในความจริงก็คือผู้ใหญ่
ปฏิบัติตนในสิ่งที่ตรงข้ามกับสิ่งที่โรงเรียนสอน ผู้ใหญ่ที่พ้นจากการศึกษาในระบบโรงเรียนเป็นระยะเวลานาน
มาก ละเลยและเพิกเฉยต่อความรู้ใหม่ๆขาดทักษะในการดารงชีวิต ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีสาหรับเด็ก ผู้ใหญ่มี
ความคิดว่าเขาโตแล้ว และไม่ต้องการให้ใครมาสั่งสอนอีก การเรียนสาเร็จจากโรงเรียนแล้วก็คือจบ และหมด
สิ้นกันทีสาหรับการเรียนรู้ แท้ที่จริงแล้วเป็นตรงกันข้าม มนุษย์ทุกผู้วัยยังต้องการเรียนรู้อีกมาก กระแสโลก
หรือโลกาภิวัฒน์มีการเปลีย่ นแปลงแทบทุกขณะจิต เด็กต้องเรียนรู้เพื่อทีจ่ ะเสริมสร้างทักษะให้กับการเติบโตใน
การดารงชีวิต การค้นหาความชานาญเฉพาะเพื่อประกอบอาชีพ และฝึกจิตใจให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคต
สาหรับผู้ใหญ่นั้นเล่า เป็นความจริงหรือที่เมื่อพ้นเกณฑ์การเรียนหรือสาเร็จการศึกษาออกจากระบบโรงเรียน
แล้ว ก็สิ้นสุดกันแค่นั้น มนุษย์วัยผู้ใหญ่ไม่ต้องการเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกเลยหรือ หลักสูตรการศึกษาเมื่อ 10
ปี 20 ปี หรือ 30 ปีก่อน ในอดีตนั้นย่อมแตกต่างจากปัจจุบัน ผู้ใหญ่จึงสมควรทีจ่ ะกลับมาเข้าโรงเรียนอีกครั้ง
มิใช่เพื่อตอบคาถามเด็กให้ได้ หรือเพื่อสิทธิเสมอภาคเท่าเทียมของเด็ก ( เด็กต้องเข้าโรงเรียน ผู้ใหญ่ก็ต้องเข้า
โรงเรียนด้วย ) หากแต่เป็นความจาเป็นที่ผู้ใหญ่ต้องกลับมาเข้าเรียนอีกครั้งเป็นการเรียนรู้ตามหลักสูตรที่มีชื่อ
ว่า “ ชีวิตศึกษา ”หรือ “ การศึก ษาเพื่ อ การใช้ชีวิต ” นั่นเอง หลักสูตร “ ชีวิตศึกษา ” ส าหรับ ผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่ต้องไปโรงเรียน คากล่าวนี้เหมาะสมแค่ไหนเพียงใด และถ้าจะให้ไป จะให้ไปเรียนมากน้อยแค่ไหน
เพราะผู้ใหญ่มีภาระ มีห น้าที่ มี การงานประจาที่ ต้องปฏิบัติ ถ้าไปนั่งเรียนหนังสือ ใครจะหาเงินมาเลี้ยง
ครอบครัว ใครจะทาหน้าที่ ตรงนี้ คาตอบก็คือ “ โรงเรียนสาหรับผู้ใหญ่ ” ต้องพิจารณาแนวทางการจัด
การศึกษาสาหรับมนุษย์วัยผู้ใหญ่ ตั้งแต่กาหนดคุณสมบัติผู้ที่จะเข้าเรียน กาหนดหลักสูตร กาหนดระยะเวลา
เรียน สถานที่ กาหนดการวัดและประเมินผล ตลอดจนประโยชน์และการนาไปใช้ ยกตัวอย่างเช่น
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าเรียน: อาจจะต้องเป็นบุคคลซึ่งพ้นจากการศึกษาในระบบโรงเรียนมาแล้วไม่
น้อยกว่า 10 ปี ( ในที่นี้ผู้ใหญ่หรือกลุ่มเป้าหมาย มิใช่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสหรือพลาดจากการศึกษาเล่าเรียนใน
ระบบ ) มีอายุระหว่าง 30 -50 ปี ไม่จากัดเพศ อาจระบุด้วยว่าจะต้องมี สถานภาพสมรสแล้ว เป็นต้น
หลักสูตรที่จะเรียน: อาจหมายถึง หลักสูตร “การศึกษาเพื่อการใช้ชีวิต” หรือ “หลักสูตรพลเมือง
แห่งรัฐ ” มีเนื้อหาแยกออกเป็นวิชาแกนบังคับ เช่น กฎหมายเบื้องต้นส าหรับประชาชน การดูแลรักษา
สุขภาพ การศึกษาวัฒนธรรม การใช้ชีวิตครอบครัว สิทธิและหน้าที่ของพลเมือง ( การเลือกตั้ง , การเสีย
ภาษี , การใช้ประโยชน์จากที่สาธารณะ ฯลฯ ) การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
สามารถจัดให้มี วิชาเลือกเสรี ตามความสนใจและความถนัด เช่น การฝีมือ การเย็บ ปักถัก ร้อย ศิล ปะ
หัตถกรรม การกีฬา ดนตรี หรือจะเป็นวิชาชี พ เช่น การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม การตัดเย็บเสื้อผ้า การทา
ขนม หรือประกอบอาหาร เป็นต้น
ระยะเวลาเรียน - สถานที่: ในประเด็นนี้ให้คานึงถึงความพร้อมและความสะดวกของผู้เรียนเป็น
สาคัญ เช่น อาจจะเป็นระยะเวลาหลังเลิกงาน หรือวันเสาร์ - อาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการก็ได้ โดยใน
สถานประกอบการหรือหน่วยงานภาครัฐ เอกชน อาจจะต้องมีการออกกฎหมายกาหนดให้เป็นวันสาหรับการ
เล่าเรียน (Learning Day) 1 วันใน1 สัปดาห์ (ทั้งนี้อาจมีเงื่อนไขกาหนดให้ตามอายุการปฏิบัติงานของบุคคลนัน้
เช่น ต้องทาในหน่วยงานมาไม่น้อยกว่า 3 ปี เป็นต้น)
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สาหรับสถานที่เรียนจะต้องมีการบริการอย่างทั่วถึง ครอบคลุม สะดวก ปลอดภัย และประหยัด เพื่อ
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ใหญ่เกิดความกระตือรือร้นที่จะมาเรียนให้มากที่สุด การวั ด และการแระ
เมินผล : ให้คานึงถึงมาตรฐาน คุณภาพ และวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาให้มากหากแต่เป็นการวัดและ
ประเมินผลแบบสะสม ผ่อนคลายและมีความสุข
ความหมายมิใช่คะแนนที่ปรากฏ แต่ให้คานึงถึงความรู้ที่ผู้เรียนได้รับ เน้นให้เกิดความคิดและการสร้าง
มากกว่าการบันทึกและจดจา เช่น วิชาสิทธิและหน้าที่พลเมือง ก็อาจวัดผลได้ว่า ผู้ เรียนไปใช้สิทธิเลือกตั้งครบ
ทุกครั้งหรือไม่ การทดสอบการลงคะแนนในบัตรเลือกตั้งตัวอย่าง เป็นบัตรเสียหรือบัตรดี นอกจากนั้นอาจมีการ
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนเข้ามีส่วนร่วมตามหลักสูตรในรายวิชา เช่น การเข้าร่วมรับฟังการจัดการประชุมประชาคม
การประชาพิจารณ์ในประเด็นที่มุ่ งแก้ไขให้กับชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น สาหรับประเด็นการวัดและประเมินผลนี้
ขอให้ใช้คาว่า “คุณภาพแบบสมัครใจ” หรือ “มาตรฐานที่ปราศจากการบังคับความหมายก็คือ มุ่งให้ผู้ใหญ่เข้า
มาศึกษาเพื่อการใช้ชีวิต การดารงชีพอย่างมีความสุข ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างให้แก่เยาวชนหรือบุตรหลานได้
สื่อสารเข้าใจและมีความสัมพั นธ์ที่ ดีในครอบครัว ส่งเสริม และสนับ สนุนให้เกิ ดความร่วมมือในการอนุรัก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ ยึดมั่นในหลักคุณธรรมแห่งศาสนา
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามแห่งรัฐไทย

ประโยชน์และกำรนำไปใช้
หลักสูตร “การศึกษาเพื่อการใช้ชีวิต” สาหรับผู้ใหญ่ มุ่งเน้นให้ผู้ใหญ่ได้รับประโยชน์และความรู้เพื่อ
การนาไปใช้ในการดารงชีวิตอย่างแท้จริง เพื่อให้ผู้ใหญ่ตามโลกได้ทัน รับรู้ถึงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในกระแสโลก
ให้แนวคิดในการปรับตัวปรับตน และปรับจิตใจ เพื่อจะดารงชีพในสังคมได้อย่างมีความสุข ผู้ใหญ่จะได้ทราบทิศ
ทางการจัดการศึกษาให้กับบุตรหลานของตน ได้รับรู้ว่าโรงเรียนสอนอะไร ให้สิ่งใดกับเด็ก ผู้ใหญ่จะสามารถ
สื่อสารพูดคุยกับบุตรหลานของตนได้รู้เรื่อง ลดช่องว่างระหว่างวัย นอกจากนั้นยังช่วยเพิ่มทักษะความรู้ที่จาเป็น
ในกระแสโลก เช่น ภาษาต่างชาติ ภาษาคอมพิวเตอร์ การใช้เครื่องมือสื่อสารแบบใหม่ๆ (เท่าที่สถานศึกษาจะ
จัดให้ได้) สาหรับประเด็นอื่นๆก็อาจจะเป็นประโยชน์ในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพ การวางแผนครอบครัว การ
คุมกาเนิด การป้องกันโรคเอดส์ การป้องกันภัยจากยาเสพติดให้โทษ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่นโยบายและทิศทาง
ของรัฐให้กับประชาชนได้รับทราบ เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนให้การพัฒนาประเทศเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ก้าวหน้า บนพื้นฐานแห่งความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน

บทสรุป
แนวความคิด “โรงเรียนส าหรับผู้ใหญ่ ” ผู้เขียนต้องการจะสื่อ ความคิดและเติมเต็ม ในแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติซึ่งเป็นวาระสาคัญยิ่งใหญ่ กาลังอาจจะละเลยและมองข้าม ทรัพยากรมนุษย์ทุกผู้วัยไป
อย่างเรียกว่า “คาดไม่ถึง” อันที่จ ริงก็ คือ ทรัพยากรมนุษย์ทุ กเพศวัยจะต้องได้รับ การพัฒ นา ส่งเสริม และ
สนับสนุน ปัญหาซึ่งเกิดขึ้นในทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าเกิดจากผู้ใหญ่มากกว่าเด็ก ดังนั้นเราจะสอนแต่เด็กไม่ได้
แล้ว เราต้องสอนผู้ใหญ่ด้วย (สอนในที่นี้หมายถึงการให้ความรู้) อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้มิใช่การแสวงหาความ
เสมอภาคระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่เป็นด้านหลัก ประเด็นสาคัญก็คือ เราคิ ดว่าผู้ใหญ่มีความจาเป็นที่จะต้องพัฒนา
อีกมาก และตลอดเวลาเท่ าที่จะสามารถจัดให้ได้โดยข้อแท้จริงเราไม่อยากให้เกิดความคิดว่าเป็นการบังคับ
ผู้ใหญ่เข้ามาในโรงเรียนหรือเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ภาคบังคับ แต่อย่างใดทั้งสิ้น แต่มาบัดเดี๋ยวนี้แล้ว เราเล็งเห็น
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ว่าเป็นความจาเป็นที่จะต้องมีการศึกษาสาหรับผู้ใหญ่เกิดขึ้น สิ่งนี้ควรเป็นหน้าที่มิใช่สิทธิ อาจมีแนวทางด้วย
การจูงใจในรูปแบบต่างๆ เช่น การลดหย่อนภาษี การให้สิทธิแก่บุตรเข้าเรียนในโรงเรียนที่ผู้ใหญ่เข้าเรียนด้วย
หรืออาจจะเป็นเชิงบังคับกลายๆ เช่น ผู้ที่จะประกอบอาชีพรถรับจ้างต้องเข้ารับการศึกษาตามหลักสูตรดังกล่าว
นี้มาก่อน เป็นต้น
ความสาคัญที่เล็งเห็นมากที่สดุ ก็คือ “ผู้ใหญ่ต้องไปโรงเรียน” เพื่อที่จะไปรับรู้ ไปเรียนรู้ ในสิ่งที่ยังขาด
ตกบกพร่องไป ซึ่งมีอยู่ไม่น้อย ผู้ใหญ่ต้องไปเรียนรู้ ไปศึกษาก็เพื่อชีวิตที่ดีของเขา เพื่อครอบครัวของเขา และ
เพื่อสังคมประเทศชาติของเขา แนวคิดนี้เป็นความพยายามในส่วนที่ เรียกว่า “การป้องกั น ” มากกว่าที่ จ ะ
ยอมรับแนวทางที่เป็นฝ่ายตั้งรับที่เรียกว่า “การแก้ไข” เพราะเราสามารถหยุดมั นได้ ไม่ว่าจะเป็นโรคเอดส์
การทาแท้ง สารเสพติด หรือแม้กระทั่งปัญหาอาชญากรรม เราต้องนาเขา (ผู้ใหญ่) กลับมาเช้าโรงเรียนอีกครั้ง
เพื่ออะไร เพื่อมาพูดคุย มาให้ความรู้ มาทาความเข้าใจ มาแก้ปัญหาร่วมกัน “โรงเรียนสาหรับผู้ใหญ่” มิได้เป็น
การเรียนเพื่อต้องการวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร คะแนน หรือ เกรด ที่จะแสดงผลว่าใครได้ดีกว่ากัน แต่เป็ น
โรงเรียนที่ สอนให้ผู้ใหญ่ใช้ชีวิตเป็น แก้ ปัญ หาได้ ดารงชีพอย่างมี ความสุข เป็นโรงเรียนสาหรับชีวิต เป็น
โรงเรียนสาหรับครอบครัว เป็นโรงเรียนสาหรับชุมชน และเป็นโรงเรียนแห่งชาติรัฐ สาหรับคาถามที่ว่า “ผู้ใหญ่
ต้องไปโรงเรียน” เป็นสิทธิหรือหน้าที่ มาถึงบรรทัดนี้แล้ว คาตอบขึ้นอยู่กับทุกท่านทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่ ว่าเห็น
ความจาเป็นหรือไม่ “ผู้ใหญ่ต้องไปโรงเรียน”
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