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จูไท 

ชาญศักดิ์ เหลืองไตรรัตน์ หัวหน้ากลุ่ม
เทคโนโลยีและเครือข่าย และนักวิชาการคอม-
พิวเตอร์ ระดับ 8 วช. (วิชาการ) ประจำ
กระทรวงศึกษาธิการได้เล่าให้ฟังว่า เมื่อทาง
กระทรวงเสมาได้รับมรดกที่ต้องดูแลโครงการนี้
ต่อก็ได้เดินตามรอยเนคเทคก่อน โดยคงรูปแบบ
เดิมเป็นโรงเรียนต้นแบบ (prototype) มีการใช้
อินเทอรเ์น็ต เพ่ือใหเ้ดก็ๆ ไดใ้ชเ้พ่ือความรู้

“แต่เรามีการเปลี่ยนแอปพลิเคชันเพื่อให้
เพิ ่มวิธีการเรียนมากขึ้น อย่างเรื ่องการเรียน
การสอนที่เนคเทคทำ เราอาจเพิ่มเนื้อหาบ้าง
ทำให้จากอำเภออมก๋อยสามารถดูการเรียนการ
สอนได้เช่นเดียวกับกรุงเทพฯ หรือบางครั้งอาจ
ได้รับความรู้จากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระ
บรมราชูปถัมภ์ โดยหาครูที่มีชื่อเสียงสอนเนื้อหา
ผ่านเว็บไซต์ (website)””

“
เม่ือโครงการดีๆ   อยา่ง
สคลูเนต็ (SchoolNet:

โครงการเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อโรงเรียนไทย)
จำตอ้งยา้ยจากออ้มอกแมค่นเกา่ (เนคเทค:

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ)
ไปสู่แม่คนใหม่ (กระทรวงศึกษาธิการ)
จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง

ต้องไปคุยกับคนที่รับผิดชอบด้านนี้โดยตรง

โลกยคุหนา้เปน็โลกแหง่การเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีชอลก์ กระดานดำ โยนทิง้ไปเสยีแลว้
เพราะยคุปจัจบุนัตอ้งใชค้อมพวิเตอรแ์ทน เพ่ือยอ่โลกทัง้ใบใหม้าเรยีนรูอ้ยูห่นา้บา้น

คุณชาญศักด์ิ  เหลืองไตรรัตน์
หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและเครือข่าย กระทรวงศึกษาธิการ
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ชาญศกัดิย์งัเลา่ตอ่ไปอกีวา่ จากเดมิทีมี่
การเปลีย่นแปลงการสอนแคเ่น้ือหาเพียงอยา่ง
เดยีว ก็มีวิธกีารสอนใหม่ๆ  พูดงา่ยๆ ว่าทำให้
วิธีการถ่ายทอดด้านการเรียนรู้ให้เด็กๆ ได้เข้าใจ
ง่ายข้ึน

นอกจากนี้ยังมีการจ้างทีมนักวิจัยเพื่อ
วิจัยว่าโครงการสคูลเน็ตใหม่ที่เข้ามาสู่อ้อม
อกของกระทรวงศึกษานี้จะมีผลอย่างไรบ้าง
ควรจะปรบัปรงุอะไรเพิม่บ้าง หรอืมีผลกระทบ
อย่างไรบ้าง เพื่อเอาผลการวิจัยมาพัฒนามา
พัฒนาดัดแปลง ซ่ึงตอนนียั้งสรปุไมไ่ด ้ เพราะ
โครงการวิจัยยังไม่เสร็จ

ซึ่งโครงการแบบนี้ในต่างประเทศดำ-
เนินการมานานหลายปีแล้ว สิ่งที่เหมือนกันก็
คือ เรื่องการเรียนการสอนด้านเนื้อหา แต่
ต่างกันที่ระบบการจัดการในเมืองนอกการต่อ
อินเทอรเ์น็ตเขา้ไปในโรงเรยีน ผู้ดูแลโครงการ
สคูลเน็ตจะไม่ได้เข้าไปจัดการเรื่องสาธารณู-
ปโภค

“เมื่อโครงการสคูลเน็ตย้ายเข้ามาอยู่ใน
ระบบของกระทรวงศึกษาธิการ เราพยายาม
ทำให้ทุกอย่างง่าย โดยการที่กระทรวงมีหน้าที่
จัดการจา่ยคา่บรกิารตา่งๆ ให ้แล้วใหก้ารเชือ่ม
ต่ออินเทอร์เน็ตใช้บริการผ่านองค์การโทรศัพท์
แทน โดยโทรฯ เข้ามาทีเ่บอร ์ 1224 จากเดมิ
ที่โทรเข้าเบอร์ 1509 ทำให้หมุนง่ายเข้า ถ้า
หมุนเข้าไม่ได้ องค์การต้องรับผิดชอบ เพราะ
เราเสียค่าบริการให้เขาดูแลระบบ”

ชาญศกัดิยั์งเลา่เสรมิตอ่ไปอกีวา่ เพราะ
ว่าองค์การโทรศัพท์มีเจ้าหน้าที่ดูแลและแก้ไข
ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ซึ่งกระทรวงศึกษา
เหมาจ่ายค่าดูแลให้โรงเรียนละ 750 บาทต่อ
เดือน แต่เดิมน้ันเวลาหมุนเข้าศูนย์สคูลเน็ตต้อง
เสียครัง้ละ 3 บาท โรงเรยีนตอ้งออกเอง ตาม
จำนวนครั้ง

“บางครั้งหมุนแล้วหลุด เดือนหนึ่งตก
900 บาท แถมยังหงุดหงิดไม่ได้ดั่งใจ และ

เขาวา่กนัวา่ โลกยคุหนา้เปน็โลกแหง่การเรยีนรูเ้ทคโนโลย ีชอลก์ กระดานดำ โยนทิง้ไปเสยีแลว้ เพราะยคุ
ปัจจุบันต้องใช้คอมพิวเตอร์แทน เพ่ือย่อโลกท้ังใบให้มาเรียนรู้อยู่หน้าบ้าน โรงเรียนก็ต้องปรับตัวเช่นกันเพ่ือไม่ให้เด็กๆ
เกิดการเบือ่หน่าย

กระทรวงศึกษาธิการที่แสนจะ ‘อนุรักษ์นิยม’ ยังต้องเปลี่ยนตัวเพื่อให้ทันสมัยเช่นกัน โดยมีหน่วยงานที่
รับผิดชอบโครงการโดยตรงนี ้คือ ศูนย์สารสนเทศของสำนกังานปลดักระทรวง โดยมผู้ีใตบั้งคบับญัชาถงึ 4 กลุ่มคือ

1. กลุ่มนโยบายและแผนดูแลในส่วนการอบรมบุคลากรให้ทันยุคทันสมัยใช้เทคโนโลยีเป็น
2. กลุ่มเทคโนโลยีและเครือข่าย จะดูแลด้านเครือข่ายและด้านฮาร์ดแวร์ ไม่ว่าจะเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์

พรินเตอร์ซีพียูไม่มีทางลอดพ้นสายตากลุ่มนี้ไปได้
3. กลุ่มที่คู่ปาท่องโก๋กันกับกลุ่มฮาร์ดแวร์ก็คือ กลุ่มพัฒนาระบบดูแลเรื่องซอฟต์แวร์โดยเฉพาะทั้งโปรแกรม

ลิขสิทธิ์ที่ต้องจัดซื้อโปรแกรมการใช้งานต่างๆ อาทิ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือรู้จักกันในนาม
CAI ซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลกลางฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากร ด้านสถิติข้อมูล ซึ่งใช้ในฝ่ายธุรการและงาน
ออฟฟิศเป็นส่วนมาก

4. กลุ่มสารสนเทศดแูลดา้นขอ้มูลตา่งๆ ของแตล่ะโรงเรยีน หรอืแตล่ะหนว่ยงาน
ท้ังหมด 4 กลุ่มน้ี คือมันสมองและหวัใจของโครงการสคลูเน็ตน่ันเอง

รู้จักหน่วยงานกระทรวงศึกษาแบบใหม่
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เผลอๆ ค่าใช้จ่ายสูงขึ้นอีก สู้เหมาจ่ายดีกว่าทำให้
ประหยัดคุ้มค่าใช้จ่ายได้ง่าย องค์การโทรศัพท์ยัง
จัดหาอุปกรณ์ และสายโทรศัพท์ให้ด้วยทางกระ-
ทรวงจงึจัดใหม้ากทีสุ่ดโรงเรยีนละ 2 สาย”

เรียกว่าพอเพียงกับการใช้งานอินเทอร์เน็ต
แต่ถ้าอุปกรณ์ดีมาก แต่คนใช้อุปกรณ์ไม่ได้โครงการ
นี้คงไร้ประโยชน์แน่ๆ ทางกระทรวงศึกษา จึงหา
ทางแก้ไขโดยการ “อบรมแบบแม่ไก่” ให้แม่ไก่ซึ่ง
เป็นแม่พิมพ์ของชาตไิปบอกตอ่ เพ่ือลูกเจ๊ียบเหลา่น้ี
จะได้ไปสอนลูกหลานให้เป ็นเยาวชนที ่ด ีของ
ประเทศต่อไป

“ทางกระทรวงของเรามีหน้าที ่หาคนมา
เรียนรู้ทรัพยากรเพิ่มโดยเป็นโครงการครูแกน นำ
พร้อมกับการเพ่ิมเน้ือหามากข้ึน เรียกว่าติวเข้มจริงๆ
เป็นครูนำร่อง เป็นครูพี่เลี้ยงที่จะไปช่วยโรงเรียน
ต่างๆ ได้มากขึ้น พร้อมกันนี้ยังจะเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้ด้วย”

เป็นการกระจายความรู้จริงๆ โดยใช้คอม-
พิวเตอร์แบบได้ประโยชน์สูงสุด

หัวหน้ากลุ่มเทคโนโลยีและเครือข่ายยังยก-
ตัวอย่าง อีกว่า เช่น การอบรมเร่ืองการเขียนเว็บไซต์
ปกติต้องเรียกครูมาอบรมจากทั่วประเทศ ถ้าใช้
โครงการสคูลเน็ตนี้ก็จะเรียกครูจากภาคต่างๆ มา
5 คน จากนั้นครูทั้ง 5 คนนี้ก็จะกลับไปอบรมครู
คนอ่ืนๆ อีก

ฟังๆ ดูเหมือนโครงการน้ีจะเก่ียวกับอินเทอร์-
เน็ตเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วไม่ใช่ เพราะยังเน้นไป
ในเรื ่องพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ อีกด้วย โดย
โรงเรียนจะต้องพัฒนาการเรียนการสอนในเรื่อง
พื้นฐานของวิชาต่างๆ จากประถมถึงมัธยมให้ใช้
เทคโนโลย ีประยกุตใ์หเ้ข้ากับการเรยีนรูไ้ด ้ น่ันคือ
จุดประสงค์หลักของโครงการนี้

แต่เหมือนโอกาสของสคูลเน็ตจะอยู่แค่โรง
เรยีนทีมี่พ้ืนฐานพรอ้มเทา่นัน้ หวัหนา้กลุม่เทคโน-
โลยีและเครือข่ายรีบปฏิเสธทันทีว่า

“ไม่จริง เดิมเนคเทคทำโรงเรยีนนำร่องเพียง
5 พันโรงเทา่น้ัน แตเ่ม่ือกระทรวงศกึษาเขา้มาดแูล
เราต้องรับผิดชอบทั้งระดับอุดมศึกษา อาชีวศึกษา
โรงเรียนพ้ืนฐานท้ังประถมและมัธยมซ่ึงต้องทำถึง 4
หม่ืนโรงทีส่ำคัญ สคูลเน็ตจะเปน็โครงการหนึง่ทีอ่ยู่
ภายใต้เครือข่าย “EdNet (โครงการเครือข่ายการ
ศึกษาแห่งชาติ)” น่ันเอง แม้แต่บางทีท่ีสายโทรศัพท์
เข้าไปไม่ถึง เราก็เอาจานดาวเทียมเข้าไปช่วย เพ่ือให้
เกิดการเรียนรู้ได้สูงสุดจริงๆ”

เรียกว่าการเรียนรู ้แบบไร้พรมแดนจริงๆ
จะอยู่ที ่ไหนในดินแดนอารยธรรมแห่งลุ่มน้ำเจ้า
พระยา ก็สามารถรับการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายได้
เปน็อยา่งดี

ถ้าโครงการดีอย่างน้ี  ในอนาคตจะมีโรงเรียน
เพิ่มอีกหรือไม่ชาญศักดิ์เล่าว่า

“เราจะพยายามให้ทุกโรงเรียนในเมืองไทย
มีอินเทอร์เน็ตใช้ มีการเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมด้วย
อย่างตอนนี้เราทำได้เพียง 200 โรงเรียนเท่านั้น
แต่เราต้ังเป้าว่าจะให้ได้ถึง 7,500 โรงเรียน โดยในปี
2545 เราเน้นโรงเรียนในสังกัดอาชีวศึกษา ปี 2546
โรงเรียนในสังกัดกรมสามัญ ส่วนปี 2547 สังกัด
สปช. (สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาต)ิ รวมไปถงึโรงเรยีนในสงักดั กศน. (การ
ศึกษานอกโรงเรียน) กรมพลศึกษามหามงกุฎราช-
วิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ด้วย ซึ่งทางกระทรวง
ศึกษาธิการก็จะพยายามทำให้ทัน”
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จำนวนโรงเรียนในโครงการฯ
โรงเรยีนทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ ในแตล่ะปเีพ่ิมข้ึน  โดยสามารถคาดการณไ์ด ้ แบ่งเปน็โรงเรยีน

ท่ีใชอิ้นเทอรเ์น็ต 2 ประเภท   ท่ีมีคอมพวิเตอรม์ากกวา่ 80 เครือ่งขึน้ไป  เป็นโรงเรยีนประเภท Leased
Line  เช่าสายเนต็เวร์ิกเอง  ส่วนโรงเรยีนทีมี่คอมพวิเตอรน้์อยกวา่ 80 เครือ่งจะเปน็โรงเรยีนประเภท
Dial - Up ใชก้ารหมนุโทรศพัทเ์อง ขอใหแ้ค่มีสายโทรศพัท์เทา่น้ัน
ปี 2545  โรงเรยีนประเภท Leased Line 1,060  โรง  โรงเรยีนประเภท Dial - Up    7,549  โรง
ปี 2546  โรงเรยีนประเภท Leased Line   693  โรง  โรงเรยีนประเภท Dial - Up  13,464  โรง
ปี 2547  โรงเรยีนประเภท Leased Line   722  โรง  โรงเรยีนประเภท Dial - Up  13,128  โรง

เรียกว่า ถ้าได้ช่ือว่า “โรงเรียน” แล้วล่ะก็ จะเป็นโรงเรียน พระสงฆ์หรือ
ฆราวาสโครงการนี้ จะตามไปให้บริการแบบรวดเร็วทันใจทีเดียว

แต่ ณ เวลานี้ ยังไม่รวมของโรงเรียนเอกชน โรงเรียนสังกัดของ
กทม.สังกัดมหาดไทย โดยเมื่อโครงการนี้เสร็จสิ้นในปี 2547 แล้วก็จะ
ศึกษาความเป็นไปได้ โดยอาจจะให้เอกชนออกค่าเดินสายโทรศัพท์ค่าอุปกรณ์
ค่าเชื่อมในประเทศให้จ่ายเอง ส่วนค่าใช้จ่ายเชื่อมสัญญาณกับต่างประเทศ
กระทรวงศึกษาจะออกให้

“แม้ว่าโครงการนี้จะยังไม่สมบูรณ์พร้อมเต็มร้อย กระทรวงศึกษา
เรากจ็ะเรง่ดำเนนิการใหเ้รว็ทีสุ่ด เพ่ือใหเ้ดก็ไทยพรอ้มกา้วเขา้สู่เวทโีลกเปน็
การเปิดโอกาสทางการศึกษา รวมไปถึงด้านเนื้อหาที่คนอยู่ในโลกใบนี้
ตอ้งอบัเดตตวัเอง ซ่ึงถอื วา่ ‘เนคเทค’ ไดน้ำรอ่งไวเ้ปน็อยา่งดแีล้ว เราเพยีง
มาจัดการให้เข้ารูปเข้ารอยและเพิ่มในส่วนเนื้อหาที่กระทรวงของเรามีความ
เชี่ยวชาญให้มากขึ้น”

นั่นคือ โครงการ “สคูลเน็ต” แห่งยุคมิลลิเนียม โรงเรียนใหม่ที่มา
แรงแซงโค้งเข้ากับโลกยุคไซเบอร์อย่างแท้จริง

“แม้ว่าโครงการน้ีจะยัง
ไม่สมบรูณ์ พร้อม

เต็มร้อย
กระทรวงศกึษาเราก็
จะเร่งดำเนนิการให้

เร็วท่ีสุด
เพ่ือใหเ้ด็กไทยพรอ้ม
ก้าวเข้าสู่เวทีโลก”


