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ขาวจากหนังสือพิมพมติชนออนไลน ฉบับประจําวันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2552 หนา
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รุมคาน ศธ.-สพฐ.ยืนกรานซื้อตําราหลักสูตรเกาทั้งๆที่รู ปหนาทุกโรงใชแบบ
ใหม จี้"จุรินทร"ทบทวนใหม
ผูปกครอง-ผอ.โรงเรียน-คณะครุศาสตรรุมแหคาน ซื้อตําราหลักสูตรเกาทั้งๆที่รู ปหนาทุกโรงเรียน
ใชหลักสูตรใหม จี้"จุรินทร "ทบทวนใหม ใหคํานึงถึงนักเรียน 10 ลานคนดอยคุณภาพ ดานประธาน
เครือขายพอแม เยาวชน แฉแบบเรียนอาชีวะก็คุณภาพต่ํา
พท.พญ. กมลพรรณ ชีวพันธศรี ประธานเครือขาย พอแม เยาวชนเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ยังคง
ออกมาเปดโปงอยางตอเนื่อง ภายหลัง นักวิชาการหารือ เครือขายผูปกครองขยับคานนโยบาย
เรียนฟรี 15 ป ของรัฐบาล ในกรณีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (สพฐ.) สั่งการโรงเรียนจัดซื้อหนังสือเรียนเฉพาะตามหลักสูตรเกา พ.ศ.
2544 แจกนักเรียนใชเรียนในปการศึกษา 2552 ซึ่งเปนปนํารองการใชหลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 ใน
กวา 6,000 โรงเรียน และใชจริงทุกโรงเรียนกวา 30,000 โรงเรียน ในปการศึกษาถัดไป เนื่องจาก
เห็นวา มีเนื้อหาเกา ลาสมัย บางสวนไมถูกตอง ไมเหมาะจะใหนักเรียนใชตอไป เพราะจะทําให
นักเรียนสูญเสียโอกาสที่จะไดรับความรูใหมๆ จากหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ที่
สํานักพิมพตา งๆ พรอมพิมพออกมาใชทันเปดภาคเรียนปการศึกษาที่จะถึงนี้ อีกทั้ง จะเปนการสิ้น
เปลืงงบประมาณจํานวนหลายพันลานบาท เพราะตองซื้อหนังสือเรียนใหมมาแทนที่ ในปการศึกษา
2553 อยูแลว
พท.พญ. กมลพรรณ ใหสัมภาษณเมือ
่ วันที่ 23 กุมภาพันธวา เพื่อแกปญหาหนังสือเรียนระดับ
การศึกษาขัน
้ พื้นฐานไมมีคุณภาพ อยากเสนอใหรัฐบาลเรงตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งประกอบดวย
นักวิชาการ ครู ผูบริหารสถานศึกษา และผูปกครอง เพื่อใหมาชวยกันคัดกรองเลือกหนังสือเรียนที่มี
คุณภาพ กอนจะใหโรงเรียนตางๆ จัดซื้อ ทั้งนี้ ไมเฉพาะแตหนังสือเรียนระดับประถมศึกษาหรือ
มัธยมฯเทานั้นที่มีปญหา ลาสุด ไดรับรองเรียนจากอาจารยสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐวา
หนังสือเรียนระดับอาชีวะของบางสํานักพิมพไมมีคณ
ุ ภาพ ราคาสูงกวาที่องคการคาของ สํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จําหนาย
แตที่ขายไดเพราะใหเงินสวนลดแกผูบริหารสถานศึกษา 40-50% จากราคาปกติ จากการ
ตรวจสอบหนังสือบางเลมพบวา ไมคอ
 ยมีคุณภาพจริง เนื้อกระดาษคุณภาพต่ํากวาหนังสือของ
องคการคาฯ แตขายราคาแพงกวา
นายนิพนธ ชื่นตา ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลวัดปรินายก กทม. และประธานสภาสหภาพครู
แหงชาติ กลาววา หากหนังสือเรียนตามหลักสูตรเกา พ.ศ. 2544 มีเนื้อหาลาสมัย ก็ควรนําหนังสือ
เรียนใหมมาใช ไมเชนนั้นจะสงผลตอคุณภาพเด็กไทยกวา 10 ลานคน เพราะหนังสือที่ศธ.ให
โรงเรียนจัดซื้อตามนโยบายเรียนฟรี 15 ป ตองใชยืมเรียนถึง 3 ป จะยิ่งทําใหเนื้อหาลาสมัยไปอีก
ดังนั้น ถามีสาํ นักพิมพเอกชนรายใดพรอมจะพิมพหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม พ.ศ. 2551
ออกมา สพฐ.ก็ควรเปดโอกาสใหจําหนายได ดีกวานํางบประมาณหลายพันลานบาทไปซื้อหนังสือ
C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 25/2/09 8:25

เกา แลวทิ้งในปตอไป ซึ่งนาเสียดายมาก
นายประกฤติ พูลพัฒน คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กลาววา ไมเห็นดวยที่
ศธ.และสพฐ.จะใหโรงเรียนซื้อหนังสือเรียนตามหลักสูตรเกา ทั้งที่ทราบดีวาในปการศึกษา 2553
ทุกโรงเรียนตองใชหลักสูตรใหมแลว หากยังยืนยันจะใชจะเปนการสิ้นเปลืองงบฯโดยใชเหตุ อยาก
เรียกรองใหนายจุรินทร ลักษณวิศิษฏ รัฐมนตรีวาการ ศธ. คิดทบทวนใหรอบคอบ คํานึงถึง
ผลประโยชนของเด็กเปนหลัก แตหากยังฝนจะไมเปนธรรมกับเด็ก เพราะรูอ
 ยูวาเนื้อหาหนังสือเรียน
ลาสมัยแลว
นายสมพงษ จิตระดับ อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กลาววา แปลกใจวาทําไม
ศธ.และสพฐ.ยังฝนจะใหโรงเรียนซื้อหนังสือเรียนเกาแจกนักเรียน ทั้งที่รูวาเนื้อหาลาสมัย ที่สําคัญ
ตองเสียงบฯซื้อตําราเรียนกวา 6,000 ลานบาท เพื่อใชเพียง 1 ป แลวตองซื้อหนังสือเรียนใหมในป
หนา ทางออกเรื่องนี้ตองใหนายจุรินทรรีบตัดสินใจ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของนักเรียนมากกวา
ผลประโยชนทางการเมือง แตถายังยืนยันจะใชตําราเรียนหลักสูตรเกา ก็อยากใหนักเรียนและ
ผูปกครองที่ไมเห็นดวยนํามาคืนที่หนาศธ. ซึ่งเชื่อวาไมมีใครอยากใหลูกหลานเรียนตําราที่ลาสมัย
แนนอน
นายองอาจ นั ย พัฒ น คณบดี ค ณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยศรี น คริ น ทรวิ โ รฒ (มศว)
กลาววา หลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 ไดรับการพัฒนามาจากหลักสูตร พ.ศ. 2544 โดยมี
การปรับปรุงแกไขจุดที่เปนอุปสรรค เชน หลักสูตรเกามีขอดอยเรื่องการวัดประเมินผล แม
เนื้ อ หาหลั ก สู ต รจะพยายามทํ า เรื่ อ งนั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง แต เ มื่ อ ดู เ รื่ อ งการวั ด ผล
ประเมิ น ผลพบว า ไม มี ก ระบวนการด า นการให นั ก เรี ย นเป น ศู น ย ก ลาง ครู ยั ง วั ด ผล
ประเมินผลแบบเอาตัวเองเปนศูนยกลาง ดังนั้น ตองเอาหลักสูตรใหม พ.ศ. 2551 ออกมา
ใชใหเร็วที่สุด ยังมีงานวิจัยจํานวนมากระบุวา หลักสูตร พ.ศ. 2544 มีขอจํากัดมาก ศธ.
และสพฐ.จึงไมควรจะมาอางเรื่องจัดพิมพหนังสือเรียนหลักสูตรใหมไมทัน
ชวงเชาวันเดียวกัน นายอภิชาต การิกาญจน ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปตย ในฐานะ
ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การศึกษา สภาผูแ
 ทนราษฎร ไดใหสัมภาษณนายดนัย เอกมหา
สวัสดิ์ ในรายการ"เจาะลึกทั่วไทย" ทางสถานีวิทยุคลื่นเอฟเอ็ม 98 ระบุวา นายจุรินทรตองกลา
ตัดสินใจประกาศใชหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม ไมเชนนั้น จะสงผลกระทบตอคุณภาพการศึกษา
ของนักเรียนแนนอน เพราะชัดเจนวา เนื้อหาในหนังสือเรียนตามหลักสูตรเกาลาสมัย นอกจากนี้ ยัง
มีปญหาเรื่องสิ้นเปลืองงบประมาณ เพราะในปการศึกษา 2553 โรงเรียนทุกแหงทั่วประเทศกวา
30,000 โรงเรียน ตองใชหลักสูตรใหม ในชั้น ป.1-ป.6 และ ม.1 กับ ม.4 ดังนั้น ปหนาก็ตองซื้อ
หนังสือเรียนหลักสูตรใหมมาแทนของเกา ซึ่งตองใชงบฯอีกหลายพันลานบาท เรื่องนี้ขึ้นอยูกับ
ระดับนโยบายคือนายจุรินทร สวนสพฐ.ในฐานะฝายปฏิบัติพรอมจะดําเนินการตามอยูแลว สวนที่
สพฐ.อางวาตรวจคุณภาพตนฉบับหนังสือเรียนหลักสูตรใหมไมทัน ก็ไมเปนปญหา เพราะ
สํานักพิมพมาชี้แจงกับกมธ.การศึกษาฯวาพรอมพิมพออกมาไดทัน หากสพฐ.ตรวจตนฉบับไมทัน
เลมไหน ก็ใหสํานักพิมพจัดพิมพออกมาจําหนายกอนตรวจ โดยใหเขียนขอความประกันคุณภาพไว
ดวย ซึ่งเปนวิธีที่ศธ.ก็เคยปฏิบัติมาในอดีตอยูแลว และโรงเรียนก็มีศักยภาพตรวจสอบไดอยูแลววา
หนังสือเรียนเลมไหนดี ศธ.จึงควรใหสิทธิโรงเรียนเลือกไดเองดวย
คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขัน
้ พื้นฐาน (กพฐ.) กลาวใน
การประชุมผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ผอ.สพท.) ทั่วประเทศ ที่โรงแรมแอมบาส
ซาเดอร กทม.วา การจัดซื้อหนังสือเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ ในปการศึกษา
2552 ขอใหโรงเรียนเลือกซื้อที่อยูในบัญชีรายชื่อที่สพฐ.ประกาศ ซึ่งเปนหนังสือเรียนตามหลักสูตร
พ.ศ.2544 ทั้งหมด สวนกรณีที่ไมเพิ่มหนังสือเรียน 3 กลุมสาระ คือสุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ
และการงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลักสูตรใหม พ.ศ.2551 ในบัญชีดังกลาว เนื่องจากเนื้อหา
หนังสือเรียนตามหลักสูตรปจจุบันไมไดแตกตางจากหลักสูตรใหม จึงยังใชตอไปได สวนถามี
สํานักพิมพเอกชน จะฟองตอศาลปกครองก็ได จะไดเกิดความชัดเจนและเปนบรรทัดฐาน สําหรับ
กรณีหวงใยวาหนังสือเรียนตามหลักสูตรปจจุบันไมทันสมัยนั้น เพื่อใหทุกฝายเกิดความสบายใจ
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นายจุรินทรไดสั่งการใหสพฐ.ตรวจสอบหนังสือและหากพบเนื้อหาสวนใดไมเปนปจจุบัน ก็จะขอให
สํานักพิมพเอกชน รวมทั้งองคการคาฯที่พิมพหนังสือเรียนของสพฐ.ไดแกไขปรับปรุง จัดทําใบ
แทรกสงใหสถานศึกษา โดยที่สถานศึกษาไมเสียคาใชจายเพิ่มเติม และสพฐ.จะเปดเว็บไซตให
โรงเรียนไดสืบคนขอมูลเพิ่มเติมในเนื้อหาสาระที่เปลี่ยนแปลงไปแลว
"กรณีโรงเรียนนํารองใชหลักสูตรใหมในปการศึกษา 2552 จะมีทั้งหมด 555 โรงเรียน สวนโรงเรียน
ที่เสนอตัวขอรวมนํารองประมาณ 6,000 แหง สพฐ.ยังไมฟนธงวา ทั้งหมดจะไดรับการพิจารณาให
เขารวม เพราะจะตองผานเกณฑมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสํานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในระดับที่ดีมาก ถึงจะเขารวมโครงการได ดังนั้น โรงเรียนที่จะ
ไดนํารองจะไมใชทั้ง 6,000 โรงเรียนที่เปนขาว เพราะโรงเรียนที่ผานเกณฑระดับดีมากทั่วประเทศ
มีเพียง 4,000 กวาแหงเทานั้น สวนในปการศึกษา 2553 ที่จะใชหลักสูตรใหมทั่วประเทศใน
ระดับป.1-6, ม.1 และ ม.4 ซึ่งมีขอหวงใยวา ควรตองเปลี่ยนใชหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหมดวย
หรือไมนั้น เพื่อความสบายใจของทุกฝาย สพฐ.จะใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรไดตรวจสอบ
เนื้อหาหนังสือทั้ง 8 กลุมสาระการเรียนรูวา หนังสือวิชาใดบางมีเนื้อหาไมทันสมัย และตอง
เปลี่ยนไปใชหนังสือใหมตามหลักสูตร พ.ศ.2551 สวนหนังสือเกาก็จะนําไปใชอางอิงในหองสมุด
แทน
จากกรณีที่มีสํานักงานพิมพเอกชนบางแหงอางวามีความพรอมที่จะจัดพิมพ 3 กลุมสาระ ไดแก สุข
ศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ และการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี รวมถึงภาษาอังกฤษที่ผลิต
โดยประเทศเจาของภาษา รวมเปน 4 รายวิชา ดังนั้นสพฐ.จึงควรกําหนดรายชื่อหนังสือเหลานั้น ให
อยูในบัญชีรายชื่อที่จะใหโรงเรียนนํารองหลักสูตรใหมสามารถเลือกซื้อไดในปการศึกษา 2552 นั้น
นายวินัย รอดจาย รองเลขาธิการ กพฐ. กลาววา ตามระบบการตรวจคุณภาพหนังสือเรียนของสพฐ.
จําแนกเปน 2 ประเภท 1.วิชาหลัก 5 กลุมสาระ ไดแก คณิตศาสตร ภาษาไทย สังคมศึกษา
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษที่เขียนโดยนักวิชาการคนไทย สํานักพิมพตอ
 งสงตนฉบับใหกับ
สพฐ.ตรวจสอบกอนที่สํานักพิมพจะพิมพจําหนายในโรงเรียนได และ 2.วิชารอง มี 3 กลุมสาระ
ไดแก สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี รวมทั้งงภาษาอังกฤษที่ผลิต
โดยประเทศเจาของภาษา สพฐ.จะใหสํานักพิมพผลิตหนังสือเรียนกลุมนี้ออกมาจําหนายกอนสพฐ.
ตรวจประเมินคุณภาพได แตตองมีขอความประกันคุณภาพบนหนังสือเรียน โดยสํานักพิมพตองสง
แผนการผลิตและรายคณะผูเขียน ผูเรียบเรียง บรรณาธิการ สงมาใหสพฐ.พิจารณา ซึ่งโดยปกติใช
เวลาเพียง 1 สัปดาห ก็จะแจงกลับไปยังสํานักพิมพ ซึ่งโดยแนวทางปฏิบัติของหลักสูตร พ.ศ.
2544 ที่ผานมา ก็เปนเชนนั้น แตครั้งนี้เนื่องจากมีสํานักพิมพบอกวามีความพรอมจัดพิมพไมเทากัน
อีกทั้งขอตกลงเดิมกับสํานักพิมพวาจะใชหนังสือเรียนตามหลักสูตรใหม ในปการศึกษา 2553
พรอมกัน จึงกําหนดวาใหสงแผนการผลิตหนังสือมาใหสพฐ.พิจารณาในเดือนสิงหาคม 2552 แต
เมื่อมีสํานักพิมพเอกชนบางแหงประกาศวามีความพรอมจะพิมพวิชาเหลานี้ ดังนั้น สพฐ.จะเรียก
ประชุมผูแทนสํานักพิมพมารวมประชุมอีกครั้ง ถาทุกสํานักพิมพใหคําตอบตรงกันวามีความพรอม
ตนจะเสนอเลขาธิการ กพฐ. พิจารณาตัดสินใจวา จะบรรจุรายชื่อหนังสือ 4 วิชาดังกลาวลงในบัญชี
รายชื่อหนังสือใหกับโรงเรียนนํารองหลักสูตรใหมสามารถเลือกซื้อในปการศึกษา 2552 ไดหรือไม
เย็นวันเดียวกัน นางทิพาพร อ.สุวรรณ ผูจัดการฝายวิชาการ บริษัท สํานักพิมพแม็ค จํากัด
ไดเปนตัวแทนบริษัทเขายื่นหนังสือถึงนายจุรินทร และคุณหญิงกษมา ขอใหทบทวนเรื่องบัญชี
รายชื่อหนังสือเรียนเพื่ออนุญาตใหโรงเรียนสามารถเลือกซื้อหนังสือเรียนที่ตรงตามหลักสูตรที่จัด
สอนได
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