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การผลิตแบบเรียนบนเสนทางเสรีนิยม

                                               รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           จนถึงวันที่ผมเขียนบทความเรื่องนี้ ลูกของผมยังไดแบบเรียนไมครบ ทั้งๆที่เปด
ภาคการศึกษามาเปนเวลากวาหนึ่งเดือนแลว รายงานขาวในหนาหนังสือพิมพบางฉบับบงบอกวา
การขาดแคลนแบบเรียนในปนี้เปนปญหารุนแรงมากเปนพิเศษ
           การพิมพแบบเรียนไมทันใชเปนปญหาที่เกิดขึ้นทุกป ปญหามีมากเปนพิเศษ
สํ าหรับแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ สวนแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชนจะมีปญหาที่รุนแรง 
ก็เฉพาะในปที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการศึกษา

           ปญหาการพิมพแบบเรียนไมทันใชมีพื้นฐานมาจากเหตุปจจัยอยางนอย 2 ดาน 
ดานหนึ่งไดแก ความไรประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของระบบราชการ อีกดานหนึ่งไดแก 
นโยบายการควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชน
           กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายในการผลิตแบบเรียนวิชาบังคับทั้งในระดับ 
ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาดวยตนเอง นโยบายเชนนี้มิใชนโยบายที่ผิด เพราะกระทรวง 
ศึกษาธิการมีหนาที่ติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในวงวิชาการสาขาตางๆ ตลอดจนพัฒนา
หลักสูตรและพัฒนาแบบเรียนใหตามทันความกาวหนาทางวิชาการ ความผิดพลาดอยูที่การ 
ใหอํ านาจผูกขาดแกองคการคาคุรุสภาในการจัดพิมพและจัดจํ าหนายแบบเรียนของกระทรวง
ศึกษาธิการ โดยที่องคการดังกลาวไมสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตใหสามารถรองรับ 
ภารกิจที่นับวันมีแตจะขยายตัวมากขึ้น
           องคการคาคุรุสภามีหนาที่จัดพิมพแบบเรียนกระทรวงศึกษาธิการ 2 ประเภท 
ประเภทที่หนึ่งเปนแบบเรียนที่หนวยงานในกระทรวงศึกษาฯสั่งใหพิมพ โดยจายจากงบประมาณ
แผนดิน ภาระหนักอยูที่การจัดพิมพแบบเรียนใหแกสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง
ชาติ ประเภทที่สองเปนแบบเรียนที่จัดจํ าหนายแกประชาชนทั่วไป

           ความลาช าในการจัดพิมพแบบเรียนสวนหนึ่งเปนความผิดของกระทรวง  
ศึกษาธิการ อีกสวนหนึ่งเปนความผิดขององคการคาคุรุสภา ความผิดของประทรวงศึกษาธิการ 
อยูที่ความไมสามารถแจงยอดจํ านวนพิมพแกองคการคาคุรุสภาใหทันกาลได ปญหานี้จะเกิดขึ้น
เมื่อมีความลาชาในการจัดสรรงบประมาณแผนดิน ความไมแนนอนของงบประมาณการพิมพ 
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ที่แตละหนวยงานไดรับ ทํ าใหกระทรวงศึกษาธิการไมกลาแจงยอดการพิมพลวงหนา ซึ่งทํ าให 
องคการคาคุรุสภาไมสามารถวางแผนการพิมพไดอยางมีประสิทธิภาพ ปญหาการพิมพแบบเรียน
ไมทันใชที่เกิดขึ้นในปนี้มีสาเหตุพื้นฐานดังที่กลาวนี้ เพราะกวาที่งบประมาณแผนดินประจํ าป  
2536 จะผานสภาผูแทนราษฎรก็ตกเดือนมีนาคม 2536 ซึ่งปรากฏวา งบประมาณการพิมพ 
แบบเรียนที่จัดสรรใหแกสํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติเพิ่มจาก 3 ลานชุด 
เปน 6 ลานชุด องคการคาคุรุสภาจึงตองนํ าแบบเรียนที่พิมพเพื่อขายมาให ส.ป.ช. ยังผลให 
แบบเรียนที่พิมพเพื่อขายมีไมเพียงพอแกความตองการ
           แมวากระทรวงศึกษาธิการจะตองมีสวนรับผิดที่ไมสามารถแจงยอดจํ านวนพิมพ 
ที่แนนอนแกองคการคาคุรุสภาได แตองคการคาคุรุสภาก็มีปญหาความดอยประสิทธิภาพในการ
ผลิตดวย ระบบการผลิตซึ่งรวมศูนยอยูในกรุงเทพฯ ทํ าใหมีความจํ าเปนตองเรงรัดการพิมพ 
มากกวาปกติ เพราะตองเผื่อเวลาสํ าหรับการจัดสงแบบเรียน องคการคาคุรุสภาประกอบธุรกิจ 
การพิมพที่ใหญโตยิ่งกวาสํ านักพิมพเอกชนใดๆ แตไมเคยผลักดันศูนยการพิมพออกสูสวนภูมิภาค 
เพื่อลดความอุยอายในการประกอบการ และเพื่อลดตนทุนในการปฏิบัติการ (transaction cost) 
ระบบการจัดจํ าหนายแบบเรียนขององคการคาคุรุสภา ซึ่งผานศึกษาภัณฑเปนไปอยางไร 
ประสิทธิภาพและไมสามารถสนองตอบความตองการของลูกคาได หากมิใชเพราะอํ านาจผูกขาด 
ที่ทํ าใหผูบริโภคไมมีทางเลือก องคกรดังกลาวนี้ยอมยากที่จะอยูรอดในทางธุรกิจได

           ณ บัดนี้  รัฐบาลกํ าลังยืนอยูบนทางสามแพรง กลาวคือ
           แพรงที่หนึ่ง ไดแก การที่กระทรวงศึกษาธิการยังคงผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียน 
บางวิชาและบางระดับ และองคการคาคุรุสภายังคงผูกขาดการจัดพิมพและจัดจํ าหนายแบบเรียน
ของกระทรวงศึกษาธิการตอไป
           แพรงที่สอง ไดแก การลมลางอํ านาจการผูกขาดในการผลิตแบบเรียนทั้งปวง  
โดยปลอยใหภาคเอกชนสามารถมีบทบาทในการผลิตแบบเรียนอยางเต็มที่ หากกระทรวง 
ศึกษาธิการจะยังคงมีบทบาทในการผลิตแบบเรียนตอไป กระทรวงศึกษาธิการและองคการคา 
คุรุสภาจะเปนเพียงผูผลิตรายหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการแขงขันคอนขางเสรีนี้
           แพรงที่สาม ไดแก ทางเลือกระหวางแพรงที่หนึ่งกับแพรงที่สอง ซึ่งจะมีทางเลือก
ยอยหลายเสนทาง ทางเลือกหนึ่งไดแก การที่กระทรวงศึกษาธิการยังคงผูกขาดการจัดทํ า 
แบบเรียนบางวิชาและบางระดับตอไป แตการจัดพิมพและการจัดจํ าหนายมิไดผูกขาดโดยองคการ
คาคุรุสภา หากแตใหสัมปทานสํ านักพิมพเอกชนในการจัดพิมพแบบเรียนบางวิชาและบางระดับ 
อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ กระทรวงศึกษาธิการลดการผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียนบางวิชาหรือบาง
ระดับ  เพื่อเปดโอกาสใหภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มข้ึน
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           การแหกคอกออกจากแพรงที่หนึ่งเปนเรื่องยากยิ่ง เพราะกระทรวงศึกษาธิการ 
มีผลประโยชนจากแนวนโยบายดังกลาวนี้ ในเมื่อกระทรวงศึกษาธิการจะยังคงผูกขาดการจัดทํ า 
แบบเรียนบางวิชาและบางระดับก็เปนธรรมดาอยูเองที่องคการคาคุรุสภาจะยังคงมีอํ านาจการ 
ผูกขาดการพิมพและการจัดจํ าหนาย เพราะองคการคาคุรุสภาเปนแหลงผลประโยชนของ 
ขาราชการระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการเอง แตความพยายามที่จะอยูในคอกของแพรงที่หนึ่ง
นั้นก็คงตองอาศัยกํ าลังภายในหานอยไม เพราะความไรประสิทธิภาพของระบบปรากฏใหเห็นอยู
ทุกป เมื่อประชากรและระบบการศึกษาขยายตัวมากไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน ระบบการผูกขาด
ในการผลิตแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการจะยิ่งเผยโฉมแหงความไรประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ในที่สุดแลว องคการคาคุรุสภาอาจตองกระจายศูนยการพิมพออกไปสูสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้น
อาจตองกระจายอํ านาจใหแตละจังหวัดจัดพิมพแบบเรียนของตนเอง ดังขอดํ าริของนายสัมพันธ 
ทองสมัคร รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (แนวหนา ฉบับวันที่ 25 พฤษภาคม 2536) หรือ
ทายที่สุดอาจตองถายโอนการผลิตไปใหแกภาคเอกชน (privatization) สํ าหรับแบบเรียนบางวิชา
หรือบางระดับ กระนั้นก็ตามปญหาการพิมพแบบเรียนไมทันใชจะยังคงดํ ารงอยูตราบเทาที่ยังคง 
มีความไมแนนอนเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณแผนดิน
           มรรควิถีในแพรงที่สองเปนหนทางในการทํ าลายผลประโยชนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ และองคการคาคุรุสภา ในอดีตกาลเมื่อภาคเอกชนยังออนปวกเปยก ยอมมีเหตุผล 
ที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลแทรกแซงการผลิตแบบเรียน แตเมื่อภาคเอกชนเติบใหญและมีบุคลากรที่
ทรงคุณวุฒิไมยิ่งหยอนกวาภาครัฐบาล เหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลผูกขาดการผลิตแบบเรียน
บางวิชาและบางระดับและควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชนยอมออนดวยลง 
ตามลํ าดับ
           กระทรวงศึกษาธิการ โดยกรมวิชาการ ควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพ 
เอกชนอยางเขมงวด เร่ิมต้ังแตการตรวจตราเนื้อหาไปจนถึงการควบคุมการพิมพ ในปจจุบัน  
พลังการแขงขันในตลาดแบบเรียนมีมากจนถึงขั้นที่สํ านักพิมพตางๆพากันประมูลตัวอาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยตางๆมาเปนผูเขียน ในบางกรณีกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่กรมวิชาการ
แตงตั้งใหเปนผูตรวจแบบเรียน มีคุณวุฒิและความรูต่ํ ากวาผูเขียนแบบเรียนเสียดวยซํ้ า แมวา 
คุณภาพในการตรวจแบบเรียนโดยทั่วไปจะอยู ในเกณฑดี แตการใชอัตวิสัยในการประเมิน 
แบบเรียนยังคงปรากฏอยูทั่วไป บางครั้งผูเขียนแบบเรียนจํ าใจตองแกไขตนฉบับตามขอทักทวง 
ของผูตรวจ แมวาจะไมเห็นดวยก็ตาม การตรวจตราตนฉบับแบบเรียนไมเพียงแตจะทํ าใหเกิด 
ความลาชาในการจัดพิมพ ซึ่งเปนสาเหตุประการหนึ่งที่ทํ าใหเกิดปญหาการขาดแคลนแบบเรียน  
โดยเฉพาะอยางยิ่งในปที่มีการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเทานั้น หากทวายังเปดชองใหมีการใชอํ านาจ
ในทางฉอฉลไดอีกดวย ดังปรากฏเปนขาวอยูเนืองๆวา สํ านักพิมพเอกชนวิ่งเตนจายเงินใตโตะ 
เพื่อใหแบบเรียนของตนผานการตรวจสอบ
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            กรมวิชาการไมเพียงแตตรวจตราตนฉบับแบบเรียนเทานั้น แตยังกาวไปควบคุม 
การพิมพดวย แบบเรียนที่กรมวิชาการรับรองมาตรฐานจักตองมีตราประทับของกระทรวง 
ศึกษาธิการ แตหลายครั้งหลายคราก็เกิดเหตุอัปยศ เมื่อสํ านักพิมพบางแหงสามารถนํ าตรา 
ประทับไปใชกับแบบเรียนที่ยังไมผานการตรวจสอบได นอกจากนี้ การณยังปรากฏดวยวา ในบาง
กรณีกรมวิชาการเขาไปควบคุมจํ านวนพิมพดวย  ซึ่งเปนเรื่องที่ยากแกการเขาใจ
           รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการไดแทรกแซงตลาดแบบเรียนมาเปนเวลาชานาน  
แตบัดนี้มีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลลดการควบคุมและลดการกํ ากับตลาดแบบเรียน 
(deregulation) การที่กระทรวงศึกษาธิการผูกขาดการจัดทํ าแบบเรียนบางวิชาและบางระดับ  
ทํ าใหแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการไมตองเผชิญกับการแขงขันจากเอกชน สภาพการณที่ 
ไรการแขงขันนี้ทํ าใหขาดพลังที่จะพัฒนาแบบเรียนเทาที่ควร ในปจจุบัน แบบเรียนของสํ านักพิมพ
เอกชนมีคุณภาพไมยิ่งหยอนกวาแบบเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ ในบางกรณีมีคุณภาพดีกวา
เสียดวยซํ้ า ดังนั้น จึงมีเหตุผลที่จะสนับสนุนใหรัฐบาลเลิกผูกขาดการผลิตแบบเรียนบางวิชาและ
บางระดับ เพื่อใหเกิดการแขงขันระหวางภาครัฐบาลกับภาคเอกชน และเพื่อสงเสริมใหภาคเอกชน
มีบทบาทในการพัฒนาแบบเรียนมากขึ้น
            รัฐบาลควรจะเลิกควบคุมการผลิตแบบเรียนของสํ านักพิมพเอกชน ตลาด 
แบบเรียนเปนตลาดที่มีศักยภาพในการแขงขันอยางสูง พลังในการแขงขันยอมผลักดันให 
สํ านักพิมพเอกชนผลิตแบบเรียนที่มีคุณภาพและนาเชื่อถือ ไมมีสํ านักพิมพเอกชนใดๆที่จงใจพิมพ
แบบเรียนที่มีเนื้อหาที่ผิดหรือไมสมบูรณ ความไมนาเชื่อถือของแบบเรียนยอมทํ าลายธุรกิจ 
ของสํ านักพิมพเอกชนนั้นเอง พลังการแขงขันในตลาดจะผลักดันใหสํ านักพิมพเอกชนตองคัดเลือก
ผูเขียนแบบเรียนที่ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงเกียรติคุณในวงวิชาการ

           ขอดํ าริของนายพนม พงษไพบูลย อธิบดีกรมวิชาการที่จะใหสํ านักพิมพเอกชน 
จัดตั้งคณะบรรณาธิการ ซึ่งประกอบดวยบุคคลที่กรมวิชาการใหความเห็นชอบ เพื่อตรวจสอบ 
แบบเรียนของตนเอง แลวจึงสงตนฉบับผานไปใหกรมวิชาการตรวจในขั้นสุดทายนั้น (ผูจัดการ 
รายวัน ฉบับวันที่ 3 และ 7 มิถุนายน 2536) แมจะเปนขอเสนอในแนวทางที่ตองการใหตลาด 
แบบเรียนเปนตลาดที่มีการแขงขันมากขึ้น แตการที่กรมวิชาการยังคงมีอํ านาจในการตรวจ 
ตนฉบับข้ันสุดทาย ยอมไมสามารถแกปญหาความลาชาในการตรวจแบบเรียนได และยอม 
เปดโอกาสใหผูมีอํ านาจในการตรวจแบบเรียนแสวงหาผลประโยชนจากการใชอํ านาจนั้น ดังที่ 
เปนมาในอดีต

           บัดนี้  ถึงเวลาที่จะปลดปลอยใหตลาดแบบเรียนเปนตลาดเสรี


	¤ÍÅÑÁ¹ì  "¨Ò¡·èÒ¾ÃÐ¨Ñ¹·Ãì¶Ö§Ê¹Ò�
	¡ÒÃ¼ÅÔµáººàÃÕÂ¹º¹àÊé¹·Ò§àÊÃÕ¹Ô�
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì
	ÁÃÃ¤ÇÔ¶Õã¹á¾Ãè§·ÕèÊÍ§à»ç¹Ë¹·Ò§�




