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ข้อถกเถียงอย่างต่อเนื่องจากฝ่ายท่ีสนับสนุนให้ยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่บนเหตุผล
ว่าโรงเรียนขนาดเล็กใช้งบประมาณไม่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับผลการสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
พวกเขามองว่ากระทรวงศึกษาธิการได้รับงบประมาณมากที่สุดในประเทศ ทางแก้จึงไม่ได้
อยู่ที่การขาดงบประมาณ แต่อยู่ที่การบริหารงบประมาณอย่างไม่มีประสิทธิภาพ ยิ่งบวก
กับแนวโน้มการลดลงของประชากรด้วยแล้ว ยิ่งเป็นเหตุให้การยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
เป็นเรื่องชอบธรรม โดยอ้างว่าการโยกย้ายนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนขนาดใหญ่นั้นจะช่วยลด
ต้นทุนต่อหัว เกิดการประหยัดจากขนาด (economy of scale) สามารถควบคุมคุณภาพ 
ท�าให้ผลการศึกษาของนกัเรยีนดีขึน้ และตอบโจทย์การเข้าถงึการศกึษาทีด่ไีด้อย่างเท่าเทยีม

คงไม่มใีครเถียงว่าหากเราสามารถให้การศกึษาท่ีดขีึน้ในราคาทีต่�า่ลงได้นัน้เป็นเรือ่งทีดี่ อย่างไรก็ตาม ผมเห็นว่าข้อเสนอ
และแนวทางการด�าเนนินโยบายของฝ่ายท่ีเสนอให้ยุบโรงเรยีนขนาดเลก็น้ันต้ังอยู่บนสมมุติฐานท่ีคลาดเคลือ่น
อยู่สองประการ ประการแรกคือการวิเคราะห์ปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ผิดทาง และ
ประการท่ีสองคือการขาดการตัง้ค�าถามถงึความต่อนิยาม“การศกึษาท่ีดี”ท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบนั

การวางโจทย์การพัฒนาใหม่
วาทกรรมที่ก�าหนดกรอบการพัฒนาของไทยคือการพัฒนาแบบรวมศูนย์ รัฐส่วนกลางเป็นผู้ริเริ่มนโยบายขนาดใหญ่
และกระจายนโยบายลงไปสู่ท้องถิ่นเพื่อให้คนในพื้นที่ท�าตาม อาจมีความแตกต่างไปบ้างตามบริบทของท้องที่แต่
แนวทางเป็นแบบบนลงล่างเสมอ แต่แนวการพัฒนาท้ังหมดนีไ้ม่ใช่การรเิริม่โดยประชาชน แต่ปัญหาท่ีเราพบมานาน
มากแล้วเป็นปัญหาที่หลายคนทราบดีก็คือการรวมศูนย์เป็นพัฒนาที่ไม่ตอบโจทย์คนในพื้นที่ ไม่มีความยั่งยืน
และไม่ก่อให้เกิดการความเท่าเทียม หลายครั้งแนวนโยบายท่ีสั่งลงมาไม่สามารถท�าได้จริงเพราะไม่ตอบ
สภาพความเป็นจริงในพื้นท่ี มิหน�าซ�้ายังบอกว่าท่ีนโยบายไม่ประสบความส�าเร็จเพราะประชาชนยังไม่มี
ความรู้เพียงพอ แต่เมื่อประชาชนในท้องท่ีที่ต้องการริเร่ิมการพัฒนาด้วยตนเองก็ถูกรัดรึงด้วยกฎเกณฑ์
จ�านวนมากจนไม่สามารถขยับอะไรได้

กรอบคดิเรือ่งการพัฒนาแบบนีส่้งต่อมาสูม่มุมองต่อการพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ด้วย นัน่คอืเรามองว่าระบบการศกึษาท่ีดี
คอืระบบการศกึษาทีเ่ติมแรงงานเข้าไปในโครงสร้างเศรษฐกิจ แรงงานต้องพร้อมท่ีจะเคลือ่นย้ายเพ่ือเข้าไปอยู่ในโรงงานหรอื
บรษิทัเพ่ือดงึดูดการลงทุนต่างชาต ิ เราเชือ่ว่าถ้าเราสร้างเดก็เก่งเพียงหยิบมอืหนึง่ให้กลายเป็นผูน้�า เราจะสามารถพัฒนา
ประเทศได้ ดังนัน้ เดก็จะเรยีนทีจ่งัหวัดไหน ห่างไกลบ้านแค่ไหนไม่ส�าคัญ ขอแค่เพียงเขาได้บางอย่างท่ีเป็น “ความรู”้ ก็พอ



นิยามการศึกษาที่ดีกับความสัมพันธ์กับพื้นที่
ข้อสรุปข้างต้นส�าคัญและส่งนัยยะต่อการนิยาม “การศึกษาที่ดี” ของสังคม นั่นหมายความว่าการศึกษาที่ดี
ไม่ใช่แค่สามารถมีผลสัมฤทธิ์สูง แต่พวกเขาต้องเรียนรู้การเป็นส่วนหนึ่งของสังคม มีความรู้สึกภูมิใจและ
เป็นเจ้าของท้องที่ของพวกเขา การจัดระบบการศึกษาที่ดีและเป็นธรรมจึงผูกพันกับเป้าหมายทางสังคมและ
การสร้างพลเมือง

เมื่อมองในมุมนี้ จะเห็นว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเข้าไปในโรงเรียนแม่เหล็กจึงไม่ได้พัฒนาการศึกษาในมิติเชิง
พลเมืองเลย เพราะแม้แต่โรงเรียนใหญ่ในปัจจุบันก็เป็นพื้นที่ปิดที่แยกขาดออกจากชุมชนแวดล้อมโรงเรียน โรงเรียน
ขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ในเมืองหรือโรงเรียนขนาดเล็กต่างก็มีกิจกรรมน้อยมากที่สัมพันธ์กับชุมชน อีกทั้งยังมองข้ามประเด็น
ท่ีว่าสภาพความเป็นจรงิของโรงเรยีนท่ีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงูก็มคีวามเหลือ่มล�า้เกิดข้ึนภายในโรงเรยีน ทัง้สองปัจจยั
แสดงให้เห็นว่าการศึกษาต้องมองเรื่องความเป็นธรรมเชิงพื้นที่ (spatial justice) มากยิ่งขึ้น1 

การศึกษาที่ดีต้องเกี่ยวกับการสร้างความเป็นพลเมืองและ
มีความสัมพันธ์กับท้องถิ่นและชุมชนที่โรงเรียนนั้นอาศัยอยู่ด้วย 
และโรงเรียนที่ใกล้บ้านมีศักยภาพที่จะตอบโจทย์การพัฒนานี้

“

ผมเห็นแย้งกับแนวทางการพัฒนารวมศนูย์แบบนีอ้ย่างสิน้เชงิ การพัฒนารวมศนูย์ไม่สามารถกระจายการพัฒนาออกไป
สูช่นบทได้จรงิ การย้ายท่ีอยู่เพ่ือท�างานในเมอืงแล้วส่งเงนิกลบับ้านก็ไม่ได้ท�าให้การพัฒนาเชงิโครงสร้างเกิดขึน้ได้ จะเห็น
ได้จากประสบการณ์ของคนอสีานจ�านวนมากทีส่่งเงนิกลบับ้านทุกเดอืนแต่ก็ไม่ได้ท�าให้จงัหวัดในภมูภิาคอสีานพัฒนาจน
ทัดเทยีมกรงุเทพฯ ได้เลย น่ีเป็นหลกัฐานของการพัฒนาทีเ่หลือ่มล�า้ทียั่งคงเกิดขึน้อยูท่กุเมือ่เชือ่วัน 

ดงัน้ัน สิง่ท่ีเราต้องการคือการเปลีย่นความคิดและมองใหม่ว่าเราต้องการชมุชนท้องถ่ินท่ีเข้มแขง็เพือ่พัฒนา
และเรียกร้องการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรมมากยิ่งขึ้น และการจะท�าเช่นนั้นได้จะต้องสร้างพลเมืองที่อยู่
ในท้องถิ่นที่เรียกร้องความเปลี่ยนแปลงโดยเสียงของพวกเขาเอง 



โรงเรียนชุมชนกับการสร้างทุนทางสังคมและพลเมือง
โรงเรียนขนาดเล็กโดยเฉพาะโรงเรียนชนบทมีส่วนช่วยในการพัฒนาแบบมีชุมชนเป็นฐาน โดยสร้างให้เกิดสองปัจจัย
ด้วยกัน นั่นคือทุนทางสังคม (social capital) และพลเมืองที่มีส่วนร่วม (engaged citizen)

โรงเรียนขนาดเล็กมีส่วนส�าคัญในการสร้างทุนทางสังคม2 โดยเรานิยามทุนทางสังคมได้ว่าเป็นทรัพยากรประเภทหนึ่ง
ทีเ่อือ้ให้ปัจเจกและชมุชนมอี�านาจในการกระท�าบางอย่าง ซึง่เกิดขึน้ได้จากการมคีวามสมัพันธ์ระหว่างบคุคลและเครอืข่าย
ทางสงัคม ชมุชนท่ีมต้ีนทนุทางสงัคมสงูสมาชกิในชมุชนจะมคีวามสมัพันธ์ท่ีแน่นแฟ้น ช่วยเหลอืเก้ือกูลกันและกัน ทีส่�าคญั
คอืมกีารยึดถือเป้าหมายและคุณค่าร่วมกันของชมุชน ส่งผลให้กิจกรรมต่างๆ ทีเ่กดิขึน้จากคนในชมุชนเอง ทุนทางสงัคม
ยังส่งนัยยะทางการเมืองด้วยเพราะมันท�าให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน และท�าให้การรวมตัวเพื่อเป้าหมาย
บางอย่างเกิดขึ้นได้ ดังนั้น Robert Putnam เห็นว่าทุนทางสังคมเป็นปัจจัยส�าคัญของการสร้างสังคมประชาธิปไตย3

โรงเรยีนชมุชนมีส่วนช่วยสร้างต้นทุนทางสงัคมในสองทาง กล่าวคือ โรงเรยีนเป็นท่ีบ่มเพาะคนท่ีจะเข้าไปอยู่
ในชุมชนนั้นๆ เด็กก็จะมีเพื่อนที่โตมาในละแวกเดียวกัน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเกิดขึ้นแบบช่วยเหลือ
เก้ือกูลน้ีท�าให้ชดุคุณค่าของชมุชนน้ันเกิดขึน้ เช่น มีวสิยัทัศน์ในการพฒันาบ้านเกิดของพวกเขาร่วมกัน ในอีก
ทางหน่ึง โรงเรยีนในชนบทไม่ได้ท�าหน้าท่ีจัดการเรยีนการสอนเพยีงอย่างเดียว แต่ตัวอาคารยงัถูกใช้เป็นพ้ืนท่ี
ให้ชมุชนได้ท�ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกันด้วย จงึมีหน้าท่ีเชือ่มประสานการศึกษาเข้ากับชมุชน4 โรงเรยีนสามารถ
เป็นพื้นที่สร้างความสัมพันธ์ข้ามรุ่น (intergenerational relationship) และเป็นพื้นที่ของความหมาย5

ปัญหาทีเ่ราพบเมือ่เดก็ถูกส่งไปเรยีนต่างถ่ินก็คือเขาขาดทนุทางสงัคมทนัทท้ัีงในสถานท่ีใหม่และในชมุชนเดิม ปัญหาน้ี
ขัดแย้งกับทิศทางการพัฒนาที่พยายามผลักดันให้ผู้ประกอบการหน้าใหม่กลับคืนถิ่นเพ่ือสร้างการพัฒนา เพราะ
หากไม่มีเพื่อนหรือคนรู้จักในชุมชน โอกาสในการจะสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนก็เป็นไปได้ยาก

ในประเด็นต่อมาโรงเรียนขนาดเล็กมีศักยภาพอย่างมากในการสร้างพลเมืองที่มีส่วนร่วมทางการเมือง สามารถสร้าง
ห้องเรียนที่ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นพลเมืองที่ยึดโยงกับพื้นที่ เมื่อโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อย่างแน่นแฟ้น 
โรงเรียนจะใช้ปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนเป็นตัวอย่างเพื่อการสะท้อนการเรียนรู้กับเด็กๆได้ มีการศึกษา
วิจยัทีช่ีว่้าโรงเรยีนท่ีพานักเรยีนไปศกึษาชมุชนท้องถิน่จะมีโอกาสในการสร้างอัตลกัษณ์ของนักเรยีนได้มากกว่า
และสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อท้องที่ (responsibility for the locality) ในระดับปัจเจกและกลุ่ม ซึ่งจะน�า
ไปสู่การมีส่วนร่วมของพลเมืองและความรู้สึกภูมิใจในท้องถิ่น6

ท้ังนี ้ ไม่ได้แปลว่าโรงเรยีนขนาดเลก็ทกุโรงเรยีนจะสามารถท�าให้เกิดผลลพัธ์ทางสงัคมเหล่านี ้ แน่นอนว่าต้องมกีารเปลีย่น
วิธีการเรียนการสอนเพื่อใช้ประโยชน์จากความใช้ชิดกับชุมชนอย่างเต็มที่ เช่น ใช้การเรียนการสอนโดยใช้ชุมชนและ
การวิจัยเป็นฐานยังเป็นเครื่องมือส�าคัญ ซึ่งจะก็ต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐทั้งด้านบุคลากรและทรัพยากร และ
แน่นอนว่าไม่ใช่การยุบโรงเรียนทิ้ง



กระบวนการที่มีส่วนร่วมและเป็นประชาธิปไตย
แน่นอนว่าในทางการเมอืงแล้วจ�าเป็นต้องเกิดการตดัสนิใจแลกว่าจะเลอืกใช้ทรพัยากรอย่างไรจงึจะคุม้ค่า และนโยบาย
การศึกษาก็เป็นส่วนหน่ึงของการเมืองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นมันจึงต้องค�านึงถึงและสอดรับไปกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ-สงัคมภาพใหญ่ทีต้่องการการกระจายอ�านาจทีม่ากขึน้ 

ไม่ว่าค�าตอบจ�าตอบจะเป็นอย่างไร สิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นคือการให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบต่อนโยบายได้มีโอกาสตัดสินใจว่า
โรงเรียนไหนควรถูกยุบและมีความเหมาะสมแค่ไหน ไม่ใช่การสั่งการจากส่วนกลางโดยที่ชาวบ้านไม่ได้มีส่วนแสดง
ความคิดเห็นใดๆ มิเช่นนั้นแล้วการยุบโรงเรียนขนาดเล็กจะนับเป็นกระท�าที่สวนทางกับการกระจายอ�านาจทั้งในเชิง
เนื้อหาและกระบวนการ

ผู้เขียน : ภี อาภรณ์เอี่ยม
เรียบเรียง : พจนา อาภานุรักษ์
ออกแบบ : อรสุมน ศานติวงศ์สกุล

ค�าถามส�าคัญก็คือนโยบายการยุบโรงเรียนขนาดเล็กส่งผลให้เราเราต้องแลก
บางสิ่งอยู่ใช่หรือไม่? เราก�าลังแลกความมีประสิทธิภาพในการบริหารระยะสั้น
กบัโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาและการพฒันาทีเ่ท่าเทยีมในระยะยาวอยูห่รอืไม่
ผู้วางนโยบายต้องมองภาพในระยะยาวขึน้และกว้างขึน้ว่าจะเกดิอะไรขึน้กบัเดก็
และชุมชนหากโรงเรียนของพวกเขาก�าลังจะหายไป
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