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ศธ.ยันครได้
ู ทดลองใช้ แท็บเล็ตก่ อนสอน
รมว.ศธ.ระบุ ประมาณ 4-5 เม.ย. แท็บเล็ต 6 หมื่นเครื่อง ส่ งถึงไทย ให้ ครู
ได้ ทดลองใช้ ก่อนสอน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 55 ในการประชุมวุฒสิ ภา ช่ วงกระท้ ถู ามสด นาย
ตวง อันทะไชย ส.ว.สรรหา ตัง้ กระท้ ูถามรั ฐบาลนโยบายการจัดซือ้ แท็บเล็ตกับการพัฒนา
การศึกษาของไทย ว่ า ประเด็นการพัฒนาการเรี ยนการสอนด้ วยระบบแท็บเล็ต การพัฒนา
ครเป็
ู นหัวใจสําคัญที่จะทําให้ เด็กนักเรียนสามารถพัฒนาการเรี ยนแบบก้ าวกระโดดได้ แต่ตน
ยั ง ห่ ว งในประเด็ น ภั ย คุ ก คามทางอิ น เตอร์ เน็ ต ที่ อ าจขึ น้ กั บ เด็ ก ทั ง้ นี ม้ ี ผ ลการวิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยมหิดลที่ทําในปี 2550-2551 พบว่าในรอบ 15 ปี ที่ผ่านมา เด็กไทยกลายเป็ นเหยื่อของ
เทคโนโลยี ทําให้ เด็กติดเกม ติดการพนันและนําไปสู่การติดยาเสพติด โดยขณะนันเด็
้ กอายุเฉลี่ย 11
ปี ตกเป็ นเหยื่อมากที่สดุ ทังนี
้ ้ตอนท้ ายของผลการวิจยั ดังกล่าวระบุด้วยว่าในปี 2555 นันอายุ
้ ของเด็ก
ที่ตกเป็ นเหยื่อของเทคโนโลยีจะมีอายุเฉลี่ย 5-9 ขวบ ประเด็นนี ้รัฐบาลต้ องตอบคําถามให้ ชดั เจนด้ วย
ว่าจะเน้ นแอพลิเคชัน่ หรื อเน้ นเนื ้อหามากกว่ากัน
"ผมไม่อยากให้ ซํ ้าประวัติศาสตร์ ความล้ มเหลวของครูต้ ู หากไม่สามารถเตรี ยมความพร้ อมขอ
บุคลากรทางด้ านการศึกษาไว้ ทัง้ นีร้ ัฐบาลที่ผ่านมาได้ ให้ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรจน์ วิจัยใน
ประเด็นนี ้ แต่ยังไม่แล้ วเสร็ จ ไม่ทราบว่ารัฐบาลปั จจุบันจะใช้ ช่องทางการวิจัยนี ้ มาศึกษาต่อและ
จัดระบบการศึกษาหรื อไม่ รวมไปถึงกระบวนการจัดซื ้อแท็บเล็ตรัฐบาลใช้ แบบรัฐต่อรัฐ หรื อบันทึก
ความร่วมมือ" นายตวงกล่าว
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น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ชี แ้ จงว่า จุดเริ่ มต้ นเป็ นการทํ าข้ อตกลงระหว่างรั ฐบาลไทยและ
รั ฐ บาลจี น แต่ เ มื่ อ การเจรจาถึ ง กระบวนการที่ รั ฐ บาลจี น ได้ คั ด เลื อ กบริ ษั ท เอกชนมาให้
คณะกรรมการนโยบายแท็บเล็ตพิจารณา และท้ ายสุดได้ ลงความเห็นว่าจะให้ รัฐบาลไทยทําสัญญา
กับบริ ษัทเอกชนดังกล่าว ซึง่ กระบวนการจัดซื ้อที่จะเกิดขึ ้น ยืนยันว่าจะดําเนินการตามกรอบกฎหมาย
โปร่ งใส เบื ้องต้ นหากการเจรจาหรื อทําสัญญาใดที่ไม่ขดั ต่อกฎหมายของ 2 ประเทศ ก็สามารถที่จะ
ทําข้ อตกลงร่วมกันได้
น.อ.อนุดิษฐ์ ชี ้แจงต่อว่าสําหรับระบบปฏิบตั ิการ ได้ เลือกใช้ ระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ เวอร์
ชัน่ 4.0 ทังนี
้ ้ในจะจัดสร้ างคลังข้ อมูลด้ านการศึกษาระบบกลางให้ แท็บเล็ตเชื่อมต่อและรับส่งข้ อมูล
เพื่อใช้ ในการศึกษา ส่วนข้ อกังวลเรื่ องการใช้ ช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ที่ทําให้ เด็กตกเป็ นเหยื่อนัน้ ตนขอ
สรุ ปเพื่อให้ เกิดความเข้ าใจว่าแท็บเล็ตจะรับส่งข้ อมูลจากอุปกรณ์เด็กนักเรี ยน ในถนนอิเลกทรอนิกส์
เส้ นพิเศษ เป็ นเส้ นสีขาว ซึง่ ไม่สามารถวิ่งออกไปยังถนนเส้ นอื่น หรื อเส้ นสีดําได้ ทําให้ เด็ก ป.1 จะรับ
แต่เรื่ องที่ดีๆ เท่านัน้
ด้ านนายสุชาติ ธาดาธํารงเวช รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชี ้แจงว่า ยอมรับว่าการ
เรี ยนการสอนด้ วยแท็บเล็ต ผู้สอนต้ องมีความรู้ ความเข้ าใจด้ วย ทัง้ นี ม้ ี เครื่ องแท็บเล็ตสําหรั บครู
จํานวน 6 หมื่นเครื่ องจะส่งมาให้ ครูได้ ทดสอบและเรี ยนรู้ก่อนนําไปสอนเด็ก โดยแท็บเล็ตของครู จะถูก
จัดส่งมาให้ ประมาณวันที่ 4-5 เม.ย.นี ้ จากนันจะมี
้
การจัดอบรมวิทยากรแกนนําอย่างเข้ มจํานวน 549
คนจาก 183 เขตการศึกษา เพื่อให้ แกนนําดังกล่าวไปอบรมครูที่สอนในระดับชันป.1
้
โดยใช้ อตั ราส่วน
1ต่อ100 ดังนันจะทํ
้ าให้ ครูมีความรู้เรื่ องนี ้ 5.4 หมื่นคน
"การใช้ แท็บเล็ตเมื่อมีครู สอน ทําให้ เด็กและครู ฉลาดขึ ้นมาก เราจะพยายามปรับเมมโมรี่ ให้
เด็กสามารถเรี ยนรู้ด้วยตนเอง เช่น เมื่อเด็กเรี ยนวิชาคณิตศาสตร์ จบในระดับชัน้ ป.1 แล้ วและอยาก
เรี ยนต่อ เด็กเก่งคนนัน้ สามารถเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์ ระดับชัน้ สูงขึน้ ได้ ส่วนประเด็นแอพลิเคชั่น
กระทรวงศึกษาจะไม่สงั่ ซื ้อ จะไม่จํากัดว่าเป็ นของใคร เพราะอาจเกิดความไม่โปร่ งใส ดังนันจึ
้ งให้ เป็ น
หน้ าที่ของผู้อํานวยการโรงเรี ยนและครูผ้ สู อนที่จะจัดหา เพราะผมเชื่อว่าผู้อํานวยการโรงเรี ยนเป็ นคน
ดี รักเด็ก และจะดูแลนักเรี ยนได้ เป็ นอย่างดี" นายสุชาติ กล่าว
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