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ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท 0-2649-5005 ภายใน 5666 

โทรศัพท/โทรสาร 0-2258-0311  
 3ห อ ง ส มุ ด ข อ ง ห นู  เ ป ด โ ล ก ใ ห ม ใ บ เ ล็ ก 

 

กมธ.แฉร.ร.เอกชนปนเด็กผี รับเงินฟรี-แนะศธ.ลอมคอก 
 
กมธ.การศึกษาหวง ร.ร.ปนเด็กผีหวังรับเงินเรียนฟรี 15 ป แฉเอกชนบางแหงถึงขั้นตั้งโรงเรียน
เพื่อหากินโดยเฉพาะ ถือเปนการปลนชาติ แนะ ศธ.คลอดกฎเหล็กเอาผิด ดาน สพฐ.ขออธิบดี
กรมการปกครองรับใหทะเบียนราษฎรชวยตรวจสอบเลข  13 หลักอีกครั้ ง 
 
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ ที่รัฐสภา ผูส่ือขาวรายงานวา คณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผูแทนราษฎร 
มีนายอภิชาติ การิกาญจน ประธาน กมธ.การศึกษา เปนประธานการประชุม โดยมีการพิจารณานโยบายเรียน
ฟรี 15 ป โดยมีนายเฉลียว อยูสีมารักษ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นางศรีวิการ เมฆธวัชชัยกุล 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ชี้แจง 
โดย กมธ.ซักถามถึงแนวปฏิบัติของนโยบายเรียนฟรี 15 ป เชน การจัดซื้อหนังสือเรียน คุณภาพหนังสือ
เรียน การแจกเงินใหผูปกครองนําไปซื้อชุดนักเรียน และอุปกรณการเรียน เปนตน 
 
นายสมเกียรติ พงษไพบูลย ส.ส.ประชาธิปตย และที่ปรึกษา กมธ.การศึกษา กลาววา หวงปญหาการจัดทํา
ตัวเลขเท็จของจํานวนนักเรียน หรือเด็กผี เพื่อขอใชสิทธิรับเงิน ปญหานี้เกิดขึ้นมานานแลวในสังคมไทย 
โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนบางแหง และโรงเรียนมัธยมขนาดเล็กที่มีนักเรียนไมมาก เมื่อรัฐบาลประกาศ
นโยบายเรียนฟรี 15 ป จึงเปนแรงจูงใจทําใหโรงเรียนสรางเด็กผีมากขึ้นกวาเดิม ในอดีตเด็กผีจะไดรับเงิน
อุดหนุนอยางเดียว แตในปการศึกษาหนาจะไดรับเงินทั้ง 5 รายการ เปนเงินมหาศาล ซึ่งจะเปนเสนทาง
อันตรายของนโยบายเรียนฟรี 15 ป ดังนั้น ศธ.ตองกําชับเรื่องนี้ไปยังโรงเรียนทุกแหง เพื่อคาดโทษไวกอน 
และควรกําหนดบทลงโทษที่ชัดเจนดวย เพราะถือเปนการปลนทรัพยากรของชาติผานโรงเรียน 
 
นายประกอบ รัตนพันธ ส.ส.ประชาธิปตย และโฆษก กมธ.การศึกษา กลาววา ส่ิงที่หวงคือ การนําเด็กผีเขา
มาในรายชื่อโรงเรียน โดยเฉพาะโรงเรียนเอกชนบางแหงที่ตั้งขึ้นเพื่อหาผลประโยชนจากการศึกษา แม ศธ.
ระบุวา สามารถตรวจสอบหมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักได แตมีชองทางคือ โรงเรียนเหลานี้นําชื่อ
นักเรียนมาใสไว และจายเงินบางสวนใหเด็ก แมไมไดมาเรียนก็ตาม 
 
นายชัยพฤกษ เสรีรัตน ที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน สพฐ.กลาววา วันที่ 27 กุมภาพันธ จะ
ใหโรงเรียนในสังกัดชี้แจงทําความเขาใจเรื่องนโยบายเรียนฟรี 15 ป กับผูปกครองทั่วประเทศวา นักเรียนจะ
ไดรับการสนับสนุนใน 5 รายการ คือ คาเลาเรียน ชุดนักเรียน ตําราเรียน อุปกรณการเรียน และกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เพื่อใหผูปกครองเขาใจ นอกจากนี้ สพฐ.กําลังใหโรงเรียนทั่วประเทศในสังกัดกวา 3 
หมื่นแหง สํารวจวามีนักเรียนคนใดสละสิทธิ ไมขอรับการสนับสนุน จะไดขอมูลประมาณวันที่ 6 มีนาคม สวน
นักเรียนผีนั้น สพฐ.มีระบบการตรวจสอบดวยเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก สวนเด็กที่ไมมีเลข 13 หลัก 
เชน เด็กชายขอบ สพฐ.กําหนดรหัสพิเศษใหอยูแลว แตเพื่อความมั่นใจ อธิบดีกรมการปกครองรับปากจะให
สํานักทะเบียนราษฎรชวยตรวจสอบเลข 13 หลัก อีกครั้งหนึ่ง 
 
 
นางเกื้อกุล เตือนกุล นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนศึกษาแหงประเทศไทย กลาววา ปญหาเด็กผีในโรงเรียน
เอกชนนาจะนอยมาก โดยชวงป 2550-2551 สมาคมไมไดรับการรองเรียนเกี่ยวกับเด็กผีเลย 
 
นางพวงทอง ออนจํารัส ผูอํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแกน (มข.) กลาววา เมื่อเร็วๆ นี้
โรงเรียนสาธิตทั่วประเทศหารือรวมกัน 2 ครั้ง เกี่ยวกับนโยบายเรียนฟรี 15 ป ซึ่งรัฐบาลอุดหนุนใน 5 

ขาวจากหนังสือพิมพมติชน  ฉบับประจําวันที่  20 เดือนกุมภาพันธ  พ.ศ.2552  หนา  1   

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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รายการ ที่ประชุมมีมติขอรับการสนับสนุนเพียง 4 รายการ คือ คาเลาเรียน ตําราเรียน อุปกรณการเรียน และ
ชุดนักเรียน สวนคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนนั้น โรงเรียนสาธิตไมขอรับการสนับสนุน แตจะขอเก็บจาก
ผูปกครองเอง เนื่องจากแตละปจัดกิจกรรมเพื่อเสริมศักยภาพนักเรียนคอนขางมาก อีกทั้ง ตองจางครูอัตรา
จางจํานวนมาก จึงตองมีรายไดเพื่อรองรับตรงนี้ ซึ่งผูปกครองก็เขาใจ 
 
"ทั้ง 4 รายการที่โรงเรียนสาธิตขอรับการสนับสนุนนั้น สวนคาใชจายที่เกินจากเงินสนับสนุนของรัฐ 
ผูปกครองตองรับผิดชอบเอง เชน ชุดนักเรียนของโรงเรียนสาธิต ซึ่งไมเหมือนชุดนักเรียนทั่วไป คาใชจาย
สวนนี้จึงสูงกวา สวนอุปกรณการเรียนการสอนนั้น โรงเรียนจะจัดหาวัสดุที่มีคุณภาพ แตหากมีคาใชจาย
สวนเกิน ผูปกครองตองดูแลในสวนนี้ ทั้งนี้ จะเชิญผูปกครองประชุมเพื่อหารือในวันที่ 21 กุมภาพันธ เพื่อ
แจงใหทราบ และใหผูปกครองยื่นความจํานงวาจะขอรับการสนับสนุนหรือไม คาดวาจะไดรายชื่อนักเรียนที่
ขอรับการสนับสนุนทั้งหมดเร็วๆ นี้ กอนสงรายชื่อตอไปยัง สกอ.ภายในวันที่ 2 มีนาคม" นางพวงทองกลาว 
และวา นักเรียนสาธิตทั้งหมด 4,800 คน สวนครูมี 248 คน เกือบครึ่งเปนพนักงานอัตราจาง ทางโรงเรียน
ตองใชเงินปละ 10 ลานบาท ในการจางครูอัตราจางเหลานี้เขามาสอน เพราะฉะนั้นทางโรงเรียนจําเปนตองมี
รายไดเพื่อมา รองรับตรงนี้ ซึ่งผูปกครองก็เขาใจ  
 
นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เปดเผยวา โรงเรียนสาธิต มศว 
ประสานมิตร (ฝายประถม) โรงเรียน มศว ประสานมิตร (ฝายมัธยม) และ
โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ขอรับเงินอุดหนุนเพียง 4 รายการ เชนเดียวกับ
โรงเรียนสาธิตอ่ืนๆ และไมขอรับคากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ขณะน้ีอยู
ระหวางสํารวจผูปกครองแตละคนวาใครบางจะขอรับสิทธิ และใครบางสละ
สิทธิ สวนของผูที่สละสิทธิน้ันจะนําเงินไปชวยครอบครัวเด็กที่จําเปน จะ
ประชุมช้ีแจงผูปกครองในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
 
นายสุขุม เฉลยทรัพย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต (มสด.) กลาววา มสด.จะประชุมรวมกับ
ผูปกครองเร็วๆ นี้ คงจะไดความชัดเจน ทั้งนี้ จะรณรงคเรื่องจิตสาธารณะที่จะใหผูปกครองสละสิทธิ เพื่อ
รัฐบาลจะไดนําเงินสวนนี้ไปชวยเหลือโรงเรียน และเด็กที่ยากจนและขาดแคลนกวา 
 
นายสุเมธ แยมนุน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา มอบหมายใหโรงเรียนสาธิตใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้ง 55 แหง ไปสํารวจความคิดเห็นผูปกครองวา จะมีผู
สละสิทธิหรือไมใน 3 รายการ ไดแก ชุดนักเรียน อุปกรณการเรียน และตําราเรียน จากนั้นใหรายงาน สกอ.
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ เบ้ืองตนไดคุยกับโรงเรียนสาธิตแลววาทั้ง 3 รายการ เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่
นักเรียนทุกคนมีสิทธิไดรับตามรัฐธรรมนูญ ดังนั้น ถาจะสละสิทธิ จะเปนการสละสิทธิรายบุคคล ไมใชสละ
สิทธิทั้งสถานศึกษา สวนอีก 2 รายการ คือ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนนั้น โรงเรียนสาธิตทั้งหมดจะไมรับ
เงินอุดหนุน เพราะผูปกครองเต็มใจสนับสนุนอยูแลว สวนคาเลาเรียนที่จัดสรรผานรูปแบบเงินอุดหนุนรายหัว
นั้น ไดรบัอยูแลว 
 
วันเดียวกัน ที่ทําเนียบรัฐบาล นายนพพร สุวรรณรุจิ รองเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ (กพป.) เปดเผยภายหลังคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีนางสายสุรี จุติกุล เปนประธาน เขาพบนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 
นายกรัฐมนตรี เพื่อรับทราบนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการพัฒนาเด็กปฐมวัยวา นายกฯ ยืนยันวาตองให
ความสําคัญเด็กตั้งแตอยูในครรภมารดา จนอายุอยางนอย 2 ป และเรื่องการรักการอาน ที่เริ่มตั้งแตเล็กๆ 
การดูแลศูนยเด็กเล็ก ตองแยกระหวางเมืองกับชนบท การบริหารศูนยเด็กเล็ก ควรโอนใหทองถิ่นเปนผูดูแล  
 
"นอกจากนี้ ไดรายงานวาในชวง 3 ปขางหนา ตองปรับปรุงมาตรฐาน และคุณภาพการใหบริการแกเด็ก
ปฐมวัยทุกรูปแบบที่เนนการพัฒนา และการใชส่ือการเรียนรูที่เพิ่มคุณภาพเด็ก การดูแลเรื่องความปลอดภัย
ของเด็ก และทักษะการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย บทบาทสื่อมวลชนที่จะชวยกระตุนใหสังคมเขาใจความสําคัญของ
เด็กวัยนี้" นายนพพรกลาว 
 
หนา 1 
  


