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คนทั่วโลกกำลังจับตำมองมำที่สิงคโปร์ด้วยควำมประหลำดใจ ในควำมก้ำวหน้ำทำงเศรษฐกิจกำรเงิน
สำมำรถสร้ำงประเทศได้อย่ำงมหัศจรรย์ โดยใช้ระยะเวลำเพียง 50 ปี บำงคนก็อำจอิจฉำบำงคนอำจชื่นชมแต่
คนที่บ้ำนผมจะ "สะออนเขำ" ส่วนคนที่มีมิจฉำทิฐิที่ยังหลงตนเองอยู่ก็คงต้องปล่อยไปตำมยถำกรรม สิงคโปร์จึง
เป็นต้นแบบของควำมสำเร็จ เป็น Model ในกำรพัฒนำประเทศ
ประเทศด้อยพัฒนำหลำยชำติพยำยำมส่งคนของตนเองไปศึกษำดูงำนที่สิงคโปร์ ด้วยเวลำเพียง 2-3
วันหรือ 1 สัปดำห์เป็นอย่ำงมำก หรือเพียงเดินผ่ำนประเทศเขำ แล้วก็กลับมำเขียนเล่ ำเรื่องควำมเจริญของเขำ
เป็นตุเป็นตะ เหมือนเอำพวกชำวป่ำ มำเดินชมสวนจตุจักรแล้วให้ขึ้นรถไฟลอยฟ้ำลอดอุโมงค์แล้วให้กลับไปเล่ำ
ให้เพื่อนที่หมู่บ้ำนฟัง แล้วพำกันไปฝันว่ำจะไปสร้ำงสวนจตุจักรไปสร้ำงรถไฟฟ้ำลอดอุโมงค์ในชุมชนของตนให้
เหมือนกับในกรุงเทพฯ จึงยำกที่จะพบควำมสำเร็จ
ถ้ำอยำกพัฒนำจริงๆ รัฐบำลต้องกล้ำลงทุนหน่อย ส่งคนที่มีควำมรู้ มีควำมคิด มีสมอง ที่มีตำแหน่ง
หน้ำที่รับผิดชอบกำรจัดกำรศึกษำชำติ เข้ำไปเรียนรู้จำกเขำแบบฝังตัวอย่ำงน้อย 1 ปีกำรศึกษำ หรือน้อยสุด 1
ภำคเรียนแล้วกลับไปดูอีกหลำยๆ รอบอย่ำงจริงจัง ไปถอดเอำควำมรู้ (Knowledge Management : KM)
ของเขำมำให้ได้อย่ำงถูกต้อง เขำจัดอย่ำงไร ทำไมเด็กชั้นประถมศึกษำของเขำ จึงอ่ำนออก เขียนได้ คิดเลขเป็น
ทุกคน เขำเน้นกำรศึกษำในระดับนี้มำกที่สุด เพรำะเป็นพื้นฐำนของกำรศึกษำทุกระดับ ใช่หรือไม่? แล้วของเรำ
เน้นอะไร?
หลักสูตรกำรศึกษำในระดับปฐมวัย ไม่เป็นกำรศึกษำภำคบังคับ ซึ่งจะมีทั้งโรงเรียนของเอกชนและของ
รัฐบำลจัด เน้นกำรสร้ำง "สังคมเด็ก" เน้นกำรให้เด็กได้เรียนได้เล่นร่วมกันแบบกลมกลืน เริ่มจำกมีศูนย์เด็กเล็ก
8 เดือน-3 ปี อนุบำล 4-6 ปี เรียนจันทร์-ศุกร์ เรียนเพียง 3-4 ชั่วโมง เน้นกำรให้เด็กได้อยู่ร่วมกันในสังคมที่
หลำกหลำยวัฒนธรรม หลำยเชื้อชำติหลำยศำสนำ
หลักสูตรในระดับชั้นประถมศึกษำตอนต้น ป.1-ป.4 สิงคโปร์ จะให้เริ่มเรียนวิชำหลัก (Core Subject)
เพียง 3 วิชำ คือ คณิตศำสตร์ ภำษำอังกฤษ และภำษำแม่ (Mother Tongue) ซึ่งมีอยู่ 3 ภำษำ ได้แก่ ภำษำจีน
ภำษำอินเดีย (ภำษำทมิฬหรือทำมิล) และภำษำมำเลย์ (เหมือนกับในสมัยเก่ำของไทยที่สอนตำมศำลำวัด คือ
เลข คัด เลิก คือเรียน วิชำคณิตศำสตร์ และวิชำภำษำ คัดลำยมือ อ่ำนเขียนภำษำไทย) ให้เรียนในวิช ำ
ประกอบอีก 6 วิชำ คือ ดนตรีศึกษำ หัตถกรรม สุขศึกษำ หน้ำที่พลเมือง สังคมศึกษำ และพลศึกษำ ซึ่งเพื่อให้
เด็กได้เรียนรู้ รู้จักปรับตัวเข้ำสังคมเด็กปลูกฝังสุนทรียนิสัยและสุขนิสัย รู้จักควำมถนัดตนเอง เข้ำใจสังคม
วัฒนธรรมของชำติ เข้ำใจเพื่อนต่ำงชำติต่ำงศำสนำ รู้หน้ำที่ ผสมผสำนคนในสังคมที่ต่ำงวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกัน
ได้อย่ำงกลมกลืน พอถึงชั้น ป.3 จึงให้เรียนวิชำวิทยำศำสตร์ กำรศึกษำในระดับนี้สิงคโปร์เรียกว่ำ กำรศึกษำขั้น
พื้นฐำน 4 ปี ( Four Years Foundation Stage) เด็กที่เรียนจบชั้น ป.4 จะมีพื้นฐำนทำงภำษำ อ่ำนออก เขียน
ได้ดี ทั้งภำษำอังกฤษและภำษำที่สองและมีพื้นฐำนทำงคณิตศำสตร์ที่เข้มแข็ง สำมำรถที่จะเรียนต่อได้
หลักสูตรประถมศึกษำตอนปลำย คือ ป.5-ป.6 นักเรียนที่เข้ำเรียนในชั้นจะถูกแบ่งแยกออกเป็น 3 กลุ่ม
ตำมผลกำรเรียนภำษำแม่ในระดับประถมต้น คือ กลุ่มที่ 1 EM 1 กลุ่มที่ 2 EM 2 กลุ่มที่ 3 EM 3 เด็กในระดับ
นี้จะเป็นวัยที่กำลังจะเปลี่ยนผ่ำนย่ำงเข้ำสู่วัยรุ่นตอนต้น สิงคโปร์จึงจะเน้นกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมควำมถนัดของ
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แต่ละบุคคล เน้นควำมเป็นปัจเจกชนที่ชัดเจนเป็นพิเศษ เป็นหลักสูตร 2 ปี (Two Years Orientation Stage)
ครูจะรู้ว่ำเด็กแต่ละคนมีควำมสำมำรถมีควำมถนัดเฉพำะตัวในด้ำนใด เด็กก็ได้ตระหนักรู้ว่ำตนเองมีควำมถนัดมี
ควำมรู้มีควำมสำมำรถด้ำนใด เด็กจะมีควำมภำคภูมิใจในตนเองและเห็นคุณค่ำของตนเอง
ระบบกำรศึกษำระดับนี้จะเน้นพัฒนำเด็กให้ได้เต็มตำมศักยภำพและเต็มตำมสมรรถภำพ เด็กจะรู้จัก
ตนเอง สำมำรถช่วยเหลือตนเองได้ ผิดกับเด็กไทยที่พ่อแม่ต้องคอยดูแลและเป็นผู้คอยตัดสินใจแทนตลอดเวลำ
กำรสอบจบชั้น ป.6 จะเป็นกำรสอบ PSLE: Primary School Leaving Examination มีควำมสำคัญ
ยิ่งต่อตัวเด็ก เพรำะผลของกำรสอบ จะนำไปเป็นเกณฑ์ประเมินในกำรเข้ำเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษำตอนต้น
หลักสูตรในระดับมัธยมศึกษำ มี 2 หลักสูตร คือ หลักสูตร 4 ปี และหลักสูตร 5 ปี ดังนี้ 1) หลักสูตร 4
ปี สำหรับเด็กเรียนดีเยี่ยม (Special Course) และหลักสูตร 4 ปี สำหรับเด็กที่เรียนเก่ง (Express Course)
เน้ น กำรเรี ย นเพื่ อ สอบให้ ผ่ ำ น GCE "O" Level : The Singapore - Cambridge General Certificate of
Education ในตอนจะจบชั้น ม.4 เป็นสำยตรงเข้ำมหำวิทยำลัย
2) หลักสูตร 5 ปี สำหรับเด็กทั่วไป (Normal Course) ซึ่งแบ่งกำรสอนออกเป็น 2 กลุ่มวิชำคือกลุ่ม
วิชำกำร (Academic) และกลุ่มวิชำเทคนิค (Technical) ต้องสอบผ่ำน GCE "N" Level: General Certificate
of Education ในตอนที่จะเรียนจบชั้น ม.5 เด็กเข้ำเรียนในระดับนี้ตำมควำมสำมำรถและตำมควำมสนใจ
เมื่อนักเรียนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษำทั้งสองหลักสูตรนี้แล้ว นักเรียนสำมำรถเลือกไปเรียนต่อในสำย
อำชีวะ สำยเทคนิค หรือจะเรียนต่อในระดับมหำวิทยำลัยก็ได้ แต่ผู้ที่จะเข้ำเรียนในระดับมหำวิทยำลัยจะต้อง
ไปเข้ำเรียนใน หลักสูตร Junior College อีก 2 ปี หรือเรียนที่ Pre University ใช้เวลำ 3 ปี และจะต้องสอบ
ให้ผ่ำน GCE "A" Level ก่อน จึงจะเข้ำเรียนในมหำวิทยำลัยได้ และสำมำรถนำผลกำรสอบนี้ไปสมัครเรียนใน
มหำวิทยำลัยต่ำงๆ ได้ทั่วโลก
เด็กที่จบในระดับ มัธยมศึกษำ ม.4 หรือ ม.5 จำนวน 65% เข้ำเรียนต่อในสำยอำชีพ 25% เข้ำเรียนต่อ
ใน Junior College หรือเตรียมมหำวิทยำลัย Pre University และ 10% เข้ำสู่ตลำดแรงงำน เด็กที่เรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษำ 4-5 ปี จึงรู้จักคิดวิเครำะห์ คิดสร้ำงสรรค์ รู้จักตนเอง คะแนนมำตรฐำนทำงวิชำกำรอยู่สูงใน
ระดับต้นของโลก
ถำมว่ำทำไมเขำจั ดกำรศึกษำในระดับนี้ประสบผลส ำเร็ จแบบไม่ต้องมำตำมเก็บ 0 ร มส เหมือน
เด็กไทย ก็ต้องกลับไปดูระบบกำรวัดผลของเขำให้เข้ำใจด้วยว่ำ เขำมีวิธีกำรวัดผลอย่ำงไร ใช้กำรสอนแบบใด
กำรสอนใช้ปัญหำเป็นฐำน (Problem Based Learning) ใช้แบบโครงงำน (Project Based Learning) เรียนรู้
จำกกำรได้ ล งมื อ ปฏิ บั ติ จ ริ ง กำรท ำงำนเป็ น กลุ่ ม เป็ น ที ม (Team Work) กำรเขี ย นรำยงำนกำรผลกำร
ปฏิบัติงำน กำรได้เขียนรำยงำนกำรค้นคว้ำ กำรนำเสนอผลงำน (Presentation) อย่ำงเป็นระบบ
ครูสอนโดยใช้วิธีกำรสืบเสำะหำควำมรู้ (Inquiry Learning) ให้ผู้เรียนได้ซักถำมโต้ตอบปัญหำแบบโส
เครติส (Socrates) เด็กต้องเขียนรำยงำนกำรค้นคว้ำ มีกำรค้นคว้ำเป็นกลุ่ ม นำเสนออย่ำงเป็นระบบ เด็กจึง
กล้ำแสดงออก กล้ำซักถำมปัญหำ
ครูจะได้รับกำรฝึกฝนกำรสอนอย่ำงดี มีกำรฝึกอบรมอย่ำงเป็นระบบจำกสถำบัน MIE เป็นเวลำ 1 ปี มี
ครูพี่เลี้ยงดูแลให้คำปรึกษำ และครูจะต้องถูกประเมินควำมสำมำรถในกำรสอนทุกปี ถ้ำประเมินไม่ผ่ำนถึง 3
ครัง้ จะถูกให้ออก คนที่มำเป็นครูจึงต้องเป็นคนเก่ง สังคมยกย่อง พ่อแม่ผู้ปกครองให้ควำมไว้วำงใจ
หลั กสู ตรโปลี เทคนิ ค (Polytechnic) ใช้ระยะเวลำเรี ยน 3 ปี รัฐ บำลให้ กำรทุ่ ม เทในระดั บ นี้ ม ำก
สิงคโปร์มีสถำบัน Polytechnic อยู่ 5 แห่ง เครื่องมืออุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนมีเพียบ จัดสร้ำงอำคำรสถำบัน
ไอทีอี ITE College Central สอนวิชำชีพที่มีวิชำให้เลือกมำกมำย เช่น อำกำศยำน วิศวกรรมทำงทะเล กำร
ออกแบบ มัลติมีเดีย ธุรกิจ สื่อสำรมวลชน ฯลฯ ผู้ที่เรียนจบในระดับนี้จะมีควำมรู้ มีควำมชำนำญ มีทักษะ
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เพียงพอ สำมำรถออกไปประกอบอำชีพได้ แต่เด็กและผู้ปกครองก็ยังอยำกให้เรียนจบระดับมหำวิทยำลั ย
เหมือนเด็กไทย รัฐบำลจึงปรับหลักสูตร ปวช. และ ปวส. ให้สำมำรถถ่ำยโอนกันได้ผู้เรียนสำมำรถนำควำมรู้
จำกกำรเรียนมำประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ เด็กสำมำรถปรับเปลี่ยนอำชีพได้ เด็กทุ กคนที่เรียนจบ โปลีเทคนิค
สำมำรถประกอบอำชีพได้ไม่ตกงำนและสำมำรถเรียนต่อถึงระดับปริญญำได้
หลักสูตรสำขำวิชำช่ำง (Institute of Technical Education : ITE) เปิดสอนวิชำช่ำงโดยเฉพำะ เน้น
ผู้เรียนที่มีควำมประสงค์จะเพิ่มทักษะทำงกำรปฏิบัติและทักษะทำงด้ำนวิชำกำร นักเรียนที่ผ่ำนระดับนี้ใน
เกณฑ์ที่ดี สำมำรถไปเรียนต่อในระดับโปลีเทคนิค และระดับมหำวิทยำลัยได้
กำรศึกษำของสิงคโปร์สอนประชำชนให้เป็นนักธุรกิจ เคำรพในควำมเป็นปัจเจกชน มีควำมเข้ำใจใน
ระบบสังคมที่มีควำมผสมผสำน มองเห็นสถำนที่ทำงำนอยู่ทุกภำคส่วนของโลก นักเรียนที่ผ่ำนระบบกำรศึกษำ
มำในระดับโปลีเทคนิคระดับหลักสูตรวิชำช่ำงและระดับมหำวิทยำลัยไม่เคยตกงำน ระบบกำรศึกษำของคน
สิงคโปร์สอนให้คนฉลำดรู้จักคิด รู้จักวำงแผน อดทนสู้งำน สอนให้เป็นนักธุรกิจ เข้ำใจควำมแตกต่ำงทำงด้ำน
วัฒนธรรม สำมำรถออกไปประกอบธุรกิจต่ำงแดน ออกทำงำนนอกประเทศในระดับผู้บริหำรองค์กรได้
กำรวัดผลกำรเรียนรู้รำยวิชำครูผู้สอนเป็นคนสอบวัดผล ใช้ข้อสอบแบบอัตนัยเป็น กำรวัดผลตอนเรียน
จบใช้ข้อสอบมำตรฐำนจำกภำยนอก ตั้งแต่ระดับ GCE "O" Level, GCE "A" Level, PSLE ,และ GCE "N"
Level
หันกลับมำมองบ้ำนเรำ แยกไม่ออก บอกไม่ถูก มันเป็น "อุ้มลุ้มไปหมด" ตั้งแต่ชั้นประถมฯ จนถึง
มหำวิทยำลัย เรียน 8 สำระ ไปจนถึงชั้นมัธยมปลำย วัยเด็กเล็ก กับวัยรุ่น กับวัยผู้ใหญ่เรียนเหมือนกัน สำระ
วิช ำซ้ำซ้อนกับ ของเก่ำ เรี ย นแล้ ว เรี ย นอีก อักษรสู ง กลำง ต่ำเรียนมำตั้งแต่ชั้นประถมต้นจบปริญ ญำตรี
ภำษำอังกฤษ เรียนตั้งแต่ชั้นอนุบำลจนถึงชั้นมหำวิทยำลัย เด็กก็ยัง ฟังไม่ออก พูดไม่ได้ เขียนไม่เป็น
ในประเทศที่เขำเจริญแล้วในช่วงที่เปิดเรียนจะไม่มีกำรเชิญครูอำจำรย์ไปประชุมสัมมนำหรือมีแต่ก็
น้อย เขำจะให้เตรียมทุกอย่ำงให้เสร็จสิ้นในช่ วงปิดภำคเรียน เปิดเทอมมำทั้งเด็กและครูต่ำงก้มหน้ำมุ่งมั่นสอน
มุ่งมั่นเรียนเต็มที่ ปัญหำกำรศึกษำเมืองไทยมำจำกผู้ใหญ่ มำจำกกำรที่ อรหันต์ทั้งหลำยออกแบบหลั กสูตร
และออกแบบวิธีกำรวัดผลวิธีกำรประเมินผลที่ผิดพลำด มีที่ไหนในโลกที่เด็กสอบตกยังให้เลื่อนชั้นได้ มีที่ไหนใน
โลกที่ ก ำรสอบวั ด ผลประเมิ น ผลกำรเรี ย น ให้ เ ด็ ก กำ ก ข ค ง โดยที่ ค รู บ ำงคนไม่ ย อมเสี ย เวลำตรวจ
กระดำษคำตอบ แต่สำมำรถให้คะแนนเด็กได้
ครูบำงคนใช้วิธีกำรเพ่งญำณ นั่งเทียน หรือนั่งทำงใน เมกอัพคะแนน โดยที่ครูใหญ่ และหัวหน้ำหมวด
วิชำไม่เคยสนใจ หรือ ไม่รู้ไม่เ ห็น "บำปกรรม" ครูเก่ำรับไม่ได้ คนในระดับควำมรับผิดชอบสูง ไม่เคยรู้บ้ำงเลย
หรือ มันคือรูรั่วรอยใหญ่ใต้ท้องเรือ บำงโรงเรียนครูที่มีลูกกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนพอคะแนนลูกตนเองได้เกรด
ต่ำ พ่อแม่ก็เดินไปขอเกรด จำกเพื่อนครูผู้สอน เพื่อให้ได้เกรดเฉลี่ยที่สูงขึ้น จะได้มีโอกำสมำกกว่ำเด็กคนอื่นใน
สิทธิกำรศึกษำต่อ คอร์รัปชั่น ชัดๆ
น่ำสมเพชเวทนำประเทศไทย กำรศึกษำล้มเหลวเพรำะคนรับผิดชอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำไม่รู้ปัญหำที่
แท้จริง มีเรือดีแพดีไม่ขี่ข้ำม...
--จบ-ที่มำ: มติชน ฉบับวันที่ 29 ต.ค. 2557 (กรอบบ่ำย)
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