จุดยืนของโรงเรียนอมาตยกุล ต่อ
การเปลีย
่ นแปลงประเทศไทย
14 พฤศจิกายน 2556
ท่ามกลางกระแสการรวมตัวของผู้คนจานวนมาก ทั้งแพทย์ พยาบาล อาจารย์ นักแสดง
ผู้คนทุกสาขาอาชีพ ที่ต่างพากันออกมาเดินบนท้องถนน เพราะไม่พอใจการทางานของรัฐสภา
และ รัฐบาล ในวันนี้ ร.ร.อมาตยกุลมีจุดยืนอย่างไร
พวกเราเปิดโรงเรียนมา 24 ปี ใช้ชีวิตอยู่กับเด็กๆ กว่า 1,700 คน เราเห็นปัญหามากมาย
และอยู่ท่ามกลางปัญหามาโดยตลอด ทั้งปัญหาด้านการศึกษา และ ปัญหาสังคม เมื่อได้
ติดตามการทางานของสภา การทางานของรัฐบาล และการปฏิรูปการศึกษาครั้งแล้วครั้งเล่า
ในฐานะที่เราเป็นโรงเรียน มีหน้าที่สร้างคนรุ่นใหม่เพื่อไปสร้างชาติ มั่นใจว่าเวลานี้เหมาะสม
ที่สุดแล้ว ทีเ่ ราจะแสดงออกและประกาศจุดยืน พร้อมทั้งเสนอแนะสิ่งทีท
่ าได้โดยง่าย ทันที
ใช้งบประมาณไม่มาก ดังนี้
1.

สังคมที่เป็นธรรม
เราอยากเห็นสังคมที่เป็นธรรม มีช่องว่างระหว่างคนรวย-คนจน น้อยลง ภาพของคน
ทุกข์ยาก เป็นหนี้เป็นสิน คนเร่ร่อนบนท้องถนนต้องหมดไป ประเทศไทยเรามี
ทรัพยากรมากมาย มีที่ทากินที่อุดมสมบูรณ์ จะปล่อยให้คนยากจนทุกข์ยากได้
อย่างไร ปลาใหญ่ ต้อง ช่วยเหลือปลาเล็ก ดังภาพ และมีข้อเสนอดังนี้
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 คนมีสตางค์มาก ต้องจ่ายภาษีมาก โดยยึดหลักเพดานทรัพย์สินประมาณ 500
ล้าน 500 ไร่ (ตัวเลขสมมติ เปลี่ยนแปลงได้) ใครที่มีเงินเกิน 500 ล้าน ต้องเสีย
ภาษีในอัตราที่สูงขึ้น
 คนมีที่ดินมาก ต้องจ่ายภาษีมาก ยิ่งที่ดินที่ไม่ได้ทาประโยชน์ ต้องจ่ายภาษีใน
อัตราที่สูงขึ้น โดยยึดหลักเพดานทรัพย์สิน 500 ล้าน 500 ไร่ เป็นบรรทัดฐาน
ในการคานวณภาษี

 เราอยากเห็นคนทั้งประเทศได้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยุติธรรม
เช่น คนไทยทุกคนจะได้รับการปันผล จากการถือหุ้นกิจการบริษัทน้ามัน ป่าไม้
เท่าเทียมกัน หรือใกล้เคียงกัน
2.

การเมืองแบบใหม่
 เมื่อระบบภาษีเกิดผล ใครที่ร่ารวยต้องเสียภาษีมาก ใครมีที่ดินมากต้องเสียภาษี
มาก ความเหลื่อมล้าในสังคมน่าจะลดน้อยลง การไขว่คว้าหาทรัพย์สินของผู้คน
ก็น่าจะลดน้อยลง การคอรัปชั่นของคนในสังคมก็จะลดน้อยลง โดยเฉพาะในหมู่
นักการเมือง ถึงเวลานั้นเราคงพึ่งนักการเมืองได้มากขึ้น
 เราอยากได้ระบบที่นักการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริง โดย
ก่อนที่นักการเมืองจะไปยกมือหรืออภิปรายกฎหมายหลักๆ ในสภา ย้าว่า
กฎหมายหลักๆ เท่านั้น นักการเมืองต้องกลับมาเขตที่ตนเองเป็นผู้แทน จัดเวที
รับฟังประชาชนในเขตเลือกตั้งของตน ว่ามีความคิดเห็นอย่างไร มีมติอย่างไร
ต่อกฎหมายนั้นๆ เสียก่อน
หากทาได้เช่นนี้ เราจะเห็นการเมืองภาคประชาชนที่แท้จริง ประชาชนเองก็จะ
รู้สึกว่าการเมืองและการออกกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัว ที่ทุกคนต้องร่วมกันคิด
ร่วมกันรับผิดชอบ ประชาธิปไตยจะมีความหมายมากกว่าการไปหย่อนบัตร
เลือกตั้ง 3 วินาที คล้ายกับการทาประชามติ แต่เป็นประชามติจริงๆ ในชุมชน
เมื่อผู้แทนรับทราบว่าประชาชนมีมติอย่างไร จึงทาหน้าที่เป็นตัวแทนที่แท้จริง
นามติ และข้อเสนอของประชาชนไปอภิปรายและลงคะแนนเสียงในสภา
ผู้แทนราษฎรต่อไป ซึ่งจะสอดคล้องกับความหมายของคาว่า “ผูแ
้ ทนราษฎร”
อย่างแท้จริง

3.

บริการสาธารณะ
เราไม่ต้องการเห็นบริการสาธารณะที่อยู่ในสภาพย่าแย่ บ้านเรามีรถเมล์เก่าๆ ผุพัง
มากมาย สร้างความทุกข์ใจให้ทั้งคนขับและคนนั่ง บริการสาธารณะอื่นก็เช่นกัน
 เราอยากเห็นรถเมล์ที่ดี คนขับสภาพพร้อม ภาคภูมิใจในอาชีพ จอดรถตรงป้าย
คนทุกชนชั้นสามารถใช้รถเมล์ได้ เรามักเข้าใจผิดว่ารถเมล์มีไว้สาหรับคนจน ที่
จริงแล้วรถเมล์ควรเป็นบริการที่มีคุณภาพ คนไทยทุกคนจะใช้รถเมล์อย่าง
ภาคภูมิใจ นักการเมือง อธิบดี นักธุรกิจ สามารถใส่สูทขึ้นรถเมล์ได้อย่างภูมิฐาน
 เราอยากเห็นบริการสาธารณสุขของรัฐ คุณภาพไม่ต่างจากโรงพยาบาลเอกชน
ชั้นนามากนัก ราคาไม่แพง อยากเห็นการส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี มี
ร้านจาหน่ายผัก ผลไม้ ปลอดสารพิษ และ อาหารคุณภาพราคาไม่แพงเต็มเมือง
ซึ่งแน่นอนว่าต้องเริ่มจากต้นทาง คือการลดการใช้สารเคมี และ ยาฆ่าแมลง
อย่างจริงจัง ผู้คนจะมีสุขภาพดีขึ้น ผู้คนสามารถพึ่งตนเองได้ และหากป่วยก็มี
โรงพยาบาลที่ดี เพียงพอ ไม่ต้องไปเข้าคิวรอใช้บริการตั้งแต่ตี 4
 เราอยากให้รัฐสร้างห้องสมุดที่ดี น่าใช้งาน ให้กับประชาชนไว้ทุกหัวระแหง จน
เกิดภาพประชาชนเข้าไปนั่งอ่านหนังสือเช่นเดียวกับในประเทศสิงคโปร์ ที่ผู้คน
แห่แหนกันเข้าห้องสมุดราวกับมีงาน
 เราอยากเห็นฟุตปาท หรือทางเท้า ที่เรียบ เดินแล้วปลอดภัย หากอนุญาตให้
ขายของ ต้องจัดให้เป็นระเบียบ
 เราอยากให้ปลูกต้นไม้ใหญ่กลางถนนในกรุงเทพ แทนการปลูกไว้ริมถนน ที่เมื่อ
ต้นไม้โตก็จะไปเกี่ยวสายไฟ และต้องคอยตัดกันอยู่เสมอ

4.

การศึกษา
ทุกวันนี้ค่าเทอมของสถาบันการศึกษาสูงมาก คนในชนบทจานวนมากต้องกู้หนี้ยืม

สินมาจ่ายค่าเทอมให้บุตรหลาน การเรียนการสอนทุกระดับควรทาให้ ผู้เรียนเก่งขึ้น
คิดเป็น รับผิดชอบ รักชาติ รักท้องถิ่น ทางานได้จริง และคุ้มค่า
 เราอยากให้มีระบบการศึกษาที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับเด็กๆ ให้เติบโตขึ้นเป็น
พลเมืองที่คิดบวก ภาคภูมิใจในตนเอง ปัญหาต่างๆ ในบ้านเมือง วัยรุ่นตีกัน การ
ใช้ยาเสพติด เกิดจากการที่พลเมืองของชาติขาดความภาคภูมิใจในตนเอง การ
ลงทุนด้านการศึกษาที่มีทิศทางชัดเจน ทาให้เยาวชนภาคภูมิใจในตนเอง เคารพ
ตัวเอง อยากทาสิ่งที่ดีมาตั้งแต่เล็ก ย่อมดีกว่าต้องมาคอยปราบเด็กแว้น แก๊งยา
เสพติด ในภายหลัง
 เราอยากให้มหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบผลิตครู ผลิตครูใจดี สอนหนังสือเก่ง ใช้
วิธีการด้านบวก โดยเน้นให้ผู้ที่จะมาเป็นครูแม่นยาในเนื้อหาวิชา สอนหนังสือได้
จริง มีความรอบรู้ที่จะนาความคิดเยาวชนได้จริงๆ
 เราอยากได้การออกแบบหลักสูตรและเนื้อหาวิชา และข้อสอบ ONET ที่
เหมาะสมกับเด็กๆ สร้างชีวิต นาความคิดเด็กๆ ได้ รวมไปถึงหนังสือเรียนที่อ่านรู้
เรื่อง มีประโยชน์ น่าสนใจ ทาความเข้าใจได้ง่ายๆ ทุกคนอ่านแล้วเข้าใจ ดู
เหมือนเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่เป็นปัจจัยใหญ่ที่ทาให้เด็กจานวนมาก เมื่อเรียน
ไม่ได้ก็อยากที่จะออกจากระบบโรงเรียน
 เราอยากให้ออกแบบระบบการรับนักเรียนเข้ามหาวิทยาลัยให้ดีกว่านี้ ทุกวันนี้
เด็กๆ ม.6 ต้องตระเวนไปสอบกันตลอดทั้งปี เสียเงินมาก และแทบไม่ได้เรียน
ข้อเสนอข้างต้น เป็นสิ่งที่คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุลร่วมกันเสนอแนะ ที่
จริงแล้ว ยังมีมุมมองอื่นอีกมาก แต่พวกเราขอเสนอในขั้นต้นก่อน เพราะเป็นสิ่งสาคัญ ควร
เริ่มทาก่อน การกาหนด 500 ล้าน 500 ไร่ เป็นเพดานคานวณภาษี จะทาให้การคอรัปชั่นลด
น้อยลง บริการรถเมล์ โรงพยาบาล การศึกษา มีคุณภาพ จะทาให้ประชาชนรักและภูมิในใน
บ้านเมืองของตนมากขึ้น จากนั้นก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ตามมาเอง ข้อเสนอของเราทา
โดยง่าย และทันที ใช้งบประมาณไม่มาก ผู้บริหารประเทศค่ายใดรับไปทาก็ได้
แต่ด้วยเหตุที่ในวันนี้ สิ่งต่างๆ ที่เราอยากเห็นยังไม่เกิดขึ้น ประชาชนในสังคมยังไม่ได้
รับความเป็นธรรม ไม่ได้รับบริการที่ดี นักการเมืองไม่ว่าค่ายใดก็ยังไม่ฟังเสียงที่แท้จริงของ
ประชาชน เราจะร่วมมือกับมวลชนไม่ว่าค่ายใดสีใดแสดงจุดยืนในการเปลี่ยนแปลงประเทศ
จนกว่าบ้านเมืองของเราจะมีการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต ไม่ว่ารัฐบาลจากฝ่ายใดจะเข้ามาบริหารประเทศ หากสภาพสังคม ระบบ
การเมือง ระบบการศึกษา ยังคงเป็นเช่นนี้อีก โรงเรียนอมาตยกุล ซึ่งแม้จะเป็นองค์กรเล็กๆ ก็
จะรวมพลังกับประชาชนทุกภาคส่วน แสดงจุดยืนเช่นนี้อีก
ในส่วนของโรงเรียนอมาตยกุล เราจะทาหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด จะมุ่งมั่นสร้างความเป็น
ธรรมให้กับสังคม จะเก็บค่าเทอมในราคาไม่แพง ให้ทุกชนชั้นสามารถมาเรียนที่โรงเรียนของ
เราได้ จะใช้หลักความพอเพียงในการบริหารงาน จะสร้างครูให้สอนเก่ง จะสร้างเด็กอ่อนให้
เป็นเด็กเก่ง และสร้างเด็กเก่งให้เก่งยิ่งขึ้น จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่ดี เก่ง และภาคภูมิใจในตนเอง
เพื่อไปสร้างชาติ จะเป็นองค์กรตัวอย่าง ที่มีวินัย พูดจริง ทาจริง กล้าหาญและรับผิดชอบ
ตลอดไป
ผู้บริหารโรงเรียนอมาตยกุล
14 พฤศจิกายน 2556 02-9728890
Amatschool@yahoo.com
หากท่านเห็นด้วยกับบทความนี้ กรุณาช่วยกันส่งต่อและเผยแพร่
เพื่อให้ประเทศไทยของเราเกิดการเปลี่ยนแปลง

