

ถ้าใครคิดว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดของนักเรียนเกาหลีใต้แล้ว นั่นเป็นการคิดผิด นักเรียนเกาหลีใต้เรียนตั้งแต่วัน

กันยายน 2559

จันทร์ถึงวันเสาร์ นอกจากวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นที่เป็นวันหยุด แม้ในปัจจุบันมีโรงเรียนรัฐบาลเริ่มให้มีการ
หยุดเรียนในวันเสาร์บ้างเดือนละสองสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่เหมือนกันทั้งหมด


9

ประธานธนาคารโลกเสนอแนะให้เกาหลีใต้ลดการแข่งขันทางการศึกษา ลดความเครียดของนักเรียน และเลิก
การสอนพิเศษ แม้ว่าเกาหลีใต้จะเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ และต้องการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง แต่คะแนนที่สูง
ใน PISA เป็นเกียรติยศที่ค้าอยู่ และเป็นข้ออ้างที่ฝ่ายต่อต้านการปฏิรูปใช้เป็นข้ออ้างท้าให้รัฐมนตรีหลายสมัย
ไม่กล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ (Ng Jing Yng, 2015)



ความเคารพครูต้องสูงที่สุด (Teachers are as high as God) ครูเกาหลีมีฐานะสูงส่ง จึงเป็นที่เคารพนับถือ
นักเรียนหรือแม้แต่พ่อแม่ไม่อาจกระด้างกระเดื่องหรือไม่เชื่อฟังครู การลงโทษทางร่างกายยังมีอยู่ในโรงเรียน
เกาหลีใต้ โดยทีท
่ ั้งโรงเรียนและพ่อแม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการลงโทษในชั้นเรียน

จุดยุติ (End Point)
ระบบโรงเรียนสองระบบที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก แม้จะมีเป้าหมายเดียวกันที่ยึดมั่นว่าการศึกษาคือสิ่งส้าคัญที่สุดของชีวิต

นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสื อกันอย่างไร
...............................................................................................................................................................
จาก “Focus ประเด็นจาก PISA” ฉบับที่ 8 เรื่องประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก ได้อ้างถึ ง

และการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ แต่วิธีการที่ จะเดินทางไปสู่เป้าหมายของสองระบบนี้แตกต่างกัน จะมีสิ่งที่ร่วมกันอยู่

ระบบการศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกสองระบบ คือ ระบบของฟินแลนด์กับของเกาหลีใต้ และได้ให้สาระเรื่อง

ก็เพียงการให้ความส้าคัญและให้คุณค่าแก่ครู เลือกคนที่ดีที่ สุดมาเป็นครู และเก็บครูเก่งไว้ในระบบ แม้ว่าประเทศไทย

ระบบการศึกษาของฟินแลนด์แล้วในฉบับดังกล่าว ฉบับนี้จึงให้เป็นสาระเรื่องระบบการศึกษาของเกาหลีใต้บ้าง

อาจอยากลอกเลียนแบบก็คงท้าได้ยาก เพราะบริบทที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดคนมาเป็นครูและ
ส่งผลถึงคุณภาพของครู ที่ส้าคัญอีกอย่างก็คือนักเรียนและความทุ่มเทของผู้ปกครองโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ นักเรียน
เกาหลีใต้มีการเรียนที่สุดโหดและทรหดอดทน ซึ่งนักเรียนไทยไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองไทยก็ไม่ได้
ทุ่มเทให้กับการศึกษาลูกขนาดนั้นแต่ยินดีกับการรับการศึกษาฟรีมากกว่ า สรุป คือไทยที่มีบริบทที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
จึงต้องดูปัญหาของตนเองให้ถูกจุด และค่อย ๆ ปรับเท่าที่ท้าได้ บทเรียนจากสองประเทศชี้นัยว่า สิ่งที่ต้องท้า คือ ให้พ่อ
แม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาของลูกให้มากที่สุด กระตุ้นครูให้ท้างานหนักและท้าดีที่สุดในแต่ละวัน ให้นักเรียนกระหาย
ที่จะเรียน และให้เรียนให้ดีที่สุดทุก ๆ วัน ระบบการศึกษาไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนหลักสูตรและคิดว่าการเปลี่ยน

ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้
นักเรียนของเกาหลีใต้ช่วงอายุ 6 – 15 ปี ต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในระดับประถมศึกษาจ้านวน 6 ปี และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ้านวน 3 ปี หลังจากนั้น นักเรียนอาจจะเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Senior high school) ซึ่งอาจเป็น สายวิช าสามัญ หรือสายอาชีว ศึก ษา หรือโรงเรียนที่มีวัต ถุป ระสงค์พิเ ศษ

หลักสูตร คือ ค้าตอบ

(Specialists / Special purpose) ที่มีหลักสูตรที่เน้นเป็นพิเศษต่างกัน เช่น วิทยาศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ

โปรดระลึกว่า ในการศึกษาไม่มี “กระสุนวิเศษ” การเปลี่ยนหลักสูตรก็ไม่ใช่ กระสุนวิเศษ

เป็นต้น โรงเรียนประเภทนี้มักมีอ้านาจอิสระของโรงเรียนสูงกว่าปกติ
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การรับนักเรียนเข้าโรงเรียน เกาหลีใต้มีวิธีปฏิบัติที่น่าสนใจ คือ การรับเข้าโรงเรียนโดยไม่ใช้วิธีการสอบคัดเลือก
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เมืองหลวงและปริมณฑล แม้แต่โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษก็ใช้วิธีนี้ นักเรียนจึงไม่ต้องเผชิญกับการสอบที่
กดดันมากในตอนนี้ ส่วนวิธีการรับอื่น ๆ มีทั้งการดูระเบียนจากโรงเรียนเก่า มีโรงเรียนจ้านวนน้อยที่สอบคัดเลือก
โดยข้อสอบของโรงเรียนซึ่งมักเป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเพราะต้องดูความถนัดของนักเรียนประกอบด้วย
การวัดผล แม้ไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียน แต่นักเรียนเกาหลีใต้เรียนอยู่ภายใต้ความกดดันของการสอบ
นักเรียนจะถูกวัดผลอย่างสม่้าเสมอโดยครูทุกวิชาและทุกระดับชั้น มีการบันทึกผลลงในระเบียนซึ่งจะเป็นสมุดประวัติ

Teacher and Principal Quality: South Korea, (2016), (Online), Available: http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-
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27, 2016.

การเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยจะต้อง

โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านเลนส์ หรือ
เกิดการสะท้อนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบท้าให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดที่การท้าปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งอาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

สอบอย่างเข้มงวด การสอบนี้ส้าหรับนักเรียนถือเสมือนเป็นนรก “Examination Hell” ที่ไม่อาจสอบตกได้ เพราะ
พ่อแม่เกาหลีใต้ซึ่งผลักดันและทุ่มเทให้กับการศึกษาของลูกอย่างรุนแรงจะรับไม่ได้หากลูกสอบไม่ผ่าน ซึ่งข้อสอบนี้
นั่นเองที่ท้าให้นักเรียนเกาหลีใต้ตอ
้ งออกไปกวดวิชาทัง้ ในโรงเรียน และหาครูสอนพิเศษตอนหลังเลิกเรียน (Elise
Hu, 2015)

FOCUS ประเด็นจาก PISA : ฉบับที่ 9 (กันยายน 2559)

ผลการประเมินเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ เกาหลีใต้มีคะแนนอยู่ในกลุ่มบนสุดของการประเมินผลในโครงการ
PISA นับตั้งแต่การประเมินใน PISA 2000 เป็นต้นมา และในการจัดอันดับครั้งล่าสุดใน ค.ศ. 2014 ของ Pearson
Education Ranking ก็จัดให้การศึกษาของเกาหลีใต้อยู่ในอันดับหนึ่ง (ในครั้งก่อนหน้า ค.ศ. 2012 ฟินแลนด์เป็น
อันดับหนึ่ง) จึงถือได้ว่าระบบการศึกษาของเกาหลีใต้เป็นระบบทีด
่ ีที่สุดในโลกระบบหนึ่ง แม้ว่าเกาหลีใต้และฟินแลนด์
จะมีความแตกต่างกันอย่างมากในวิธีการเรียนการสอน แต่สิ่งที่สองประเทศนี้มีเหมือนกัน คือ การให้คุณค่าสูงสุด

นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนกันอย่างไร
ถ้านักเรียนไทยรู้ความจริงเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนเกาหลีใต้แล้วอาจตกใจด้วยนึกไม่ถึงว่านักเรียนเกาหลีใต้
เรียนกันอย่างทรหดเพียงใด และนี่คือสิ่งที่นักเรียนเกาหลีใต้ต้องต่อสู้


นักเรียนเกาหลีใต้เรียนวันละ 14 – 16 ชั่วโมงหรือมากกว่า นักเรียนเกาหลีใต้เห็นว่าการเรียนมีความส้าคัญ

กับการศึกษา การให้เกียรติ และยกย่องครูว่าครูคือกุญแจไปสู่ความส้าเร็จ พ่อแม่สนใจและมีความคาดหวังสูงกับ

อย่างยิ่งและเอาจริงเอาจังกับการเรียนสูงมาก นักเรียนใช้เวลาเรียนมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน คือ ตั้งแต่เวลา

การศึกษาของบุตรหลาน

08.00 น. ถึง 16.30 น. ในเวลาเรียนปกติ แล้วยังต้องเรียนพิเศษอีกในตอนเย็นจนถึงสี่หรือห้าทุ่ม และยังมี
การบ้านที่ต้องท้าอีก แม้ว่าเวลาเรียนปกติของนักเรียนเกาหลีใต้ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD อยู่แล้วก็ตาม คือ

เกาหลีใต้เปรียบเทียบกับไทย ระบบโรงเรียนของเกาหลีใต้ก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกับระบบโรงเรียนของไทยอยู่บ้าง
พอสมควร เช่น ขนาดชั้นเรียน อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และความนิยมในการเรียนพิเศษหลังเวลาเรียนที่โรงเรียน
เหมือน ๆ กัน แต่ที่น่าสังเกต คือ โรงเรียนเกาหลีใต้ไม่ใช้การสอบแข่งขันเข้าโรงรียน ในขณะที่โรงเรียนไทยสอบ

134 ชั่วโมงต่อปี


ก็เช่นเดียวกัน ระบบการเรียนของเกาหลีใต้ถูกขับเคลื่อนด้วยการสอบ มีการสอบที่ส้าคัญ ๆ บ่อยครั้งมาก

แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย และปล่อยให้โรงเรียนดีเลือกนักเรียนเก่งไป ส่วนนักเรียนที่เหลือให้ไปเข้าโรงเรียน

การเรียนของนักเรียนจึงถูกกดดันภายใต้การสอบ เพราะต้องมีการสอบตลอดเวลาและนักเรียนต้องสอบให้

ด้อยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และด้อยคุณภาพ นักเรียนก็ต้องเรียนกับครูที่ด้อยคุณภาพ ประดุจ “นักเรียน

ผ่าน การสอบตกเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ทั้งตัวนักเรียนเองและพ่อแม่ ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบของฟินแลนด์ที่ไม่ให้

คัดทิ้ง” ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วไม่ควรมีนักเรียนคนใดถูกทิ้ง (No Child Left Behind)
โรงเรียนของเกาหลีใต้อาจมีขนาดชั้นเรียนใหญ่ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 42 – 50 คนต่อห้องเรียน เกาหลีใต้ไม่สนใจ
ที่จะท้าชั้นเรียนให้เล็กลงเหมือนประเทศสมาชิก OECD อื่น ๆ แต่สนใจที่จะจ้างครู ที่มีคุณภาพจ้านวนน้อย และ

ความส้าคัญกับการสอบ แต่ปล่อยให้นักเรียนเรียนอย่างไม่มีความกดดัน


นอกจากความกดดันที่โรงเรียนแล้วความส้าเร็จในการศึกษาเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ของนักเรียนเกาหลีใต้ คาดหวัง
อย่างสูง ทั้งนี้ จุดหมายของการเรียน คือ “ต้องสอบเข้าระดับวิทยาลัยให้ได้” ซึ่งการสอบเข้าสถาบันการศึกษา

จ่ายค่าตอบแทนสูงให้กับครู (McKinsey Report, 2007) เกาหลีใต้ไม่ได้ลงทุนสูงกับทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

ระดับสูงต่าง ๆ มีการแข่งขันสูงมาก นักเรียนจึงเรียนจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ตามข้อมูลของ OECD พ่อแม่

จากการส้ารวจของ PISA ชี้ว่า ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในเกาหลีใต้ไม่ได้เปรียบกว่าระบบโรงเรียน

เกาหลีใต้เกือบร้อยละ 90 คาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าทุกประเทศ (OECD,

ไทยแต่ประการใด หลายกรณียังด้อยกว่าไทยด้วย (OECD, 2013) แต่ผลการประเมิน PISA กลับต่างกันมาก แล้ว

2013) และนั่นคือการเพิ่มความเครียดให้กับนักเรียนเกาหลีใต้ เมื่อ PISA สอบถามว่านักเรียนมีความสุขที่

อะไรท้าให้สองระบบนี้มีผลการประเมินที่แตกต่างกันมากขนาดนั้น

โรงเรียนหรือไม่ นักเรียนที่ตอบว่ามีความสุขน้อยที่สด
ุ เป็นอันดับสุดท้ายของตารางคือนักเรียนเกาหลีใต้ ส่วน
นักเรียนที่ตอบว่ามีความสุขจ้านวนมากทีส
่ ุดเป็นนักเรียนจากประเทศคะแนนต่้า เช่น สี่อันดับแรก คือ อินโดนีเซีย

ครูคือปัจจัยความส้าเร็จของเกาหลีใต้ ความจริงประการแรก คือ การให้คุณค่าและความส้าคัญของการศึกษาที่

แอลบาเบีย เปรู และไทย ตามล้าดับ (OECD, 2013) ดังนั้น ค้าขวัญการศึกษาไทยที่ว่า “เก่ง ดี มีสุข” อาจจะ

ยกย่องให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของทุกอย่างรวมทั้งของชีวิตด้วย ประการที่สอง ครู คือ ปัจจัยความส้าเร็จของ

ไกลเกินฝันก็ว่าได้

เกาหลีใต้ ครูเกาหลีใต้ถูกคัดเลือกมาจากคนที่เก่งที่สุด กว่าจะผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนครูได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
นักเรียนที่มีคะแนนสูง 5% บนเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันผลิตครู เมื่อเข้าท้างาน ครูจึงไม่ได้มีหน้าที่ท้าตาม

The All-Work, No-Play Culture คือ วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่ต้องท้าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างจริงจัง การเรียน



นักเรียนเกาหลีใต้ส่วนมากเรียนพิเศษหลังเวลาเรียนปกติ แต่การเรียนพิเศษออกจะแตกต่างกับของไทยอยู่บ้าง

ค้าบอก แต่มีอิสระและมีความมุ่งมั่นเสียสละในการท้างานสูงและท้างานอย่างหนัก ครูเกาหลีมีเวลาท้างานอย่างเป็น

กล่าวคือ เกาหลีใต้เคยมีโรงเรียนกวดวิชา (Hagwons) มากเหมือนประเทศไทย แต่รัฐบาลไม่ยินดีและไม่

ทางการตั้งแต่ 07.30 น. ถึง 17.30 น. อีกทั้งในเกาหลีใต้ ครูมีสถานะทางสังคมสูง มีค่าตอบแทน และมีความมั่นคง

สนับสนุน รัฐจึงพยายามออกมาตรการจ้ากัดต่าง ๆ เป็นต้นว่า ในจังหวัดปูซานของเกาหลีใต้ออกกฎหมายให้

ในอาชีพสูงมาก คนเกาหลีใต้รุ่นใหม่ส่วนมากจึงต้องการเข้าสู่อาชีพครู ซึ่งตรงกันข้ามกับไทย จากการส้า รวจของ

การสอนในตอนเย็นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และจังหวัดอื่น ๆ ต่างก็เพิ่มมาตรการ เช่น จ้ากัดเวลาที่ให้เปิดท้าการ

PISA 2006 ที่มีนักเรียนเพียง 5% เท่านั้นที่ตอบว่าอยากเป็นครู และยังเป็นนักเรียนกลุ่มคะแนนต่้าอีกด้วย

จ้ากัดขนาดชั้นเรียน และอื่น ๆ บางแห่งใช้มาตรการจ้ากัดเวลาออกนอกบ้านของนักเรียนไม่ให้เกิน 22.00 น.

นักเรียนเกาหลีใต้ไม่ไปโรงเรียนจนกว่าจะอายุ 6 ขวบ พ่อแม่เกาหลีมักชอบให้ลูกอยู่บ้านกับพ่อแม่นาน ๆ มากกว่า
ที่จะไปอยู่โรงเรียนจนกว่าจะถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่อายุ 6 ขวบ ดังนั้น ในระบบโรงเรียนของเกาหลีใต้ จึง
มีการคัดแยกตามแนวตั้งน้อย (การคัดแยกตามแนวตั้ง คือ การที่นักเรียนวัยเดียวกันเรียนอยู่ระดับชั้นต่างกันหลาย
ระดับ) ในขณะที่โรงเรียนไทยที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี เรียนอยู่ในสามระดับชั้นเป็นอย่างน้อย คือ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่สามถึงปีที่ห้า

ซึ่งทางการคาดว่าจะลดโรงเรียนกวดวิชาได้ประมาณ 80 – 85% มาตรการกดดันของรัฐบาลนี้ท้าให้โรงเรียน
กวดวิชาเหล่านั้นมีข้อจ้ากัดมากขึ้นจึงสอนได้น้อยลง แต่ก็ห้ามไม่ได้ เพราะพ่อแม่ซึ่งเห็นว่าการเรียนของลูก
เป็นความส้าคัญยิ่งยวด พยายามหาวิธีให้ลูกได้เรียนมากที่สุด พ่อแม่และนักเรียนจึงกดดันให้โรงเรียนปกติของ
นักเรียนต้องจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนขึน
้ ในตอนเย็น หรืออีกทางหนึ่ง คือ พ่อแม่เลือกให้ลูกเรียนพิเศษทีบ
่ ้าน
กับครูพิเศษที่จ้างมาเอง (Asia Society: Global Education Network) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แม้นักเรียนเกาหลี
จะมีผลการประเมินในระดับนานาชาติสูงมาก แต่นักวิจัยก็พบว่า นักเรียนเกาหลีใต้อายุระหว่าง 11 – 15 ปี
มากกว่าครึ่งมีความเครียดสูงกว่านักเรียนในประเทศสมาชิก OECD อื่น ๆ และอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่
นักเรียนสูงเป็นอันดับหนึ่งในระหว่างประเทศสมาชิก OECD (Elise Hu, 2015; Hanusheck, E., & Peterson,
P., 2015)

ผลการประเมินเปรียบเทียบในระดับนานาชาติ เกาหลีใต้มีคะแนนอยู่ในกลุ่มบนสุดของการประเมินผลในโครงการ
PISA นับตั้งแต่การประเมินใน PISA 2000 เป็นต้นมา และในการจัดอันดับครั้งล่าสุดใน ค.ศ. 2014 ของ Pearson
Education Ranking ก็จัดให้การศึกษาของเกาหลีใต้อยู่ในอันดับหนึ่ง (ในครั้งก่อนหน้า ค.ศ. 2012 ฟินแลนด์เป็น
อันดับหนึ่ง) จึงถือได้ว่าระบบการศึกษาของเกาหลีใต้เป็นระบบทีด
่ ีที่สุดในโลกระบบหนึ่ง แม้ว่าเกาหลีใต้และฟินแลนด์
จะมีความแตกต่างกันอย่างมากในวิธีการเรียนการสอน แต่สิ่งที่สองประเทศนี้มีเหมือนกัน คือ การให้คุณค่าสูงสุด

นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนกันอย่างไร
ถ้านักเรียนไทยรู้ความจริงเกี่ยวกับการเรียนของนักเรียนเกาหลีใต้แล้วอาจตกใจด้วยนึกไม่ถึงว่านักเรียนเกาหลีใต้
เรียนกันอย่างทรหดเพียงใด และนี่คือสิ่งที่นักเรียนเกาหลีใต้ต้องต่อสู้


นักเรียนเกาหลีใต้เรียนวันละ 14 – 16 ชั่วโมงหรือมากกว่า นักเรียนเกาหลีใต้เห็นว่าการเรียนมีความส้าคัญ

กับการศึกษา การให้เกียรติ และยกย่องครูว่าครูคือกุญแจไปสู่ความส้าเร็จ พ่อแม่สนใจและมีความคาดหวังสูงกับ

อย่างยิ่งและเอาจริงเอาจังกับการเรียนสูงมาก นักเรียนใช้เวลาเรียนมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อวัน คือ ตั้งแต่เวลา

การศึกษาของบุตรหลาน

08.00 น. ถึง 16.30 น. ในเวลาเรียนปกติ แล้วยังต้องเรียนพิเศษอีกในตอนเย็นจนถึงสี่หรือห้าทุ่ม และยังมี
การบ้านที่ต้องท้าอีก แม้ว่าเวลาเรียนปกติของนักเรียนเกาหลีใต้ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD อยู่แล้วก็ตาม คือ

เกาหลีใต้เปรียบเทียบกับไทย ระบบโรงเรียนของเกาหลีใต้ก็มีส่วนที่คล้ายคลึงกับระบบโรงเรียนของไทยอยู่บ้าง
พอสมควร เช่น ขนาดชั้นเรียน อัตราส่วนครูต่อนักเรียน และความนิยมในการเรียนพิเศษหลังเวลาเรียนที่โรงเรียน
เหมือน ๆ กัน แต่ที่น่าสังเกต คือ โรงเรียนเกาหลีใต้ไม่ใช้การสอบแข่งขันเข้าโรงรียน ในขณะที่โรงเรียนไทยสอบ

134 ชั่วโมงต่อปี


ก็เช่นเดียวกัน ระบบการเรียนของเกาหลีใต้ถูกขับเคลื่อนด้วยการสอบ มีการสอบที่ส้าคัญ ๆ บ่อยครั้งมาก

แข่งขันกันอย่างเอาเป็นเอาตาย และปล่อยให้โรงเรียนดีเลือกนักเรียนเก่งไป ส่วนนักเรียนที่เหลือให้ไปเข้าโรงเรียน

การเรียนของนักเรียนจึงถูกกดดันภายใต้การสอบ เพราะต้องมีการสอบตลอดเวลาและนักเรียนต้องสอบให้

ด้อยสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม และด้อยคุณภาพ นักเรียนก็ต้องเรียนกับครูที่ด้อยคุณภาพ ประดุจ “นักเรียน

ผ่าน การสอบตกเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ทั้งตัวนักเรียนเองและพ่อแม่ ซึ่งตรงกันข้ามกับระบบของฟินแลนด์ที่ไม่ให้

คัดทิ้ง” ทั้ง ๆ ที่จริงแล้วไม่ควรมีนักเรียนคนใดถูกทิ้ง (No Child Left Behind)
โรงเรียนของเกาหลีใต้อาจมีขนาดชั้นเรียนใหญ่ซึ่งมีนักเรียนประมาณ 42 – 50 คนต่อห้องเรียน เกาหลีใต้ไม่สนใจ
ที่จะท้าชั้นเรียนให้เล็กลงเหมือนประเทศสมาชิก OECD อื่น ๆ แต่สนใจที่จะจ้างครู ที่มีคุณภาพจ้านวนน้อย และ

ความส้าคัญกับการสอบ แต่ปล่อยให้นักเรียนเรียนอย่างไม่มีความกดดัน


นอกจากความกดดันที่โรงเรียนแล้วความส้าเร็จในการศึกษาเป็นสิ่งที่พ่อแม่ ของนักเรียนเกาหลีใต้ คาดหวัง
อย่างสูง ทั้งนี้ จุดหมายของการเรียน คือ “ต้องสอบเข้าระดับวิทยาลัยให้ได้” ซึ่งการสอบเข้าสถาบันการศึกษา

จ่ายค่าตอบแทนสูงให้กับครู (McKinsey Report, 2007) เกาหลีใต้ไม่ได้ลงทุนสูงกับทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐาน

ระดับสูงต่าง ๆ มีการแข่งขันสูงมาก นักเรียนจึงเรียนจนแทบไม่มีเวลาพักผ่อน ตามข้อมูลของ OECD พ่อแม่

จากการส้ารวจของ PISA ชี้ว่า ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนในเกาหลีใต้ไม่ได้เปรียบกว่าระบบโรงเรียน

เกาหลีใต้เกือบร้อยละ 90 คาดหวังว่าลูกจะต้องเรียนจบมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นค่าที่สูงกว่าทุกประเทศ (OECD,

ไทยแต่ประการใด หลายกรณียังด้อยกว่าไทยด้วย (OECD, 2013) แต่ผลการประเมิน PISA กลับต่างกันมาก แล้ว

2013) และนั่นคือการเพิ่มความเครียดให้กับนักเรียนเกาหลีใต้ เมื่อ PISA สอบถามว่านักเรียนมีความสุขที่

อะไรท้าให้สองระบบนี้มีผลการประเมินที่แตกต่างกันมากขนาดนั้น

โรงเรียนหรือไม่ นักเรียนที่ตอบว่ามีความสุขน้อยที่สด
ุ เป็นอันดับสุดท้ายของตารางคือนักเรียนเกาหลีใต้ ส่วน
นักเรียนที่ตอบว่ามีความสุขจ้านวนมากทีส
่ ุดเป็นนักเรียนจากประเทศคะแนนต่้า เช่น สี่อันดับแรก คือ อินโดนีเซีย

ครูคือปัจจัยความส้าเร็จของเกาหลีใต้ ความจริงประการแรก คือ การให้คุณค่าและความส้าคัญของการศึกษาที่

แอลบาเบีย เปรู และไทย ตามล้าดับ (OECD, 2013) ดังนั้น ค้าขวัญการศึกษาไทยที่ว่า “เก่ง ดี มีสุข” อาจจะ

ยกย่องให้การศึกษาเป็นพื้นฐานของทุกอย่างรวมทั้งของชีวิตด้วย ประการที่สอง ครู คือ ปัจจัยความส้าเร็จของ

ไกลเกินฝันก็ว่าได้

เกาหลีใต้ ครูเกาหลีใต้ถูกคัดเลือกมาจากคนที่เก่งที่สุด กว่าจะผ่านเข้าไปเป็นนักเรียนครูได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ
นักเรียนที่มีคะแนนสูง 5% บนเท่านั้นที่มีสิทธิเข้าศึกษาในสถาบันผลิตครู เมื่อเข้าท้างาน ครูจึงไม่ได้มีหน้าที่ท้าตาม

The All-Work, No-Play Culture คือ วัฒนธรรมของเกาหลีใต้ที่ต้องท้าทุกสิ่งทุกอย่างอย่างจริงจัง การเรียน



นักเรียนเกาหลีใต้ส่วนมากเรียนพิเศษหลังเวลาเรียนปกติ แต่การเรียนพิเศษออกจะแตกต่างกับของไทยอยู่บ้าง

ค้าบอก แต่มีอิสระและมีความมุ่งมั่นเสียสละในการท้างานสูงและท้างานอย่างหนัก ครูเกาหลีมีเวลาท้างานอย่างเป็น

กล่าวคือ เกาหลีใต้เคยมีโรงเรียนกวดวิชา (Hagwons) มากเหมือนประเทศไทย แต่รัฐบาลไม่ยินดีและไม่

ทางการตั้งแต่ 07.30 น. ถึง 17.30 น. อีกทั้งในเกาหลีใต้ ครูมีสถานะทางสังคมสูง มีค่าตอบแทน และมีความมั่นคง

สนับสนุน รัฐจึงพยายามออกมาตรการจ้ากัดต่าง ๆ เป็นต้นว่า ในจังหวัดปูซานของเกาหลีใต้ออกกฎหมายให้

ในอาชีพสูงมาก คนเกาหลีใต้รุ่นใหม่ส่วนมากจึงต้องการเข้าสู่อาชีพครู ซึ่งตรงกันข้ามกับไทย จากการส้า รวจของ

การสอนในตอนเย็นเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และจังหวัดอื่น ๆ ต่างก็เพิ่มมาตรการ เช่น จ้ากัดเวลาที่ให้เปิดท้าการ

PISA 2006 ที่มีนักเรียนเพียง 5% เท่านั้นที่ตอบว่าอยากเป็นครู และยังเป็นนักเรียนกลุ่มคะแนนต่้าอีกด้วย

จ้ากัดขนาดชั้นเรียน และอื่น ๆ บางแห่งใช้มาตรการจ้ากัดเวลาออกนอกบ้านของนักเรียนไม่ให้เกิน 22.00 น.

นักเรียนเกาหลีใต้ไม่ไปโรงเรียนจนกว่าจะอายุ 6 ขวบ พ่อแม่เกาหลีมักชอบให้ลูกอยู่บ้านกับพ่อแม่นาน ๆ มากกว่า
ที่จะไปอยู่โรงเรียนจนกว่าจะถึงเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับที่อายุ 6 ขวบ ดังนั้น ในระบบโรงเรียนของเกาหลีใต้ จึง
มีการคัดแยกตามแนวตั้งน้อย (การคัดแยกตามแนวตั้ง คือ การที่นักเรียนวัยเดียวกันเรียนอยู่ระดับชั้นต่างกันหลาย
ระดับ) ในขณะที่โรงเรียนไทยที่มีนักเรียนอายุ 15 ปี เรียนอยู่ในสามระดับชั้นเป็นอย่างน้อย คือ ตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่สามถึงปีที่ห้า

ซึ่งทางการคาดว่าจะลดโรงเรียนกวดวิชาได้ประมาณ 80 – 85% มาตรการกดดันของรัฐบาลนี้ท้าให้โรงเรียน
กวดวิชาเหล่านั้นมีข้อจ้ากัดมากขึ้นจึงสอนได้น้อยลง แต่ก็ห้ามไม่ได้ เพราะพ่อแม่ซึ่งเห็นว่าการเรียนของลูก
เป็นความส้าคัญยิ่งยวด พยายามหาวิธีให้ลูกได้เรียนมากที่สุด พ่อแม่และนักเรียนจึงกดดันให้โรงเรียนปกติของ
นักเรียนต้องจัดชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนขึน
้ ในตอนเย็น หรืออีกทางหนึ่ง คือ พ่อแม่เลือกให้ลูกเรียนพิเศษทีบ
่ ้าน
กับครูพิเศษที่จ้างมาเอง (Asia Society: Global Education Network) ผลกระทบที่เกิดขึ้น แม้นักเรียนเกาหลี
จะมีผลการประเมินในระดับนานาชาติสูงมาก แต่นักวิจัยก็พบว่า นักเรียนเกาหลีใต้อายุระหว่าง 11 – 15 ปี
มากกว่าครึ่งมีความเครียดสูงกว่านักเรียนในประเทศสมาชิก OECD อื่น ๆ และอัตราการฆ่าตัวตายในหมู่
นักเรียนสูงเป็นอันดับหนึ่งในระหว่างประเทศสมาชิก OECD (Elise Hu, 2015; Hanusheck, E., & Peterson,
P., 2015)



ถ้าใครคิดว่าวันเสาร์เป็นวันหยุดของนักเรียนเกาหลีใต้แล้ว นั่นเป็นการคิดผิด นักเรียนเกาหลีใต้เรียนตั้งแต่วัน

กันยายน 2559

จันทร์ถึงวันเสาร์ นอกจากวันอาทิตย์วันเดียวเท่านั้นที่เป็นวันหยุด แม้ในปัจจุบันมีโรงเรียนรัฐบาลเริ่มให้มีการ
หยุดเรียนในวันเสาร์บ้างเดือนละสองสัปดาห์ แต่ก็ยังไม่เหมือนกันทั้งหมด
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ประธานธนาคารโลกเสนอแนะให้เกาหลีใต้ลดการแข่งขันทางการศึกษา ลดความเครียดของนักเรียน และเลิก
การสอนพิเศษ แม้ว่าเกาหลีใต้จะเห็นด้วยกับข้อเสนอนี้ และต้องการปฏิรูปการศึกษาอีกครั้ง แต่คะแนนที่สูง
ใน PISA เป็นเกียรติยศที่ค้าอยู่ และเป็นข้ออ้างที่ฝ่ายต่อต้านการปฏิรูปใช้เป็นข้ออ้างท้าให้รัฐมนตรีหลายสมัย
ไม่กล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงใด ๆ (Ng Jing Yng, 2015)



ความเคารพครูต้องสูงที่สุด (Teachers are as high as God) ครูเกาหลีมีฐานะสูงส่ง จึงเป็นที่เคารพนับถือ
นักเรียนหรือแม้แต่พ่อแม่ไม่อาจกระด้างกระเดื่องหรือไม่เชื่อฟังครู การลงโทษทางร่างกายยังมีอยู่ในโรงเรียน
เกาหลีใต้ โดยทีท
่ ั้งโรงเรียนและพ่อแม่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการลงโทษในชั้นเรียน

จุดยุติ (End Point)
ระบบโรงเรียนสองระบบที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลก แม้จะมีเป้าหมายเดียวกันที่ยึดมั่นว่าการศึกษาคือสิ่งส้าคัญที่สุดของชีวิต

นักเรียนเกาหลีใต้เขาเรียนหนังสื อกันอย่างไร
...............................................................................................................................................................
จาก “Focus ประเด็นจาก PISA” ฉบับที่ 8 เรื่องประเทศใดได้ชื่อว่ามีระบบโรงเรียนที่ดีที่สุดในโลก ได้อ้างถึ ง

และการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติ แต่วิธีการที่ จะเดินทางไปสู่เป้าหมายของสองระบบนี้แตกต่างกัน จะมีสิ่งที่ร่วมกันอยู่

ระบบการศึกษาที่ได้ชื่อว่าดีที่สุดในโลกสองระบบ คือ ระบบของฟินแลนด์กับของเกาหลีใต้ และได้ให้สาระเรื่อง

ก็เพียงการให้ความส้าคัญและให้คุณค่าแก่ครู เลือกคนที่ดีที่ สุดมาเป็นครู และเก็บครูเก่งไว้ในระบบ แม้ว่าประเทศไทย

ระบบการศึกษาของฟินแลนด์แล้วในฉบับดังกล่าว ฉบับนี้จึงให้เป็นสาระเรื่องระบบการศึกษาของเกาหลีใต้บ้าง

อาจอยากลอกเลียนแบบก็คงท้าได้ยาก เพราะบริบทที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคัดคนมาเป็นครูและ
ส่งผลถึงคุณภาพของครู ที่ส้าคัญอีกอย่างก็คือนักเรียนและความทุ่มเทของผู้ปกครองโดยเฉพาะในเกาหลีใต้ นักเรียน
เกาหลีใต้มีการเรียนที่สุดโหดและทรหดอดทน ซึ่งนักเรียนไทยไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ อีกทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองไทยก็ไม่ได้
ทุ่มเทให้กับการศึกษาลูกขนาดนั้นแต่ยินดีกับการรับการศึกษาฟรีมากกว่ า สรุป คือไทยที่มีบริบทที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิง
จึงต้องดูปัญหาของตนเองให้ถูกจุด และค่อย ๆ ปรับเท่าที่ท้าได้ บทเรียนจากสองประเทศชี้นัยว่า สิ่งที่ต้องท้า คือ ให้พ่อ
แม่เข้ามามีส่วนร่วมกับการศึกษาของลูกให้มากที่สุด กระตุ้นครูให้ท้างานหนักและท้าดีที่สุดในแต่ละวัน ให้นักเรียนกระหาย
ที่จะเรียน และให้เรียนให้ดีที่สุดทุก ๆ วัน ระบบการศึกษาไม่ควรมุ่งเน้นไปที่การเปลี่ยนหลักสูตรและคิดว่าการเปลี่ยน

ระบบการศึกษาของเกาหลีใต้
นักเรียนของเกาหลีใต้ช่วงอายุ 6 – 15 ปี ต้องเรียนการศึกษาภาคบังคับ ในระดับประถมศึกษาจ้านวน 6 ปี และ
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจ้านวน 3 ปี หลังจากนั้น นักเรียนอาจจะเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
(Senior high school) ซึ่งอาจเป็น สายวิช าสามัญ หรือสายอาชีว ศึก ษา หรือโรงเรียนที่มีวัต ถุป ระสงค์พิเ ศษ

หลักสูตร คือ ค้าตอบ

(Specialists / Special purpose) ที่มีหลักสูตรที่เน้นเป็นพิเศษต่างกัน เช่น วิทยาศาสตร์ หรือภาษาต่างประเทศ

โปรดระลึกว่า ในการศึกษาไม่มี “กระสุนวิเศษ” การเปลี่ยนหลักสูตรก็ไม่ใช่ กระสุนวิเศษ

เป็นต้น โรงเรียนประเภทนี้มักมีอ้านาจอิสระของโรงเรียนสูงกว่าปกติ
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การเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัยได้ เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยจะต้อง

โฟกัส หรือ จุดโฟกัส (Focal Point)
 ภาษาทางฟิสิกส์ หมายถึง จุดบนแกนของเลนส์หรือกระจกที่เป็นจุดรวมของรังสีขนานของแสงที่เกิดการหักเหเมื่อผ่านเลนส์ หรือ
เกิดการสะท้อนของรังสีขนานของแสงเมื่อตกกระทบท้าให้จุดนั้นมีความชัดที่สุด ในทางสังคม หมายถึง ประเด็นที่เป็นที่สนใจ
จุดยุติ (End Point)
 ภาษาทางเคมี หมายถึง จุดที่การท้าปฏิกิริยาเคมีเกิดขึ้นสมบูรณ์และมีสารใหม่เกิดขึ้นซึ่งอาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนสีของสาร

สอบอย่างเข้มงวด การสอบนี้ส้าหรับนักเรียนถือเสมือนเป็นนรก “Examination Hell” ที่ไม่อาจสอบตกได้ เพราะ
พ่อแม่เกาหลีใต้ซึ่งผลักดันและทุ่มเทให้กับการศึกษาของลูกอย่างรุนแรงจะรับไม่ได้หากลูกสอบไม่ผ่าน ซึ่งข้อสอบนี้
นั่นเองที่ท้าให้นักเรียนเกาหลีใต้ตอ
้ งออกไปกวดวิชาทัง้ ในโรงเรียน และหาครูสอนพิเศษตอนหลังเลิกเรียน (Elise
Hu, 2015)
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