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เส้นทางการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 54 วรรคหก ก�าหนดใหจั้ดต้ังกองทุน
เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อลดความเหล่ือมล�าในการศึกษาและเสริมสร้างและ
พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครูนั้น กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้จัดต้ังขึ้น
ตามพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. กสศ.) เมื่อวันท่ี 
14 พฤษภาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงมีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้

1. สง่เสรมิ สนบัสนนุ และให้ความชว่ยเหลือหนว่ยงานท่ีเก่ียวขอ้งไมว่่าจะเปน็ภาครฐั ภาคเอกชน 
หรือภาคประชาสังคม เพื่อให้เด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาท้ังทางด้านร่างกาย  
จิตใจ วินัย อารมณ์ สังคม และสติปัญญาท่ีเหมาะสมกับวัย

2. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนเงินและค่าใช้จ่ายให้แก่เด็กและเยาวชน
ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส และผู้ด้อยโอกาสจนส�าเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพครู ให้มีความสามารถในการจัดการเรียน
การสอน สามารถพัฒนาเด็กและเยาวชนตามพื้นฐานและศักยภาพท่ีแตกต่างกัน

4. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
การศกึษาหรอืพฒันา เพื่อใหม้คีวามรูค้วามสามารถในการประกอบอาชพีตามความถนดัและมีศกัยภาพ
ท่ีจะพึ่งพาตนเองในการด�ารงชีวิตได้

5. ส่งเสริม สนับสนุน และให้ความช่วยเหลือสถานศึกษา เพื่อให้มีการเรียนการสอนท่ีท�าให้
ผู้เรียนสามารถรู้และพัฒนาได้ตามความถนัดและศักยภาพของตน

6. ด�าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย หรือค้นคว้าแนวทางในการพัฒนาครู ให้มีจิตวิญญาณ
ของความเป็นครู มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีความรู้ และมีความสามารถในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาผู้เรียนเพื่อลดความเหล่ือมล�าในการศึกษาโดยมีแรงจูงใจท่ีเหมาะสม รวมถึงส่งเสริมหรือ
สนับสนุนให้มีการจัดต้ังสถาบันต้นแบบในการผลิตและพัฒนาครู

7. ด�าเนินการหรือจัดให้มีการศึกษา วิจัย และ
พัฒนาองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการน�าองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้
เพ่ือลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษา สนองความต้องการ
ทางด้านก�าลังแรงงาน และยกระดับความสามารถของ 
คนไทย

เพื่ อบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว กสศ.	 ได้วาง
บทบาทการด�าเนินงานในลักษณะเป็นผู้ วิจัยสร้าง
ต้นแบบ	 สร้างองค์ความรู้	 นวัตกรรม	 ร่วมกับภาคี
เครอืข่ายท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสังคม	
เพื่ อลดความเหล่ือมล�าสร้างความเสมอภาคทาง	
การศึกษา	 น�าต้นแบบ	 องค์ความรู้	 และนวัตกรรม
ดังกล่าวส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ซึ่งมทีรพัยากร
มากกว่าน�าไปใช้ขยายผลต่อไป รวมถึง กสศ. มุ่งหวัง
ให้ทุกภาคส่วน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และประชาชนทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือดูแล
ผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือด้อยโอกาส โดยการช่วยเหลือ
ดูแลไม่จ�าเป็นต้องอยู่ในรูปตัวเงินเพียงอย่างเดียว แต่
อาจเป็นการสนับสนุนในด้านอ่ืน ๆ อาทิ การให้โอกาส
ในการฝึกอาชีพ การร่วมเป็นจิตอาสา เป็นต้น 
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จุดเร ิ่มต้นแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

วัตถปุระสงค์ 
1. เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดในการ

ดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีจังหวัดสนใจ ด้วยความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือ บูรณาการ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ีให้เห็นผลความเข้มแข็งภายใน 3 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้จังหวัด 
ด�าเนินงานต่อเนื่องเอง

2. พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อวางแผนลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษารวมถึงระบบข้อมูลส�าหรับ
ปฏิบัติการดูแลเด็กปฐมวัยในครอบครัวยากจนหรือด้อยโอกาสและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
ภายในระยะเวลา 3 ปี

3. พัฒนาระบบตัวอย่างเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่มแรก
ภายในระยะเวลา 3 ปี

3.1 พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
เด็กปฐมวัยอยา่งน้อย 60,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี

3.2 พัฒนาระบบตัวอย่าง ในการช่วยเหลือเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาครบวงจร
จ�านวนไมต่�ากว่า 5,000 คน (ปีงบประมาณ 2562)

พื้นทีด่�าเนินการ
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา มีพื้นท่ีเป้าหมายในการด�าเนิน

งาน 20 จังหวัดน�ารอ่ง ได้แก่  
• ภาคเหนือ ประกอบด้วย เชียงใหม ่ล�าปาง นา่น สุโขทัย พิษณุโลก แพร ่แมฮ่่องสอน
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย ขอนแก่น สุรินทร์ อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี 

 มหาสารคาม นครราชสีมา
• ภาคกลาง ภาคภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ประกอบด้วย นครนายก ระยอง กาญจนบุรี 
• ภาคใต้ ประกอบด้วย สุราษฎร์ธานี ภูเก็ต ยะลา สงขลา

กสศ.  ตระหนักดีว่าปัญหาความเหล่ือมล�าดังกล่าวเป็นปัญหา
เชิงโครงสร้างและฝังลึกเกินกว่าหน่วยงานเดียวจะสามารถด�าเนินงานเพ่ือ 
แก้ไขได้อย่างเบ็ดเสร็จหรือในระยะเวลาอันสั้น กสศ. จึงบูรณาการแผน
ปฏิบัติการปี 2562 และแผนด�าเนินการต่อเนื่องปี 2563 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบเมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 และเป็นไปตามความเห็นของส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท่ีเสนอให้ กสศ. 
มีมาตรการหรือโครงการท่ีเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กท่ีไม่ได้
อยูใ่นระบบการศกึษาใหม้ากขึน้ และการขับเคล่ือนแผนงานควรใหค้วามส�าคัญ
กับการประสานความร่วมมือกับกลไกระดับจังหวัดท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนท่ี
ท่ีมอียูแ่ล้ว จึงพัฒนาเป็น ‘โครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นทีเ่พื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา’ โดยมุ่งให้เกิดความร่วมมือในระดับพ้ืนท่ีเพื่อให้การดูแล
กลุ่มปฐมวัยและกลุ่มนอกระบบการศึกษาก่อนจะขยายผลสูก่ลุ่มเป้าหมายอ่ืน
ในอนาคต 

ส�าหรับการด�าเนินโครงการมีลักษณะผสมผสานของแนวทาง	
การใช้พื้นที่เป็นฐาน	 (Area-Based)	 กับแนวทางเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย	
(Target-Based) โดยในการด�าเนินการจะได้จัดให้มีโครงการรายจังหวัดกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ท่ีพร้อม
จะเป็นฐานบูรณาการระดับจังหวัด โดยผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความเห็นชอบ
เพื่อรบังบประมาณจาก กสศ. ไปปฏิบัติการตามโครงการและเง่ือนไขท่ีได้ตกลง
กัน ไม่เน้นปฏิบัติการซ�าซ้อนกับกิจกรรม/บริการท่ีหน่วยงานหลัก (กระทรวง
ต่าง ๆ) ด�าเนินการอยู่ หากแต่จะมุ่งเน้นการระดมความร่วมมือของบรรดา 
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพื้นท่ี (ระดับจังหวัดลงไป) บนพื้นฐานของข้อมูล 
และความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือสนับสนุนปฏิบัติการปกติท่ีหน่วยงานหลัก 
ด�าเนินการอยู ่
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แนวทางการด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 

1.	กลุ่มเด็กปฐมวัยทีม่ฐีานะยากจนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก	(ศพด.)	ส�าหรบัการใหค้วามชว่ยเหลือ
เด็กปฐมวัย เป็นความร่วมมือระหว่าง กสศ. กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี ‘กลไกระดับจังหวัด’ 
ท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนการท�างาน ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ 1)	 ระดับนโยบาย ก�าหนดกรอบแนวคิด
ในการด�าเนินงานเพื่อดูแล ชว่ยเหลือเด็กปฐมวัยใน ศพด. พัฒนาฐานข้อมูล เชื่อมโยงข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง 
และน�าองค์ความรู้จากการสังเคราะห์ผลการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอต่อ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ีจะสนับสนุนการจัดการศึกษาส�าหรับ
เด็กปฐมวัย	 2)	 ระดับจังหวัด กสศ. สนับสนุนงบประมาณให้จังหวัดพัฒนา/สร้างกลไกการท�างานร่วม
ระหว่างหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือการค้นหา คัดกรอง และจัดท�าข้อมูลรายจังหวัดของเด็กปฐมวัย
ท่ีครอบครัวยากจน ช่วยให้เกิดการท�างานร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ และ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังในระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล เพ่ือให้เด็กปฐมวัยท่ีครอบครัวยากจน
และยังไม่เข้าเรียนใน ศพด. กลับเข้าสู่ระบบการดูแลของ ศพด. โดยเร็วท่ีสุด 

 

2.	การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 (ศพด.)	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทีส่อดคล้องกับ
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	 ปี	 2561	 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สามารถ
ด�าเนินงานร่วมกับกลไกจังหวัด ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยในพ้ืนท่ีได้อย่างเหมาะสม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
มีคุณภาพและศักยภาพเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561	
สามารถจัดการดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กปฐมวัยในความดูแลได้อย่างเหมาะสม
ตามชว่งวัย โดย กสศ. มกีารสนบัสนนุงบประมาณให ้ศพด. แหง่ละไมเ่กิน 25,000 บาท (พจิารณาสนบัสนนุ
งบประมาณตามความเหมาะสม) โดยงบประมาณของ กสศ. จะสนับสนุน เพื่อการพัฒนาบุคลากร
ทางการสอน กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเพื่อการพัฒนาการมีส่วนร่วมของครอบครัว
และชุมชน	 ท้ังนี้ ศพด. ทุกแห่ง จะต้องก�าหนดให้เกิดการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการ
ด�าเนินงานเพื่อพัฒนา ศพด. และการดูแลเด็กปฐมวัยร่วมกัน 
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3.	 กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	 จังหวัดที่เข้าร่วมโครงการจะใช้ฐานข้อมูล
เด็กนอกระบบการศกึษา โดยมีแอปพลิเคชัน THAI OOSC (Thai Out of School) เป็นเครื่องมือในการ
ลงพื้นท่ี ใช้กระบวนการ ‘สรา้งการมสีว่นรว่ม’ ของภาคีเครือขา่ยในจังหวัด เชน่ ครู กศน. อาสาสมัคร
ของหนว่ยงานต่าง ๆ ก�านัน ผู้ใหญบ่้าน หรือแกนน�าชุมชน ออกไปค้นหา ส�ารวจให้พบตัวเด็ก เก็บข้อมูล
สภาพปัญหาและความต้องการ หลังจากน้ันทีมสหวิชาชีพระดับจังหวัดจะวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและ
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย จัดแบง่กลุ่ม และประสานงานกับหนว่ยงานในพื้นท่ีซึ่งเป็นผู้จัดบริการ
ท่ีสอดคล้องกับปัญหา และสร้างทีมผู้จัดการรายกรณี (Case Manager) ระดับพ้ืนท่ีขึ้น เพ่ือวิเคราะห์
ปัญหาเชิงลึกเป็นรายบุคคลเพื่อท�าแผนดูแลเด็กเป็นรายกรณีด้วยแนวทางท่ีมีความยืดหยุ่น โดยมี 
ท้องถ่ิน/ท้องท่ี ประชาสังคม องค์กรเอกชน มูลนิธิต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือส่งต่อให้เด็กส่วนใหญ ่
กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา หรือฝึกทักษะด้านการศึกษาและอาชีพ ส่วนกลุ่มท่ียังไม่พร้อมคืนสู่ 
ระบบการศึกษา ก็จะเข้าสู่กระบวนการเยียวยา/ฟ้ืนฟูจากหน่วยงานท่ีจัดบริการท่ีเหมาะสมให้กับ 
กลุ่มเป้าหมายต่อไป 

แนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือเชิงพื้นที่
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

เนื่ องจากเป้าหมายโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้ นท่ีเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษาให้
ความส�าคัญกับการประสานความร่วมมือกับกลไกระดับจังหวัด ท่ีมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือในระดับ
พื้นท่ีเพื่อให้การดูแลเด็กกลุ่มปฐมวัยและกลุ่มเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา จึงมีแนวคิดให้จังหวัด
ท่ีเขา้รว่มโครงการฯ สามารถพฒันากลไกในพื้นท่ีใหส้ามารถผลักดันการด�าเนินงานไปสูเ่ปา้หมายได้เปน็ 
3 ระดับ คือ 

1.	 เป้าหมายระดับโครงการ	 : เพื่อให้เกิดการจัดต้ังคณะท�างานของโครงการ หรือพัฒนากลไก
ท่ีมีอยู่เดิมในพ้ืนท่ีเพ่ือขับเคล่ือนโครงการให้ไปสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้ และเกิดผลสัมฤทธ์ิของงาน
ตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อตกลง

2.	 เป้าหมายของ	กสศ.	 :	 เพ่ือให้กลไกความร่วมมือท่ีเกิดขึ้นจากโครงการ สามารถพัฒนาเป็น
องค์กรท่ีเปน็ตัวแทนของ กสศ. ท�าหน้าท่ีช้ีเปา้ และประสานงานเร่ืองการบูรณาการทรัพยากรภายในพ้ืนท่ี
เพ่ือชว่ยเหลือกลุ่มเปา้หมาย และประสานงานกับ กสศ. เพื่อใหค้วามชว่ยเหลือกลุ่มเปา้หมายท่ีสอดคล้อง
กับภารกิจของ กสศ. 

3.	 เป้าหมายของพื้นที่	 :	 เพ่ือให้เกิดกลไกความร่วมมือในพ้ืนท่ีท่ีถูกจัดต้ังข้ึนในลักษณะของ
องค์กรท่ีเปน็นติิบุคคลเพื่อใหเ้กิดความยั่งยนืของตัวกลไก โดยกลไกท่ีจัดต้ังขึ้นนี้ท�าหนา้ท่ีเปน็หนว่ยงาน
กลางในการบูรณาการเป้าหมายร่วมและจัดท�าแผนงาน และขับเคล่ือนแผนงานด้านการจัดการศึกษา
เชิงพ้ืนท่ี ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในและภายนอกพ้ืนท่ีเข้ามามีส่วนร่วมเป็นภาคีในการขับเคล่ือน
งานด้านการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีรว่มกัน 

แม้	กสศ.	เป็นหน่วยงานของรฐัทีเ่ริม่ด�าเนินงานมาเพยีง	3	ปี	แต่	กสศ.	ตระหนักดว่ีา	‘การลด
ความเหล่ือมล�าทางการศึกษา’	 เป็นเป้าหมายที่ทุกฝ่ายในประเทศไทยมุ่งหวังร่วมกัน	 โครงการ
จัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาจึงเปรยีบเสมือนฟันเฟืองเล็ก	ๆ	ที่ช่วย
แก้ปัญหาความเหล่ือมล�าทางการศกึษาของประเทศไทยลงได้บ้างไม่มากก็น้อย

หมายเหตุ	ข้อมูลท้ังหมดในหนังสือเล่มนี้ เก็บข้อมูลสิ้นสุด เดือนมิถุนายน 2564
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ภาคเหนือ

18

28

40

52

64

76

90

จังหวัดเชียงใหม่ ‘พัฒนากลไก’ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดเชียงใหม่

เด็กน่าน
ต้องไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
จังหวัดน่าน

‘รวมพลังเครอืข่าย’ 
ช่วยเหลือเพื่อสร้างโอกาส 
สร้างคนท�างานเข้มแข็ง
จังหวัดพิษณุโลก

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 
โอกาสลดความเหลื่อมล�้า
ของเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่

คนท�างานหัวใจเดียวกัน 
ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
แม่ฮ่องสอนที่ยั่งยืน
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

‘ร่วมใจ’ มอบ ‘โอกาสใหม่’ 
ให้เด็กนครล�าปาง
จังหวัดล�าปาง

สร้างเครอืข่ายชุมชน 
ออกแบบการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
เพื่อความเสมอภาคเด็กสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า
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ภาคใต้
ร่วมจัดการศึกษาที่ยั่งยืน 
สู่ความเสมอภาคเด็กเยาวชน ภูเก็ต
จังหวัดภูเก็ต

ยะลากับการเดินทาง
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดยะลา

เด็กสงขลา
ต้องเข้าถึงบรกิารทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม
จังหวัดสงขลา

‘เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษา’ 
แนวทางสร้างความเสมอภาคจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

208

220

232

244

ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

174

186

196

ต่อให้ใช้เวลาอีก 10 ปี 
ถ้าเด็กกาญจนบุรไีด้เรยีน เราก็จะท�า
จังหวัดกาญจนบุร ี

ONE DATA, ONE ORGANIZATION, ONE PLAN
กลยุทธ์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก 
จังหวัดนครนายก 

ค้นหา ‘คนใจเดียวกัน’ 
เคล็ดลับการลดความเหลื่อมล�้า จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

102

114

126

138

150

162

ผนึก 4 หน่วยงานหลัก
‘ร่วมสร้างเครอืข่ายขับเคลื่อนโอกาส’ 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดขอนแก่น

กลไกพื้นที่ร่วมใจ 
เดินหน้าสร้างเครอืข่าย เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา

‘สานพลังพื้นที่‘ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สู่ ‘เมืองแห่งการศึกษา’ อย่างแท้จรงิ 
จังหวัดมหาสารคาม

ชู ‘ปัญจภาคี’ 
ขับเคลื่อนความเสมอภาคทางการศึกษาเด็กสุรนิทร์
จังหวัดสุรนิทร์

สานสัมพันธ์ท้องถิ่น 
ร่วมพัฒนาและสร้างโอกาส ‘เด็กอ�านาจเจรญิ’
จังหวัดอ�านาจเจรญิ

สานพลังเครอืข่าย 
ขับเคลื่อนความเสมอภาคการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กอุบลฯ
จังหวัดอุบลราชธานี



1918

‘นครแห่งการเรยีนรู้เพื่อคุณภาพชีวติ’ คือ วสัิยทัศน์ของจังหวัด
เชียงใหม่ที่มุ่งหวังให้ประชาชนทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษา
ตลอดชีวติอย่างทั่วถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน ได้รับสิทธิ
ตามกฎหมายโดยเสมอภาคและเท่าเทียม ทั้งยังได้รับการพัฒนา
ให้สมบูรณ์ตามช่วงวัยเพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉรยิะ หรอื 
Smart City โดยที่หน่วยงานด้านการศึกษาต้องบรหิารจัดการ
อย่างมีธรรมมาภิบาลและร่วมขับเคลื่อนการศึกษาของจังหวัด
เข้าสู่ศูนย์กลางการศึกษาของภาคเหนือ

จังหวัดเชียงใหม่ ‘พัฒนากลไก’ 
สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา

C
H
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N

G
M

A
I

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดเชียงใหม่

ใช้ทุนเดิมร่วมขับเคลื่อนงาน
สร้างโอกาสทางการศึกษา

จังหวัดเชียงใหม่มีทุนเดิมท่ีเข้มแข็งขับเคล่ือน
เร่ืองการศึกษามานานโดยใช้ช่ือว่า ‘ภาคีเชียงใหม่เพื่อ
การปฏิรูปการศกึษา’ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์การ
บริหารสว่นจังหวัดเชยีงใหม ่ก่อต้ังข้ึนเมื่อป ี2558 เกิดจาก
การรวมตัวของกลุ่มคนท�างานจากหน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม รวม 99 องค์กร ร่วมเป็น
คณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ท�างาน
พัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต ด้วยการ จัดต้ัง  
‘กองทนุ	10	บาท’ ชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีขาดโอกาส
ด้านการศึกษาและยากจน ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 
มีชอ่งทางประกอบอาชีพ เพื่อหารายได้เล้ียงดูตัวเองและ
ครอบครัว

ด้วยวิสัยทัศน์และเป้าหมายของแผนพัฒนาการ
ศึกษาจังหวัด ท่ีต้องการให้ประชาชนเข้าถึงโอกาสและ

คุณภาพของการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อ
เป็นคนท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม 
ตลอดจนมีอาชีพและรายได้ท่ียั่งยืนในการด�ารงชีวิต 
ตลอดจนแนวทางการท�างานท่ีต้องการพัฒนาการศึกษา
และคุณภาพชีวิตใหกั้บเด็กและเยาวชนของภาคีเชยีงใหม่
เพื่ อการปฏิรูปการศึกษา สอดคล้องกับแนวคิดของ
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้ นท่ีเพื่ อความเสมอภาค
ทางการศกึษา กสศ. ภาคีเชยีงใหมเ่พื่อการปฏิรูปการศกึษา 
จึงสนใจเข้ารว่มโครงการฯ เพราะมองว่าเป็น ‘โอกาส’ ดี
ท่ีจะได้หนุนเสริมการพัฒนาการศึกษาตามแผนพัฒนา 
การศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
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จิราภรณ์ โพนงาม

ปัญญดา กันจินะ

เร ิ่มต้นพัฒนากลไก
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

เมื่อเหน็โอกาสและชอ่งทางในการเชื่อมต่องาน ภาคีเชยีงใหม่
เพื่อการปฏิรูปการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการฯ ช่วงเดือนสิงหาคม 
ปี 2562 และเริ่มจัดต้ังคณะกรรมการท�างาน โดยมีองค์การ	
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และภาคีเชียงใหม่เพ่ือการปฏิรูป	
การศกึษาเป็นกลไกหลักขับเคล่ือนโครงการฯ	หรอื	Core	Team		
ม	ี รศ.ดร.อรรณพ	พงษ์วาท	 เป็นประธานคณะกรรมการบรหิาร
โครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นทีฯ่	จังหวัดเชยีงใหม่	ออกแบบกลไก
การท�างานไว้	2	สว่นคือ	

1.	 คณะท�างานขับเคล่ือนโครงการฯ	 ระดับจังหวัด  
ประกอบด้วยคณะกรรมการบรหิารโครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นท่ีฯ  
คณะกรรมการฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
ความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม ่
และคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี 
(CMS : Case Management System) 

2.	 คณะท�างานขับเคล่ือนโครงการระดับอ�าเภอ ประกอบด้วยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
ความเข้มแข็งกลไกความรว่มมือจัดการศึกษาของจังหวัดเชียงใหม ่ฝ่ายข้อมูลสารสนเทศ (IT Manager) 
และฝ่ายพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี (CMS : Case Management System) โดยเริ่มท�างาน
ใน 8 อ�าเภอน�ารอ่ง คือ อ�าเภอไชยปราการ อ�าเภอเชียงดาว อ�าเภอสะเมิง อ�าเภอสันทราย อ�าเภอแมว่าง 
อ�าเภอดอยหล่อ อ�าเภอดอยเต่า และอ�าเภอเมืองเชียงใหม ่ท�างานกับ	3	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	เด็กปฐมวัย	
อายุ	2-6	ปี	จ�านวน	5,638	คน	เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาอายุ	2-21	ปี	จ�านวน	18,363	คน	
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 (ศพด.)	สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.)	ที่ต้องการพัฒนาศูนย์
ในระดับเรง่ด่วน	8	ศูนย์

ถึงแม้ว่าจะมีภาคีพร้อมท�างานครบท้ัง 8 อ�าเภอ แต่เนื่องจากโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีฯ 
เป็นงานใหม ่ทีมงานจึงจัดเวทีสร้างความเข้าใจให้คนท�างานกับ 2 กลุ่มเป้าหมายคือ เด็กปฐมวัย และเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดย นางจิราภรณ์	 โพนงาม	คณะกรรมการบริหารและผู้ช่วย	
เลขานุการโครงการฯ เสรมิว่า การจัดเวทีประชุมในแต่ละอ�าเภอจะมีตัวแทนขบัเคล่ือนโครงการฯ ระดับ
จังหวัดอีก 7 อ�าเภอเขา้รว่ม เพื่อสรา้งความเขา้ใจการท�างานของแต่ละพ้ืนท่ีใหต้รงกัน และรว่มแลกเปล่ียน
วิธีการท�างานรว่มกัน ซึ่งกลไกระดับอ�าเภอท้ัง 8 อ�าเภอ ประกอบไปด้วย นายอ�าเภอ หัวหน้าสว่นอ�าเภอ 
เชน่ ท้องถ่ินอ�าเภอ, ก�านัน, ผู้ใหญบ่้าน, ผู้น�า อปท., นายกเทศมนตรี, นายกเทศบาล, ข้าราชการบ�านาญ, 
ผู้บริหารโรงเรียน, ครู กศน., สาธารณสุขอ�าเภอ ท่ีเชื่อมต่อไปยังอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่้าน 
(อสม.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (อพม.) ซ่ึงแต่ละอ�าเภอจะมีโครงสร้าง
การท�างานไมเ่หมือนกันขึ้นอยูกั่บบริบทพื้นท่ี

นางจิราภรณ์ กล่าวต่อว่า หลังเวทีประชุมสร้าง
ความเข้าใจโครงการฯ สิ้นสุดลง ทีมงานฝ่ายข้อมูล
สารสนเทศ (IT Manager) จึงเริ่มลงพื้นท่ีท้ัง 8 อ�าเภอ เพื่อ
ฝกึการใชแ้อปพลิเคชนัส�ารวจและบนัทึกขอ้มลูท้ัง	2	กลุม่	
1.	ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย	หรอื	ABE	
Information	System	ใหค้รู	ศพด.	ลงพื้นทีส่�ารวจและ
เก็บข้อมูลของเด็กปฐมวัยใน	153	ศพด.	โดยม	ีครู	ศพด.	
เป็นผูส้�ารวจและบนัทึกข้อมูลเข้าระบบ	จากการส�ารวจ
ท้ังหมด	5,138	คน	มเีด็กผ่านเกณฑ์คัดกรองได้รบัเงิน
ช่วยเหลือ	2,226	คน	สว่นหน่ึงทีท่�าใหก้ารช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยเป็นไปตามเป้าหมายเพราะมีสมาคมครูผู้ดูแล
เด็กศรนีครพิงค์เชยีงใหม	่ทีม่	ีครู	ศพด.	ท้ัง	25	อ�าเภอเป็น
สมาชิก	ช่วยประสานการท�างานท�าใหเ้กิดความรว่มมือ
ของ	อปท.	ในทกุระดับต้ังแต่	อบจ.	อบต.	และเทศบาล	
การคัดกรองข้อมูลและช่วยเหลือเด็กปฐมวัยที่ยากจน
พิเศษจึงท�าได้รวดเรว็	

2.	ระบบสารสนเทศเพื่อการดแูลเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศกึษา	หรอื	Thai	Out	of	School	(THAI	
OOSC)	 มีครู	 กศน.ต�าบล	ท�าหน้าที่เป็นผู้ส�ารวจและ
บนัทึกขอ้มูลเขา้ระบบ แต่ด้วยเปน็พ้ืนท่ีหา่งไกลทรุกันดาร 
เป็นดอยสูงและป่าเขา บางแห่งเป็นพื้ นท่ีสีแดงหรือ
เฝ้าระวังยาเสพติด ต้องใช้เวลาเดินทางนาน บางพ้ืนท่ี
ทีมงานลงไป 2 คร้ังก็ยังไม่พบตัวเด็ก เพราะบางคน
ย้ายตามพ่อแม่เข้ามาท�างานในตัวอ�าเภอและตัวจังหวัด 
นางปัญญดา	 กันจินะ	 คณะกรรมการฝ่ายพัฒนา
ระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี	 (CMS	 : 	 Case	
Management	 System) จึงปรับเปล่ียนให้มีผู้ส�ารวจ 
เพิ่มตามความหลากหลายและบริบทพื้ นท่ี ซึ่ งมี ท้ัง 
เครือข่ายจิตอาสา ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม  
ผู้น�าชุมชน ก�านัน ผู้ใหญบ่้าน อสม. และ อพม. เนื่องจาก
มีความเข้าใจพื้นท่ีและรู้จักกลุ่มเป้าหมายเป็นอย่างดี 

รศ.ดร.อรรณพ พงษ์วาท
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ผลจากการส�ารวจเด็กนอกระบบฯ รอบแรก จ�านวน 18,363 คน ครู กศน.ต�าบล และภาคีในพื้นท่ี
น�ารายชื่อมาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลปัจจุบันพบว่า มีรายชื่อตกหล่น บางรายชื่อเข้ารับการศึกษาแล้ว 
จึงตรวจสอบรายชื่อใหมจ่ากฐานข้อมูลอีกครั้งจนเหลือรายชื่อเด็กนอกระบบฯ ท่ีต้องส�ารวจจริง 13,000 
คน ส�ารวจได้ 5,508 คน คัดกรองตามเกณฑ์และต้องการความช่วยเหลือ 244 คน มีทั้งช่วงวัย 2-6 ปี 
ท่ีต้องเตรียมความพร้อมเพื่อส่งเสริมพัฒนาการให้ครบทุกด้านก่อนเข้าเรียนในช้ันอนุบาล และช่วงวัย 
16-21 ปี ซึ่งครู กศน. จะสง่ข้อมูลให้ผู้จัดการรายกรณี (CM : Case Manager) ในพื้นท่ี คือ นายอ�าเภอ 
ปลัดอ�าเภอ ก�านัน ผู้ใหญบ่้าน ข้าราชการบ�านาญ อสม. อพม. เครือขา่ยสหวิชาชีพ เจ้าคณะต�าบล และ
พระภิกษุสงฆ์ โดยแต่ละอ�าเภอจะมี CM แตกต่างกันออกไปตามบริบทพื้นท่ี เม่ือ CM ได้ข้อมูลก็จะ
ลงพื้นท่ีท�าแผนการช่วยเหลือ (Care Plan) สอบถามความต้องการของเด็กว่าต้องการเรียนต่อ หรือ
ฝึกทักษะอาชีพ หลังจากนั้นจึงสง่แผนการชว่ยเหลือให้ CMS พิจารณาในล�าดับต่อไป 

“การสนับสนุนใหเ้ด็กมทัีกษะอาชพีจะประสบผลส�าเรจ็ได้	เด็กต้องม	ี‘ความชอบ’	เพราะเมื่อ
เขาชอบเขาก็จะท�าออกมาได้ดี	 ส่วนคนที่ยังค้นพบตัวเองไม่เจอ	 ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง	 หาก
ทมีสหวิชาชพีทีม่คีวามเชีย่วชาญด้านการพฒันาคณุภาพชวิีตและการศกึษาลงพ้ืนทีไ่ปพรอ้มกับ	CM	
ก็จะช่วยจุดประกายความคิด	 ความสนใจ	 และช่วยแนะแนวทางให้เด็ก	 ได้ค้นพบความชอบ	
ความสามารถของตัวเอง	และมองเห็นแนวทางในการประกอบอาชพีต่อไป	 เรามหีน้าทีใ่ห้แนวทาง
การเรยีนรูเ้พิม่เติมในสายอาชพีทีเ่ขาสนใจ	จะเป็นการฝกึทักษะอาชพีจากสถานประกอบการในชุมชน	
เรยีนรูห้ลักสูตรระยะสั้นจากวิทยาลัยสารพัดช่างก็ได้	ขึ้นอยู่กับว่าเขาสนใจอะไร	 เราก็จะสนับสนุน
ตามความต้องการของเขา” นางปัญญดา กล่าวท้ิงท้าย

สว่นการพัฒนาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) จะมีผูท้รงคณุวุฒิจากส�านกังานท้องถ่ินจังหวัดเชียงใหม ่
อาจารยจ์ากคณะพยาบาลศาสตร ์มหาวิทยาลัยเชยีงใหม ่ผู้เชีย่วชาญด้านการศกึษาพเิศษ ผูเ้ชีย่วชาญด้าน
จิตวิทยาเด็กจากศูนย์ราชนครินทร์ นักวิชาการสาธารณสุขท่ีดูแลเด็กปฐมวัย นักวิชาการศึกษา 
ศึกษานิเทศก์ และตัวแทนครูจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามาเป็นคณะกรรมการและท่ีปรึกษา โดยรว่มจัด
อบรมเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนโครงการให้กับ ศพด. ท่ีสนใจเข้าร่วมพัฒนาศูนย์ 
และ ให้ครู ศพด. ประเมินตนเอง และ ศพด. ของตนว่า ผา่นมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ 
ปี 2561 ท้ัง 3 มาตรฐานหรือไม ่

ท้ังน้ีมาตรฐานดังกล่าวประกอบด้วย 1. การบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ครู ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัด
ประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 3. 
คุณภาพเด็กปฐมวัย หลังจากน้ันจึงร่วมกันเขียนแผนโครงการ
พัฒนาศูนย์ โดยมีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชยีงใหม ่คอยใหค้�าปรกึษาและแนะน�าแนวทางการด�าเนินโครงการ
ให้เหมาะสมกับบริบทพื้นท่ีของแต่ละ ศพด. ซ่ึงมี ศพด. 8 แห่ง
ท่ีสังกัด อปท. เข้าร่วมพัฒนาศูนย์ คือ 1. ศพด.บ้านหนองวัวแดง 
ม.12 2. ศพด.บ้านดงป่าสัก 3. ศพด.บ้านสันติวนา 4. ศพด.ดอยหล่อ 
5. ศพด.รร.บ้านท่าหลุกทราย 6. ศพด.ป่ากล้วย 7. ศพด.บ้านแมโ่ต๋ 
และ 8. ศพด.บ้านหนองปู

‘กลไกเชื่อมประสาน’ หัวใจส�าคัญของการขับเคลื่อน

อย่างไรก็ตาม เนื่ องจากจังหวัดเ ชียงใหม่ มี
ความหลากหลายทางวัฒนธรรม วิถีชีวิตและความเป็นอยู่
ของประชากรสูง ด้วยบริบทของพ้ืนท่ีขนาดใหญ่เป็น 
ภูเขาสูงและแวดล้อมไปด้วยป่าไม้ ยังมีประชากรอาศัยอยู่
ในพ้ืนท่ีห่างไกลท่ีเข้าไม่ถึงโอกาสและความเสมอภาค 
ท้ังด้านสวัสดิการพื้นฐานและการศึกษา รศ.ดร.อรรณพ 
มองว่า การจัดท�าโครงการฯ นี้เป็นเหมือนก�าลังเสริมช่วย
ขับเคล่ือนการท�างานเพ่ือสร้างโอกาสและความเสมอภาค 
ตลอดจนการร่วมมือของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ท่ี
เป็นทุนเดิมท่ีดีของเชียงใหม ่ท้ัง 8 อ�าเภอ ได้ท�างานเชิงรุก 
ย่อมท�าให้การช่วยเหลือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทันที

“เป้าหมาย	3	ประการของโครงการฯ	นี	้นอกจาก
ต้องการให้ช่วยเหลือเด็กท้ัง	 2	กลุ่มเป้าหมายแล้ว	 เรา
ต้องการสร้างกลไกความร่วมมือให้ไปถึงประชาชนใน
พ้ืนที่ซึ่งเป็นผู้ที่ควรได้รับบริการจากรัฐมากที่สุด	หาก
กลไกเขม้แขง็จะท�าใหก้ารค้นหาขอ้มลูและการชว่ยเหลือ
ด้านการศกึษาและพัฒนาคณุภาพชวิีตท�าได้ง่ายขึน้	และ

เป้าหมายสดุท้ายคือ	ทมีงานโครงการฯ	หรอื	Core	Team	ต้องเขา้มาเป็นกลไกหลักทีจ่ะชว่ยขบัเคล่ือน
และเชื่อมรอ้ยการท�างานในทกุระดับ	ท้ังระดับจังหวัด	อ�าเภอ	ต�าบล	และหมูบ่า้น	เพื่อใหเ้กิดการสรา้ง
ความเสมอภาคทางการศกึษาขึน้ท้ังจังหวัด” รศ.ดร.อรรณพ กล่าวท้ิงท้าย

นายประพันธ์	มูลปา	คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาความเข้มแข็งของกลไกความรว่มมือจัดการ
ศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวเสริมว่า โครงการฯ น้ีมีคนท�างานท่ีพร้อมเผชิญกับความท้าทาย 
เพราะทุกคนมีความเชื่อมั่นในทีมงาน หากเปรียบเสมือนเก้าอ้ี ก็เป็นความสมบูรณ์ของเก้าอ้ี 4 ขาท่ี
มีความแข็งแรงและมั่นคง ท�าให้ผู้นั่งนั่งได้อยา่งสบายใจ โดยขาท่ี 1 เปรียบได้กับประธานโครงการฯ ซึ่ง
เปน็ท่ีเคารพนับถือของคนเชยีงใหมท่ี่สามารถสร้างความเชื่อม่ันในการท�างาน ขาท่ี 2 คือ ทีมเลขานุการฯ 
อบจ. ท่ีมีประสบการณ์และเครือข่ายท�างานในจังหวัดครอบคลุมทุกด้าน ขาท่ี 3 คือ กลไกท�างาน
ระดับอ�าเภอท่ีมีจิตอาสาคอยประสานงานระหว่างจังหวัดและพื้นท่ี ท�าให้การขับเคล่ือนงานเป็นไป
ด้วยดี และขาท่ี 4 คือ โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี กสศ. ท่ีเข้ามาหนุนเสริมแนวทางการท�างาน
เพื่อพัฒนาการศึกษาของจังหวัดและสร้างศักยภาพให้คนท�างานในทุกระดับ

ประพันธ์ มูลปา
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ผอ่งพรรณ แสงค�า

จิตอาสา ไม่ใช่แค่ช่วยเหลือ 
แต่ช่วยสร้างโอกาส

นางผ่องพรรณ	แสงค�า	หรือ	แม่ผ่อง	ผู้จัดการ
รายกรณ	ี(CM	:	Case	Manager) เล่าจุดเริ่มต้นท่ีเข้ามา
ท�างานโครงการฯ ว่า เธอเป็นผู้ประสบปัญหาทางสังคม
มาก่อน เนื่องจากต้องชว่ยเหลือคนในครอบครวัท่ีเป็นผู้ปว่ย
ติดเตียง ในช่วงท่ีเช้ือเอชไอวีเร่ิมระบาดในประเทศไทย 
คนในหมู่บ้านต่ืนกลัวจนไม่กล้าเข้าใกล้เธอกับครอบครัว 
เนื่องจากไมม่คีวามรู้ความเขา้ใจเก่ียวกับโรคนีม้ากนกั เธอ
จึงเกิดความคิดว่าท�าอย่างไรคนในชุมชนจะมีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับโรคต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น เธอจึงตัดสินใจ
เป็นอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
นอกจากจะช่วยเหลือสังคมให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นแล้ว 
ยังช่วยสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจถึงปัญหาและการ
ปอ้งกันอันตรายต่าง ๆ  ท่ีเกิดขึน้ในชุมชน รวมท้ังผลกระทบ 
ท่ีเกิดจากโรคติดต่อท้ังเอชไอวี หรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ

เม่ือมีโครงการฯ นีเ้กิดขึ้น แมผ่อ่งเหน็ว่าเปน็โอกาส
ดีท่ีจะได้ช่วยเหลือเด็กท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษา
หรือเข้าไมถึ่งการศึกษา ด้วยปัจจัยใด ๆ ก็ตาม ให้พวกเขา 
ได้กลับมาเรยีน หรอืฝกึทักษะอาชพีเพื่อเล้ียงดตัูวเองต่อไป 

“แม่ผ่องท�างานกับเด็กนอกระบบฯ	 และเด็ก
ปฐมวัยจึงรับรู้ได้ว่าเด็กแต่ละคนมีบริบทแตกต่างกัน	
การเขา้หาพวกเขาจึงต้องใชท้ั้งความจรงิใจ	ความเขา้ใจ	
และรบัฟังพวกเขาโดยไมตั่ดสนิ	เราจะเขา้หาเขาเหมอืน
เพื่อน	หมายถึงไม่ใช้ความเป็นผูใ้หญ่กว่าเข้าไปถาม	ไป
แนะน�าให้เขาท�าตามสั่ง	 แต่ต้องเข้าหาแบบเรยีนรู้ไป
ด้วยกันและช่วยเสนอแนวทางเท่าน้ัน” แมผ่อ่ง บอก

แมผ่อ่ง เล่าถึงการท�างานโครงการฯ ว่า เมื่อได้รับ
หน้าท่ีเป็น CM วางแผนช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาจากท่ีได้รับรายชื่อเด็กนอกระบบฯ 

ในชุมชนของตนเองและพบว่า นายจักรพงศ์	ชลมาลัง	
หรอืโย	อายุ	16	ปี	เป็นเด็กนอกระบบฯ ท่ีมีเกณฑ์ตรงตาม
ข้อก�าหนดของโครงการฯ เธอจึงลงพื้นท่ีไปหาโยและ
ครอบครัวเพื่ออธิบายรูปแบบโครงการฯ ให้ฟัง แมแ่ละโย
ยินดีรับความช่วยเหลือ ผลจากการพูดคุยกันท�าให้รู้ว่า 
โยมีความฝันว่าอยากเป็นชา่งซอ่มรถ อยากมีร้านซอ่มรถ
เป็นของตัวเอง โดยท่ีผ่านมาโยเข้าไปเป็นลูกมือเจ้าของ
อู่ซ่อมรถทุกวัน เพื่ อเรียนรู้แบบครูพักลักจ�า เธอจึง 
ลงพ้ืนท่ีไปพูดคุยกับเจ้าของอู่ซ่อมรถ ให้ช่วยฝึกทักษะ
อาชีพชา่งซอ่มรถใหกั้บโย โดยทางโครงการฯ จะสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายท้ังหมด ซึ่งเจ้าของร้านยินดีชว่ยเหลือเต็มท่ี เธอ
จึงวางแผนการชว่ยเหลือและสง่ต่อให้กับ CMS พิจารณา 
เมื่อแผนการช่วยเหลือได้รับอนุมัติ โยจึงได้เข้ารับการฝึก
ทักษะการซอ่มรถทันที

นอกจากฝึกทักษะอาชีพแล้ว แม่ผ่องยังประสาน
กับ พมจ.เชียงใหม่ จนโยได้รับทุนช่วยเหลือจาก พมจ.
เชยีงใหม ่เปน็ทนุต้ังต้นในการเปน็ผูป้ระกอบการร้านซอ่มรถ

“ทุกครั้งท่ีแมผ่อ่งคุยกับน้องโย เราเห็นความต้ังใจ
ฉายชัดออกมาทางแววตาของเขา เขาฝันอยากเป็นช่าง
ซ่อมรถและอยากมีอู่ซ่อมรถเป็นของตัวเอง เขาบอกว่า
ความสุขของเขาคือ การซ่อมรถ และเมื่อเป็นความสุข 
ความต้องการของเด็ก เราท่ีได้เป็นสว่นหน่ึงในการสานต่อ
ความฝันของเขาให้เป็นจริงได้ ท�าไมเราจะไมท่�า” แมผ่อ่ง 
กล่าวท้ิงท้าย

เมื่อ	‘กลไกการท�างาน’	เข้มแข็ง	และมศีกัยภาพ	
การเดินหน้าขับเคล่ือนงานเพื่ อสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคในพื้นที่ท้ังด้านการศึกษา	 ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชวิีตที่ดีย่อมเกิดขึ้นได้ท่ัวถึงทุกคน

จักรพงศ์ ชลมาลัง
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‘ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา’ เป็นอีกหนึ่งความท้าทาย
ท่ีจังหวัดน่านให้ความส�าคัญ นับเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์จังหวัด  
ท่ีมุ่งเน้นให้คนในจังหวัดน่านได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวติ
ท่ีหลากหลายและมีคุณภาพ

เด็กน่าน
ต้องไม่มีใคร
ถูกท้ิงไว้ข้างหลังN

A
N

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดน่าน

โดยสถานศึกษาทุกแห่งได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ 
คนในจังหวัดน่านได้ รับการพัฒนาทักษะอาชีพ ท่ี
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน มีอาชีพ 
มีงานท�า เป็นคนดีของสังคม รวมถึงการมุ่งเน้นให้
หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาระบบบริหารและ
การจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพโดยการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ซ่ึงสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จึงเป็น
จุดเร่ิมต้นของการท�าโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดน่าน

ว่าที่ร้อยตรี	 สมเดช	 อภิชยกุล	 ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ เล่าว่า น่านท�างานเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
การศึกษามายาวนาน ซึ่งสามารถช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนได้ในระดับหน่ึง แต่การแก้ปัญหายังขาดการน�า
ข้อมูลเชิงประจักษ์และสถานการณ์จริงในพ้ืนที่มาใช้
ในการก�าหนดทิศทางและวางแผนการแก้ไขปัญหาอยา่ง
ยั่งยืน	 รวมถึงยังขาดการบูรณาการการท�างานรว่มกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหา
เด็กและเยาวชนในจังหวัดมแีนวโน้มเพิ่มขึ้น อีกปัจจัย
ส�าคัญคือ สภาพสังคมและเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนไป ท�าให้

เกิดปัญหาความยากจน ขาดรายได้ มีหนี้สินครัวเรือน
เพิ่มขึ้น ส่งผลให้พ่อแม่ต้องออกไปรับจ้างท�างานท่ี
ต่างจังหวัด เกิดภาวะครอบครัวแหว่งกลาง เด็กต้อง
อยู่กับปู่ย่าตายาย ส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัว 
ท�าให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดน่านมีปัญหามั่วสุม 
ติดยาเสพติด ท้องไมพ่รอ้ม และขาดโอกาสด้านการศกึษา
ในท่ีสุด

ว่าท่ีร้อยตรี สมเดช อภิชยกุล
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ชูวิทย์ เชี่ยวสุวรรณ

วรพล ยังสูงเนิน

ศุภวัฒน์ มหัทธรังกูร

ทีมงาน มองว่า ปัญหาท่ีเกิดข้ึนจะไม่สามารถแก้ไขได้ หากขาดความร่วมมือของผู้เก่ียวข้อง
ในจังหวัด จึงมีการพัฒนากลไกการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาขึ้น โดยก่อต้ังคณะกรรมการ
ด�าเนินงาน 2 ระดับคือ คณะกรรมการด�าเนินงานระดับจังหวัดประกอบด้วย 1.	คณะกรรมการสมัชชา
การศกึษาจังหวัดน่าน มีหนา้ท่ีเปน็กลไกหลักในการบูรณาการด้านการจัดการศกึษาเชงิพ้ืนท่ีของจังหวัด
น่าน 2.	ทมีทีป่รกึษา มีหน้าท่ีให้ค�าแนะน�า ปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนแก่คณะกรรมการ
สมัชชาการศึกษาระดับจังหวัดและอ�าเภอ และ 3.	คณะท�างานด้านธุรการ	มีหน้าท่ีอ�านวยความสะดวก
ให้กับคณะกรรมการฯ ทุกคณะ เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกเอกสารการเงินและงานด้านธุรการ ให้มี
ความถูกต้องตามระเบียบราชการ และคณะกรรมการด�าเนินงานระดับอ�าเภอ มีหน้าท่ีหลัก
ในการด�าเนินงานโครงการฯ และบูรณาการงานด้านการจัดการศึกษาเชงิพื้นท่ีระดับอ�าเภอ โดยมี มูลนิธิ
ฮักเมืองน่าน	 เป็นองค์กรหลักรับผิดชอบ	 และบริหารจัดการโครงการฯ ท�าหน้าท่ีประสานงาน
คณะท�างานท่ีมาจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท้ังระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล รวมถึงเป็นคณะท�างาน 
โครงการฯ และกองเลขานุการภาคประชาสังคม ภายใต้คณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดน่าน  
ซึ่งกลไกท้ังหมดมุ่งเป้าไปท่ีการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา ท่ีไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังอีกต่อไป

เดินหน้าแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้าจังหวัดน่าน

หลังจากจัดต้ังกลไกการท�างานเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจังหวัดน่านลงมือท�างานทันที เพ่ือให้การ
ส�ารวจและช่วยเหลือเป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้คือ 1.	ส�ารวจเพ่ือเพิ่มโอกาสของกลุ่มเด็กเยาวชน
นอกระบบการศกึษาใหก้ลับมาอยูใ่นระบบมากขึน้	หรอืเปิดโอกาสพัฒนาทักษะความรูเ้พื่อประกอบ
อาชพี	14,018	ราย	2.	ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยทีย่ากจน	3,494	ราย	และ	3.	พัฒนาศกัยภาพสถานศกึษา
คณุภาพศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก	22	แหง่ ในระยะแรกของการท�างานโครงการฯ ทีมงานเนน้สรา้งความเข้าใจ
ร่วมกันของคนท�างาน รวมไปถึงเครือข่ายในพื้นท่ีเพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นเป้าหมายร่วมกันแล้ว ยังท�าให้
การท�างานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์สูงสุด 

ในส่วนของกลไกการท�างาน อาจารย์ชูวิทย์	 เชีย่วสุวรรณ	ผู้อ�านวยการโรงเรยีนบ้านห้วยแฮ้ว	
อ�าเภอสันติสุข	 จังหวัดน่าน หนึ่งในคณะท�างาน และคณะกรรมการดูแลเด็กรายกรณี (CMS : Case 
Management System) ระดับจังหวัด เล่าว่า การท�างานโครงการฯ ของจังหวัดนา่น มีมูลนธิิฮักเมืองนา่น
เป็นแกนหลักในการประสานงาน และด�าเนินโครงการฯ โดยอาศัยความร่วมมือจากองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด กศน.จังหวัดน่าน รวมถึงหน่วยงานระดับชุมชน เช่น 
สภาองค์กรชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล 
(รพ.สต.) ผู้ใหญบ่า้น เปน็ทีมหลัก (Core Team) ในการขับเคล่ือนการส�ารวจและชว่ยเหลือเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา รวมถึงรับบทบาทเป็นผู้จัดการรายกรณี (CM : Case Manager) ท่ีจะเข้าไปดูแล 
และออกแบบการชว่ยเหลือ (Care Plan) ส�าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละคนเป็นรายกรณี 

โดยท�าการส�ารวจและให้การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท้ังสิ้น 15 อ�าเภอ 
ซึ่งแนวทางการช่วยเหลือมี 5 แนวทางคือ 1. เตรียมความพร้อมและส่งต่อเข้าสู่การศึกษาในระบบ 

2. อบรมทักษะอาชพีตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
3. บ้านเรียนสร้างอาชีพ (Home Jobs Training) 4. การ
พัฒนาหลักสูตรใหม่และพัฒนาหน่วยฝึก และ 5. บ�าบัด
ฟื้ นฟพูฒันาการเพื่อใหส้ขุภาวะท่ีดี โดยมทีีม IT Manager 
ของโครงการฯ ดูแลและจัดท�าข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย 

“น่านท�างานอยู่บนฐานของข้อมูล	 เรามีฐาน
ข้อมูลของจังหวัดอยู่ในมือ	 เมื่อน�ามารวมกับข้อมูลที	่
กสศ.	ให	้น�ามาคัดกรอง	และตรวจสอบซ�า	ท�าใหน่้านมี
ฐานขอ้มลูทีม่ปีระสทิธิภาพ	และใกล้เคยีงความเป็นจรงิ
ก่อนที่จะท�าการลงพื้นที่ส�ารวจ	ซึ่งช่วยให้การท�างาน
ของทมีเบาลง” อาจารย์ชูวิทย์ เผยเคล็ดลับการท�างาน

แมจ้ะมฐีานขอ้มลูท่ีดี แต่การส�ารวจกลุ่มเปา้หมาย
ไม่ง่ายอย่างท่ีคิด ด้วยสภาพภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูง 
การเดินทางท่ียากล�าบาก บางพื้นท่ีแม้จะมีท่ีอยูใ่นหมูบ่า้น
เดียวกัน แต่ในความเป็นจริงกลับอยู่บนภูเขาคนละลูก 
ท�าให้การส�ารวจแต่ละคร้ังเป็นไปได้ยากและใช้เวลานาน 
นายวรพล	ยงัสงูเนิน	IT	Manager	ประจ�าโครงการฯ	และ
ผู้ส�ารวจกลุ่มเป้าหมาย บอกเล่าถึงการแก้ปัญหานี้ว่า 
ต้องใช้หนว่ยงานในพื้นท่ีเป็นตัวชว่ยหลัก เชน่ ผู้ใหญบ่้าน 
หรือ รพ.สต. ท่ีต้องเข้าไปดูแลความเป็นอยู่ในพ้ืนท่ี ให้
ช่วยเก็บข้อมูล ค้นหา และวางแผนการช่วยเหลือให้กับ
ทีมงาน

นายศุภวัฒน์	มหัทธรังกูร	 สมาชิกสภาองค์การ
บรหิารส่วนต�าบลภูคา	อ�าเภอปัว	 จังหวัดน่าน	หน่ึงใน	
CM	 ของโครงการฯ บอกว่า พ้ืนท่ีของหมู่บ้านท่ีเขา
ดูแลอยู่ค่อนข้างห่างไกล ถ้าฝนตกจะไม่สามารถเข้ามา
ท่ีหมู่บ้านได้เลย ด้วยการเดินทางท่ียากล�าบากเช่นนี้ 
ท�าให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเมื่อจบการศึกษาช้ัน
ประถมศึกษาส่วนใหญ่จะไม่ได้ศึกษาต่อ เพราะโรงเรียน
ระดับมัธยมค่อนข้างห่างไกล จึงต้องท�าอาชีพเกษตร
ช่วยท่ีบ้าน เมื่อได้รับการชักชวนจากทีมงานจังหวัดน่าน 
เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อชุมชน จึงรับอาสาเป็น CM ช่วย
ส�ารวจหาเด็กและเยาวชนท่ีตรงตามเกณฑ์การช่วยเหลือ
ของโครงการฯ
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“ในหมู่บ้านเรามีกลุ่มเด็กพิการ	และกลุ่มที่กลับมาบ้านช่วงโควิด-19	ซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่
ไม่ได้เรียนต่อ	 มีความต้องการหาอาชีพที่สามารถท�าอยู่ในชุมชนได้	 เช่น	 งานปักผ้า	 เป็นต้น	
จึงร่วมกันวางแผนกับโครงการฯ	 ว่า	 จะชักชวนวิทยากรมาให้ความรู้	 และสอนการแปรรูปผ้าปัก	
เป็นผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มมูลค่าและสรา้งรายได้ให้กับชุมชนมากขึ้น	 เป็นอาชพีที่พวกเด็ก	ๆ	ท�าได้เอง	
ในชุมชน	มรีายได้พอดูแลครอบครวั	ดูแลพ่อแม่	ไม่ต้องออกไปท�างานที่อ่ืนเหมือนที่ผ่านมา” 

อีกหน่ึงกลุ่มท่ีทีมงานนา่นดึงเขา้มาชว่ยในการเปน็ CM ก็คือ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา
ท่ีได้รับความชว่ยเหลือจากโครงการฯ ไปแล้ว เด็กกลุ่มนี้คือคนในพื้นท่ี เขารู้ว่ามีใครในชุมชนท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ ใครท่ีไม่ได้เรียนหนังสือ พวกเขาเป็นเหมือนรุ่นพ่ี ท่ีเป็นแบบอย่างของการช่วยเหลือ
ของโครงการฯ เวลาท่ีเข้าไปพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย เขาสามารถชักชวนได้เต็มปาก เพราะตัวเอง
มีประสบการณ์ได้รับความชว่ยเหลือมาแล้ว 

“อีกเหตุผลท่ีโครงการฯ เลือกพวกเขามาท�างานด้วย เพราะพวกเรามีความสัมพันธ์แบบพ่ีน้อง 
เราอยากให้เขาได้มีโอกาสค้นหาคุณค่าในตัวเอง ทุกคนมีความฝัน การท�างานกับพ่ี ๆ อาจจะท�าให้เขา
ได้ประสบการณ์ท่ีสามารถน�าไปต่อยอดความฝันของตัวเองได้ อยู่ได้ด้วยตัวเอง ทีมงานเรามองกัน
แบบนี้” นายวรพล กล่าวท้ิงท้าย

‘หมอหมู’ 
กับการเดินตามฝันของป๊อก

“ตอนทีเ่ขาโทรมาบอกเราตอนตสีองว่า	อยากเป็นหมอหมู	
เราดีใจมาก	 ถ้าเขาจริงจังกับฝันนี้	 เราก็จะจริงจังด้วย” น่ีคือ
ค�าพูดท่ี นางสาวพิมลพรรณ	สกิดรมัย	์หรอื	พีแ่ป้ง	ผูป้ระสานงาน
โครงการฯ  บอกเล่าเมื่ อถามถึงเรื่ องราวของการช่วยเหลือ
นายสิทธิศักดิ์	 ขอดแก้ว	 หรือ	 ป๊อก เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษาท่ีมคีวามฝัน อยากเปน็หมอหมู พีแ่ปง้เจอกับปอ๊กครั้งแรก
จากการลงพื้นท่ีส�ารวจเด็กนอกระบบในเขตพื้นท่ีอ�าเภอสันติสุข 
ซึ่งช่วงน้ันป๊อกออกจากโรงเรียนมาแล้ว แต่ละวันใช้เวลาไปกับการ
เท่ียวเตร ่ ในวันนัน้พีแ่ปง้ได้พดูคยุกันถึงการชว่ยเหลือของโครงการฯ
ท้ังการกลับเข้าศึกษาต่อและการฝึกอบรมอาชีพอย่างการเล้ียงหมู 
ซึ่งท�าให้ป๊อกสนใจ เพราะท่ีบ้านเล้ียงเป็ด เล้ียงไก่อยู่แล้ว ถ้ามีหมู
มาเพิ่มก็จะดีกับครอบครัว 

การเข้าฝึกอบรมเล้ียงหมูใช้เวลาเพียง 11 วัน ท�าให้ป๊อกได้
เรียนรู้การเล้ียงหมูครบวงจร ต้ังแต่การอนุบาลลูกหมู การให้อาหาร 
การผสมเทียม การคัดเลือกแม่พันธุ์และหมูขุน แม้กระท่ังการให้
ยารักษาโรค ซึ่งตลอดท้ัง 11 วัน พ่ีแป้งเข้าไปดูแลป๊อกตลอดเวลา 
หลังจากอบรมป๊อกได้หมูมา 1 คู่ ชื่อน้องต้มย�า และน้องขาอ่อน 

โดยโครงการฯ มีเง่ือนไขว่า หมูต้องไมต่าย และไมข่ายหมู
แม่พันธุ์ ให้เล้ียงหมูขุนจนกว่าจะโตพอท่ีจะขาย แล้วน�า
เงินท่ีได้ไปซื้อหัวเชื้ออาหารให้แมห่มู เมื่อพร้อมผสมพันธ์ุ
ก็ให้น�าไปผสมเทียมได้ ตลอดระยะเวลาท่ีป๊อกได้ดูแลหมู 
ท�าให้ป๊อกมีความฝันใหม่เกิดขึ้น

“ผมอยากเป็นหมอหมูครับ” ป๊อก ยืนยัน
พี่แป้ง เล่าเพ่ิมเติมว่า คร้ังแรกท่ีได้รู้ถึงความฝัน

ของปอ๊ก เราดีใจมากท่ีเขาเห็นเปา้หมายในชีวิตของตนเอง 
แต่ก็ไมแ่นใ่จว่าหมอหมท่ีูเขาอยากเปน็คือ สัตวแพทย ์หรอื
ปศุสัตว์ ซึ่งป๊อกยืนยันว่าอยากเป็นสัตวแพทย์

“ตอนน้ันเราบอกป๊อกเลยว่าเส้นทางท่ีเลือกเป็น
เสน้ทางท่ีไมง่่าย ต้องเตรยีมตัวเยอะมาก อยา่งแรกคือต้อง
เรียน กศน. ให้จบมัธยมศึกษาปีท่ี 6 ก่อน และต้องติวเพื่อ
ให้เข้าคณะสัตวแพทย์ให้ได้ เราถามเลยว่าจริงจังแค่ไหน 

เขาบอกว่าจริงจัง เราก็พร้อมท่ีจะจรงิจังกับเขา ซ่ึงปัจจุบนั
ป๊อกได้เข้าเรียน กศน. ระดับมัธยมเรียบร้อยแล้ว” พี่แป้ง 
เล่ารายละเอียด

ป๊อก เล่าต่อว่า เมื่อก่อนใช้ชีวิตไปวัน ๆ  นอนตีสาม 
ต่ืนบา่ยโมง ไมมี่เปา้หมายในชวิีตเลย แต่ตอนนีป้รบัตัวเอง
ใหม่ ต่ืนต้ังแต่ตีสาม ช่วยครอบครัวกรีดยาง เสร็จแล้วก็
ไปดูแลหมูต่อ ป๊อกดูแลตัวเองมากขึ้น กินเหล้าสูบบุหรี่
น้อยลง 

“พีแ่ปง้เป็นเหมือนพีส่าว คอยให้ค�าปรกึษา เขา้มา
เปล่ียนชีวิตผมหลายอย่าง ท้ังยังจริงจังกับความฝันการ
เป็นหมอหมูของผมมาก ให้ผมเรียน กศน. เข้าไปคุย 
กับ กสศ. เรื่องทุนการศึกษา ผมดีใจที่มีคนจริงจังกับ
ความฝันผมขนาดนี	้และผมจะเป็นหมอหมูให้ได้” 

สิทธิศักด์ิ ขอดแก้ว 
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จรรยาพร กันใจมาพัฒนา ศพด. ปูรากฐาน 
สร้างพลเมืองคุณภาพ 

ในส่วนของการท�างานกับเด็กปฐมวัยยากจนและการพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ถือเป็นอีกหนึ่งความท้าทายของทีมงาน เพราะเป็นการท�างาน
เพื่อวางรากฐานการพฒันาใหกั้บเด็กปฐมวัยท่ีจะเปน็ก�าลังส�าคัญใหกั้บจังหวัด
ในอนาคต ซึ่งได้ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้ามาเป็นกลไกส�าคัญในการ
ขบัเคล่ือนงาน โดยโครงการพฒันาศกัยภาพศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กตามมาตรฐาน
สถานศึกษาท้ัง 22 แหง่ จะได้รับเงินทุนสนับสนุนแหง่ละ 25,000 บาท ส�าหรับ
การพัฒนาศูนย์ฯ โดยมีประเด็นการพัฒนาท้ังหมด 7 ประเด็นคือ 1. ความ
ปลอดภัย 2. บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 3. สุขภาพอนามัยชอ่งปาก 4. การสร้าง
วินัยเชิงบวก 5. การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 6. การพัฒนาบุคลากรในด้าน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย และ 7. หนูน้อยรักการอ่าน โดยเน้นการมี
สว่นรว่มและการพัฒนาผูป้กครองในพื้นท่ี สร้างความเข้าใจในการจัดการเรยีน
การสอน และการจัดการเรียนรู้ ซึ่งล้วนพัฒนาศักยภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ไปพร้อมกับการเสริมสร้างพัฒนาการเด็กให้เติบโตสมวัย

นางสาวจรรยาพร	กันใจมา	หรอื	ครูเจย	ครูประจ�าศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก
บา้นน�าตวง	อ�าเภอแม่จรมิ	จังหวัดน่าน บอกว่า ศูนย์ฯ เลือกท�าประเด็นการมี
วินัยเชิงบวก สิ่งแรกท่ีได้เห็นคือ เรื่องท่ีเก่ียวข้องกับการใช้ชีวิตประจ�าวันของ
เด็ก และสง่เสรมิพฒันาการได้ดี รวมถึงชว่ยเร่ืองการสร้างความสมัพันธ์ระหว่าง
ผู้ปกครองกับครู เพราะเราอยากให้ผู้ปกครองมีความเข้าใจและร่วมมือกับครู
ในการดแูลลูกหลาน เพื่อเสรมิสรา้งพฒันาการใหค้รบท้ัง 4 ด้าน ท้ังด้านอารมณ์ 
สังคม รา่งกาย และสติปัญญา

ผลจากการท�างาน ท�าให้ทีมงานพบความเปล่ียนแปลงในตัวเด็กและ
ผูป้กครองเป็นอยา่งมาก เชน่ เด็กรูจั้กตัวเองและความรูส้กึของตัวเองมากขึน้	
สามารถรอคอย	และแยกแยะสิง่ทีเ่หน็ได้	ทีส่�าคัญคือ	เริม่เรยีบเรยีงความคิด
ความต้องการของตัวเองได้ ส่วนผู้ปกครองก็เห็นความเปลีย่นแปลงชัดเจน	
เช่น	 เวลารบัส่งลูกที่	 ศพด.	มกีารแสดงออกถึงความรกัมากขึ้น เพราะครู
พยายามสร้างความเข้าใจตลอดเวลาว่าการแสดงความรัก แสดงความรู้สึก
ในเชิงบวกมีผลต่อพัฒนาการท่ีดีของลูก ท�าให้พัฒนาการด้านอารมณ์ของเด็ก
ดีตามไปด้วย ส่วนครูใน	ศพด.	 ก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเอง	 ท้ังด้าน
การสื่อสาร	การสรา้งปฏิสมัพันธ์กับผูป้กครอง	ท�าใหช้่องว่างระหว่างครูกับ
ผูป้กครองแคบลง	กล้าพูดคยุและรว่มพัฒนาลกูหลานไปพรอ้มกัน

เดินทางสู่ความท้าทาย
กับการท�างานปี 2 

การท�างานปีแรก ทีมงานสามารถใหก้ารช่วยเหลือเด็กปฐมวัยยากจนพิเศษจาก	ศพด.	89	แหง่
ใน	5	อ�าเภอ	ท้ังสิน้	1,725	ทนุ	มอบเงินสนับสนุนเพื่อพัฒนาศกัยภาพศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	22	แหง่	และ
ท�าการส�ารวจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้	 3,273	คน	พบว่าต้องการความช่วยเหลือ	
862	คน นายชูวิทย์ บอกว่า จากประสบการณ์ปีแรกท�าให้ทีมงานมุ่งเน้นท่ีจะพัฒนางานในปีท่ีสอง
ในหลายประเด็น เชน่ การเสรมิกลไกระดับจังหวัดและอ�าเภอ	ใหเ้กิดการท�างานทีเ่ป็นรูปธรรมรว่มกัน
มากขึ้น ปรับแผนการสื่อสารประชาสัมพันธ์ มีการส่งต่อข้อมูลผลการส�ารวจและการด�าเนินงานให้กับ
หนว่ยงานระดับจังหวัด โดยขอความรว่มมอืส�านกังานศึกษาธกิารจังหวัดนา่นเป็นภาคีหลักในการสื่อสาร
ผา่นชอ่งทางท่ีเป็นทางการ

สว่นในระดับอ�าเภอมุง่เน้นใหเ้กิดการบูรณาการขอ้มลูและการท�างานรว่มกับหน่วยงานด้านการ
ศกึษาในพ้ืนที่ ด้านการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยประสานความร่วมมือกับ
เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนต�าบล ซึ่งเป็นภาคประชาชนท่ีมีความใกล้ชิดกับชุมชน เห็นปัญหาและรู้จัก
กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเครือข่ายความร่วมมือนี้ ถือเป็นอีกองค์ประกอบส�าคัญในการขับเคล่ือนงานท่ีช่วย
ตรวจทานตัวตนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาและการเป็นผู้จัดการรายกรณี หรือ Case Manager 
ระดับพื้นท่ีได้เป็นอยา่งดี 

นอกจากมเีครอืขา่ยความรว่มมือเพิม่ขึน้แล้ว	ยงัมกีารขยายพื้นทีใ่นการส�ารวจเด็กปฐมวัย	เพื่อ
ให้เด็กปฐมวัยยากจนทีย่ังขาดโอกาสได้รบัโอกาสมากขึ้น ส่วนเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษาก็เร่ง
ด�าเนินการส�ารวจในพ้ืนท่ีท่ียังส�ารวจไม่ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยประสานความร่วมมือกับ กศน. และ
ท้องถ่ินจังหวัด เรง่ด�าเนินการออกแบบรูปแบบและมาตรการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษารว่มกับกลไก	CMS	 โดยบูรณาการแผนงานและงบประมาณกับหน่วยงานที่จัดฝึกอบรม
ทักษะอาชพี	เช่น	องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน	เพื่อเป็นหน่วยจัดอบรมและติดตามการพัฒนาอาชพี
ใหกั้บเด็กเยาวชนนอกระบบการศกึษา	ประสานการท�างานรว่มกับเครอืข่ายสภาองค์กรชุมชนต�าบล	
เพื่อตรวจทานกลุ่มเป้าหมายจรงิ	และการเป็น	CM	ระดับพื้นที	่ทีส่�าคัญเพื่อใหเ้กิดการท�างานต่อเน่ือง	
ทมีงานมุ่งสื่อสารเพื่อสรา้งความรว่มมือกับองค์กรเอกชนทีม่รูีปแบบการสนับสนุน	CSR	 เพื่อต่อยอด
การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย	

สุดท้ายคือการพัฒนาศกัยภาพ	ศพด.	อย่างต่อเน่ือง	มรีะบบติดตามและสนับสนุนการด�าเนิน
กิจกรรม โดยใช้รูปแบบวงคิดวงคุยก่ึงถอดบทเรียนเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ ได้รูปแบบและ
ข้อเสนอแนะท่ีสามารถส่งต่อให้หน่วยงานระดับจังหวัด องค์กรเอกชนท่ีสามารถสนับสนุนกิจกรรม
หรือทุน และ กสศ.สว่นกลาง 

“เราต้องการยกระดับการท�างานในปีท่ีสองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพ่ือท่ีจะช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากขึ้นด้วยเช่นกัน” นายชูวิทย์ ย�า
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หนึ่งปีกับบทเรยีนการท�างาน
คร้ังส�าคัญ

ตลอดระยะเวลาการท�างานทีมงานโครงการฯ 
จังหวัดน่าน ได้เรียนรู้การท�างานและค้นพบบทเรียน
ส�าคัญหลายข้อ นายชูวิทย์ พบว่า การท�างานแบบ
บูรณาการรว่มกันจะเปน็ทางออกในการชว่ยเหลือท่ียั่งยนื 
เพราะสามารถน�าความรู้ความสามารถ ทรัพยากรของ
แต่ละหน่วยงานมาแบ่งปันกันได้ ท�าให้การช่วยเหลือ
มปีระสทิธภิาพมากข้ึน เชน่เดียวกับนายวรพล ท่ีได้เรยีนรู้
การท�างานกับเด็กและเยาวชน ท่ีมีความละเอียดอ่อน
ท้ังปัญหา และการแก้ปัญหา ทุกอยา่งท่ีคิด ทุกอยา่งท่ีท�า 
ต้องผ่านการกล่ันกรองอย่างดี ท่ีส�าคัญตัวเองต้องหา
สมดุลในการท�างานให้เจอ ไมอ่่อนไหวกับความชว่ยเหลือ
เกินไป 

ส�าหรับพี่แป้ง สิ่งท่ีค้นพบของงานในลักษณะนี้ 
คือการท�างานเชิงคุณภาพส�าคัญกว่าเชิงปริมาณ เพราะ
การท่ีได้ไปเจอกับกลุ่มเป้าหมาย นั่นคือสายสัมพันธ์
ท่ีดีข้ึน การช่วยเหลือท่ีจะเกิดขึ้นต้องท�าให้ชีวิตเขาดีข้ึน
จริง ๆ และสง่ต่อจนเขาแข็งแรงพอท่ีจะยืนได้ด้วยตัวเอง 

“พีม่องว่า	น้อง	ๆ	เด็กนอกระบบการศกึษาไม่ใช่
แค่กลุ่มเป้าหมายทีต้่องชว่ยเหลือเท่าน้ัน	แต่พวกเขาคือ
เพ่ือนรว่มทางทีเ่ดินไปพรอ้มกับทมีท�างานในโครงการฯ
ด้วย” พี่แป้ง ย�า

และนี่คือเรื่องราวการเดินทางสรา้งโอกาสและ
ความเสมอภาคให้ กับเด็กเยาวชนเมืองน่าน	 แม้
การช่วยเหลือจะยังท�าได้ไม่ครอบคลุมท้ังหมด	 ด้วย
บรบิทของพ้ืนที่ที่ยากต่อการท�างาน	แต่ทีมงานทุกคน
ก็ไม่ย่อท้อ	 พยายามใช้ทุกสรรพก�าลังที่มีอยู่เพื่ อให้
เ ด็กเยาวชนเมืองน่านได้รับการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานการศึกษาของชาติ	
คนในจังหวัดน่านได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	มอีาชพี	
มงีานท�า	เป็นคนดีของสังคมต่อไป
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พิษณุโลก เป็น 1 ใน 20 จังหวัดของโครงการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) ที่ขับเคลื่อนด้วยภาคประชาสังคม ที่เกิด
จากการรวมตัวของครู อาจารย์ นักวชิาการศึกษา และจิตอาสา 
ท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน คือ การสร้างโอกาสเพื่อให้เกิดความเสมอภาค
ทางการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัด
ท่ีมุ่งเน้นยกระดับการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
เพื่อให้ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รับโอกาสทางการศึกษา 
เข้าถึงบรกิารทางการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและทั่วถึง

‘รวมพลังเครอืข่าย’ 
ช่วยเหลือเพ่ือสร้างโอกาส 
สร้างคนท�างานเข้มแข็ง
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดพิษณุโลก เมื่อแนวทางการด�าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์

ด้านการศกึษาของจังหวัดพษิณโุลก สอดคล้องกับแนวทาง
ด�าเนนิงานโครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นท่ีฯ ด้านการสรา้ง
ความเสมอภาคทางการศึกษาและพฒันากลไกในพื้นท่ีให้
เกิดความเขม้แขง็ สรา้งเครอืขา่ยรว่มมอืการจัดการศกึษา
และช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายโดยมี สมาคมสุขปัญญา  
โดย ดร.สุเนตร ทองค�าพงษ์	 สมาคมสุขปัญญา ท่ีมี
ประสบการณ์ท�างานกับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
มายาวนาน เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ 

ดร.สุเนตร มองว่า ท่ีผ่านมา เมื่อเด็กนักเรียนเกิด
ปัญหา สถานศึกษาไมส่ามารถชว่ยเหลือและแก้ปัญหาให้
เด็ก ๆ ได้เพียงล�าพัง แต่ต้องอาศัยความรว่มมือกับชุมชน 
รวมไปถึงหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาค
วิชาการทางการศึกษา และอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ เพราะเด็กทุกคนควรได้รับ
โอกาสจากผู้ใหญ่และสังคมในการพัฒนาและเรียนรู้ สิ่ง
เหล่าน้ีได้จุดประกายให้สมาคมเข้าร่วมโครงการฯ น้ี โดย 
ปี 2562 ต้ังเป้าหมายในการส�ารวจเด็กปฐมวัย 3,433 คน 
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 9,550 คน ในพื้นท่ี 
3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอบางระก�า อ�าเภอวังทอง อ�าเภอ

พรหมพิราม และพัฒนาคุณภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 30 แห่ง จาก 229 แห่งท้ังจังหวัด โดยมีอ�าเภอ
บางกระทุ่มท่ีต้องพัฒนา ศพด. เรง่ด่วน 1 แหง่ เนื่องจาก
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ปี 2561 

ดร.สุเนตร ทองค�าพงษ์



42 43



4544

ใช้ ‘4 กลไก’ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ให้เด็กเยาวชนพิษณุโลก

ดร.สเุนตร ในฐานะผู้รบัผิดชอบโครงการฯ บอกว่า เนื่องจากเปน็การขบัเคล่ือนงานด้านการศกึษา
ท่ีครอบคลุมท้ังพื้นท่ีและกลุ่มอายุท่ีค่อนข้างกว้าง จึงต้องใช้ ‘พลังความรว่มมือ’ จากหลายหน่วยงาน 
ทีมงานจึงวางแผนขับเคล่ือนงานผา่น ‘4	กลไก’ หลัก ดังนี้ 1.	กลไกคณะท�างานหลัก	(แกนหลัก)	โดย
ขอความรว่มมอืจากภาครฐั	ภาคเอกชน	ภาควิชาการ	และภาคประชาสงัคม	เข้ามารว่มเปน็คณะท�างาน
หลัก หรือ Core Team ท�าหนา้ท่ีวางแผนการด�าเนนิงาน ตลอดจนประชาสมัพนัธ ์ประสานงาน และชีแ้จง
การท�างานกับภาคีเครือข่ายให้เกิดความรู้ความเข้าใจและช่วยขับเคล่ือนโครงการ 2.	 กลไกระดับ	
จังหวัด แบง่ออกเป็น 2	ระดับ	คือ	ระดับอ�าเภอ	คือ	ครู	กศน.	ครู	ศพด.	และระดับต�าบล	เช่น	ก�านัน	
ผูใ้หญ่บา้น	อาสาสมัครสาธารณสขุประจ�าหมู่บา้น	 (อสม.)	อาสาสมัครพัฒนาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์	 (อพม.)	 ตลอดจนเจ้าหน้าที่จิตอาสาท่ีเข้ามาช่วยส�ารวจ เก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย และ
เด็กนอกระบบฯ เพื่อส่งต่อให้กับคณะท�างานระดับจังหวัดเพื่อพิจารณาความช่วยเหลือต่อไป 3.	กลไก
ระดับพื้นที	่ คือ	ผูจั้ดการรายกรณ	ีหรอืทีเ่รยีกว่า	CM	(Case	Manager)	เพื่อเพิ่มศักยภาพการท�างาน
และการเข้าถึงการช่วยเหลือเด็กได้ทันท่วงที และ 4.	 กลไกการสื่อสาร	ท�าหน้าท่ีรณรงค์และสร้าง
การรับรู้ให้สังคมและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดต้ังคณะกรรมการด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก 

‘CM พื้นที่’ หัวใจส�าคัญ
ของการสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

อย่างไรก็ตาม เพื่ อให้การท�างานของ CM มี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ทีมงานได้จัดต้ัง
คณะท�างาน CM ระดับจังหวัดท่ีมาจากหน่วยงานภาครัฐ
และภาคเอกชน ประกอบไปด้วย Core Team, ส�านักงาน
สาธารณสุข, ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์, ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน, ส�านักงาน
ศึกษาธิการ, ส�านักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน, 
องค์การบรหิารสว่นจังหวัด, ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 
4 เขต (3 เขตประถมศึกษา, 1 เขตมัธยมศึกษา), กศน., 
มหาวิทยาลัย และวิทยาลัย เพราะเชื่อว่าหากคณะท�างาน 
CM ระดับจังหวัดเข้มแข็งย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนา
กลไกระดับพ้ืนท่ีต่อไป ซึ่งรูปแบบการท�างานของ CM 
ท้ัง 4 อ�าเภอจะแตกต่างกันไปตามบริบทพื้นท่ี 

ตัวอย่างเช่น อ�าเภอพรหมพิราม มีการออกแบบ
การท�างานของ CM ไว้ดังน้ี CM ระดับอ�าเภอ สว่นใหญเ่ปน็
ภาคประชาสังคม อสม. อพม. และจิตอาสา ขณะท่ี CM 
ต�าบลจะท�าหน้าท่ีส�ารวจและบนัทึกขอ้มลูเด็กนอกระบบฯ 
ส�าหรับอ�าเภอบางระก�า อ�าเภอกระทุ่มแบน และอ�าเภอ
วังทอง CM ระดับต�าบลและอ�าเภอ คือ ครู กศน. และ อสม. 
โดยบทบาทหน้าท่ีหลักของ CM คือส�ารวจกลุ่มเป้าหมาย
เฉพาะพ้ืนท่ีของตนเอง บันทึกข้อมูล คัดกรองเด็กท่ี
ตรงตามเกณฑ์ประเมินของโครงการฯ ไปจนถึงวางแผน
การช่วยเหลือตามความต้องการของเด็กแต่ละคน 
เช่น เด็กบางคนต้องการเรียนต่อ ฝึกทักษะอาชีพ หรือ
ต้องการเตรียมความพร้อมเพื่ อพัฒนาศักยภาพของ
ตนเอง หลังจากนั้นจึงส่งต่อให้คณะท�างาน CMS (Case  
Management System) ซึ่งเป็นระบบการดูแลเด็ก
แบบรายกรณี เพื่อพิจารณาแผนการช่วยเหลือต่อไป
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“CM ทุกคนมองว่า การชว่ยเหลือเด็ก ๆ เป็นการสง่ต่อและสร้างโอกาสให้กับเด็กในพื้นท่ีของเขา 
และยังส่งผลให้ตัวเองได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างและสังคม เกิดความภาคภูมิใจ มองเห็นคุณค่า
ในตนเอง เพราะทุกคนเห็นแล้วว่า การท�างานนี้สามารถชว่ยเหลือคนได้จริง หลาย ๆ พื้นท่ีเกิดการรับรู้
และเริม่เขา้หา CM เพื่อขอความชว่ยเหลือ จากเดิมท่ีต้องลงพื้นท่ีส�ารวจเพยีงอยา่งเดียว ตอนน้ีกลายเปน็
ว่ามีคนต้องการความช่วยเหลือเข้ามาหาเอง ซ่ึงน่าจะช่วยให้การช่วยเหลือเด็กท�าได้รวดเร็วย่ิงขึ้น” 
ดร.สุเนตร ท้ิงท้าย

 	

ระบบ CMS เพิ่มศักยภาพคนท�างาน 
ยกระดับการช่วยเหลือ

นอกจาก CM แล้ว หัวใจส�าคัญท่ีเข้ามาชว่ยขับเคล่ือนโครงการฯ นี้ให้ประสบผลส�าเร็จคือ คณะ
ท�างานระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี หรือ CMS (Case Management System) ระดับจังหวัด ปี 2563 
คณะท�างานจึงขอความร่วมมือจากกลุ่มข้าราชการเกษียณด้านสหวิชาชีพจากส�านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ ท่ีมีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการวางแผนช่วยเหลือดูแล
เด็กเปราะบาง ท้ังยังมีใจรักและมีจิตอาสาต่อการท�างานเพ่ือเด็กนอกระบบฯ เข้ามาเป็น Core Team 
ร่วมขับเคล่ือนการช่วยเหลือเด็ก ซ่ึง CMS ระดับจังหวัดจะน�ารายชื่อท่ีผ่านการคัดกรองและวางแผน
การช่วยเหลือจาก CM มาพิจารณาเพื่อท�าแผนการช่วยเหลือรายกรณี โดยจะมีการนัดหมายเด็กเพื่อ
พูดคุยถึงแนวทางการชว่ยเหลือให้ตรงกับความต้องการของเด็กมากท่ีสุด 

“ตัวอย่างแนวทางการช่วยเหลือเพื่อฝึกทักษะวิชาชีพ คือ CMS จะให้เด็ก ๆ ส�ารวจอาชีพท่ี
นา่สนใจในพื้นท่ีของตนเอง จากนั้นจึงสอบถามความต้องการท่ีแท้จริง เพื่อให้ความชว่ยเหลือได้ตรงจุด 
เม่ือเด็กบอกความต้องการและให้ข้อมูลผู้ประกอบการในพ้ืนท่ีท่ีต้องการฝึกทักษะอาชีพแล้ว ทีมงาน
จะลงพื้นท่ีไปสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการช่วยเหลือของโครงการฯ นี้ให้กับผู้ประกอบการ เม่ือ
สง่ต่อเด็กให้ผู้ประกอบการฝึกทักษะอาชีพให้แล้ว CMS จะสง่ข้อมูลกลับไปท่ี CM เพื่อท�าหน้าท่ีติดตาม
และรายงานผลการท�างานเป็นระยะ โดยมี CMS ชว่ยประสานงานจากหนว่ยงานและเครือขา่ยภายนอก
เพื่อชว่ยให้กับท�างานของ CM ราบรื่นยิ่งขึ้น” 

ดร.สุเนตร บอกว่า ในฐานะภาคประชาสังคมท่ีเข้ามารับผิดชอบโครงการฯ นี้ วิธีท�างานเน้นไปท่ี
การขอความรว่มมือ จึงไมม่ี Hard Power เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของวิธีการท�างาน แต่เน้นการท�างานแบบ 
Snowball ให้ Core Team ช่วยกระจายข้อมูลโครงการและชวนคนท�างานในพื้นท่ีท่ีสนใจมารับฟัง
กระบวนการท�างานจนเกิดความเข้าใจในแต่ละข้ันตอน หลังจากนั้นจึงลงรายละเอียดด้านระบบ
สารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา หรือ Thai Out of School (THAI OOSC) 
และระบบสารสนเทศเพื่อการดแูลเด็กปฐมวัย หรอื ABE Information System ส�าหรบัส�ารวจและบันทึก
ข้อมูลให้กับผู้จัดการรายกรณี (CM : Case Manager) และครู ศพด. ในพื้นท่ี เมื่อผา่นไปสักระยะหนึ่ง
จะพบว่า Snowball	 คือคนที่เรยีนรูก้ารท�างานรว่มกันต้ังแต่เริม่ต้นจนปัจจุบัน	พวกเขาจึงคุ้นเคย
กับเด็ก	ๆ	ให้ความส�าคัญในทุกกระบวนการท�างานและติดตามการช่วยเหลือเด็ก	ๆ	อย่างใกล้ชิด

ตลอด 1 ปีของการท�างาน ดร.สุเนตร มองว่า จุดแข็งของโครงการฯ นี้อยูท่ี่ CM ซึ่งสว่นใหญเ่ป็น 
อสม. และจิตอาสาในพ้ืนท่ี “พวกเขาเปรียบเสมือน Soft Power มีท้ังประสบการณ์ท�างาน มคีวามใกล้ชิด
กับกลุ่มเป้าหมายและประชากรในพื้นท่ี มีจิตใจมุ่งมั่นในการท�างาน จึงท�าให้การท�างานเป็นไปด้วย
ความราบรื่น ท้ังยังเปน็แกนหลักส�าคัญท่ีชว่ยประสานงานและรว่มสรา้งความเข้าใจระหว่างกลุม่เปา้หมาย
ในพื้นท่ีกับทีมงานโครงการฯ กล่าวได้ว่า CM ระดับพื้นท่ีเป็นเสมือนครูแนะแนวท่ีคอยเสริมพลังให้กับ
เด็ก ๆ เป็นเหมือนเพื่อน พี่ ท่ีชว่ยให้ค�าปรึกษาและเป็นท่ีพึ่งให้กับเด็กได้เป็นอยา่งดี” 

ผลการด�าเนินงานในปี 2562 โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีฯ จังหวัดพิษณุโลก ได้ช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยท้ังหมด 1,323 คน จากจ�านวน 3,433 คน ส�าหรับเด็กนอกระบบฯ จ�านวน 
9,550 คน ส�ารวจได้ 7,541 คน มีเด็กต้องการความช่วยเหลือท้ังหมด 719 คน ช่วยเหลือได้ 558 คน 
เป็นเด็กท่ีต้องการเข้าศึกษาต่อใน กศน. 56 คน ฝึกทักษะอาชีพ 31 คน ศึกษาต่อระดับปฐมวัย 181 คน 
ระดับอนุบาล 31 คน ระดับประถมศึกษา 1 คน ระดับมัธยมศึกษา 230 คน ระดับอาชีวศึกษา 4 คน  
เข้าเรียนปริญญาตรี 10 คน และส่งต่อบ�าบัดฟื้ นฟู 14 คน

ด้านการพฒันามาตรฐานศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก (ศพด.) มท้ัีงหมด 30 แหง่ โดยทกุแหง่เนน้ท�าโครงการ
พัฒนากระบวนการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนา EF และการสร้างคุณลักษณะท่ีดีให้กับเด็กร่วมกับ 
ผู้ปกครอง
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รวมพลังเครอืข่าย 
เดินหน้าสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาปี 2

ส�าหรับการท�างานในปีท่ี 2 (2563) โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีฯ 
ได้ขยายพื้นท่ีท�างานกับเด็กปฐมวัยเพิ่มอีก 3 อ�าเภอคือ อ�าเภอเมืองพิษณุโลก 
อ�าเภอวัดโบสถ์ และอ�าเภอนครไทย รวมเป็น 7 อ�าเภอ ต้ังเป้าหมายส�ารวจ 
6,683 คน ต้องการชว่ยเหลือ 2,500 คน และเด็กนอกระบบฯ อีก 2 อ�าเภอ คือ
อ�าเภอวัดโบสถ์ และอ�าเภอเมอืงพษิณโุลก รวมเป็น 5 อ�าเภอ ต้ังเป้าหมายส�ารวจ 
22,282 คน มีเป้าหมายในการช่วยเหลือ 1,000 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) 32 แหง่เป็น ศพด. เดิมท่ีต้องการพฒันาศูนย์ต่อเนื่อง และ ศพด. ท่ีสมัคร
เข้ามาใหม่

นอกจากขยายพื้นท่ีการท�างานในป ี2 แล้ว ยงัมีภาคีเครอืขา่ยเขา้มารว่ม
ขับเคล่ือนงานมากขึ้น ท้ังจาก กศน. ซึ่งเป็นกลไกหลักในการค้นหา วางแผน
การชว่ยเหลือ และดูแลเด็กนอกระบบฯ ส�านักงานท้องถ่ินจังหวัด และอ�าเภอ 
ท่ีท�าหน้าท่ีติดตามและเก็บข้อมูลเด็กปฐมวัย จาก ศพด. ส�านักงานศึกษาธิการ
จังหวัด ท�าหนา้ท่ีประสานงานหนว่ยงานทางการศกึษาท่ีเก่ียวข้อง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพบูิลสงคราม เปน็กลไกสนบัสนนุด้านวิชาการ ชว่ยใหค้�าปรกึษาและจัด
ฝึกอบรมพัฒนาครู ใน ศพด. คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ�าเภอ
ร่วมเป็น CMS เครือข่าย อสม., อพม., พอช. ท่ีเข้ามาร่วมฟื้ นฟูให้เด็ก 
นอกระบบฯ ได้กลับสู่ระบบการศึกษาและฝึกทักษะอาชีพได้ตามต้องการ  
รวมถึงหนว่ยงานภาคประชาสงัคม ท่ีรว่มประสานงาน รับชว่งต่อการฝกึทักษะ
วิชาชีพและพัฒนาศักยภาพเด็ก

อาสา ‘ส่งต่อ’ 
โอกาสทางการศึกษา

นายน�าโชค	 เจตนะเสน	 หรือ	 ไอซ์	 ผู้ จัดการ
รายกรณี	 (CM	 :	 Case	Manager) ด้วยจิตวิญญาณ
ของความเป็น อสม. ในพื้นท่ีต�าบลพรหมพิราม อ�าเภอ
พรหมพิราม เข้ามาท�างานโครงการฯ เพราะรุ่นพ่ี อสม. 
ชักชวน เมื่อได้รับหน้าท่ีเป็น CM และร่วมอบรมสร้าง 
ความรูค้วามเขา้ใจกระบวนการท�างาน นายน�าโชค เล่าว่า 
หลังอบรมเสร็จ เมื่อได้รายชื่อมา เขาก็เริ่มลงพื้นท่ีไปหา
น้อง ๆ ทันที แต่พบว่าน้องบางคนไมย่อมออกมาเจอหน้า
และไม่ให้ความร่วมมือใด ๆ ความท้าทายท่ีเกิดขึ้นไม่ได้ 
ท�าให้เขาหมดก�าลังใจ แต่กลับกลายเป็นพลังให้เขา
อยากชว่ยเหลือเด็ก ๆ  เหล่านีใ้หไ้ด้รับโอกาสทางการศึกษา
มากขึ้น

นายน�าโชค เล่าวิธกีารเขา้หานอ้ง ๆ  กลุ่มเปา้หมาย
ว่า เขาใช้วิธีลงพื้นท่ีไปให้น้องเห็นบ่อย ๆ ไปหาน้อง
แต่ละคนไม่ต�ากว่า 3 คร้ัง ไปถึงก็จะแนะน�าตัวเอง บอก
ท่ีมาท่ีไปว่าต้องการมาช่วยเหลือให้พวกเขาได้เรียนต่อ 
ได้ฝกึอาชพี เพื่อสรา้งความม่ันใจ จากนั้นพยายามชวนคุย
ให้พวกเขารู้สึกผ่อนคลาย ท่ีส�าคัญคือ ต้องเข้าหาเขา
แบบเพื่อน พูดคุยและรับฟังอยา่งจริงใจ เขาจะรู้สึกวางใจ
และสบายใจ จนเขาไว้ใจเรา

นอกจากท�างานช่วยเหลือน้อง ๆ แล้ว การเข้ามา
ท�างานโครงการฯ นี้ ท�าให้เขามีเพื่อนเพิ่มขึ้น ไมใ่ชแ่ค่เจอ
น้อง ๆ  พูดคุย เก็บข้อมูลสง่ต่อความชว่ยเหลือเแล้วจบ แต่
เวลาเจอกันท่ีตลาด ก็ยังได้ทักทายพูดคุยสนิทสนมกัน
เหมอืนพีน่อ้ง นอกจากมติรภาพดี ๆ  เขายงัได้เรยีนรู้วิธีการ
ประสานงานกับหนว่ยงานต่าง ๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ี ได้
ฝึกคิดฝึกวางแผนและออกแบบการช่วยเหลือเพิ่มขึ้น
อีกด้วย 

“มีน้องคนหนึ่งบอกกับเราว่า ถ้าไม่มีพี่ หนูก็ไม่รู้
ว่าหนูต้องไปท�างานท่ีอ่ืนและปล่อยให้แม่เล้ียงลูกหนู
ท่ีบ้านหรือเปล่า ค�าพูดน้ียิ่งท�าให้เรารู้ สึกอ่ิมเอมใจ 
หากมองย้อนกลับไปสมัยเด็ก ๆ เราไม่เคยได้รับโอกาส
แบบนี้เลย วันน้ีเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อ ‘โอกาส
ทางการศึกษา’	 ให้พวกเขา จึงต้ังใจท�าเต็มท่ีเพื่ อให้
น้อง ๆ ได้เข้าถึงโอกาสท่ีควรจะได้รับ” นายน�าโชค 
เล่าความประทับใจ

น�าโชค เจตนะเสน

และเพื่อให้การท�างานในปีท่ี 2 ครอบคลุมยิ่งขึ้น ทีมจึงเพิ่มการชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กเสี่ยงหลุดจาก
ระบบการศกึษา เน่ืองจากส�ารวจพบว่า มีเด็กเสีย่งหลดุออกจากระบบการศกึษาท้ังในระดับประถมศกึษา และมัธยมศกึษา 
ทีมงานจึงเตรียมติดตามและคัดกรองเด็กท่ีตรงเกณฑ์การช่วยเหลือเพ่ือป้องกันไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบจ�านวน 
200 คน โดยขอความรว่มมือและการมีสว่นรว่มของหนว่ยงานด้านการศึกษา

“เป็นภาพของความรว่มมือรว่มใจของภาคีเครอืข่ายท้ังจังหวัดพิษณุโลกที่ใช้ศกัยภาพและความสามารถ
ของหน่วยงานมารว่มสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาให้เด็กเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลก	ซึ่งท�าให้เรามองเห็น
ภาพการขบัเคล่ือนงานนีใ้หเ้กิดความยั่งยนืในทกุระดับ	ต้องขอบคณุคณะท�างานปี	1	ทกุคนทีทุ่ม่เทท�างานจนสามารถ
สรา้งความเชื่อมั่นใหกั้บหน่วยงานในจังหวัดจนเกิดเป็นเครอืข่ายความรว่มมือทีช่ัดเจนขึน้	โดยเฉพาะความรว่มมือ
ในระดับพ้ืนที่ที่มีอ�าเภอพรหมพิรามเป็นต้นแบบการท�างานให้กับอ�าเภออ่ืน	 ด้วยวิธีการ	 ‘เพ่ือนชวนเพ่ือน’	
ให้	 CM	 เดิม	 ชักชวนเพื่อนที่เป็น	 อสม.	และ	อพม.	ทุกต�าบลมาท�างานเป็น	CM	ร่วมเรยีนรู้และท�างานร่วมกัน	
จนเกิดการส่งต่อการท�างานจากรุน่สู่รุน่	และสามารถสรา้งสังคมแห่งการช่วยเหลือทีเ่ข้มแข็งได้ต่อไปในอนาคต” 
ดร.สุเนตร กล่าวท้ิงท้าย
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‘โอกาสทางการศึกษา’ 
สร้างชีวติสานต่อความฝัน

ก่อนหน้าท่ีจะเข้าเรียน กศน. นางสาวศิริวรรณ	ประกันภัย	 หรือ	
น้องต่าย	 วัย	 21	 ปี ก�าลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 6 แต่เพราะต้ังครรภ์ 
ก่อนวัยอันควร ต่ายจึงต้องออกจากโรงเรียน เม่ือลูกเริ่มโตข้ึนและพอจะ
ฝากให้ท่ีบ้านช่วยดูแลได้ ต่ายต้ังใจจะกลับไปเรียนหนังสือให้จบชั้น ม.6 
ด้วยหวังว่าจะน�าวุฒิการศึกษาท่ีได้ไปสมัครงาน ต่ายปรึกษาเพ่ือนเพ่ือ
หาชอ่งทางสมัครเรยีนซึ่งเปน็ชว่งเวลาเดียวกับท่ีนายน�าโชคเริม่ลงพ้ืนท่ีส�ารวจ
เด็กนอกระบบฯ และได้พบกับต่าย จึงแนะน�าให้สมัครเรียน กศน. เพราะ
สามารถเรียนและท�างานไปได้พร้อมกัน

ต่ายเข้าเรียน กศน. ทุกวันพุธ และวันท่ีมีกิจกรรม หากวันไหนว่าง
เธอจะอยู่บ้านเล้ียงลูกและขายของออนไลน์ เช่น กระเป๋าและเสื้อผ้า แต่เธอ
มีความฝันอยากเป็นช่างเสริมสวย อยากเปิดร้านเสริมสวยเป็นของตัวเอง 
นายน�าโชคจึงพาต่ายไปฝึกทักษะอาชีพช่างเสริมสวยกับร้านเสริมสวยใน
ตัวอ�าเภอพรหมพิราม เพื่อเรียนรู้อาชีพช่างเสริมสวย การเป็นผู้ประกอบการ 
และการบริการไปพร้อมกัน

“หนูใช้เวลาว่างจากการเรียน 3 วันต่อสัปดาห์ เพ่ือไปฝึกทักษะเป็น
ช่างเสริมสวยกับเจ้าของร้านเสริมสวยในตัวอ�าเภอ เจ้าของร้านใจดีมาก สอน
ต้ังแต่การใช้อุปกรณ์เสริมสวย การสระผม ตัด ดัด ซอย และท�าสี การเลือกใช้
ผลิตภัณฑ์บ�ารุงผม การเป็นเจ้าของและบริการลูกค้าด้วย เป้าหมายของหนู
ตอนนีคื้อ เรียนหนังสอืและเรยีนชา่งเสรมิสวยใหจ้บ จะได้มาเปดิรา้นเสริมสวย
ในหมู่บ้าน เพราะแถวน้ียังไม่มีร้านเสริมสวย หากท�าได้จริงร้านหนูจะเป็น
รา้นแรกในหมูบ่า้น ท่ีส�าคัญคือ หนูจะได้ท�างานท่ีชอบและมเีวลาดูแลลกูด้วย” 
ต่าย บอกพร้อมรอยยิ้ม

ศิริวรรณ ประกันภัย

เม่ือโครงการเดินมาถึงปลายทาง และสามารถช่วยเหลือได้ตรงตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้คือ เด็กนอกระบบฯ 80 เปอร์เซ็นต์ และเด็กเส่ียงหลุดฯ 
20 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดพิษณุโลกจึงจัดเวทีประชุมเพื่ อส�ารวจทรัพยากร 
(Resource Mapping) ท่ีดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และ
เด็กเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา ซึ่งได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ มูลนิธิพลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธ์ุ, 
โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 และสถาบันพัฒนา
ฝีมือแรงงาน 9 เพื่อแลกเปล่ียนข้อมูลและแนวทางการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
ท้ังเรื่องการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา การพัฒนาทักษะอาชีพ และคุณภาพชีวิต 
เพื่อการช่วยเหลือเด็กเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกเกิดความยั่งยืนต่อไป

ตลอดระยะเวลาด�าเนินโครงการที่ผ่านมา	 จังหวัดพิษณุโลกแสดงให้
เหน็ว่า	การขับเคล่ือนงานด้วยภาคประชาชน	การสรา้ง	‘เป้าหมายรว่ม’	ในการ
ท�างานของภาคีเครือข่าย	 รวมถึงการออกแบบกลไกการท�างานที่สอดคล้อง
กับบริบทพื้นที่	 ท�าให้คณะท�างานทุกระดับเกิดความเข้มแข็ง	 โครงการนี้ยัง
กลายเป็น	 ‘จุดร่วม’	 ให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาช่วยกันสร้างความเสมอภาค
ทางการศกึษาใหเ้ด็กเยาวชนในจังหวัดพิษณุโลกได้รบั	‘โอกาส’	ทางการศกึษา
มากขึ้น	 ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก	
ที่มุ่งเน้นการยกระดับการศึกษาท้ังในและนอกระบบ	 โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
ประชากรทุกกลุ่มอายุได้รบัโอกาสทางการศกึษา	 เข้าถึงบรกิารทางการศกึษา
อย่างต่อเน่ืองและท่ัวถึง
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‘โอกาสเป็นของคนที่พร้อมเสมอ’ 
คงเป็นประโยคที่หลายคนเคยได้ยินและเห็นด้วย 
แต่ส�าหรับทีมงานโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดแพร่ 
เชื่อว่า ‘โอกาสเป็นของคนที่คว้าไว้เสมอ’

การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 
โอกาสลดความเหลื่อมล�้า
ของเด็กและเยาวชนจังหวัดแพร่

PH
RA

E

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดแพร่

และด้วยความเช่ือเช่นนั้น ท�าให้ ดร.ศุภกฤต		
กันธีรากร	 เข้ามารับผิดชอบโครงการจัดการศึกษา
เชิงพื้นทีฯ่	จังหวัดแพร ่ด้วยเหตุผลง่าย ๆ คือ เป็นโอกาส
ท่ีต้องรีบคว้าไว้เพื่อเด็กเยาวชนเมืองแพร ่

“เราไม่ได้พร้อมต้ังแต่วันแรก	 แต่นี่คือโอกาส
ส� า คัญที่ เ ด็ กและ เยาวชน จังห วัดแพร่จะไ ด้ รับ
ความเสมอภาคทางการศึกษา”	ดร.ศุภกฤต ย�า

ดร.ศุภกฤต กันธีรากร
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การศึกษา ‘เคร ื่องมือ’ พัฒนาคน 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้า

เมื่อถามถึงสภาพปัญหาเด็กและเยาวชนในจังหวัดแพร่ท่ีก�าลังเผชิญอยู่เกิดจากสาเหตุใด 
ดร.ศุภกฤต เล่าว่า สาเหตุส่วนใหญ่มาจากครอบครัวมีฐานะยากจน เด็กหลายคนมีท่ีอยู่อาศัยไม่ม่ันคง 
เจ็บป่วยเร้ือรงั และถกูทอดท้ิงใหอ้ยูเ่พยีงล�าพงั ซึ่งเด็กและเยาวชนเหล่านีเ้ปน็ผูข้าดแคลนทนุทรพัยแ์ละ
ด้อยโอกาสทางการศึกษา การแก้ปัญหาเร่ืองเด็กนอกระบบการศึกษาเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การศกึษาของจังหวัดแพร ่ท่ีมุง่เนน้การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชนใหดี้ขึ้น โดยท�าใหป้ระชาชน
ทุกช่วงวัยมีโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสุขภาวะท่ีดี มีความมั่นคงในอาชีพ และมีรายได้เพียงพอ  
มีภูมิคุ้มกันชว่ยเหลือตัวเองได้ 

เพราะเชื่อว่าการศกึษาสามารถพัฒนาคน	และลดความเหล่ือมล�าในหลายมิติของสังคมได้	
ดร.ศภุกฤต และทีมงานจึงเดินหนา้ประสานความรว่มมือกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรว่มกันพัฒนากลไก
การสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา จนเกิดกลไกในระดับจังหวัดจัดต้ังเป็นคณะกรรมการโครงการ
จัดการศกึษาเชิงพื้นทีเ่พื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	จังหวัดแพร	่จ�านวน 2 คณะ ได้แก่ 1.	คณะ
กรรมการฝา่ยอ�านวยการ ท่ีมผีูว่้าราชการจังหวัดแพร ่เป็นประธาน 2.	คณะกรรมการด�าเนินโครงการฯ	
โดยมีผู้อ�านวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธาน ท�าให้เกิดคณะท�างานด้านการศึกษาท่ีบูรณาการ
การท�างานกับทุกภาคสว่น และมทีมีสหวิชาชพี เข้ามารว่มเปน็คณะท�างานขบัเคล่ือนงานด้านการศกึษา
ของจังหวัดแพร่

อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหง้านในระยะแรกขับเคล่ือนได้อยา่งรวดเรว็ ดร.ศภุกฤต เร่ิมต้นด้วยการเขา้ไป
พูดคุยกับหัวหน้าหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง เพื่อท�าความเข้าใจภาพรวมโครงการฯ และประสาน 
คนท�างานระดับปฏิบัติการท่ีมองภาพตรงกันเพื่ อขอความร่วมมือและช่วยอ�านวยความสะดวก 
ต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และลงไปถึงในระดับต�าบล โดยรูปแบบคณะท�างานปีแรกเน้นสรา้ง	
ทีมขนาดเล็กแต่คล่องตัว	 เพื่อให้สามารถช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้เร็วที่สุด โดยมีผู้อ�านวยการ 
วิทยาลัยชุมชนแพรเ่ป็นประธาน มี ดร.ศุภกฤตเป็นเลขานุการ และทีมงานอีก 8 คนท่ีมาจากศึกษาธิการ
จังหวัด ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดแพร ่ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดแพร่ และหน่วยงาน 
ท่ีเก่ียวข้อง มาเป็นทีมงาน 

ดร.ศุภกฤต บอกว่า การท�างานในปีแรกเน้นท่ีความคล่องตัว แม้ทีมงานจะมาจากระบบราชการ 
แต่กระบวนการท�างานเป็นแบบไมเ่ป็นทางการ ใช้ ‘สภากาแฟ’ แทนห้องประชุม พูดคุยกันจนตกผลึก
ทางความคิดเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพการท�างานร่วมกัน โดยในปีแรกถือเป็นปีแห่งการเริ่มต้นสร้าง
ความเข้าใจในตัวโครงการฯ เรียนรู้ระบบการเก็บข้อมูล ระบบความช่วยเหลือต่าง ๆ ทีมงานจึง
วางเป้าหมายการช่วยเหลือเฉพาะในส่วนของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นที่
อ�าเภอเมืองแพรแ่ละอ�าเภอสูงเม่น	 โดยมเีป้าหมายในการส�ารวจเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา	
4,219	คน 

ส�ารวจให้ทั่วถึง 
ช่วยเหลือให้รวดเร็ว 
แนวคิดการท�างาน
เพื่อเด็กนอกระบบ

ส�าหรับกลไกการค้นหาและช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา	 จังหวัดแพร่ใช้กลไก	
กศน.จังหวัด	และ	กศน.อ�าเภอ	เป็นหลัก	และมอบหมาย
ให้เป็นผู้ จัดการรายกรณี	 (CM	 :	 Case	 Manager)	
ท�าหน้าที่ค้นหา	 ช่วยเหลือ	 และฟื้ นฟูเด็กเยาวชน
นอกระบบการศึกษา	 รวมถึงจัดท�าแผนการช่วยเหลือ
รายกรณ	ี(Care	Plan)	เน่ืองจากรูข้อ้มูลในพื้นทีม่ากทีส่ดุ 
การท�างานเร่ิมจากการพูดคุยท�าความเข้าใจในการใช้
แอปพลิเคชัน THAI OOSC ท่ีใช้ส�ารวจเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาเพื่อลดข้อผิดพลาดต้ังแต่ต้นทาง 
และสามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็วเป็นระบบ แต่ถึง
จะเตรียมพร้อมเพียงใด เมื่อลงพื้นท่ีจริงก็ยังพบปัญหา
ท่ีต้องแก้หลายอย่าง ท้ังความไม่พร้อมของหลายพื้นท่ี
ท่ีไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ท�าให้กรอกข้อมูลเข้าระบบ
แอปพลิเคชันไมไ่ด้ และเพื่อไมใ่ห้เก็บข้อมูลล่าช้า ทีมงาน
จึงแก้ไขด้วยการพมิพแ์บบสอบถามใหค้รู กศน. เก็บข้อมลู 
ก่อนและน�าข้อมูลท่ีได้มากรอกเข้าระบบในภายหลัง เมื่อ
ครู กศน. ได้ส�ารวจและคัดกรองกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ ทีมงานจะช่วยกันออกแบบแผนการ
ช่วยเหลือรายกรณี โดยมีทีมสหวิชาชีพเข้ามาเสริม 
เพื่อสร้างทางเลือกในการชว่ยเหลือ
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“ทมีงานยดึหลักมปัีญหาต้องแก้ทันท	ีเพื่อใหค้นเก็บข้อมลูส�ารวจกลุ่มเป้าหมายใหไ้ด้มากทีส่ดุ	
และออกแบบการช่วยเหลือได้เรว็ทีส่ดุ	เพราะกลุ่มเป้าหมายทีต้่องการความช่วยเหลือ	เขารอนานไม่
ได้	 ไม่เช่นน้ันเขาอาจจะหายไป	โดยทีเ่ราไม่มโีอกาสช่วยเหลือเขาอย่างทีค่วรจะเป็น	ยิ่งเราท�างาน
เรว็เท่าไร	 เขาก็ยิ่งได้รบัโอกาสเรว็ขึ้นเท่าน้ัน” ดร.ศุภกฤต เล่าและกล่าวต่อว่า ด้วยหลักการท�างาน
เช่นน้ีท�าให้โครงการฯ สามารถส�ารวจกลุ่มเป้าหมายครบตามเป้าหมาย	4,219	คน และพบว่ามีเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีประสงค์ได้รบัความช่วยเหลือจาก	กสศ.	จ�านวน	250	คน	แบง่เป็น 
เข้าเรยีนต่อใน	กศน.	ระดับมัธยมศกึษา	14	คน	และได้รบัการฝึกอาชพีโดย	กศน.	236	คน

ไมเ่พยีงได้ชว่ยเหลือเด็กเท่าน้ัน แต่ผลจากการท�างานทีมงานพบข้อค้นพบส�าคัญ ซ่ึงเปน็มาตรการ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา คือ การมีทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่
ที่มีประสบการณ์ในการประสาน	 ส่งต่อ	 และวางแผนการช่วยเหลือเด็กรายกรณี	 เป็นบุคลากร
ของหน่วยงาน	 เช่น	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์	 กระทรวงยุติธรรม	
กระทรวงศกึษาธิการ	กระทรวงมหาดไทย	สามารถให้ข้อเสนอแนะและค�าแนะน�าในการช่วยเหลือ	
กลุ่มเป้าหมายได้อยา่งเป็นรูปธรรม 

“เพราะกลุ่มเปา้หมายแต่ละคนมีความต้องการไมเ่หมอืนกัน การมทีีมสหวิชาชพีเขา้มารว่มท�างาน
ด้วย ท�าใหเ้ราขยายความชว่ยเหลือ และสง่ต่อความชว่ยเหลือไปได้กว้างและตรงความต้องการมากขึ้น” 
ดร.ศุภกฤต ย�า

อีกปัจจัยความส�าเร็จในการด�าเนินงานปีแรกของจังหวัดแพร ่คือ	การได้รบัความรว่มมืออยา่งดี
ในการท�างานบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพ้ืนที่ ท�าให้การส�ารวจ คัดกรอง และช่วยเหลือ
เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว โดย ดร.ศุภกฤต สะท้อนว่า ถึงแม้จังหวัดแพรจ่ะต้ังต้นการท�างานโครงการฯ	
ด้วยระบบฟังก์ชัน	คือ	การสั่งการแบบราชการ	แต่ในการท�างานจรงิ	ทมีงานขับเคล่ือนงานด้วยระบบ
ความสมัพันธ์	ใช้	‘หวัใจ’	เข้าไปพูดคยุกับคนท�างาน	ท�าใหท้มีงาน
และภาคี	‘เต็มใจ’	และพรอ้มที่จะขับเคล่ือนงานไปด้วยกัน 

“เราค่อย ๆ เดินทีละก้าว เชื่อมโยงฐานรากให้แข็งแรงก่อน
แล้วเชื่อมโยงสูห่นว่ยงานด้านบนไปเรื่อย ๆ วิธีนี้อาจจะต้องใช้เวลา
มาก แต่ปลายทางก็จะเกิดความมั่นคงและย่ังยืน ซึ่งทีมงานเตรียม
ทุกอย่างไว้หมดแล้ว แค่รอเวลาท่ีทุกอย่างเชื่อมเข้าหากัน และ
สิ่งท่ีเกิดข้ึนจะเป็นเครื่องการันตีการท�างานของเรา” ดร.ศุภกฤต 
ชี้ภาพการท�างาน
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ลักษณา มังกิตะ

ณัฐกฤตา เรืองศรี อชิรญา ใจโฮ้ง

ยกระดับคนท�างาน 
ด้วยงานที่ได้ท�า

ไมเ่พยีงแต่ชว่ยเหลือเด็กเยาวชนกลุ่มเปา้หมายเท่านั้น แต่กระบวนการ
ท�างานตลอดท้ังโครงการฯ ยังยกระดับคนท�างานขึ้นอีกด้วย นางสาวลักษณา	
มังกิตะ	หรอื	น�าแข็ง	 IT	Manager	โครงการฯ	 ท่ีดูแลเรื่องแอปพลิเคชันท่ีใช้
ในการส�ารวจ และลงพื้นท่ีเข้าไปอบรมให้คุณครู กศน. ในพื้นท่ีอ�าเภอสูงเม่น 
และอ�าเภอเมืองแพร ่ซึ่งเป็นงานท่ีท้าทายเพราะเป็นเรื่องใหมท้ั่งกับตัวน�าแข็ง 
และคุณครู กศน. แม้ในช่วงแรกจะกดดันมากจากความไม่เสถียรของ
แอปพลิเคชัน ความหลากหลายในช่วงวัยของครู ท่ีท�าให้ต้องใช้เวลา
สร้างความเข้าใจมากขึ้น อีกท้ังความใหม่ของตัวน�าแข็งเอง ท่ียังไม่รู้ว่า
ต้องท�างานอย่างไร พูดอย่างไร แต่น�าแข็งก็ก้าวข้ามความท้าทายนั้นมาได้ 

“เหตุผลท่ีเราก้าวข้ามความยากเหล่านั้นมาได้ อย่างแรกคือตัวเรา
ท�างานหนักข้ึน ท้ังพยายามท�าความเข้าใจกับงานท่ีท�ามากขึ้น ลงพื้นท่ีไปหา
ครูบ่อย ๆ ท�าความเข้าใจท้ังแอปพลิเคชันและใช้เวลาท�างานกับคุณครูให้
มากขึ้น เราโชคดีท่ีคนท่ีเราท�างานด้วยเมตตาเรา ถึงเราจะเข้าไปหาเขาบ่อย 
ทวงงานเขาบ้าง แต่ละคนก็ไมไ่ด้บน่ว่าเรา ทุกคนกลับเข้าใจแล้วก็ยอมท�างาน
รว่มกับเรา ท่ีส�าคัญคือ งานนี้ท�าให้เราได้เรียนรู้การท�างานของภาครัฐท่ีต้องมี
ล�าดับขั้นในการท�างาน รูว่้าหากต้องการท�างานได้ง่ายขึ้น ควรเขา้หาผูใ้หญข่อง
แต่ละหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจถึงแนวคิดและกระบวนการท�างานก่อน 
เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนแล้วจึงไปประสานงานกับครู ซึ่งก็จะชว่ยให้ครู และ
ทีมงานอยา่งน�าแข็งท�างานได้ง่ายขึ้น” นางสาวลักษณา บอก

เชน่เดียวกับ นางสาวณัฐกฤตา	เรอืงศร	ีหรอื	น�าหวาน	เจ้าหน้าที	่Admin 
เล่าว่า ในชว่งแรกภาคีเครือขา่ยในพื้นท่ียังไมเ่ขา้ใจวิธีท�างาน ไมรู่จั้กโครงการฯ 
น�าหวานและทีมงานจึงชว่ยกันคิดหาแนวทางการท�างาน เพื่อให้สามารถท�างาน
รว่มกับเครอืขา่ยในพื้นท่ีได้อยา่งราบรื่น เริม่จากการขอความรว่มมือแทนการ
ใช้ค�าสั่ง	สิ่งส�าคัญคือ	การพูดคยุ	 เพื่อสรา้งความเข้าใจ	ใหเ้ครอืข่ายเปิดใจ
และพรอ้มท�างานรว่มกัน	น�าหวานจะคอยท�าหน้าทีเ่ชื่อมต่อการสื่อสารให้
เครือข่ายต่าง	ๆ	 ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนวิธีการท�างานและแนวทางการ
ช่วยเหลือ	 เมื่อการรว่มมือขยายเป็นวงกว้าง	การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ก็จะรวดเรว็และรอบด้านมากขึน้

“การเกิดขึ้นและมอียูข่องโครงการฯ นี ้จะชว่ยเหลือใหน้อ้ง ๆ  ในจังหวัด
แพร่ให้ได้รับโอกาสทางด้านการศึกษาและการฝึกทักษะอาชีพ รวมท้ังการ
เข้าถึงสวัสดิการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน และการท�างานตรงนี้ 
ก็ท�าให้ตัวเราพัฒนาข้ึนเช่นกัน”นางสาวณัฐกฤตา ท้ิงท้าย 

ชีวติเหมือนเกิดใหม่
นอกร้ัวโรงเรยีนของอุ้ม

ดร.ศุภกฤต บอกต่อว่า การช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาของโครงการฯ มี 2 รูปแบบ
คือการฝึกอาชีพและการสง่ต่อให้เข้าเรียนในระบบ กศน. 
น้องอุ้ม	นางสาวอชริญา	ใจโฮ้ง	เปน็หนึง่ตัวอยา่งท่ีทีมงาน
ค้นหาและช่วยเหลือโดยการสนับสนุนให้เข้าเรียนต่อ
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน กศน. เมื่ อครั้งท่ีเป็น
เด็กในระบบการศึกษา อุ้มเป็นเด็กเรียนดีมากในโรงเรียน
ท่ีมีชื่อเสยีงของจังหวัดแพร ่แต่ด้วยความกดดันจากระบบ
การศึกษาและขาดอิสระในการเลือกเรียนสิ่งท่ีชอบ ท�าให้
อุ้มต้องแบกรับความเครียดเกินกว่าท่ีเด็กผู้หญิงตัวเล็ก ๆ 
คนหนึ่งจะรับได้ เธอจึงเลือกท่ีจะเดินออกมาจากระบบ
การศึกษา 

“สถานการณ์ตอนนั้นหนูเครียดมาก ไมรู่้ว่าตัวเอง
เปน็โรคซมึเศร้า จนเกือบคิดสั้น แต่พอได้สติก็คยุกับท่ีบา้น
เลยว่าจะขอออกจากโรงเรียนก่อน ระหว่างท่ีพักก็คิดว่า
จะท�ายังไงกับชีวิตต่อดี ถ้าหยุดพัก หรือย้ายโรงเรียน 
สุดท้ายเราก็ต้องกลับไปเจอสภาพแวดล้อมเดิม ๆ อยู่ดี 
หนูจึงเร่ิมหาข้อมูลเก่ียวกับ กศน. ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับท่ี
ทีมโครงการฯ เข้ามาพูดคุยและชักชวนให้เข้าเรียนต่อ 
ใน กศน. พอดี” อุ้ม อธิบาย

และท่ี กศน. น่ีเองท�าให้อุ้มได้เรียนในสิ่งท่ีตัวเอง
ต้องการ ได้ลงมอืท�าและใชเ้วลากับเร่ืองท่ีชอบจริง ๆ  ท�าให้
ความสุขกลับมาหาอุ้มอีกครั้ง “กศน. จะมีวิชาพื้นฐานให้
เราเรียน ส่วนการเรียนการสอนท่ีเหลือเราสามารถเลือก
สิ่งท่ีเราสนใจเรียนเองได้ เรามีทางเลือกท่ีจะเรียนรู้เร่ือง
ต่าง ๆ ได้มากกว่า” อุ้ม ย�าและบอกต่อว่า อีกเพียง 1 ปี 
อุ้มจะได้รับวุฒกิารศกึษามธัยมศกึษาปท่ีี 6 จาก กศน. โดย
เป้าหมายต่อไปของอุ้มคือการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย 
ในคณะท่ีเก่ียวกับพืช เชน่ จุลชีววิทยา และพันธุกรรมพืช 
เพราะอยากตัดต่อพันธุกรรมพืชให้ตอบโจทย์ผู้บริโภค
มากขึ้น ท�าต้นไม้ท่ีทนขึ้น มีสีสันสวยงามมากขึ้น จะได้
สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในอนาคต

ต้ังแต่เรียน กศน. มา คนท่ีอยูใ่กล้ท่ีสุดอยา่งคุณแม่
ได้เห็นถึงความเปล่ียนแปลงท่ีชัดเจนของน้องอุ้มคือ อุ้ม
ดูมีความสุขกับทุกวันมากข้ึน สุขภาพกายและสุขภาพจิต
ดีขึ้นมาก แมข่องอุ้ม เล่าว่า ตอนนี้แมม่ีความสุขมากท่ีอุ้ม 
ได้เจอกับเส้นทางท่ีท�าให้ตัวเองมีความสุขได้ แม้จะไม่ใช่
เสน้ทางท่ีคนท่ัวไปนยิมเดิน แต่มันเปน็เสน้ทางท่ีอุ้มอยาก
ไป แมก็่สนับสนุนเต็มท่ี ส�าหรับตัวอุ้มเองเส้นทางท่ีตัวเอง
เลือกตอนน้ี เป็นเสน้ทางทีเ่หมาะสมทีส่ดุ	มคีวามสขุทีส่ดุ	
เหมือนชวิีตเกิดใหม่นอกรั้วโรงเรยีน...
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รจนา กาแก้ว 

ยกระดับการท�างานระยะที่ 2 
ช่วยเหลือมากขึ้น ท�างานเร็วขึ้น

ส�าหรับงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระยะที	่2	 จังหวัดแพรเ่น้นพัฒนาด้าน	‘กลไก
ความรว่มมือ’	จากทกุภาคสว่นในจังหวัดแพร	่ท้ังภาครฐั	ภาคเอกชน	และภาคประชาสงัคม	ประสาน
ความรว่มมือในการท�างานเชงิบูรณาการ โดยจัดต้ังเป็นสมชัชาการศกึษาจังหวัดแพร ่มีองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดแพร่ หรือส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ท�าหน้าท่ีเลขาฯ โครงการฯ โดยระยะที่	 2	
มีการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเป็นกลุ่มเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 (ศพด.)	 สังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในทุกอ�าเภอ	และขยายพ้ืนที่ท�าการส�ารวจเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษาจากเดิม	2	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมืองแพรแ่ละอ�าเภอสงูเม่น	เป็น	8	อ�าเภอครอบคลมุท้ังจังหวัด

โดยระยะท่ี 2 ได้วางเป้าหมายการส�ารวจและช่วยเหลือเป็น กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษา	จ�านวน	10,583	คน	ช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	1,800	คน	กลุ่มเด็กปฐมวัยใน	ศพด.	4,468	คน	
ชว่ยเหลือไม่น้อยกว่า	1,000	คน	และพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหง่ชาติ	อกี	20	แหง่

ในส่วนของการส�ารวจและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ทีมงานยังท�างานกับ 
กศน.ต�าบลอยา่งต่อเนื่อง โดยให้ครู	กศน.	 เป็นผูร้บัผดิชอบโดยตรงในการค้นหา	 เก็บข้อมูล	และเป็น	
Case	Manager	(CM)	ด้วยตัวเอง	ซึ่งวิธีนี้ชว่ยให้ท�างานได้ง่าย และชว่ยเหลือได้รวดเร็ว 

“ตอนนี้เราได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจจากผู้อ�านวยการ กศน.จังหวัดแพร ่นายปัณณพงศ	์ท้าวอาจ 
ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันผู้อ�านวยการ กศน. ทุกอ�าเภอเข้าใจวิธีการท�างานและ
เข้ามาเป็นทีมเดียวกับเรา ท�าใหก้ารท�างานในปน้ีีง่าย และมีประสทิธิภาพมากขึ้น” ดร.ศภุกฤต ขยายภาพ
การท�างานระยะท่ี 2

ส�าหรับหน้างานใหม่อย่างการช่วยเหลือเด็กปฐมวัยและการ
พัฒนา ศพด. นางรจนา	กาแก้ว	ศกึษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ	
ส�านักงานศกึษาธิการจังหวัดแพร	่ประธานคณะท�างานสหวิชาชพี
ด้านเด็กปฐมวัยของโครงการฯ เล่าว่า ทีมงานเริม่ขบัเคล่ือนงานโดย
เน้นให้ความรู้กับครู ศพด. เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับครูพร้อมไปกับ
การสร้างความเข้าใจในการท�างานกับโครงการฯ ใช้ระบบสื่อสาร
ออนไลน์ เชน่ การต้ัง Line กลุ่ม ในการสง่ข้อมูลเก่ียวกับโครงการฯ 
เป็นช่องทางรับฟังความต้องการของครู ศพด. รวมถึงนัดหมายใน
การท�ากิจกรรมต่าง ๆ  ทีมงานพบว่า ครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่ืนตัว
กับการได้มีส่วนร่วมในการอบรมของโครงการฯ มากท้ังเร่ืองของ 
EF (Executive Functions) การวิจัยในชั้นเรียน โดยเฉพาะการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแหง่ชาติ พ.ศ. 2561 ท่ีต้องเริม่ต้ังแต่การสร้างความเข้าใจ
ก่อนว่ามาตรฐานคืออะไร มีวิธีการวัดผลอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องใหม่

และยากส�าหรบัครู ศพด. เพราะชว่งก่อนหนา้ไมเ่คยมโีอกาสได้อบรมมากนกั “เราเหน็ครู ศพด. พยายาม
เรียนรู้เต็มท่ีทุกครั้ง เขาบอกเราว่าจะให้ท�าอะไรก็ได้แต่ขอให้ช่วยเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มี
คุณภาพชวิีตและมศีกัยภาพที่ดีขึ้น” แม้การช่วยเหลือนี้จะเพิ่งเริ่มต้น แต่คนท�างานให้ใจมาเต็มร้อย  
เป้าหมายท่ีจะช่วยยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และท�าให้คุณภาพชีวิตของเด็กในศูนย์ท่ีฝันไว้ร่วมกัน 
คงไมไ่กลเกินเอ้ือม 

ส่วนตัวนางรจนาเองมีเป้าหมายท่ีอยากให้เด็กมีความสุข อยากให้เด็กได้เรียน เติบโตเป็นคนท่ีมี
คุณภาพ 

“เกิดมาท้ังทีชีวิตหน่ึง	 อย่าหมายพึ่งผู้ใดให้เขาหยัน	 เกิดมาท้ังทีอยากให้ได้ใช้ชีวิตอย่าง
ปกติสุขและมีคุณภาพ	 ไม่เป็นภาระของใคร	นี่เป็นสิ่งที่อยากเห็น	 มันอาจจะยากแต่มันก็ไม่ใช่
เป็นไปไม่ได้	ถ้าทกุคนช่วยกัน”
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จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายด้านประชากร 
วัฒนธรรม ประเพณี วถิีชีวติ และภูมิปัญญาท้องถิ่น
การจัดการศึกษาจึงต้องสอดคล้องกับบรบิทพื้นที่

คนท�างานหัวใจเดียวกัน 
ร่วมสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา
แม่ฮ่องสอนที่ยั่งยืน
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
แม่ฮ่องสอน

เพื่อให้ประชากรในพ้ืนท่ีสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง ตามแนวทางและ
เป้าหมายของแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) ด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา ซึ่งต้องการ
ส่งเสริมให้ประชากรได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนยกระดับคุณภาพการศึกษาและทักษะอาชีพ 
เพ่ือให้ประชากรประกอบอาชีพบนวิถีวัฒนธรรมของจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้อย่างมีศักยภาพตาม
ความต้องการ เช่นเดียวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ท่ีมีประเด็นเก่ียวกับการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิต ลดความเหล่ือมล�าทางสังคม โดยมีเป้าหมายคือ เด็กและเยาวชน รวมถึงประชาชน
ต้องได้รับการศึกษาอยา่งท่ัวถึง มีคุณภาพ และมีงานท�า 
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จุดเร ิ่มต้น การสร้างโอกาสเด็กแม่ฮ่องสอน

 
ปี 2562 โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพื่ อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพ่ือ

ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เกิดขึ้น เพื่อต้องการช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรพัย์และลด
ความเหล่ือมล�าทางการศกึษา และมีแนวคิดพัฒนา ‘กลไก’ ให้เกิดความรว่มมือ การแลกเปล่ียนข้อมูล
ความรู้ของหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนในพื้นท่ี เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาการศึกษาท่ีตรงกับบริบทของ
ประชากรและพ้ืนท่ี เมื่อแนวทางการด�าเนนิโครงการฯ สอดคล้องกับเปา้หมายแผนพัฒนาการศกึษาและ
แผนพฒันาจังหวัดแมฮ่่องสอน สมาคมพัฒนาการศึกษาจังหวัดแมฮ่่องสอนรว่มกับส�านกังานศกึษาธกิาร
จังหวัดแม่ฮ่องสอนตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นางอ่อนศร	ีศรอัีมพร	 อุปนายกสมาคมพัฒนา	
การศกึษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการฯ คณะท�างานประกอบด้วย ศึกษาธกิารจังหวัด 
ศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน เขต 1 (สพป.) การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ทีมสหวิชาชีพ มีสมาคมพัฒนาการศึกษาฯ เป็นทีม
เลขานุการ

“จังหวัดเรามเีด็กและเยาวชนหลดุออกจากระบบการศกึษาเป็นจ�านวนมาก เนื่องจากปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ ครอบครัวยากจน ประกอบกับภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง ส่งผลให้ประชากรส่วนหนึ่งเข้าไม่ถึง
โอกาส ท้ังด้านการศึกษา และคุณภาพชีวิต เมื่อแนวทางการท�างานของโครงการฯ สอดคล้องกับแผน
พัฒนาจังหวัด เราจึงตัดสินใจเข้ารว่มโครงการฯ เพราะอยา่งน้อยอาจเป็นอีกแนวทางท่ีชว่ยให้เด็กได้รับ
โอกาสพัฒนาการศึกษาและอาชีพตามความต้องการ” นางอ่อนศรี กล่าวถึงจุดเริม่ต้นการท�างาน

นางอ่อนศรี กล่าวต่อว่า โครงการฯ เริม่ต้นท�างานในชว่งเดือนสิงหาคม 2562 โดยรว่มกันจัดต้ัง
คณะท�างานและทีมเลขานุการ เพื่อเป็นทีมงานหลักคอยประสานงานกับทุกฝ่าย สร้างความเข้าใจและ
ชี้แจงภาพรวมโครงการฯ ให้กับหนว่ยงาน รวมคนท�างานในพื้นท่ี และเพื่อให้เกิดการรับรู้และรว่มมือกัน
ในระดับจังหวัดไปจนถึงระดับพื้นท่ี ทีมงานจึงเข้าพบนายสิริรัฐ	 ชุมอุปการ	 ผู้ว่าราชการจังหวัด	
ในขณะนั้น ให้แต่งต้ังคณะกรรมการด�าเนินงาน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยหวังว่า 
จะเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัด หลังจากนั้นจึงจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ  
เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจการด�าเนินงานโครงการฯ ให้กับคณะกรรมการและทีมงานขับเคล่ือน
ทุกฝ่าย

ส�าหรับกลไกขับเคล่ือนการด�าเนินงานประกอบ
ด้วย 3 ฝ่าย คือ 1.	 คณะกรรมการระดับจังหวัด มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน แต่งต้ังหัวหน้าส่วน
ราชการ 19 หนว่ยงานท่ีมีบทบาทเก่ียวข้องกับโครงการฯ
เช่น ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.), ส�านักงาน
สาธารณสุขจังหวัด (สธจ.), องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(อปท.), ส�านกังานพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์
จังหวัดแม่ฮ่องสอน (พมจ.) และส�านักงานเขตพื้นท่ี 

การศึกษาประถมศึกษา (สพป.) เป็นต้น มีบทบาทในเชิง
นโยบายและเชื่อมโยงการท�างานแต่ละฝ่ายให้ตรงตาม
เป้าหมาย 2.	 คณะอนุกรรมการฯ ซึ่งเป็นตัวแทนของ
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ เน้นการท�างานเชิงพื้นท่ี 
เชน่ ท้องถ่ินจังหวัด, อปท., ผูน้�าชุมชน, นายอ�าเภอ, พมจ., 
วิทยาลัยชุมชนแมฮ่่องสอน, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
วิทยาเขตแมฮ่่องสอน และวิทยาลัยการอาชีพนวมนิทราชนีิ 
แมฮ่่องสอน เป็นต้น มีการด�าเนินงานแบง่เป็น 6 ฝ่าย คือ 
1. ฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (CM : 
Case Manager) 2. ฝ่ายพัฒนาเด็กปฐมวัย 3. ฝ่ายพัฒนา
ระบบข้อมูลและส�ารวจ (IT Manager) 4. ฝ่ายด�าเนินงาน 
5. ฝ่ายประชาสัมพันธ์ 6. ฝ่ายการเงินและพัสดุ 

3.	กลไกการส�ารวจและจัดเก็บข้อมูล ประกอบ
ด้วย 1. เด็กปฐมวัย มีผู้แทนท้องถ่ินจังหวัด และผู้น�า
เครือขา่ยครู ศพด. และ ครูผู้ดูแลเด็ก 2. เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา มี ผอ.กศน. และ ครู กศน.ต�าบล 7 คน 
3. IT Manager มี สพป.แมฮ่่องสอน เขต 1 ส�ารวจและเก็บ
ขอ้มลู เริม่ด�าเนนิงานปีแรก (ปี 2562) ในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมอืง
แมฮ่่องสอน 7 ต�าบล คือ ต�าบลจองค�า ต�าบลหว้ยโป่ง ต�าบล
ผาบอ่ง ต�าบลปางหม ูต�าบลหมอกจ�าแป่ ต�าบลหว้ยผา และ
ต�าบลหว้ยปูลิง ท�างานกับ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัย 
ใน ศพด. จ�านวน 3,267 คน, เด็กและเยาวชนนอกระบบ 
การศึกษา จ�านวน 2,581 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
(ศพด.) จ�านวน 13 แห่ง 
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พื้นที่ร่วมใจ 
ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา

เมื่อจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการฯ แล้ว ทีมงาน และ IT Manager เดินหน้าจัดอบรมการใช้
แอปพลิเคชันส�ารวจและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษา	หรอื	Thai	Out	of	School	(THAI	OOSC)	ใหกั้บทมีส�ารวจ	คือ	ครู	กศน.	และระบบสารสนเทศ
เพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย	หรอื	ABE	 Information	System	ส�าหรบัส�ารวจและบันทึกข้อมูลให้กับครู	
ศพด.	และเครอืข่ายสหวิชาชพี	 ท้ังอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน	 (อสม.)	และอาสาสมัคร
พัฒนาสงัคมและความมั่นคงของมนุษย	์(อพม.)	ประจ�าหมู่บา้นละ	1	คน	รวมท้ังหมด	68	หมู่บา้น	

หลังจากน้ันจึงลงพื้นท่ีส�ารวจและเก็บขอ้มลูเด็กนอกระบบฯ ซึง่นางอ่อนศร ีบอกว่า ครู กศน.ต�าบล 
จะลงพื้นท่ีส�ารวจรายชื่อเด็กนอกระบบฯ ท่ีมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน แต่ส่วนใหญ่ไม่เจอตัวเด็กเน่ืองจาก
ไปท�างานนอกพื้นท่ี บางคนย้ายไปอยูท่ี่อ่ืน และเด็กยังมีความหวาดระแวง ไมใ่ห้ความรว่มมือในการให้
ข้อมูลเพราะเห็นว่าเป็นหน่วยราชการและไม่คุ้นเคยกับทีมส�ารวจ ครู กศน.ต�าบล จึงใช้เวลาส�ารวจ
ครั้งแรกไปกับการตรวจสอบข้อมูลเด็กนอกระบบฯ หลังจากนั้นจึง
ลงพื้นท่ีไปสอบถามความชว่ยเหลืออีกครั้ง โดยให้ อสม. และผู้ใหญ่
บ้านลงพื้นท่ีไปด้วย เพราะเป็นคนในพื้นท่ี รู้จักและคุ้นเคยกับ
ทกุคนในหมูบ่า้น ท�าใหก้ารลงพื้นท่ีครั้งท่ี 2 ราบรื่นขึ้น เนื่องจากกลุ่ม
เป้าหมายให้ความรว่มในการให้ข้อมูลและความต้องการชว่ยเหลือ 

“จากการลงพ้ืนท่ีไปพบเด็ก ๆ เพื่อสอบถามปัญหาและ
ความต้องการชว่ยเหลือพบปัญหาสว่นใหญคื่อ ปัญหาด้านครอบครัว 
บางคนพ่อแม่แยกทางกัน บางคนพ่อแม่ไปท�างานท่ีอ่ืนต้องอาศัย
อยูกั่บปู่ยา่ตายาย หรือญาติ เมื่อได้พูดคุยก็พบว่าเด็กกลุ่มนี้ต้องการ
ก�าลังใจ และคนรบัฟังมากท่ีสดุ ปัญหาต่อมาคือ ขาดแคลนทุนทรพัย ์
ส่งผลให้ต้องออกจากโรงเรียนกลางคัน ท้ังท่ีต้ังใจและไม่ต้ังใจ 
บางคนต้องการเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมัธยมศึกษา
ปีท่ี 3 พออ่านออกเขียนได้ก็จะไปท�างานเพราะคิดว่า เรื่องปากท้อง
ส�าคัญ การท�างานมีรายได้เล้ียงดูตัวเองและครอบครัวจ�าเป็นกว่า
เรื่องเรียน” นางอ่อนศรี กล่าว

หลังจากนั้น ครู กศน.ต�าบลจะน�ารายชื่ อเด็ก
นอกระบบฯ ท่ีต้องการความช่วยเหลือส่งต่อไปยังคณะ
อนุกรรมการฯ ฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา คือ ผูจั้ดการรายกรณ	ี(CM	:	Case	Manager)	
ซึง่เป็นทมีสหวิชาชพี	วางแผนการช่วยเหลือ	และสง่ต่อ
ให้คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบ
รายกรณ	ี(CMS	:	Case	Management	System)	พจิารณา
แผนการช่วยเหลือที่ตรงตามหน้าที่และความถนัดของ
แต่ละหน่วยงาน ท้ัง กศน., สธจ., พมจ. ซึ่งมีท้ังหมด  
3 ด้าน คือ 1. การฝึกทักษะอาชีพ 2. การเรียนต่อ และ  
3. การเตรียมความพร้อมตนเองด้วยการพัฒนาศักยภาพ
ท้ังเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ก่อนจะฝึกทักษะอาชีพหรือ
เรียนต่อ ซึ่งผลการช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ ท้ังหมด 
2,581 คน ต้องการความชว่ยเหลือ 441 คน และสามารถ
ช่วยเหลือได้จริง 37 คน มีฝึกทักษะอาชีพ 11 คน  
ศึกษาต่อ 23 คน และเป็นเด็กพิการส่งต่อศูนย์การศึกษา
พิเศษ 3 คน 

ส�าหรับการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย เมื่อจัดอบรม
แอปพลิเคชันให้กับครู ศพด. แล้ว จึงส�ารวจและคัดกรอง
เด็กใน ศพด. 65 แห่ง ท่ีอยู่ในเกณฑ์ยากจนต้องการ
ความช่วยเหลือได้ท้ังหมด 625 คน โดยจะได้รับเงิน
คนละ 800 บาทต่อปีการศึกษา ส่วน ศพด. ท่ีต้องการ
พัฒนาศูนย์ฯ ทางโครงการฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
เสรมิหนนุศกัยภาพ ศพด. เพื่อใหค้รู ศพด. และนักวิชาการ
ศึกษา มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความส�าคัญของ 
การพัฒนาศูนย์ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
แหง่ชาติ ปี 2561 รวมถึงการประเมินตนเอง และสามารถ
จัดท�าแผนโครงการพฒันา ศพด. เพื่อใหส้�านักงานสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ินจังหวัด และศึกษาธิการจังหวัดร่วม
แนะแนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ จากท่ีต้ังเป้าหมาย

พัฒนา ศพด. 13 แห่ง พบว่า มี ศพด. ต้นแบบจาก 
5 อ�าเภอ คือ อ�าเภอสบเมย อ�าเภอปางมะผ้า อ�าเภอขุนยวม 
อ�าเภอปาย และอ�าเภอแม่สะเรียง ให้ความสนใจและ
ต้องการเข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์ฯ เพิ่มอีก 12 แห่ง 
รวมเป็น 25 แหง่ 

อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานตลอดระยะเวลา
กว่า 1 ปีท่ีผา่นมา ผู้รับผิดชอบโครงการฯ มองว่า เป็นการ
เรียนรู้ไปพร้อมกับการท�างาน เม่ือเกิดปัญหาก็ช่วยกัน 
แก้ไขไปทีละขั้น เนื่องจากกลไกท่ีขับเคล่ือนการท�างาน
ส่วนหนึ่งเป็นราชการ การขอความร่วมมือและการ
ประสานงานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายจึงต้องเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอน บางหน่วยงานมองว่าเป็นการท�างาน
ซ�าซ้อนกัน ทีมงานจึงต้องลงพื้ นท่ีเพื่ อสร้างการรับรู้ 
อธิบาย และชี้แจงรูปแบบการท�างานโครงการฯ กับ
ทุกหน่วยงานพร้อมชี้แจงว่าเขามีความส�าคัญท่ีจะช่วย
ให้การท�างานเดินหน้าต่อไปได้ โดยไม่เป็นงานท่ีเพิ่มขึ้น 
เพยีงแต่โครงการฯ จะเขา้มาชว่ยใหภ้าระงานของเขาดีขึ้น

นางอ่อนศร ีกล่าวถึงประสบการณท์�างานท่ีผา่นมา
ว่า ช่วยสร้างแนวคิด แนวทางการท�างานให้กับทีมงานท่ี
พยายามจะขยายเครือขา่ยการชว่ยเหลือใหก้ว้างขึ้น ไมใ่ช่
แค่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เท่านั้น แต่ยังท�าให้เด็กนอกระบบฯ ท่ีอยูห่า่งไกลได้เข้าถึง
โอกาสทางการศึกษา หรือการฝึกอาชีพ จนท�าให้เขามี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและภูมิใจในตัวเอง

“หากไม่เกิดอุปสรรค ความส�าเร็จก็ไม่เกิดขึ้น  
ทีมงานทุกคนช่วยกันแก้ไขปัญหาจนถึงปลายทางของ 
โครงการฯ ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถช่วยเหลือเด็กได้ 
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ แต่การชว่ยเหลือเด็กใหเ้รยีนต่อหรอื 
ฝึกอาชีพตามความต้องการ ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จ 
ไปอีกขั้นหนึ่งแล้ว” นางอ่อนศรี กล่าวท้ิงท้าย 
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ชฎาภรณ์ ไชยยาพัฒนากลไก สร้างเครอืข่าย
เพื่อการช่วยเหลือที่ยั่งยืน

ถึงแมว่้าการด�าเนนิงานโครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นท่ีฯ ของ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปีท่ี 2 ได้รับอนุมัติการด�าเนินงานโครงการ
เมื่อชว่งต้นปี 2564 แต่ทีมงานได้น�าบทเรียนและประสบการณ์การ
ท�างานในปีแรก มาปรับเปล่ียนการท�างานและพัฒนากลไกให้มี
ความเข้มแข็งและพร้อมท�างานเพื่อช่วยเหลือเด็กท้ังจังหวัด โดย
ขยายพื้นท่ีท�างานกับ 3 กลุ่มเป้าหมายใน 7 อ�าเภอคือ อ�าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน อ�าเภอขุนยวม อ�าเภอปางมะผ้า อ�าเภอปาย อ�าเภอ
แมล่านอ้ย อ�าเภอแมส่ะเรียง และอ�าเภอสบเมย ต้ังเป้าหมายส�ารวจ
เด็กปฐมวัย	ใน	170	ศพด.	จ�านวน	3,589	คน	ผา่นเกณฑ์คัดกรอง
และได้รบัความช่วยเหลือ	1,500	คน	เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษา	 ใน	45	ต�าบล	จ�านวน	23,621	คน	 ต้ังเป้าหมายการ
ช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ	จ�านวน	1,400	คน	และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	48	แหง่	โดยคัดเลือกเป็น	1	ต�าบล	1	ศพด.ต้นแบบ ตามท่ี
โครงการฯ ก�าหนด

ส�าหรับการด�าเนินงานของโครงการฯ	ปีที	่2	แบง่ออกเป็น	
4	ด้าน	คือ	1.	การบรหิารจัดการโครงการ	 ท่ีมีท้ังบุคลากรด้าน IT 
ธุรการ การท�าบัญชี และจัดท�ารายงาน 2.	การพัฒนากลไกจังหวัด 
4 กลไก ประกอบด้วย 1. กรรมการระดับจังหวัด มผีูว่้าราชการจังหวัด
เป็นประธาน 2. กรรมการด�าเนินงาน หรือ Core Team มี ศธจ. และ
สมาคมพัฒนาการศึกษาฯ 3. กรรมการ ศพด. มีผู้ส�ารวจ เป็น
ครู ศพด. และนักวิชาการศึกษา อนุกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
คือท้องถ่ินจังหวัดและอ�าเภอ กรรมการคัดเลือกและท�าแผน
โครงการฯ คือองค์การบริหารสว่นต�าบล และกรรมการนเิทศติดตาม 
คือ ศพด. ต้นแบบ และมีหนว่ยงานภาคีเครือขา่ย จาก สพท., สธจ., 
รพ.สต. และผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย 4. กรรมการ
เด็กนอกระบบฯ กรรมการผู้ส�ารวจ คือ นายอ�าเภอ ก�านัน ผู้ส�ารวจ 
คือ ทีมงานก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ครูจากโรงเรียนในพ้ืนท่ี และ อสม. 
มีอนุกรรมการพัฒนาเด็กนอกระบบฯ (CMS) และผู้จัดการ
รายกรณี (CM) เป็นก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และมีภาคีเครือข่ายเป็น
ทีมสหวิชาชพี จาก พมจ., สพท., สธจ., รพ.สต., พัฒนาฝีมือแรงงาน, 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

 3.	 เด็กนอกระบบการศึกษา	Core Team ได้
วางแผนการท�างานดังนี้  1.  ลงพื้ น ท่ีอบรมการใช้
แอปพลิเคชันและการบันทึกข้อมูลลงระบบสารสนเทศ
ในทุกอ�าเภอ 2. ลงพื้นท่ีส�ารวจเด็กนอกระบบฯ 3. CM  
ลงพื้ นท่ีเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่ อวางแผนการช่วยเหลือ  
4. CMS พิจารณาและอนุมัติการช่วยเหลือ 5. สนับสนุน
การช่วยเหลือ และ 6. ทีมงานถอดบทเรียนการท�างาน 
4.	ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.) มีขั้นตอนการด�าเนินงาน 
คือ 1. ลงพื้นท่ีอบรมการคัดกรองเด็กให้กับ ครู ศพด. 
และนักวิชาการศึกษา ทุกอ�าเภอ 2. ส�ารวจและคัดกรอง
เด็กใน ศพด. 3. คัดเลือก 1 ต�าบล 1 ศพด. ต้นแบบ 
และท�าแผนพัฒนา 4. สนับสนุนงบประมาณพัฒนาศูนย์ฯ  
และทุนเด็กปฐมวัย 5. พฒันาครู ศพด. ผา่นระบบออนไลน์ 
และ 6. ติดตามการพัฒนา ศพด. ต้นแบบ

อย่างไรก็ตาม การขับเคล่ือนงานในปีท่ี 2 ได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงาน และภาคีเครือข่ายในพ้ืนท่ี
ชัดเจนข้ึน นางอ่อนศรี มองว่า โครงการฯ ช่วยให้คน 
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเกิดความต่ืนตัวท่ีจะลุกขึ้นมา 
ดูแลลูกหลานในพื้นท่ี รวมถึงต้องการพัฒนาศักยภาพ  
สร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย 
จนสามารถออกแบบ พฒันา และต่อยอดการชว่ยเหลือให ้
เกิดขึ้นในระยะยาวได้ โดยอาจเป็นการจัดต้ังกองทนุเพื่อ
ช่วยเหลือด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิต	 ให้เด็กได้	
เรยีนต่อในระดับทีส่งูขึน้ตามความต้องการ	หรอืประกอบ
อาชีพสร้างรายได้	 กลับมาพัฒนาพ้ืนที่และบ้านเกิด	
ของตนเอง	ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ยั่งยืน	

ท�างานด้วยใจ 
เด็กคือ ผู้ได้รับผลประโยชน์
สูงสุด

นางชฎาภรณ์	 ไชยยา	 คณะกรรมการฝ่าย
พัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี	 (CMS	 :	Case		
Management	System) ด้วยประสบการณ์ท�างานการ
ศึกษากับเด็กมายาวนาน ท�าให้นางชฎาภรณ์ เข้ามาเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการฯ ซึ่งเด็กท่ีตกหล่นและออกจาก
ระบบการศึกษากลางคัน เป็นเด็กไทย 80 เปอร์เซ็นต์ 
และเด็กชาติพันธุ์ 20 เปอร์เซ็นต์ มีปัจจัยรอบด้านท้ัง
ความยากจน เรียนหนังสือไม่เก่ง ขาดการแนะแนวท่ีดี 
อาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกลบนดอยสูง และข้อจ�ากัดด้าน
ภาษา หากสื่อสารด้วยภาษาเดียวกันจะช่วยให้เข้าถึง
ตัวเด็กง่ายขึ้น และสามารถช่วยเหลือให้เด็กกลับมา
มีโอกาสด้านการเรียนและการฝึกอาชีพ โดยขึ้นอยู่กับ
บริบทพื้นท่ีและความต้องการของเด็กเป็นส�าคัญ 
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ด้วยหน้าท่ีของ CMS นางชฎาภรณ์จะพิจารณาแผนการช่วยเหลือของ CM และอนุมัติทุน
ช่วยเหลือ โดยทุนการศึกษาจะไม่ได้ให้เด็กโดยตรง แต่จะให้ CM เป็นผู้บริหารจัดการตามแผนการ
ชว่ยเหลือท่ีออกแบบไว้ และยงัลงพื้นท่ีติดตามความชว่ยเหลือพรอ้มกับ CM ด้วย ดังเชน่ นางสาวทิฆัมพร	
แซ่เถา	 หรือ	 อาลี่	 อายุ	 16	 ปี ท่ีเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 และไม่ได้เรียนต่อ เนื่องจากฐานะ
ทางครอบครัวยากจน เมื่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านจีนฮ่อบ้านรุ่งอรุณ (บ้านแม่สุยะ) ต�าบลห้วยผา 
อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นท่ีส�ารวจและสอบถามความต้องการช่วยเหลือ  
อาล่ียินดีรับความช่วยเหลือทันที ทางผู้ส�ารวจจึงส่งข้อมูลให้กับ พมจ. และ CM วางแผน 
การช่วยเหลือและส่งต่อมายัง CMS พิจารณาและอนุมัติแผนการช่วยเหลือเพื่อให้ทุนการศึกษา  
หลังจากน้ันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจึงพาไปสมัครเรียนช้ัน ม.4 โรงเรียน
ราชประชานุเคราะห์ 22 อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

“จากการช่วยเหลือของโครงการฯ ท�าให้ความฝันของอาล่ี
ท่ีอยากเป็นครูสอนภาษาจีน กลับมาเปล่งประกายอีกครัง้ เธอบอกว่า 
ท�าใจไว้แล้วว่าคงไมไ่ด้เรยีนต่อ แต่พอได้รับโอกาสและความชว่ยเหลือ  
ก็มีก�าลังใจและมีความหวังมากขึ้น เธอต้ังใจจะเรียนหนังสือให้จบ
ชั้น ม.6 และเรียนต่อศึกษาศาสตร์เพื่อจะได้เป็นครูตามท่ีฝันไว้” 

นางชฎาภรณ์ กล่าวว่า เด็กแม่ฮ่องสอนเปรียบเสมือน
ลูกหลานของเรา การเสียสละเวลาและร่วมเป็นน�าหนึ่งใจเดียวกัน
ของคนในพ้ืนท่ีจึงไม่ใช่หน้าท่ีของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าท่ีของ
ทุกภาคส่วนท่ีควรช่วยกันเพื่อสร้างโอกาสท่ีดีและมอบประโยชน์
สูงสุดนี้ให้กับเด็กแม่ฮ่องสอน

ส�าหรับ CM ท่ีท�างานด้วยใจอย่าง นายสมาน	 คีรีประภาวัฒน์	 ผู้ ใหญ่บ้านทบศอก	
ต�าบลหมอกจ�าแป่	 อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน เล่าว่า ทีมงานโครงการฯ น�าโดย
อาจารย์อ่อนศรี เข้ามาประชาสัมพันธ์และอธิบายรูปแบบการท�าโครงการฯ เขาพบว่าเด็กในหมู่บ้าน
ของตนเองมีรายชื่อเป็นเด็กนอกระบบฯ คิดว่าถ้าปล่อยโอกาสนี้ไป เด็กจะไม่ได้รับการช่วยเหลือ  
เขาจึงตัดสินใจเป็น CM และท�าหน้าท่ีประสานงานกับโครงการฯ ด้วย

“ผมนึกย้อนไปถึงตัวเองตอนยังเด็ก ผมเป็นคนหนึ่งท่ีได้รับโอกาสทางการศึกษา การตัดสินใจ
รับทุนการศึกษาท�าให้ผมได้เรียนหนังสือต้ังแต่ ม.1 จนจบปริญญาตรี นับว่าเป็นการตัดสินใจรับโอกาส
เพียงครั้งเดียว และเป็นโอกาสดีท่ีสุดท่ีท�าให้ผมมีอาชีพถึงทุกวันนี้ได้ ผมจึงอยากให้เด็ก ๆ ได้รับโอกาส
ท่ีดีเหมอืนผม และอยากเป็นสว่นหน่ึงท่ีชว่ยสง่เขาถึงฝ่ังฝัน เชน่เดียวกับผม” สมาน กล่าวด้วยความภมิูใจ

เมื่อคนในพ้ืนที่มีใจท�างานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน	 การสร้างโอกาสและความเสมอภาค	
ย่อมเกิดขึ้นกับเด็กแม่ฮ่องสอนได้อย่างยั่งยืน

ทิฆัมพร แซเ่ถา
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เม่ือก่อนเราเห็นความยากล�าบากในการเข้าถึงการศึกษา 
ผ่านมาจนถึงตอนนี้เด็กล�าปางก็ยังขาดโอกาสทางการศึกษาอยู่ 
ความเหลื่อมล�้าก็ยังคงอยู่เหมือนเดิม แล้วเราจะช่วยเหลือ
เด็กล�าปางได้อย่างไร

‘ร่วมใจ’ 
มอบ ‘โอกาสใหม่’ 
ให้เด็กนครล�าปาง

LA
M

PA
N

G

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดล�าปาง

คือค�าถามท่ียังค้างอยูใ่นใจของ ผูช้่วยศาสตราจารย	์ดร.วิยดา	
เหล่มตระกูล	 คณบดีคณะครุศาสตร์	 มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	
ผู้รับผิดชอบโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค
ทางการศกึษา	 จังหวัดล�าปาง	และยังเป็นค�าถามท่ีติดอยูใ่นใจทีมงาน
หลายคนเช่นกัน เมื่ อความเหล่ือมล�าทางการศึกษาของเด็กและ 
เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดล�าปาง ยังเป็นปัญหาส�าคัญท่ียังไม่ได้รับ 
การแก้ไข ทีมงานและภาคีในจังหวัดล�าปางจึงต้ังเป้าหมายร่วมกันว่า
จะช่วยเหลือและพฒันาการศกึษาเพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนนครล�าปาง
ได้รบัโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาอยา่งเท่าเทยีม

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
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จุดเร ิ่มของการพัฒนาการศึกษา
จังหวัดล�าปาง

จังหวัดล�าปางท�างานเก่ียวกับการแก้ปัญหาการศึกษาของเด็ก
และเยาวชนมานาน มีการรวมตัวกันของบุคคลและหน่วยงานท่ีให้
ความส�าคัญกับการแก้ปัญหาการศึกษาของเด็กและเยาวชน ไม่ว่าจะ
เป็นข้าราชการบ�านาญท่ีเก่ียวข้องกับการศึกษา หรือหน่วยงานอย่าง
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 
(กศน.), ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 
ล�าปาง (พมจ.), ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด, มหาวิทยาลัย,  
สาธารณสุขจังหวัด, กองการศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด, 
อาจารย์มหาวิทยาลัย และภาคเอกชนอย่างเครือเซ็นทรัล โดยมี 
การบูรณาการการจัดการศึกษาร่วมกันภายใต้ชื่อ	 ‘สมัชชาการศกึษา
นครล�าปาง’	 ท่ีเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนงานด้านการศึกษา 
ของจังหวัด ด้วยเป้าหมายของจังหวัดล�าปางที่ต้องการเป็นนคร	
แห่งความสุขทีค่นล�าปางทุกกลุ่มทุกช่วงวัยมคีุณภาพชวิีตทีด่	ี ได้รบั
โอกาสทางการศกึษาอยา่งท่ัวถึงและเป็นธรรม

“ด้วยเจตนารมณ์ของสมัชชาการศึกษานครล�าปาง ท่ีต้องการ
พัฒนาการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในจังหวัด สอดคล้องกับ
แนวทางการท�างานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีฯ กองทุนเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศกึษา	หรอื	กสศ. การท�างานในนามสมัชชา
การศึกษานครล�าปาง จึงเริ่มต้นข้ึน”	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา 
ย้อนถึงจุดเริ่มต้นการท�างาน

ก้าวเล็ก ๆ 
ของการสร้างโอกาสทางการศึกษา

การเริ่มต้นของการท�างานโครงการฯ ทีมงานวางเป้าหมาย
ในการส�ารวจและช่วยเหลือไว้ 3 ส่วนคือ 1.	 กลุ่มเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศกึษา	จ�านวน	4,056	คน	ในพื้นที	่4	อ�าเภอ	ได้แก่	อ�าเภอ
เสรมิงาม	อ�าเภอแม่เมาะ	อ�าเภอแจ้ห่ม	และอ�าเภองาว	2.	กลุ่มเด็ก
ปฐมวัยยากจนในศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก	จ�านวน	5,907	คน	3.	การพฒันา
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กใหไ้ด้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ	
จ�านวน	20	ศูนย	์ใน	13	อ�าเภอ	โดยแบง่การท�างานเป็นคณะกรรมการ
ด�าเนินงาน 5 คณะท�างาน คือ 1. คณะท่ีปรึกษา 2. คณะกรรมการ
อ�านวยการขับเคล่ือน 3. คณะท�างานเลขานุการ 4. คณะท�างาน 
พัฒนาระบบข้อมูล ท่ีมีศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) เป็นแกนน�า 5. คณะ
ท�างานวิเคราะห์ข้อมูลและวางแผนความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นทีมท่ีปรึกษาการชว่ยเหลือรายกรณี (CMS : Case Management 
System) ระดับจังหวัด ท่ีมาจากส�านกังานพฒันาสงัคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดล�าปาง (พมจ.), ศูนย์การศึกษาพิเศษ, ผู้อ�านวยการ 
กลุ่มสง่เสริมการศึกษา ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดล�าปาง 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.วิยดา เล่าว่า เธอเป็นหนึ่งในคณะท�างาน
เลขานุการท่ีท�าหน้าท่ีวางบทบาทและวางแผนการท�างานให้กับ
คณะท่ีปรึกษาขับเคล่ือนการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี คัดเลือกอ�าเภอท่ีมี
กลไกในพ้ืนท่ีเขม้แขง็ รวมถึงประสานการท�างานกับศนูย์พฒันาเด็กเล็ก
และเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยแบง่งานออกเป็น 2 ทีม คือ	
1.	ทมีเด็กปฐมวัย	มหีวัหน้าเครอืข่ายครูศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	 (ศพด.)	
เป็นแกนน�า	ท�าหน้าท่ีประสานงานและให้ข้อมูลของเด็กปฐมวัย และ
มีครูในเครือข่าย ศพด. อีก 13 อ�าเภอเข้ามาเป็นทีมท�างาน 2.	ทีม
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา มีกลไกระดับจังหวัด และกลไก
ระดับต�าบลชว่ยเก็บขอ้มลู โดยมีส�านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รับผิดชอบส�ารวจเด็กในช่วงอายุ 
16-21 ปี ส่วนอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
(อพม.) ประจ�าหมู่บ้าน และอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ส�ารวจเด็ก
ชว่งอายุ 2-15 ปี 
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ปรับงานตามสถานการณ์
สู่การค้นพบการท�างานร่วมกัน

จุดท่ีท้าทายท่ีสุดในการเริ่มต้นการท�าโครงการฯ คือ ‘การสร้างความเข้าใจ’	 ให้คนท�างาน 
ภาคีเครือข่าย และผู้เก่ียวข้องท้ังหมดเข้าใจและเห็นความส�าคัญของโครงการฯ เพ่ือช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายให้ได้มากท่ีสุด

อาจารย์วิทเอก	สว่างจิตร	คณะครุศาสตร	์มหาวิทยาลัยราชภัฏล�าปาง	หน่ึงในแกนน�าหลัก
โครงการฯ	เล่าว่า เขาให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้าใจมากท่ีสุด เพราะโครงการฯ นี้เป็นเรื่องใหม ่
คนท�างานต้องเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของ กสศ. และเป้าหมายของโครงการฯ ให้ชัดเจนก่อน จากนั้นจึงเริ่ม
ท�างาน ด้วยความท่ีทีมงานสว่นใหญท่�างานวิชาการ จึงใช้ ‘ฐานข้อมูล’	ในการเดินหน้าสร้างความเข้าใจ  
น�าข้อมูลสถิติต่าง ๆ มาใช้แสดงภาพสถานการณ์การศึกษาและปัญหาความเหล่ือมล�าทางการศึกษาท่ี
จังหวัดล�าปางก�าลังเผชิญอยู่

“ถึงจะเปน็งานท่ีใชเ้วลาและแรงกายแรงใจอยา่งมาก แต่ผม
ถือว่าคุ้มค่า พอเราท�าให้ผู้เก่ียวข้องท้ังหมดเข้าใจและเห็นภาพ
เดียวกันแล้ว เราได้รับความช่วยเหลือจากภาคีเครือข่ายมากขึ้น  
งานท่ีเริ่มต้นได้ช้าในช่วงแรก ตอนนี้ก็เดินหน้าไปได้ด้วยดี แต่
งานท่ีเริ่มด�าเนินไปได้อย่างดี ก็ต้องมาหยุดชะงักเพราะไวรัสตัวจ๋ิว
อย่างโควิด-19” อาจารย์วิทเอก ย�าและบอกต่อว่า โควิด-19  
ท�าให้ด�าเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความยากล�าบาก ทีมงานต้อง
กลับมาพูดคุยกันว่าจะสามารถด�าเนินโครงการฯ ต่อได้หรือไม ่ 
เพราะไม่สามารถจัดประชุมและลงพื้นท่ีส�ารวจและช่วยเหลือเด็ก 
ได้เลย

“สถานการณ์โควิด-19	 เป็นความท้าทายที่สุดที่ทีมงาน
พบเจอ	แต่ก็เป็นโอกาสทีพ่าใหท้มีงานหลดุออกจากกรอบคิดเดิม	
จนมาเจอวิธกีารท�างานใหม่ทีใ่หผ้ลดกีว่าเดิม	ช่วงแรกทมีหนักใจ
มาก	 เพราะไม่สามารถท�าตามแผนที่วางไว้ได้	 ทีมจึงใช้เวลา	
ช่วงน้ันกลับมาทบทวนการท�างานอกีครั้ง	 เพ่ือหาจุดทีต้่องแก้ไข
เมื่อเริม่กลับมาท�างานได้อกีครัง้จะได้ท�าได้เรว็และดยีิง่ขึน้”

อยา่งไรก็ตาม ผลจากการทบทวนการท�างานครั้งน้ัน ทีมงานพบ
ความท้าทาย 2 เรื่องคือ 1. ท�าอย่างไรจึงจะสร้างความเข้าใจกับคน
ท�างานได้ เมื่อไมส่ามารถจัดประชุมได้ และ 2. กลไกค้นหาเด็กนอกระบบ
การศึกษาท่ีใช้ กศน. และ อพม. เป็นตัวหลัก ยังไปไม่ถึงเป้าหมายท่ี
วางไว้ ซึ่งความท้าทายท้ัง 2 ข้อได้รับการคล่ีคลายด้วยวิธีการเดียวคือ	
‘เอาคนน้อยไปหาคนมาก’	ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เล่าว่า เมื่อ
เริ่มต้นท�างานมักใช้การรวมตัวผู้เก่ียวข้องมาประชุมหารือร่วมกัน
เพ่ือสร้างความเข้าใจ แต่เมื่อเจอกับสถานการณ์โควิด-19	ทีมจึง	
ปรับการท�างานใหม่	 น�าทีมเลขานุการลงไปหาคนท�างานในพ้ืนที	่	
เป็นการเปิดโลกใหม่ให้ทีมงาน	 เพราะการลงพ้ืนที่นอกจากที่จะได้
พบปะพูดคุยกับคนท�างานแล้วยังได้เห็นบริบทการท�างานของ
แต่ละหน่วยงาน	ท�าให้เกิดความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้น

“เราได้ไปพูดคุยกับนายอ�าเภอ น�าข้อมูลสถิติไปให้เขาดู 
หลายคนตกใจกับสิ่งท่ีเกิดขึ้น และยินดีช่วยเหลือเต็มท่ี เมื่อปรึกษา 
เร่ืองกลไกการค้นหาและช่วยเหลือเด็กนอกระบบก็ได้รับค�าแนะน�าว่า 
ต้องใช้กลไกระดับอ�าเภอและต�าบล เชน่ ก�านัน ผู้ใหญบ่้าน เข้ามาชว่ย 
เพราะเป็นคนพื้นท่ีท่ีรู้ความเป็นมาเป็นไปของคนในชุมชนท้ังหมด  
ผลจากความช่วยเหลือของนายอ�าเภอและกลไกระดับต�าบล ท�าให ้
การค้นหาและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาท�าได้รวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น ถ้าไม่มีโควิด-19 ทีมงานคงไม่มีโอกาส 
ปรับเปล่ียนการท�างานท่ีดีข้ึนได้อย่างวันนี้” ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วิยดา กล่าวท้ิงท้าย
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สุภาภรณ์ มาชัยวงศ์

‘ค้นหา-ช่วยเหลือ-ส่งต่อ’ 
กลไกเพื่อเด็กนอกระบบการศึกษานครล�าปาง 

เมื่อกลไกการค้นหาเด็กนอกระบบการศึกษาได้รับการปรับเปล่ียน การส�ารวจและช่วยเหลือก็
เดินหน้าเต็มท่ี อาจารย์วิทเอก เล่าว่า เมื่อได้เจอกับเด็กและเยาวชนนอกระบบท่ีต้องการความชว่ยเหลือ
ขั้นตอนต่อมาท่ีทีมงานต้องท�าคือ การหาผู้จัดการรายกรณี (CM : Case Manager) เข้ามาดูแลชว่ยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยทีมเลขานุการ ได้รับค�าแนะน�าจากทีม พมจ. ว่า คนท่ีจะมาเป็น CM ควรเป็นคน 
ในพ้ืนท่ี และท้ัง 4 อ�าเภอมกีลไกการท�างานของอ�าเภออยูแ่ล้ว ทางทีมจึงประสานงานไปยังคณะกรรมการ
พฒันาคณุภาพชวิีตระดับอ�าเภอ (พชอ.) เพื่อนดัหมายและสง่ต่อขอ้มลูเพื่อท�าการตรวจสอบและพจิารณา
กลุ่มเป้าหมาย โดยมีระบบการดูแลแบบรายกรณี (CMS : Case Management System) ระดับอ�าเภอ 
รว่มออกแบบการชว่ยเหลือรายกรณี (Care Plan) และให้ CM เข้ามาชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมายเป็นล�าดับ
ต่อไป

หลังจากลงพื้นท่ีส�ารวจ เก็บข้อมลู เพื่อชว่ยเหลือเด็กกลุ่มเปา้หมาย คณะท�างาน ตลอดจน CM ใน
พื้นท่ีมองเห็นปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายท่ีแตกต่างกัน โดยกลุ่มแรก	มคีวามต้องการ
เรยีนต่อ	ทาง CM และทีมเลขานุการจะเป็นตัวกลางท่ีชว่ยประสานงานกับอ�าเภอหรือหนว่ยงานในพื้นท่ี 
เพื่อส่งต่อกลุ่มเป้าหมายนี้เข้าเรียนต่อสถานศึกษาในระบบ หรือ กศน. กลุ่มที่สอง	มีความต้องการ
ฝกึอาชพี	จากการส�ารวจพบว่า มเีด็กนอกระบบอีกหลายคนท่ีไมอ่ยากเรยีนต่อ หรอืบางคนเรยีนจบแล้ว
อยากท�างาน แต่ไมม่ทัีกษะในสายอาชพีนัน้ ๆ  ทีมงานจะประสานกับกรมพฒันาฝมีอืแรงงาน หรือวิทยาลัย
สารพัดช่าง เพื่อฝึกทักษะตามสายอาชีพท่ีเด็กสนใจหรือมีหน่วยงานเปิดรับ เม่ือฝึกจบจะได้ใบรับรอง 
ซึง่เป็นเหมือนใบเบกิทางให้กลุม่เปา้หมายมงีานท�า มรีายได้เล้ียงตัวเองและครอบครวั ส�าหรบักลุม่สดุท้าย	
ต้องการเตรยีมความพรอ้มใหกั้บตัวเอง	เพราะเด็กกลุ่มนีม้องว่าตนเองออกจากระบบการศกึษามานาน 
จึงอยากปรับทัศนคติและแนวคิด เพื่อเตรียมสภาพจิตใจให้พร้อมก่อนจะเริ่มต้นการเรียนหรือฝึกทักษะ
อาชีพ ซึ่งคณะท�างานจะประสานกับทีมสหวิทยาการจาก พมจ. ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้ามาชว่ยเหลือ

หน่ึงตัวอยา่งการชว่ยเหลือกลุ่มเปา้หมาย ท่ีสรา้งความภาคภมิูใจใหกั้บคนท�างานคือเรื่องราวของ 
น้องหนุน	กลุ่มเป้าหมายอายุ	 7	 ปีที่เกิดมาโดยไม่มแีขนท้ังสองข้างอาศัยอยู่กับพ่อและยายท่ีฐานะ
ทางการเงินไม่สู้ดีนัก เรื่องการศึกษาจึงเป็นเรื่องท่ีน้องหนุนและครอบครัวไม่กล้าฝันถึง แต่เม่ือทีมงาน
เข้าไปส�ารวจและค้นเจอน้องหนุนโอกาสทางการศึกษาก็เปิดกว้างขึ้น ปัจจุบันน้องหนุนได้เรียนหนังสือ
จากโอกาสทีส่มาคมผูพ้กิารอ�าเภอวังเหนือหยบิยื่นให	้แม้รา่งกายจะไมค่รบเหมอืนคนอ่ืน	แต่น้องหนุน
ไม่เคยรูส้ึกว่าชีวิตขาดอะไรไป	กลับมีความสุขกับสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าในทุกวัน	 รอยยิ้มและเสียง
หัวเราะของน้องหนุนกลับเข้ามาเติมเต็ม	 ‘หัวใจ’	ของคนท�างานให้เต็มเป่ียมและพรอ้มจะช่วยเหลือ	
กลุ่มเป้าหมายจนแข็งแรงพอที่จะยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง

ความจรงิใจ
เคล็ดลับการท�างานกับ ศพด.

งานเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของจังหวัดล�าปางถือว่ามคีวามโดดเด่น	อาจารยส์ภุาภรณ์
มาชัยวงศ์	 หรือ	 อาจารย์อ๋ิว	 ผู้ประสานงานด้านเด็ก
ปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บอกว่า การท�างาน
ครั้งนี้โชคดีมากท่ีเจอจ๊ิกซอว์ชิ้นส�าคัญอย่าง ครูมนเทยีน		
สุรยิะรงัษี	หรอื	ครูเทียน	ผู้น�าเครอืข่ายครูศูนย์พัฒนา	
เด็กเล็ก	 ท่ีมีหน้าท่ีเช่ือมประสานกับครูศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก และ ศพด. ในจังหวัดล�าปาง ทีมงานจึงเข้าไป 
พูดคุยสร้างความเข้าใจชี้แจงเป้าหมายการช่วยเหลือท้ัง
เด็กปฐมวัยและการพัฒนา ศพด. ซึ่งครูเทียนเห็นถึง
ประโยชน์ท่ีเด็กจะได้รบัจึงเขา้มาเปน็สว่นหนึ่งของทีมงาน
ชว่ยเชื่อมประสานโครงการฯ กสศ. กับครูและศนูยพ์ฒันา 
เด็กเล็กให้กับทีมงาน

“เหมือนมาเจอคนใจเดียวกัน แล้วครูเทียนก็พา
เราไปเจอคนใจเดียวกันท้ัง 13 อ�าเภอ เวลามีปัญหาติดขัด
ครูเทียนจะเข้ามาเป็นตัวกลางและช่วยทีมงานสร้าง
กลุ่ม Line รวมครู ศพด. กว่า 300 คน งานท่ีท�าจึงขบัเคล่ือน
ไปได้อยา่งรวดเร็ว”

ครูเทียน เล่าเสรมิว่า โครงการฯ เขา้มาชว่ยเติมเต็ม
สิง่ท่ี ศพด. ขาดได้เปน็อยา่งดี การได้ท�างานกับอาจารยอ๋ิ์ว
ท�าให้งานด้านวิชาการของ ศพด. เข้มแข็งขึ้น ท้ังยังมี
งบประมาณสนบัสนนุท่ีใหอิ้สระในการจัดการ ท�าให ้ศพด. 
แต่ละแห่งสามารถบริหารจัดการศูนย์ตามบริบทของ
ตัวเอง โดยมีทีมงานเข้ามาช่วยหนุนเสริมงานวิชาการให้
ครู ศพด. หลายเร่ือง โดยเฉพาะการอบรมพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการจัดการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้เป็นไปตามมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ 

และอบรมการใช้คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย (DSPM) เพื่อตรวจประเมินพัฒนาการของเด็ก
ใน ศพด. ให้เป็นไปตามช่วงวัย หากพบว่ามีพัฒนาการ
ล่าช้าก็แก้ไขหรือสง่ต่อ รพ.สต. ในพื้นท่ี และงบประมาณ
บางส่วนหลาย ศพด. ได้น�าไปใช้ในการพัฒนาสภาพ
แวดล้อมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับผู้ปกครองและ
ชุมชน เช่น การจัดท�าสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา พัฒนา
สื่อการสอน และจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง 
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“ตัวอย่างการใช้งบประมาณพัฒนาศูนย์เด็กเล็กท่ีน่าสนใจคือ 
ศพด.เทศบาลต�าบลบ้านบอ่แฮ้ว (น�าโท้ง) สังกัดเทศบาลต�าบลบอ่แฮ้ว 
อ�าเภอเมืองล�าปาง ท่ีใช้งบประมาณท่ีได้รับการอุดหนุนไปจัดกิจกรรม
อบรมให้ความรู้ผู้ปกครองเรื่องการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการแก่ 
บุตรหลานเพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันท้ังหมู่บ้าน ส่งผลให้ผู้ปกครอง
เข้าใจและมีทักษะในการเล้ียงดู ส่งเสริมพัฒนาการลูกได้ดีขึ้น เด็ก 
มีระเบียบวินัย มีเหตุมีผล และมีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัย  
ท�าให้ผู้ปกครองเกิดความตระหนักและเอาใจใส่เรื่องการดูแลส่งเสริม
พัฒนาการเด็กมากยิ่งขึ้น”

นอกจากน้ียงัมตัีวอยา่งการชว่ยเหลือท่ีนา่สนใจจากงบประมาณ
ช่วยเหลือเด็กยากจน คือ มี ศพด. จ�านวนมากใช้เงินอุดหนุนจัดซื้อ
อุปกรณส์ง่เสริมพฒันาการด้านต่าง ๆ  ท่ีคณุครูมองว่า เด็กควรได้รบัการ
พัฒนา เช่น พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็ก (มือ) และพัฒนาการ
ด้านการฟัง การพูดของเด็กนักเรียน ซ่ึงปัญหาน้ีส่วนใหญ่ผู้ปกครอง 
มักมองข้ามความส�าคัญ และเป็นความท้าทายท่ีครูศูนย์ฯ ก�าลังมองหา
วิธีการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้ จนมาพบเส้นทางการช่วยเหลือจาก 
โครงการฯ กสศ. ท่ีเข้ามาช่วยเติมเต็มให้เด็กมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  
และยังท�าให้ครูมีก�าลังใจในการดูแลช่วยเหลือเด็กต่อไป	ครูเทียน 
ท้ิงท้าย

ขณะท่ี ครูอ๋ิว เสริมว่า จากการท�างานกับ ศพด. ครูอ๋ิวพบหัวใจ
หลักท่ีท�าให้ทีมเลขานุการ และทีมเครือข่ายครู ศพด. ท�างาน 
ได้ราบรื่ นคือ	 การเข้าหาและพูดคุยเพื่ อท�าความเข้าใจบ่อย	 ๆ		
ด้วยความจริงใจจนเกิดความไว้วางใจระหว่างกัน ทุกครั้งท่ีติดต่อ
ประสานงาน หากไม่เจอหัวหน้าเครือข่ายครู ศพด. ก็สามารถติดต่อ 
กับทีมงานคนอ่ืน ๆ ได้ ท�าให้ระบบฐานข้อมูล และชอ่งทางการสื่อสาร
ของทีมงานเดินหน้าไปได้ด้วยดี 

เป้าที่สอง…
เดินหน้าช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
ของนครล�าปางต่อไป

การท�างานปีแรกเปรียบเสมือนการติดต้ังระบบการท�างานท้ังในระดับจังหวัด เชน่ 
การท�างานของสมัชชาการศึกษานครล�าปาง การสร้างกลไกระดับอ�าเภอในพื้นท่ี
เป้าหมาย 4 อ�าเภอ กลไกการชว่ยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
ท้ังยังเจอกับสถานการณ์โควิด-19 ท่ีท�าให้การเริ่มต้นไม่เป็นไปดังหวัง แต่สามารถ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กปฐมวัยใน	ศพด.	 ได้ถึง	 2,050	คน	ช่วยพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ถึง	19	ศูนย์จากเป้าหมาย	20	ศูนย์	 สุดท้ายช่วยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศกึษาได้	54	คน	

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เล่าถึงเป้าหมายการท�างานในระยะท่ี 2 ว่า	ทมีงาน
เพิ่มประสทิธิภาพในกลไกการส�ารวจค้นหา	กลไกด้านการจัดเก็บข้อมูลและระบบการ
ดูแลกลุ่มเป้าหมายท้ัง	 2	 กลุ่ม	 เน้นขยายกลไกระดับพ้ืนที่โดยท�างานเชื่อมโยงกับ
ผูป้กครองท้องที	่ก�านัน	ผูใ้หญบ่า้น	เครอืขา่ย	อสม.	สภาเด็กและเยาวชนในระดับต�าบล	
รวมท้ังภาคอ่ืีน	ๆ	ทีเ่กีย่วข้อง	เพื่อยกระดับการช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท้ัง	2	กลุ่มใหม้ี
ประสิทธิภาพท้ังเชิงปรมิาณและคุณภาพ	รวมถึงวางเป้าหมายที่จะยกระดับสมัชชา
การศกึษานครล�าปางใหเ้ป็นนิติบุคคล	และจัดต้ังกองทนุหรอืมลูนิธิส�าหรบัใชร้ะดมทนุ
เพื่อขยายความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้มากขึน้	

ส�าหรับการท�างานในระยะท่ี 2 ทีมงานได้เพิ่มการส�ารวจและช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน โดยกลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยใน ศพด. เพิ่มเป็น 7,145 คน  
ด�าเนินการใน 202 ศพด. 95 ต�าบล 13 อ�าเภอ กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
เพ่ิมเป็น 7,610 คน ด�าเนินการในพื้นท่ี 81 ต�าบล 12 อ�าเภอ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีต้องการพัฒนาตนเองให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ จ�านวน 40 ศพด. ด�าเนินการในพื้นท่ี 95 ต�าบล  
13 อ�าเภอ
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‘ร่วมใจ’ 
จุดเด่นของการท�างานร่วมภาคีล�าปาง

เมื่ อถามว่า สิ่งส�าคัญท่ีท�าให้โครงการฯ นี้ ขับเคล่ือนไปได้คืออะไร ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วิยดา มองว่าหนว่ยงาน และภาคีเครือขา่ยท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม 
และภาคเอกชนในจังหวัดล�าปาง มีใจอาสาท่ีจะท�างานจรงิและพรอ้มให้ความรว่มมือเต็มท่ี 
เพราะก่อนหน้าท่ีจะเข้าร่วมโครงการฯ ทีมงานก็คิดไม่ถึงว่าจะต้องขอความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นท่ีมากขนาดนี้ แต่เมื่อเข้ามาท�างานจริงก็มองเห็นความทุ่มเท
ของทุกหนว่ยงาน 

“บางทีมไม่สามารถเข้าประชุมได้ ก็จะให้เจ้าหน้าท่ีคนอ่ืนฟังการประชุมแทน 
บางทีมหัวหน้าคณะท�างานย้ายไปประจ�าการท่ีอ่ืน เราก็สามารถเข้าไปสร้างความเข้าใจ
และแนะน�าโครงการฯ ให้กับหัวหน้างานคนใหม่ได้ เป็นความโชคดีของเราท่ีหน่วยงาน
หลักของจังหวัดเปิดรับและร่วมมือท�างานด้วยความจริงใจ ซึ่งเรามองว่าสิ่งนี้คือ จุดเด่น
ของการท�างานในโครงการฯ นี้”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กล่าวว่า โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศกึษา	จังหวัดล�าปาง	เปน็สว่นหนึ่งท่ีกระตุ้นใหห้นว่ยงานในพื้นท่ี
หันมาให้ความสนใจ และตระหนักถึงปัญหาความเหล่ือมล�าทางการศึกษาของเด็กและ
เยาวชนในจังหวัดล�าปางเพิม่มากขึ้น ขณะเดียวกันก็ท�าให้หนว่ยงานในพื้นท่ีรว่มมอืรว่มใจ
กันชว่ยเหลือและสง่ต่อโอกาสให้เด็ก ๆ เดินทางไปถึงเป้าหมายท่ีต้ังไว้ 

“เรามุง่หวังใหเ้ด็กและเยาวชนของเราทุกคน ท้ังเด็กล�าปางและเด็กต่างถ่ินมีโอกาส
ได้รบัการศกึษาอยา่งท่ัวถึง และได้รบัการพฒันาตามศกัยภาพ เพราะการพัฒนาไมจ่�าเปน็
ต้องใหส้ิง่เดียวกัน แต่เป็นการใหต้ามศักยภาพและความสามารถ ซึง่หมายรวมถึงเด็กพิการ 
เด็กแอลดีท่ีปัจจุบันเริ่มมีจ�านวนมากข้ึนด้วย โดยเป้าหมายปลายทางสุดท้ายคือ ให้เขา
ดูแลตัวเองได้และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น” ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา กล่าวท้ิงท้าย

และนีคื่อบทพิสจูน์หน่ึงของการ	‘รว่มแรง	รว่มใจ’	กันของพลังพลเมืองจังหวัด
ล�าปางทีร่ว่มกันใชศ้กัยภาพและความสามารถของตนและของหน่วยงานชว่ยเหลือและ
พัฒนาการศกึษา	 เพ่ือให้เด็กและเยาวชนนครล�าปางได้รบัโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศกึษาอยา่งท่ัวถึงและเท่าเทยีม
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‘ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ตลอดชีวติ อย่างมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย’ 
คือ วสิัยทัศน์ ของแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาจังหวัดสุโขทัย 
ท่ีมุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ผู้เรยีน และประชาชน
สามารถเข้ารับบรกิารทางการศึกษาได้อย่างหลากหลาย 
ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงพัฒนาคน
จากการเรยีนรู้ตลอดชีวติ และเชื่อมโยงกับภูมิปัญญา วัฒนธรรม 
สามารถรองรับคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสทางสังคม
หรอืได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ 
ซึ่งเป็น ‘กลไกด้านการศึกษา’ ที่น�าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของจังหวัดสุโขทัย

สร้างเครอืข่ายชุมชน 
ออกแบบการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 
เพื่อความเสมอภาคเด็กสุโขทัย
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดสุโขทัย

เมื่ อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของ
จังหวัดสโุขทัย สอดคล้องกับแนวทางของโครงการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในด้านการ
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อให้เกิดความเสมอภาคและ
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด
สุโขทัย จึงตัดสินใจเข้ารว่มโครงการฯ เพื่อขับเคล่ือนงาน
ด้านการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดให้เข้มแข็งและ
ครอบคลุมพื้นท่ีมากยิ่งขึ้น

ผนึกก�าลังภาคีเครอืข่าย
ในพื้นที่ สร้างความเสมอภาค
เพื่อเด็กสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อปี 2562 
มสี�านกังานศึกษาธกิารจังหวัด ท�าหนา้ท่ีเป็นทีมเลขานกุาร
โครงการฯ ประสานงานและบูรณาการแนวคิด วิธีการ
ท�างานร่วมกับภาคีเครือข่าย โดยมี นายสุทธิศักดิ	์
เพ็ชรผึ้ง	ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนาการศกึษา	ส�านักงาน
ศึกษาธิการฯ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ	ด�าเนินงาน
ชว่ยเหลือ	3	กลุ่มเป้าหมายคือ	1.	กลุ่มเด็กปฐมวัย	ต้ังเป้า
ส�ารวจจ�านวน	3,399	คน	2.	เด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษา	อายุ	2-21	ปี	จ�านวน	7,356	คน	และ	3.	ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กที่ต้องการพัฒนาศูนย์ตามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	 ปี	 2561	 จ�านวน	
12	แหง่	ในพื้นที	่5	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมืองสโุขทัย	อ�าเภอ
ครีมีาศ	อ�าเภอทุ่งเสลีย่ม	อ�าเภอบา้นด่านลานหอย	และ
อ�าเภอศรนีคร
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สุทธิศักด์ิ เพ็ชรผึ้ง

95

นายสุทธิศักด์ิ กล่าวถึงจุดเริ่มต้นท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ว่า การจัดการศึกษาทุกวันนี้เป็นเหมือน
ยาชุด คือ มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติเหมอืนกันท่ัวประเทศ ท้ังท่ีจริงแล้วแต่ละจังหวัดมีเง่ือนไขบรบิท
พื้นท่ีแตกต่างกัน มเีด็กด้อยโอกาสเหมอืนกัน แต่ปรมิาณและสาเหตุท่ีเข้าไมถึ่งการศกึษาและได้รบัโอกาส
ต่างกัน การจัดการศกึษาและการชว่ยเหลือเด็กจึงควรสอดคล้องกับความต้องการของเด็กและบรบิท
พื้นที่เป็นส�าคัญ เมื่อเห็นว่าวัตถุประสงค์ของโครงการฯ นี้ คือการสร้างกลไก พัฒนาข้อมูล และสร้าง 
รูปแบบการชว่ยเหลือ ท่ีสามารถต่อยอดการท�างานของพื้นท่ีต่อไปในระยะยาวได้ จึงสนใจ

ส�าหรบัการขบัเคล่ือนงาน นายสทุธศิกัด์ิ กล่าวว่า โครงการฯ ใชภ้าครฐัเปน็แกนน�าหลัก และมีภาคี
เครือขา่ยจากภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และภาคเศรษฐกิจรว่มขับเคล่ือน ซึ่งประกอบด้วย 4 กลไก 
คือ 1.	 กลไกนโยบาย	 เป็นกลไกระดับจังหวัด มีคณะกรรมการโครงการฯ ท้ังหมด 3 ฝ่าย คือ 
1) คณะกรรมการอ�านวยการ มผีูว่้าราชการจังหวัดเปน็ประธาน และศกึษาธิการจังหวัดเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 2) คณะอนุกรรมการขับเคล่ือนนโยบายเชิงพ้ืนท่ีระดับอ�าเภอ มีนายอ�าเภอเป็นประธาน 
ครู กศน.ต�าบล เป็นกรรมการและเลขานุการ และ 3) คณะท�างานประสานและขับเคล่ือนโครงการฯ ใน
ระดับพื้นท่ี มศีกึษาธิการจังหวัดเปน็ประธาน และ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศกึษา เปน็กรรมการและเลขานกุาร 
2.	กลไกสหวิชาชพีและภาควิชาการ มท้ัีงระดับอ�าเภอและระดับต�าบล คือ คณะกรรมการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) และคณะกรรมการพฒันาคณุภาพชีวิตระดับต�าบล (พชต.) ท่ีเปน็ความรว่มมอื
ของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสงัคม นอกจากน้ียังมี นกัจิตวิทยา นกัสงัคมสงเคราะห ์เจ้าหนา้ท่ี
สาธารณสุข เจ้าหน้าท่ีศูนย์พัฒนาอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 3.	กลไกพื้นที ่มีนายอ�าเภอ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
กศน.อ�าเภอ ท้องถ่ินอ�าเภอ ท�าหน้าท่ีประสานทีมสหวิชาชีพและสถานศึกษาเพ่ือส่งต่อการช่วยเหลือ 
4.	กลไกส�ารวจ มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ผู้น�าชุมชน กศน.ต�าบล ท�าหน้าท่ีส�ารวจและจัดเก็บข้อมูล
กลุ่มเป้าหมายเพื่อคัดกรองและวางแผนการช่วยเหลือ

“เราน�าแนวคิดทางสังคมวิทยาและทฤษฎีสามเหลี่ยมเขยื้อนภูเขาของ	 ศาสตราจารย	์
นพ.ประเวศ	วะส	ีทีก่�าหนดกลไกไว้	3	สว่น	คือการสรา้งความรู	้การเคล่ือนไหวทางสงัคม	และอ�านาจ
รัฐ	มาเป็นแนวคิดในการท�างานร่วมกันเพื่อการจัดการเรยีนรู้	 การสร้างความร่วมมือ	ซึ่งน�าไปสู่
การเคล่ือนไหวในชุมชนให้เกิดการรับรู้และเห็นความส�าคัญของการท�างานโครงการฯ”  
นายสุทธิศักด์ิ กล่าว

เมื่อจัดต้ังกลไกการท�างานแล้ว ทีมงานจึงจัดประชุมชีแ้จงการท�างานโครงการฯ กับคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดและประธานภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างการรับรู้โดยเริ่มให้ภาคราชการก่อน หลังจากนั้นจึง 
จัดเวทีประชุมคณะท�างานต้ังแต่ระดับจังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับพ้ืนท่ี ท้ัง 5 อ�าเภอ เพ่ือสร้าง 
ความรู้ความเข้าใจ หาแนวทาง และแลกเปล่ียนวิธีการท�างานรว่มกัน โดยแบง่ออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่ม
เด็กปฐมวัยใน ศพด. และ ศพด. ท่ีต้องการพัฒนาศูนย์ อีกกลุ่มคือ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
เพื่อจัดอบรมการใช้แอปพลิเคชันและการลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษา หรือ Thai Out of School (THAI OOSC) ให้กับครู กศน.ต�าบล ผู้น�าชุมชน ก�านัน 
ผูใ้หญบ่า้น และระบบสารสนเทศเพื่อการดแูลเด็กปฐมวัย หรือ ABE Information System ส�าหรบัส�ารวจ
และบันทึกข้อมูลให้กับครู ศพด. และนักวิชาการศึกษา 

กลไกพื้นที่ 
ส่งต่อโอกาสทางการศึกษา

อย่างไรก็ตาม เม่ือครู กศน.ต�าบล ผู้ท�าหน้าท่ีหลักในการ
ส�ารวจและเก็บขอ้มูลเด็กนอกระบบฯ มคีวามเขา้ใจและความพรอ้ม
ในการใช้เคร่ืองมือลงพ้ืนท่ีส�ารวจเด็กนอกระบบฯ แต่ไม่ค่อยได้รับ
ความร่วมมือจากเด็กและครอบครัว นายสุทธิศักด์ิ บอกว่า  
เป็นเพราะคนในพ้ืนท่ีมองว่าเป็นหน่วยงานราชการ และเป็นคน 
นอกพ้ืนท่ี จึงเกิดความกังวล ระแวง และไม่ให้ข้อมูล คณะท�างาน
พื้ นท่ีได้แจ้งปัญหามาท่ีนายอ�าเภอและประสานงานกับทีม
เลขานุการเพื่อปรับเปล่ียนวิธีการท�างานใหม ่ ให้ผู้น�าชุมชน ก�านัน 
และผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจน อสม. และ อพม. ซ่ึงเป็นทีมสหวิชาชีพ 
เข้ามาช่วยส�ารวจและเก็บข้อมูล

เม่ือได้คนในพ้ืนท่ีท่ีมีความคุ้นเคยลงพื้นท่ี ผูป้กครองและเด็ก
ก็ไว้ใจในการให้ข้อมูล โดยข้อมูลท่ีพบคือ เด็กนอกระบบมีปัญหาท่ี
ซับซ้อน ท้ังสภาพตัวบุคคล มีพฤติกรรมเส่ียง เช่น เสพหรือค้า
ยาเสพติด มีทัศนคติไม่ดีต่อการศึกษา สุขภาพไม่ดี โดยปัญหา
ความยากจนเปน็หนึง่ในสาเหตุหลักท่ีสง่ผลต่อคุณภาพชวิีตท่ีเกิดขึน้ 
สาเหตุต่อมาคือ ครอบครัวแหว่งกลาง เด็กไมไ่ด้อาศัยอยูกั่บพอ่แม ่
แต่มักอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย ซึ่งไม่ได้มีก�าลังดูแลเด็กได้เต็มท่ี  
ส่งผลให้เด็กเล็กไม่ได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ตามช่วงวัย ส่วน
เด็กโตพบว่า บางคนมพีฤติกรรมเสีย่ง มีครอบครวัต้ังแต่อายุยงัน้อย 
บางคนไม่สนใจเรียนเพราะอยากท�างานมีรายได้มากกว่า เมื่อทีม
ส�ารวจได้ขอ้มลูแล้ว จึงน�ารายชื่อมาคัดกรองตามเกณฑ์คัดเลือกของ
โครงการฯ จากนั้นครู กศน.ต�าบลจะก็ลงพ้ืนท่ีในฐานะของผู้จัดการ
รายกรณี (CM : Case Manager) ไปพร้อมกับทีมสหวิชาชีพเพื่อ
สอบถามความต้องการชว่ยเหลือ ซึ่งสว่นใหญพ่บว่าสนใจฝกึทักษะ
อาชีพ เพราะต้องการมีรายได้เล้ียงดูตัวเองและครอบครัว เมื่อ
วางแผนการชว่ยเหลือแล้วจึงสง่ต่อใหค้ณะกรรมการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตระดับต�าบล (พชต.) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กแบบรายกรณี (CMS : Case Management System) 
พิจารณาการช่วยเหลือและฟื้ นฟู ก่อนจะพัฒนากลุ่มเป้าหมายใน
พื้นท่ี โดยมเีด็กนอกระบบฯ	ทีไ่ด้รบัความชว่ยเหลือ	จ�านวน	682	คน	
ได้รบัความชว่ยเหลือเขา้ศกึษาต่อในระบบ	162	คน	ศกึษาต่อ	กศน.	
122	คน	ฝกึอาชพีกับ	กศน.	281	คน	ฝกึอาชพีกับหน่วยงานของรฐั	
117	คน
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ส�าหรับการท�างานกับเด็กปฐมวัยใน ศพด. นายสุทธิศักด์ิ 
บอกว่า ไม่ซับซ้อนเท่าเด็กนอกระบบฯ เพราะพวกเขาอยู่ในระบบ
การศึกษาอยูแ่ล้ว มีครู ศพด. และนักวิชาการศึกษาส�ารวจและเก็บ
ข้อมูล ซึ่งสว่นใหญพ่บว่า ครอบครัวยากจน พอ่แมแ่ยกทางกัน เด็ก
บางคนอาศัยอยูกั่บปู่ยา่ตายาย เนื่องจากพอ่แมไ่ปท�างานต่างพื้นท่ี 
บางคนสุขภาพไมดี่ เมื่อส�ารวจกลุ่มเป้าหมายจาก	ศพด.	 ท้ัง	110	
แห่ง	ครบท้ัง	3,399	คน	พบเด็กปฐมวัยอยู่ในเกณฑ์ยากจนและ
ต้องการรบัความช่วยเหลือจ�านวน	1,166	คน	ซึง่ทางโครงการฯ	
ได้มอบเงินช่วยเหลือให้กับผู้ปกครองโดยตรง	 เน่ืองจากเด็กและ
ครอบครัวของแต่ละคนมีความขาดแคลนที่แตกต่างกัน	 ด้าน
ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	ทีต้่องการพัฒนาศูนยต์ามมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ	พ.ศ.	2561	ม	ี12	แห่ง ได้รับ
เงินทุนและพัฒนาศูนย์ด้วยการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้าน EF 
(Executive Functions) และสนับสนุนการพัฒนาครูให้มีศักยภาพ 
มีภาคีเครือข่ายวิชาการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร	
เข้ามาใหค้วามรูด้้านการวิจัยในชั้นเรยีน	การพัฒนาสื่อการเรยีน
การสอน	โดยใช้หลัก	‘บวร’	คือ	บา้น	วัด	โรงเรยีน	เปลีย่นจากครู
ในรั้วโรงเรยีน	 เป็นครูชุมชน	 เป็นการพัฒนาและจัดการเรยีนรู้
เด็กปฐมวัยที่ให้ครอบครวัและชุมชนเข้ามามสี่วนรว่ม

สานต่องานปี 2 
สู่ สมัชชาการศึกษา
จังหวัดสุโขทัย

ตลอด 1 ปีของการขับเคล่ือนงานสร้างโอกาส
ทางการศึกษาให้เด็กสุโขทัย ทีมงานค้นพบว่า การท�างาน
ระดับพื้นท่ีมีความละเอียดอ่อนและเปราะบางท้ังกลุ่ม
เป้าหมาย ครอบครัว และคนในพื้นท่ี สง่ผลให้การท�างาน
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในช่วงแรกมีข้อจ�ากัด เมื่อต้อง
ขับเคล่ือนงานต่อในปีท่ี 2 (ปี 2563) ทีมจึงปรับแผนการ
ท�างานใหม่ เพื่อให้การช่วยเหลือและการเข้าถึงโอกาส
เกิดขึ้นจริงและรวดเร็ว จึงปรับเปล่ียนจากคณะกรรมการ
โครงการฯ เป็นคณะกรรมการสมัชชาการศกึษาจังหวัด
สโุขทัย ประกอบด้วย 1.	สมัชชาการศกึษาระดับจังหวัด 
ขับเคล่ือนด้วยกลไกเชิงนโยบาย มีหน่วยงานราชการ 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 
ด้านสหวิชาชพี และด้านการศึกษา รว่มเป็นคณะกรรมการ
อ�านวยการ 2.	สมัชชาการศึกษาระดับอ�าเภอ มีก�านัน 
ผู้ใหญบ่้าน อาสาสมัครชุมชน สถานศึกษา องค์กรศาสนา 
ร่วมเป็นคณะกรรมการ และ 3.	สมัชชาการศกึษาระดับ
ต�าบล มีเครือข่ายชุมชน ประกอบไปด้วย อสม., อพม.
ต�าบล และหมู่บ้าน ครู กศน.ต�าบล, ก�านัน, ผู้ใหญ่บ้าน, 
ประธานสภาเด็กและเยาวชนต�าบลและหมู่บ้าน รวมถึง
เครือขา่ยจิตอาสาสมัครทางการศึกษา เพื่อชว่ยเหลือและ
เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้เด็กด้อยโอกาส 

นอกจากปรบัเปลีย่นคณะท�างาน	โครงการฯ	ได้
ขยายการด�าเนินงานเพิ่มขึ้นอีก	 4	 อ�าเภอ	 คือ	อ�าเภอ
สวรรคโลก	อ�าเภอศรสีัชนาลัย	อ�าเภอกงไกรลาศ	และ

อ�าเภอศรสี�าโรง	รวมเป็นพ้ืนทีท่�างานท้ังสิน้	9	อ�าเภอ	โดย
ต้ังเป้าหมายส�ารวจกลุ่มเด็กปฐมวัยจ�านวน	6,810	คน	
จาก	197	ศพด.	และต้ังเป้าช่วยเหลือท้ังสิ้น	2,400	คน	
โดย	อพม.	ทีไ่ด้รบัการพัฒนาศกัยภาพและองค์ความรู้
ด้านเด็กปฐมวัย	จากทมีวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก�าแพงเพชร	 เข้ามาเป็นอาสาสมัครการศกึษาลงพื้นที่
ช่วยเหลือเด็กในพื้นที่	 9	 อ�าเภอ	 ร่วมกับโรงพยาบาล	
สง่เสรมิสขุภาพต�าบล	(รพ.สต.)	และครู	ศพด.	ด้าน	ศพด.	
ทีต้่องการพัฒนาศูนยใ์นปีนีม้ท้ัีงสิน้	30	แหง่	เป็น	ศพด.	
ใหม่ทีส่นใจเข้ารว่ม	18	แหง่	และเป็น	ศพด.	เดิม	12	แหง่	
ทีต้่องการพัฒนาต่อเน่ืองจากปี	2562

ส�าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	
10,555	คน	จาก	85	ต�าบล	ต้ังเป้าหมายชว่ยเหลือ	1,786	
คน จะมีเครือข่ายชุมชน ท่ีประกอบไปด้วย อสม. ระดับ
ต�าบลและหมูบ่้าน ครู กศน.ต�าบล ก�านัน ผู้ใหญ ่ลงพื้นท่ี
ส�ารวจและเก็บข้อมูล มี อพม. และเครือข่ายประจ�าทุก
หมูบ่า้นลงพื้นท่ีส�ารวจและเป็น CM วางแผนการชว่ยเหลือ 
นอกจากนี้ยังมีสภาเด็กและเยาวชนในแต่ละอ�าเภอช่วย
บันทึกขอ้มูลเด็กนอกระบบฯ เขา้ระบบสารสนเทศ รวมท้ัง
ช่วยชี้เป้าเด็กนอกระบบฯ ท่ีไม่ได้อยู่ในฐานข้อมูลของ 
โครงการฯ แต่ต้องการรบัความชว่ยเหลือ ก็จะสง่ต่อให้กับ 
พมจ. และเครือข่ายร่วมกันคัดกรองน�าเข้าระบบเพื่อ
ชว่ยเหลือต่อไป



9998

สมคนึง จารุเสนีย์

‘กลไกชุมชน’ 
ยกระดับคุณภาพชีวติ

นายสทุธิศกัด์ิ ผูร้บัผดิชอบโครงการฯ มองว่า การชว่ยเหลือ
เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่จะยั่งยืนได้	 ชุมชนต้องเข้ามามสี่วนรว่ม
ในการจัดการเรียนรู้ที่ เหมาะสมและยืดหยุ่น	 เพื่ อรองรับ
ความต้องการของเด็กที่ส่วนใหญ่อยากมอีาชพี	มรีายได้เลี้ยงดู
ตนเองและครอบครัว ซึ่ง ‘การศึกษาเพื่อการสร้างอาชีพและ
รายได้’ สอดคล้องกับความต้องการของพวกเขา ทางโครงการฯ จึง
รว่มมือกับ กศน. เพื่อหารือกับหนว่ยงานทางการศึกษาในระบบท้ัง
ขั้นพ้ืนฐาน ภาคบังคับ อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย และท่ีส�าคัญคือ 
คนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นชาวบ้าน ผู้น�าชุมชน อาสาสมัครชุมชน 
ผูป้ระกอบการในพ้ืนท่ี และปราชญช์าวบ้าน สามารถรว่มออกแบบ
และจัดการเรียนรู้ท่ีเชื่อมโยงระบบการศึกษาในทุกช่วงวัยเข้ากับ
ชุมชน ท้ังด้านภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
โดยเริ่มน�ารอ่งในพื้นท่ีต�าบลบ้านตึก ท่ีมีภูมิปัญญาด้านผ้าทอ และ
ต�าบลเมืองเก่า ท่ีมีการท�าเครืองสังคโลกเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน

“เราอยากให้เด็กด้อยโอกาส สามารถเลือกการศึกษาท้ังใน
และนอกระบบ หรือเรียนรู้ตามอัธยาศัยได้ ซึ่งแนวทางการจัดการ
ศึกษาท่ีเหมาะสมและยืดหยุ่นนี้เหมาะสมกับบริบทของเด็กและ
พื้นท่ี จะช่วยส่งเสริมให้พวกเขาเกิดการเรียนรู้จากสิ่งรอบตัวใน
ชุมชนและน�าไปสรา้งอาชีพ พรอ้มกับชว่ยยกระดับคณุภาพชวิีตได้
อยา่งยั่งยืน” นายสุทธิศักด์ิ กล่าว

หากถามเป้าหมายการท�างานปีนี้ นายสุทธิศักด์ิ บอกว่า คือ
การจัดต้ัง ‘สมัชชาการศึกษาระดับชุมชน	อ�าเภอ	และจังหวัด’ 
ท่ีเน้นการสร้างระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ึนในชุมชน เพ่ือ
ท�าให้เกิดการสร้างระบบเครือข่ายทางสังคม 3 ด้าน คือ 1. การ
เขา้ถึงบรกิารของรฐั ท้ังการศกึษา และคณุภาพชวิีต 2. หลักประกัน
คุณภาพชีวิต ท่ีมาจากการสร้างอาชีพ มีรายได้ โดยเชื่อมโยงกับ
การจัดการศึกษาท้ังในและนอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
และ 3. ระบบสังคมสงเคราะห์โดยให้กลไกชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
โดยเฉพาะการออกแบบการศกึษาท่ีสามารถรองรบัเด็กด้อยโอกาส
ได้ “หากชุมชนดูแล ช่วยเหลือและเกิดการเรียนรู้เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต ก็สามารถสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้”

หน้าที่ของเรา 
คือ ให้โอกาสทางการศึกษา 

นางสมคนึง	จารุเสนีย์	 ครู	กศน.ต�าบลหนองจิก	
อ�าเภอครีมีาศ	จังหวัดสโุขทัย ผู้ส�ารวจและเก็บข้อมูลเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศกึษา เล่าว่า เธอลงพื้นท่ีส�ารวจ
เด็กหลายครั้งกว่าจะเจอเด็ก ยอมรบัว่าการส�ารวจชว่งแรก
ท้าทายมาก ท้ังไมไ่ด้รับความรว่มมือจากเด็กและครอบครัว 
ไม่เจอเด็กบ้าง เด็กอาศัยอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล บางพื้นท่ี 
นั่งรถไปไมไ่ด้ต้องเดินเท้าก็มี เมื่อพบข้อจ�ากัดหลายอยา่ง 
เธอจึงประสานไปทางโครงการฯ กระท่ังมีการปรบัเปล่ียน
รูปแบบการท�างานใหม่  ดึงคนในชุมชน ท้ังก�านัน 
ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาช่วย โดยก่อนลงพื้นท่ีจะจัดประชุม
เพื่อสร้างความเข้าใจการท�างานและการใช้เครื่องมือ
ส�ารวจก่อน หลังจากนั้นจึงลงพื้นท่ีไปพร้อมกัน เม่ือ
กลุ่มเปา้หมายและครอบครัวเหน็ว่าเปน็คนรูจั้กและคุ้นเคย 
จึงลดความกังวลลงและให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล
การช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

อย่างไรก็ตาม นางสมคนึง บอกว่า โครงการฯ น้ี
เปดิประสบการณใ์หมใ่หกั้บเธอ ถึงแมว่้าจะท�างานใกล้ชดิ
กับคนในพื้นท่ี แต่เมื่อลงพื้นท่ีกลับพบว่า ยังมีเด็กจ�านวน
มากท่ีเข้าไมถึ่งโอกาส 

แม้ว่าการให้เงินช่วยเหลือจะไม่สามารถช่วย
พวกเขาได้ตลอด แต่ก็เป็นเหมือนยาชูก�าลังให้เขามี
ก�าลังใจในการด�ารงชีวิตต่อไป แต่นอกจากเงินช่วยเหลือ 
แล้ว ความพิเศษของโครงการฯ	นีคื้อ	การวางแผนการ
ช่วยเหลือที่ขึ้นอยู่กับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
เป็นหลัก	รวมถึงใหค้�าแนะน�าเรื่องแนวทางในการศกึษา
ต่อ	 การฝึกทักษะอาชีพ	ที่สามารถเป็นทักษะความรู้
ติดตัว	เพื่อไปประกอบอาชพีสรา้งรายได้ดแูลตัวเองและ
ครอบครวัต่อไปในอนาคต

“ครู กศน. อยู่กับประชาชนและท�างานในพื้นท่ี
อยูแ่ล้ว หนา้ท่ีหลักของเราคือ การใหโ้อกาสทางการศกึษา
ตลอดชีวิตกับทุกคนและทุกช่วงวัย ถึงแม้ว่าเราจะมี
ภาระงานล้นมือ แต่เมื่อมีโอกาสได้ท�างานนี้ เราก็ท�าเต็มท่ี 
เพราะมองว่า นี่คือโอกาสในการช่วยเหลือให้เด็กได้รับ 
การศึกษามากข้ึน” นางสมคนึง ท้ิงท้าย
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การช่วยเหลือเพื่อสร้างโอกาส 
คือการสร้างอนาคต 

นายปิยณัฐ	ตรุษเกต	ุหรอื	อาย	วัย	23	ปี ท่ีฝึกทักษะอาชีพกับส�านักพัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด ซึ่งก่อนหน้านี้ อายท�างานรับจ้างเป็นผู้ชว่ยชา่งแอร์ เรียนรู้เรื่องซอ่มแอร์
ด้วยวิธีครูพักลักจ�า เมื่อส�านักพัฒนาฝีมือแรงงานจัดหลักสูตรช่างเครื่องท�าความเย็น
และเคร่ืองปรับอากาศ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
ครู กศน. ในพื้นท่ี จึงแนะน�าให้เขาเข้ารว่ม 

“ผมมีความฝันอยากเปิดร้านซ่อมแอร์เป็นของตัวเอง แต่
ติดท่ีไม่มีใบรับรองการศึกษา ไม่มีเงินทุนเปิดร้าน ไม่มีเงินทุน
สมัครเรียน เมื่อครูแนะน�าผมจึงสนใจและตอบรับทันที เพราะ
คิดว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะได้ฝึกทักษะอาชีพให้มีความรู้ติดตัวและมี
ใบรับรองหลักสตูรชา่งแอร ์เพื่อเป็นใบเบกิทางและสร้างความมั่นใจ
ให้กับลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการซ่อมแอร์ของร้านผม” 

อาย เล่าต่อว่า เขาได้รับทุนสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพ
กับส�านักพัฒนาฝีมือแรงงาน เรียนจันทร์-ศุกร์ เป็นเวลา 4 เดือน 
ซ่ึงเป็นการเรียนเฉพาะทาง ท้ังการติดต้ังแอร์ สอบมิเตอร์ ซ่อม
คอมเพรสเซอร์แอร์ การต่อวงจรไฟฟ้า ได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติโดย
ละเอียด ต่างจากตอนท�างานเป็นลูกจ้างท่ีท�าได้เพียงช่วยหยิบจับ
เครื่องมือ แต่ไม่เคยรู้ทักษะการซ่อมเลย 

“โครงการฯ	นี้	 ให้โอกาสผมได้เรยีนรู้ทักษะที่จ�าเป็นกับ
ความต้องการในการประกอบอาชีพ	และยังท�าให้ผมมีสังคมที่
กว้างขึน้	รูจั้กเพื่อนเพิม่ขึน้	มคีรูทีค่อยใหค้�าแนะน�าและมอบโอกาส
ดี	ๆ	 ให้ผมไปช่วยล้างและซ่อมแอรท์ี่บ้าน	รวมท้ังที่ส�านักพัฒนาฝีมือแรงงาน	ท�าให้
ผมมีรายได้ระหว่างเรียน	 ที่ส�าคัญก็คือท�าให้ผมได้ใบรับรองการฝึกทักษะอาชีพ	
ได้มองเห็นแนวทางในการต่อยอดการท�างานของตัวเองในอนาคต” อาย บอกท้ิงท้าย

ตลอดระยะเวลาการท�างานท่ีผ่านมา จังหวัดสุโขทัยขับเคล่ือนงานด้วยภาครัฐ
เป็นหลัก ใช้รูปแบบ Hard Power และ Soft Power เนื่องจากมีทุนเดิมคือภาคีเครือขา่ย
ภาคประชาชนท่ีเข้มแข็ง ใกล้ชิดกับชุมชน มารว่มออกแบบวิธีการชว่ยเหลือเด็กเยาวชน
ในพื้นท่ีเพราะเชื่อว่าหากชุมชนสามารถบริหารจัดการเร่ืองการดูแลชว่ยเหลือเด็กเยาวชน
ได้ตรงกับความต้องการของเด็กและบริบทพื้นท่ี การท�างานการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี
ย่อมประสบความส�าเร็จและเกิดความยั่งยืนได้อย่างแน่นนอน

และนีคื่อการสรา้งและส่งต่อโอกาสเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษาที่ท�าให้
เด็กและเยาวชนในจังหวัดสุโขทัยที่ได้รับความช่วยเหลือได้มองเห็นเส้นทางชีวิต
ของตัวเองในอนาคตได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

ปิยณัฐ ตรุษเกตุ
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จุดเร ิ่มต้นการ 
‘สร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางการศึกษา’

ถึงแม้ว่าความเจริญจะรุดหน้าไปอยา่งรวดเร็ว แต่
จังหวัดขอนแก่นกลับต้องเผชิญกับปัญหาท่ีหลากหลาย 
เชน่ การจราจร สภาพแวดล้อม ความเหล่ือมล�า หรอืแมแ้ต่
สุขภาพของประชากรกลุ่มปฐมวัย โดยเฉพาะการพัฒนา
ประชากรกลุ่มปฐมวัยท่ีเปน็พ้ืนฐานส�าคัญของการพัฒนา
มนุษย์ในทุกด้าน ไมว่่าจะเป็นด้านรา่งกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคม และสติปัญญา 

ท้ังน้ีผลการส�ารวจพัฒนาการและสุขภาพของ
เด็กปฐมวัยใน 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วง
อายุ 0-5 ปี ต้ังแต่ปี 2554-2559 พบว่า ประชากร 
กลุ่มปฐมวัยในจังหวัดขอนแก่นมรีะดับไอคิวต�ากว่าเกณฑ์
ปกติ และเมื่อเปรียบเทียบในเขตพื้นท่ี เขต 7 ท่ีประกอบ 
ไปด้วยจังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 
จังหวัดขอนแก่นอยู่ในล�าดับสุดท้าย โดยระดับค่าเฉล่ีย

ไอคิวอยู่ ท่ี  93 ซึ่งต�ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน คือ 100 
หน่วยงานด้านสาธารณสุขและส�านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ินจังหวัด (สถจ.) เหน็ว่าเป็นเรื่องท่ีควรได้รบั
การแก้ปัญหาเร่งด่วน จึงน�าเสนอข้อมูลกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้รับรู้ถึงปัญหาด้านสุขภาพกลุ่ม
ปฐมวัยท้ังหมด และรว่มหาแนวทางแก้ปัญหา ประกอบกับ
ปี	 2562	 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	
(กสศ.)	 ได้จัดท�าโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา	ทาง	สถจ.	มองเห็นว่า	
การเขา้รว่มโครงการฯ	นีเ้ป็นโอกาสดทีีจ่ะช่วยเหลือและ
พัฒนาศักยภาพประชากรกลุ่มปฐมวัย	ซึ่งเป็นช่วงวัย
ส�าคัญที่ควรได้รับการดูแลให้เหมาะสมตามวัย	อีกท้ัง
ยงัครอบคลมุไปถึงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา
ซึง่เป็นทรพัยากรส�าคัญของจังหวัดขอนแก่น

จังหวัดขอนแก่น เป็นเมืองศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ด้วยศักยภาพของพื้นที่ที่เอื้อต่อการพัฒนาในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ด้านเศรษฐกิจ การสื่อสารคมนาคม การท่องเที่ยว และการศึกษา 
ส่งผลให้ขอนแก่นได้รับการส่งเสรมิจากภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อพัฒนาเมืองให้สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวติของคนในพื้นที่

ผนึก 4 หน่วยงานหลัก
‘ร่วมสร้างเครอืข่ายขับเคลื่อน
โอกาส’ เพ่ือความเสมอภาค
ทางการศึกษา
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดขอนแก่น
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4 หน่วยงาน กลไกหลัก
‘ร่วมขับเคลื่อนโอกาสทางการศึกษา’

จังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ของ 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ในปี 2562 โดยส�านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ิน
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ มี นางสาวเกียรติสุดา	สีผาย	 เป็นผู้น�าทีมเลขานุการโครงการฯ	หรือ	
Core	Team เธอเล่าถึงการขับเคล่ือนโครงการฯ ปีแรกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้ความส�าคัญ
เร่ืองการศกึษาและการพฒันาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเปน็อยา่งมาก จึงได้แต่งต้ังคณะท�างานและ
ทีมสหวิชาชีพโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมี
ท้ังภาครัฐ และภาคประชาสังคมเข้ารว่ม และได้มอบหมายให้ 4 หนว่ยงานจาก 4 กระทรวง คือ กระทรวง
มหาดไทย โดยส�านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดขอนแก่น (สถจ.) กระทรวงศึกษาธิการ โดย
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น (ศธจ.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ โดย
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (พมจ.) และกระทรวงสาธารณสุข โดย
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (สสจ.) เข้ามาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนโครงการฯ

โดยปีแรกด�าเนนิงานใน 3 อ�าเภอน�ารอ่ง คือ อ�าเภอเมืองขอนแก่น อ�าเภอน�าพอง และอ�าเภอชนบท 
ต้ังเปา้ชว่ยเหลือท้ัง 3 กลุม่เปา้หมาย คือ เด็กปฐมวัย เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา และศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) โดยท้ัง 4 หน่วยงานหลักมีการแบ่งบทบาทความรับผิดชอบในการแก้ปัญหาและ
ชว่ยเหลือเด็กให้สอดคล้องกับภารกิจหน้าท่ีของแต่ละหนว่ยงาน เริ่มจากส�านักงานสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ินรับผิดชอบเด็กปฐมวัย และ ศพด. เนื่องจากมีความคุ้นเคย ใกล้ชิดกับเด็กและผู้ปกครองในพื้นท่ี 
จึงไม่ใช่เรื่องยากหากต้องลงพื้นท่ีส�ารวจและบันทึกข้อมูลให้ Core Team ตรวจสอบและด�าเนินการ
ชว่ยเหลือตามความต้องการของเด็กและผูป้กครอง โดยใชเ้วลาหลังเลิกงานหรอืเสารอ์าทิตยล์งขอ้มูลใน
แอปพลิเคชัน แต่เนื่องจากครู ศพด. ในหลายพื้นท่ียังมีความเข้าใจเก่ียวกับการลงข้อมูลไมช่ัดเจน ท�าให้
การลงบันทึกข้อมูลในระบบล่าช้า โครงการฯ จึงแก้ปัญหาด้วยการต้ังคณะท�างาน 3 ชุด ลงพ้ืนท่ี
ใน 3 อ�าเภอ จัดอบรมวิธีการท�างานและสอนการลงบันทึกข้อมูลของเด็กปฐมวัยให้กับครู ศพด. พบว่า 
ภายใน 3 สัปดาห์ข้อมูลเด็กปฐมวัยเพิ่มขึ้นถึง 99 เปอร์เซ็นต์ มีเด็กท่ีได้รับการคัดกรองแล้ว 3,547 คน 
และสามารถชว่ยเหลือได้จริง 1,872 คน 

นอกจากน้ียังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ท่ีสามารถพัฒนาตนเองตามแนวทางมาตรฐาน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ ปี 2561 ได้รับคัดเลือกท้ังหมด 35 ศูนย์ จาก ศพด. ท้ังจังหวัด เริ่มต้น
จากการจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการท�าข้อเสนอโครงการให้กับ ศพด. ท่ีสนใจ ซึ่งมี
อาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาและแนะน�าลักษณะ
โครงการพัฒนา ศพด. ใน 8 ประเด็นให้ ศพด. น�าไปใช้เป็นแนวทางด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบท
พื้นท่ี ดังน้ี 1. การน้อมน�าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2. การปลกุพลังบวกเพื่อสร้างจิตส�านกึภมูคิุ้มกัน
ปัจจัยเสี่ยงส�าหรับเด็กปฐมวัย 3. สื่อเทคโนโลยีกระบวนการคิดทักษะส�าหรับเด็กปฐมวัย 4. การป้องกัน
โรค ความปลอดภัย 5. โภชนาการส�าหรับเด็กปฐมวัย 6. การพัฒนาบุคลากรในด้านมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัย 7. การสร้างพลเมืองท่ีดี และ 8. การประกันคุณภาพภายใน

สว่นส�านกังานศึกษาธกิารซึ่งเปน็หนว่ยงานพฒันา
องค์ความรู้ให้กับเด็ก รับผิดชอบเรื่องระบบสารสนเทศ
รว่มกับ พมจ. และงานด้านประชาสมัพนัธเ์ปน็หลัก ปแีรก
ทีมสารสนเทศจะเป็นตัวกลางระหว่าง กสศ. กับพ้ืนท่ี
ท�างาน ในการลงบันทึกข้อมูลเข้าระบบของทุกกลุ่ม
เป้าหมาย ส่วนกระบวนการท�างานด้านเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาตลอดจนการสร้างความเข้าใจด้าน
ผู้จัดการรายกรณี (CM : Case Manager) และระบบการ
ดูแลเด็กแบบรายกรณี (CMS : Case Management 
System) จะเป็นหน้าท่ีของ พมจ. และ สสจ. เป็นหลัก 

“เนื่ องจากเป็นปีแรกและรูปแบบการท�างาน
ค่อนข้างใหม่ การขับเคล่ือนงานในช่วงเริ่มต้นจึงท�าได้ช้า
ทาง กสศ. จึงเข้ามาแนะน�าและใหค้วามรูเ้รื่องการวางแผน
การช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ การลงพื้นท่ี การลงบันทึก
ข้อมูล ตลอดจนแนวทางการติดตามให้กับทีมงานท้ัง 
Core Team และทีมงานในพื้นท่ีท้ัง 3 อ�าเภอ ท�าให้เข้าใจ
รูปแบบการท�างานชัดเจนขึ้น”

นางสาวเกียรติสุดา กล่าวต่อว่า ช่วงแรกทีมงาน
มอบหมายใหค้รู กศน. เปน็แกนหลักในการลงพื้นท่ีส�ารวจ
และเก็บข้อมูลเด็กนอกระบบฯ แต่เนื่องจากความเข้าใจ
และการส่ือสารเรื่องการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูล
เด็กนอกระบบฯ จาก กสศ. กับข้อมูลเด็กนักเรียนของ  
กศน. คลาดเคล่ือนส่งผลให้การส�ารวจล่าช้า แต่เพ่ือให้
ความชว่ยเหลือเด็กได้ทันต่อสถานการณ์ปัญหา พมจ. และ 
สสจ. จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าท่ีสภาเด็กและ
เยาวชน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ่้าน หรือ 
อสม. เข้ามาช่วยครู กศน. ส�ารวจและเก็บข้อมูลเด็ก 
นอกระบบฯ รวมท้ังเป็น CM ด้วย ท�าให้การชว่ยเหลือเด็ก
นอกระบบฯ สามารถเดินหน้าไปจากท่ีต้ังเป้าหมายไว้คือ 
จาก 178 คนเป็น 205 คน และเป็นการชว่ยเหลือต่อเนื่อง
จนมาถึงปี 2563

เกียรติสุดา สีผาย
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สานต่อภาคีเดิม เสรมิภาคีใหม่  
สร้างความแข็งแกร่งทีมงาน ปี 2

จากความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในปีแรก เมื่อต้องท�างานต่อในปีท่ี 2 ทาง Core Team จึงหารือเพื่อ 
ปรับเปล่ียนวิธีการท�างานใหม่ นางกฤษณา	 เสมหิรญั	ผู้น�าทีมเลขานุการโครงการฯ	 ปีที่	 2 กล่าวว่า  
การท�างานในปีท่ี 2 ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) รับหน้าท่ีเป็นแม่งาน มี Core Team จาก 
4 กระทรวงเดิมรว่มท�างานอยา่งเข้มแข็ง โดย สถจ. ยังคงรับผิดชอบดูแลเด็กปฐมวัย และ ศพด. เชน่เดิม 
ขณะท่ี พมจ. รับผิดชอบเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และปีนี้ทางโครงการฯ ได้เพิ่ม
กลุ่มเป้าหมายใหม่คือ เด็กกลุ่มเสี่ยงท่ีจะหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยมี ศธจ.ขอนแก่นเป็น
ผู้รับผิดชอบหลัก รว่มกับ สสจ. ขอนแก่นเข้ามารับหน้าท่ีดูแลเรื่องคุณภาพชีวิต และมีภาคประชาสังคม
เข้ารว่มเป็นภาคีเครือขา่ยในการให้ความชว่ยเหลือด้านต่าง ๆ

นอกจาก 4 กระทรวงหลักท่ีขับเคล่ือนการท�างานแล้ว นางกฤษณา บอกว่า ในปีท่ี 2 ทีมมีกลไก
การชว่ยเหลือระดับจังหวัด ท่ีมทีีมสหวิชาชพีเขา้มาชว่ยสรา้งความเข้าใจด้านการชว่ยเหลือกลุม่เปา้หมาย
ให้กับ CM ด้วย สว่นกลไกการชว่ยเหลือระดับอ�าเภอและต�าบล ทีมงานมองว่า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) นักพัฒนาชุมชน สภาเด็กและเยาวชน รวมท้ังก�านัน และผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้มี
ความใกล้ชดิกับคนในพ้ืนท่ี สามารถส�ารวจ เก็บขอ้มลู และวางแผนการชว่ยเหลือได้ตรงกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายมากท่ีสุด จึงเพิ่ม CMS ระดับอ�าเภอและต�าบล เพ่ือจัดการดูแลช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนท่ีของตนเองได้ หากเด็กนอกระบบฯ คนใดท่ีการช่วยเหลือเกินก�าลังของ CMS  
ระดับอ�าเภอและต�าบล ก็สามารถสง่ต่อมายัง CMS จังหวัดชว่ยเหลือได้ทันที

เพื่อให้การท�าโครงการฯ ในทุกระดับสามารถขับเคล่ือนงาน
ไปได้อย่างราบรื่น ทีมงานได้จัดให้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง
รว่มกัน (MOU) ระดับจังหวัด โดยผู้รว่มลงนาม นอกจาก 4 กระทรวง
หลักแล้ว ยังมีหัวหน้าส่วนราชการระดับท้องท่ีและท้องถ่ินท้ัง 
26 อ�าเภอ ให้ความร่วมมือตามบทบาทหน้าท่ี และความถนัดของ
ตนเอง เนื่องจากในปีท่ี 2 จังหวัดขอนแก่นขยายพื้นท่ีการด�าเนินงาน
เพิ่มขึ้น 5 อ�าเภอ เป็น 8 อ�าเภอ คือ อ�าเภอหนองนาค�า อ�าเภอ 
โคกสูง อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย อ�าเภอบ้านฝาง และอ�าเภอหนองเรือ  
โดยต้ังเป้าช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ 800 คน เป็นเด็กเปราะบาง 
เสีย่งหลดุจากระบบการศกึษา 200 คน จากเปา้หมายส�ารวจ ท้ังหมด 
20,737 คน ส�าหรับเด็กปฐมวัยได้รับการช่วยเหลือ 7,402 คน  
และ ศพด. ยังคงเป็น 35 ศูนย์เดิมท่ีต้องการพัฒนาศูนย์ต่อเนื่อง 
จากปีท่ีแล้ว แต่เน้นเรื่องนวัตกรรมและการต่อยอดเป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กต้นแบบในพื้นท่ีชุมชน
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นางกฤษณา บอกว่า การขยายพื้นท่ีท�างาน ขยายกลุ่ม
เป้าหมายในปีน้ี เป็นการน�าร่องช่วยเหลือเด็กเปราะบางท่ีก�าลัง 
เรียนอยู่แต่มีความเสี่ยงจะหลุดจากระบบการศึกษาเน่ืองจาก 
ปัญหาด้านต่าง ๆ เช่น ความยากจน ปัญหาครอบครัว เป็นต้น  
โดยมีครูประจ�าชั้นในโรงเรียน หรือครูแนะแนวท�าหน้าท่ีเป็น CM 
คอยดูแลเด็ก มี อาจารย์นิสาพร	 วัฒนศัพท์	 หัวหน้าโครงการ	
พัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี	 (Case	Management	
System)	มาสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่ องการดูแลเด็กจนจบ 
การศึกษาภาคบังคับ การบริหารจัดการเงินชว่ยเหลือ ตลอดจนยุติ
การช่วยเหลือเมื่อเขาสามารถดูแลตัวเองได้ในระดับหน่ึงแล้ว

“นอกจากน้ีทีมงานยังได้ประสานภาคีเครือข่ายด้านการ
ศกึษาท่ีท�างานกับเด็กเปราะบางท้ัง 9 หนว่ยงานหลัก คือ ส�านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น (สพป.) เขต 1 ถึง เขต 
5 ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ขอนแก่น (สพม.) 7, 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น, เทศบาลนครขอนแก่น ท่ีมี
โรงเรียนในสังกัด 11 โรงเรียน รวมท้ังโรงเรียนเอกชนท่ีอยู่ภายใต้
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดอีก 129 แหง่ มารว่มกันระดมแนวคิด
และออกแบบการชว่ยเหลือรว่มกับครูในโรงเรยีน เพ่ือใหส้อดคล้อง
กับบริบทพื้นท่ีและตัวเด็ก ด้วยหวังว่าการช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้จะ
เกิดความย่ังยืน เพราะไม่ได้ช่วยเหลือเร่ืองเงินเท่าน้ัน แต่ยังเกิด
ระบบการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้อย่างต่อเนื่ อง ท้ังยังเกิด
การท�างานท่ีเชื่อมโยงกันของหน่วยงานในพื้นท่ีจังหวัดขอนแก่น
อีกด้วย”

ถึงแม้ว่าการท�างานโครงการจัดการศึกษาเชงิพื้นท่ีฯ จังหวัด
ขอนแก่น ในปีท่ี 2 จะมีความท้าทายเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัว แต่นาง
กฤษณามองว่า ประสบการณ์และการเรียนรู้ตลอด 1 ปีท่ีผ่านมา 
ท�าให้ทีมงานจากท้ัง 4 กระทรวงเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนเอง
ชัดเจน เกิดความร่วมมือท่ีแน่นแฟ้นมากขึ้น ทีมงานทุกคนพร้อม
ท�างานและมีความต้ังใจท่ีจะท�าให้โครงการฯ นี้กลายเป็น ‘โมเดล’	
การช่วยเหลือเด็กในพื้นท่ี โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายในระดับ
จังหวัด ระดับอ�าเภอ และระดับต�าบลท�างานเช่ือมประสานกัน
มากขึ้น และสามารถน�าแนวทางการท�างานนีไ้ปต่อยอดและพฒันา
จังหวัดในด้านอ่ืนต่อไป เรียกได้ว่าเป็นการท�างานแบบบูรณาการ
อยา่งแท้จริง 

นักพัฒนาชุมชน 
กับบทบาทการช่วยเหลือ
เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กในชุมชน 

นางสาวนิลาวัลย์	 ผิวผาง	 หรือ	 พี่นิ	 ผู้จัดการ
รายกรณ	ี(CM	:	Case	Manager) เล่าว่า เธอเปน็นกัพัฒนา
ชุมชน เทศบาลต�าบลบา้นโคก อ�าเภอโคกโพธิไ์ชย จังหวัด
ขอนแก่น รบัผดิชอบงานของชุมชนท้ังหมด ท้ังการวางแผน
ชว่ยเหลือคนในพื้นท่ีท่ีมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ 
ความเปน็อยู ่การศกึษา การลงพื้นท่ีส�ารวจเพ่ือใหเ้บีย้เล้ียง
คนชรา ชว่ยเหลือคนพิการ และสง่ต่อแผนการชว่ยเหลือ 
ไปยัง พมจ. บทบาทของเธอจึงเปรียบเสมือนคนกลางท่ี
คอยประสานระหว่างชุมชนกับส�านกังานพฒันาสงัคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น (พมจ.) เมื่อมี
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีฯ จังหวัดขอนแก่น เกิดขึน้
และหนว่ยงานท่ีเธอท�างานอยูร่ว่มเป็นภาคีเครอืขา่ยในการ
ท�างาน ประกอบกับเธอเป็นคนบ้านโคก ท่ีมีความใกล้ชิด 
กับคนในพื้นท่ีท้ังด้านการท�างานและความสมัพนัธส์ว่นตัว 
คนในพื้นท่ีจึงไว้วางใจและให้ความรว่มมืออยา่งดี

“การเป็นนักพัฒนาชุมชน และผู้จัดการรายกรณี 
หรือ CM ถือเป็นข้อดี เพราะเรามีข้อมูลจาก พมจ. เป็น 
ทุนเดิมอยูแ่ล้ว เมื่อได้รับข้อมูลจากโครงการฯ ของ กสศ. 
เข้ามาเพิ่มเติมท�าให้เราสามารถส�ารวจ ตรวจสอบ และ
เก็บข้อมูลได้ถูกต้องรวดเร็วข้ึน ยิ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเรารับรู้ปัญหาเบื้องต้นอยู่แล้ว การท�างานก็ยิ่งง่ายขึ้น 
ท่ีส�าคัญการเปน็ CM ท�าใหส้ามารถวางแผนและออกแบบ
การช่วยเหลือท่ีสอดคล้องและเติมเต็มกับความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายได้รอบด้านมากขึ้น”

กฤษณา เสมหิรัญ

ทุกคร้ังท่ีลงพื้นท่ีพี่นิจะพบเจอปัญหาหลากหลาย
ท่ีเกิดข้ึนกับคนในพ้ืนท่ี เพราะแต่ละคนมีปัจจัยเส่ียงและ
บริบทท่ีไม่เอ้ืออ�านวยต่อการด�ารงชีวิต เธอจึงต้องการให้
ทุกคนในชุมชนได้เข้าถึงสวัสดิการท่ีครอบคลุมและได้รับ
โอกาสท่ีน�าไปสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น พี่นิ บอกว่า 
เมื่อก่อนใครอยู่หน่วยงานไหน	รบัผิดชอบอะไรก็ท�าไป	
ไม่มกีารบูรณาการท�างานรว่มกัน	แต่พอมโีครงการฯ	นี้
เข้ามาท�าให้เกิดการเชื่อมโยงการท�างานที่เป็นระบบ
มากขึ้น ท�าให้เธอสามารถวางแผนการช่วยเหลือเด็ก
ได้ครอบคลุมและรอบด้านเพื่อส่งต่อให้กับ 4 หน่วยงาน
หลักได้จัดกระบวนการช่วยเหลือท่ีสอดคล้องกันได้
ในคราวเดียว 

“โครงการนีท้�าใหเ้รามองเหน็วิธกีารชว่ยเหลือเด็ก
ท่ีมากกว่า 1 ช่องทาง ยิ่งท�าให้เรามีพลังและไม่รอช้า
ท่ีท�าหน้าท่ีตรงนี้ให้ดีท่ีสุด”

นิลาวัลย์ ผิวผาง
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‘โอกาส’ ช่วยสานต่อความฝัน

นางสาวชนาพร	 ถึงปัดชา	หรือ	 แอน	อายุ	 15	 ปี	 นักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 4	 โรงเรยีน	
โคกโพธิ์ไชยศึกษา	 อ�าเภอโคกโพธิ์ไชย	 จังหวัดขอนแก่น อาศัยอยู่กับยายเพียง 2 คน รายได้ 
จากครอบครัวมาจากเบี้ยผู้สูงอายุเดือนละ 700 บาท และเงินท่ีพ่อส่งมาให้จากกรุงเทพฯ เดือนละ  
500-1,000 บาท ซ่ึงไม่เพียงพอส�าหรับใช้จ่ายในครัวเรือน 

“วันไหนไม่ได้ไปโรงเรียน ก็ไม่ได้กินข้าวกลางวัน หรือ 
บางครั้งก็ต้องกินข้าวเหนียวกับเกลือแทน เพราะไม่มีเงิน แต่ถ้า 
วันไหนได้รับเงินค่าจ้างร�าหน้าไฟครั้งละ 100-500 บาท ก็พอจะ
เยียวยาไปได้วันต่อวัน” 

แอนเป็นเด็กสาวท่ีมีความสามารถด้านนาฏศิลป์ อาจ 
เป็นเพราะชอบดูลิเกมาต้ังแต่เด็กท�าให้เธอสนใจศิลปะแขนงนี้
ต้ังแต่เด็กและสามารถท�าออกมาได้ดี เธอเป็นนางร�าประจ�าโรงเรยีน  
ทุกวันหลังเลิกเรียนก็จะกลับมาซ้อมร�าอยู่หน้ากระจก ได้ร�า 
งานโรงเรียน งานเกษียณข้าราชการ และร�าหน้าไฟ จึงท�าให้เธอ 
พอมีรายได้เล็ก ๆ น้อย ๆ ไว้ใช้จ่ายยามจ�าเป็น

“หนูคิดมาโดยตลอดว่า	จะมโีอกาสเรยีนจบชั้น	ม.6	หรอืเปล่า	วันทีไ่ม่ได้เรยีนหนังสอืจะมาถึง	
วันไหน	แต่เม่ือได้เจอพี	่ๆ 	จากโครงการฯ	เขา้มาชว่ยเหลือ	ท�าใหห้นูมองเหน็โอกาสทีจ่ะได้เรยีนหนังสอื
จนจบชั้น	ม.6	และยงัท�าใหค้วามฝันทีอ่ยากเป็นต�ารวจของหนูกลับคืนมาอกีครัง้”

พี่นิ เสริมต่อว่า เธอลงพื้นท่ีน�าเงินเบี้ยเล้ียงมาให้ยายทุกเดือนและพบกับแอน เมื่อได้พูดคุย
สอบถามถึงสภาพความเป็นอยู่และปัญหาท่ีเกิดขึ้นพบว่า แอนมีความเสี่ยงท่ีจะหลุดออกจากระบบการ
ศึกษาได้ตลอดเวลา เธอจึงน�าขอ้มูลของแอนสง่ใหค้ณะกรรมการระบบการดแูลเด็กแบบรายกรณี (CMS : 
Case Management System) พิจารณา ซึ่งคณะกรรมการท้ัง 4 หนว่ยงานต่างมีความคิดเห็นไปในทาง
เดียวกันว่า การเฝ้าระวังและช่วยเหลือเด็กในระบบการศึกษาไม่ให้หลุดออกจากระบบก็มีความส�าคัญ
ไมแ่พ้กัน ด้วยเหตุนี้การชว่ยเหลือกลุ่มเปราะบางเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาจึงเริ่มต้นขึ้น 

เมื่อผา่นเกณฑ์คัดกรองพี่นิจึงสง่ต่อเคสของแอนให้ทีมสหวิชาชีพออกแบบการชว่ยเหลือ ท้ังการ
ประสานงานกับโรงเรียน โดยให้ครูประจ�าชั้นของแอนท่ีเป็น CM คอยดูแลและติดตามช่วยเหลือใน
โรงเรียน ตลอดจนประสานงานกับหนว่ยงานภาควิชาการศึกษา และภาคประชาสังคมเพื่อเป็นชอ่งทาง
ให้โรงเรียนสมัครขอทุนการศึกษาท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์ให้กับแอนด้วย 

นอกจากนี้ ทาง ดร.สุภชัย	 จันปุ่ม	ศธจ.ขอนแก่น	และนายสุภวัฒน์	หนูพรกิ	พมจ.ขอนแก่น	
ได้น�าทีมสหวิชาชพีหลายภาคสว่นและภาคเอกชนคือ นางพรณ	ีสมึ	ิบรษัิท	โตเกยีวมอเตอร	์(ประเทศไทย)	
จ�ากัด ลงพื้นท่ีมอบทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภคบริโภคจากบุคลากร ศธจ. ท่ีรว่มระดมทุนชว่ยเหลือ
ให้แอนอีกด้วย

หากปลายทางความส�าเรจ็ทีเ่กิดขึน้คือเด็กและเยาวชนซึง่เป็นทรพัยากรทีล่�าค่า	
ได้รับการศึกษาและพัฒนาทักษะอาชีพ	หัวใจส�าคัญของความส�าเร็จย่อมเกิดจาก	
ความรว่มมือรว่มใจของคนท�างาน	และหน่วยงานทกุระดับ	โดยเฉพาะผูน้�าของแต่ละ
หน่วยงาน	 ได้ให้การส่งเสริม	 สนับสนุน	ช่วยเหลือและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่าง	
การท�างาน	รวมท้ังเกิดความตระหนักรูแ้ละมองเห็นความส�าคัญของการสรา้งโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างจริงจังที่น�าไปสู่การลดความเหล่ือมล�า
ด้านการศกึษาของจังหวัดขอนแก่นได้

ชนาพร ถึงปัดชา
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จังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่มากที่สุดในประเทศไทย
มีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นชุมชนเมืองกึ่งชนบท
เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจและสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

กลไกพ้ืนที่ร่วมใจ 
เดินหน้าสร้างเครอืข่าย 
เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา

เมื่ อความเจริญรุดหน้า สิ่ง ท่ีเกิดข้ึนมาคือ  ‘ความเหล่ือมล�าทางสังคม’ 
โดยเฉพาะความเหล่ือมล�าทางด้านการศึกษา ซึ่งข้อมูลสถานการณ์จังหวัดนครราชสีมา
เมื่อปี 2562 ระบุว่า คุณภาพทางและโอกาสทางการศึกษาของเด็กในเมืองและในชนบท
ของจังหวัดนครราชสีมาไม่เท่าเทียมกัน เด็กในเมืองจะได้รับโอกาสทางการศึกษาดีกว่า 
ด้วยเหตนุี ้จังหวัดนครราชสมีาจึงได้จัดท�ายุทธศาสตร์การพฒันาการศกึษาของจังหวัด โดย
มุง่เนน้การพฒันาและจัดการศกึษาใหป้ระชากรในจังหวัดเขา้ถึงโอกาสทางการศกึษาและ
เรียนรู้ตลอดชีวิต รวมท้ังสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 
พร้อมกับยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกระดับให้สอดคล้อง
กับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษท่ี 21 
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เร ิ่มต้นสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษา
เพื่อเด็กโคราช

ปี 2562 กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา หรอื กสศ. จัดท�าโครงการ
จัดการศกึษาเชงิพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา เพ่ือชว่ยเหลือผู้ขาดแคลน
ทุนทรัพย์ ลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษา ตลอดจนเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพ
และประสิทธิภาพครู โดยมีแนวคิดคือ ‘พัฒนากลไกความรว่มมือ’ ให้เกิดข้ึนใน
พื้นท่ี และเกิดการแลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา รวมท้ังเกิดการพัฒนา
ระบบข้อมูลให้สามารถวางแผนช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีเข้าไม่ถึงโอกาส
ทางการศึกษา อันน�าไปสู่การส่ือสารเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของคนในพ้ืนท่ี

ท้ังนี้  แนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 
ประกอบกับประสบการณ์ท�างานร่วมกับส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียน
รู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) เมื่อปี 2558 ท่ีผ่านมา ท�าให้จังหวัดนครราชสีมา 
สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2562 โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา		
เป็นหน่วยงานรับทุน	 มี	 นายวิเชียร	 จันทรโณทัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดใน	
ปีน้ัน	 เป็นประธานที่ปรึกษาโครงการฯ	และแต่งต้ังคณะท�างานกลไกสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัดขึ้น	 มี	 ดร.อารยี์	 ศรอี�านวย	 เป็น	
ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ	มมีหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา	ส�านักงานส่งเสรมิ	
การปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครราชสีมา	กศน.	และศูนย์จิตอาสาประชารัฐ		
เป็นทมีเลขานุการ 

นอกจากนี้ ยังมีภาคีเครือข่ายร่วมเป็นคณะท�างานกลไกระดับจังหวัด ท้ัง
ภาครัฐและภาคประชาสังคม โดยภาครัฐประกอบด้วย ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหาย
จากการค้ามนุษย์ สถานคุ้มครองคนไร้ท่ีพึ่งบ้านเมตตา และภาคประชาสังคมคือ 
สมาคมประชาสังคมโคราช เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อมหมูบ่้าน มูลนิธิชุมชนโคราช หอการค้าจังหวัด องค์กรพัฒนาเด็กและ
เยาวชน และผู้ทรงคุณวุฒิ เข้ามารว่มขับเคล่ือนการท�างาน โดยปีแรกด�าเนินการ
ในพื้นทีอ่�าเภอเมืองนครราชสมีา	ครอบคลมุ	24	ต�าบล	ต้ังเป้าหมายการชว่ยเหลือ	
3	กลุ่ม	 คือ	 เด็กปฐมวัย	 เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา	และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก	(ศพด.)

ปีแรกของการขับเคล่ือนงาน คณะท�างานกลไกฯ เน้นสร้างความเข้าใจ
และวิธกีารท�างานของโครงการฯ เป็นหลัก เน่ืองจากเป็นโครงการฯ รูปแบบใหม่ 
รวมท้ังแนวทางการท�างานของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน การขับเคล่ือนงาน	
ในครึง่ปีแรกจึงเป็นการเรยีนรูแ้ละปรบัเปลีย่นการท�างานรว่มกันไปพรอ้ม	ๆ 	กับ

การด�าเนินงานโครงการฯ	เป็นสว่นใหญ ่เม่ือคณะท�างาน
กลไกฯ เริม่เข้าใจแนวทางการท�างานไปในทิศทางเดียวกัน 
คณะท�างานจึงจัดประชุมสร้างความเขา้ใจโครงการฯ และ
จัดต้ังกลไกระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และต�าบล ใหกั้บทีมงาน
ท่ีท�างานกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ี ดังนี้ 1.	ครู	ศพด. เป็น
ผู้ส�ารวจและบันทึกข้อมูลเด็กปฐมวัย 2.	ครู	กศน. เป็น 
ผู้ส�ารวจและเก็บข้อมูลเด็กนอกระบบฯ และ 3.	องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน	 (อปท.) ร่วมส�ารวจและคัดเลือก 
ศพด. ท่ีต้องการพัฒนาศูนย์ พร้อมกับอบรมการใช้
แอปพลิเคชันและการลงข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อ 
การดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา หรือ Thai 
Out of School (THAI OOSC) ให้กับครู กศน. และ 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการดูแลเด็กปฐมวัย หรือ ABE  
Information System ส�าหรับส�ารวจและบันทึกข้อมูล 
ให้กับครู ศพด. ในพื้นท่ี

เมื่อมีความรู้ความเข้าใจรูปแบบการท�างานและ
การใชเ้ครื่องมอืแล้ว กลไกหลักท่ีขบัเคล่ือนการท�างานกับ
เด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบฯ จึงเริ่มลงพื้นท่ีส�ารวจ
ข้อมูล โดยเด็กนอกระบบฯ มีกลไกส�ารวจและเก็บข้อมูล
ระดับอ�าเภอ คือ เครือข่ายครู กศน. และท�าหน้าท่ีเป็น
ผู้จัดการรายกรณี (CM : Case Manager) วางแผนการ
ชว่ยเหลือเด็ก ๆ  โดยม ีอปท. ก�านัน ผูใ้หญบ่า้น อาสาสมคัร
สาธารณสุขหมูบ่้าน (อสม.) อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ร่วมส�ารวจ
และเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 24 ต�าบล แต่ช่วงต้นปี 2563 
เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ท�าให้การลงพื้นท่ีส�ารวจ
กลุ่มเป้าหมายต้องหยุดชะงัก เนื่องจากจังหวัดประกาศ
มาตรการควบคุมโรค ครู กศน. จึงไม่สามารถลงพื้นท่ี
เก็บข้อมูลเพื่อวางแผนการช่วยเหลือได้
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กลไกพื้นที่ 
ร่วมเดินหน้าช่วยเหลือ
เด็กนอกระบบฯ

อย่างไรก็ตามสถานการณ์โรคระบาดดังกล่าว ส่งผลให้การ
ท�างานเว้นชว่งเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับครู กศน. มีภาระงาน
มาก การลงพื้ นท่ีเก็บข้อมูลเพื่ อวางแผนการช่วยเหลือจึงเกิด 
ความล่าชา้ ด้าน นายสมพงษ์	แสงศริ	ิประธานเครอืข่าย	ทสม. และ
ภาคเีครอืขา่ยคณะท�างานโครงการฯ	เหน็ว่า กศน. ซึง่เป็นกลไกหลัก
ไม่สามารถขับเคล่ือนงานต่อได้ จึงหารือกับคณะท�างานเพ่ือ 
เปลีย่นวิธกีารท�างานโดยประสานไปยงัภาคเีครอืข่ายท้ัง	24	ต�าบล		
ทีม่ท้ัีง	ทสม.	อสม.	และผูน้�าชุมชน	รวมท้ังนายสมพงษ์	ได้ลงพื้นที	่

ส�ารวจ	และท�าหน้าทีเ่ป็นผูจั้ดการรายกรณ	ี(CM	:	Case	Manager)	
สอบถามความต้องการช่วยเหลือและคัดกรองเด็กนอกระบบฯ		
ในต�าบลตนเอง	เมื่อผา่นการคัดกรองตามเกณฑ์ของ	กสศ.	จึงลง	
พื้นทีเ่พื่อวางแผนการชว่ยเหลือเด็กและสง่ต่อใหกั้บคณะกรรมการ
ฝ่ายพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี	 (CMS	 :	 Case	
Management	System)	ซึ่งเป็นคณะท�างานกลไกระดับจังหวัด
รว่มพิจารณาแผนการช่วยเหลือ

“เราใช้ภาคประชาชนเข้ามาช่วยขับเคล่ือนการท�างานในพ้ืนท่ี เพราะพวกเขาใกล้ชิดและเข้าใจ
บริบทในพื้นท่ีตัวเองดี กลุ่มเป้าหมายก็ให้ความร่วมมือ ท�าให้สามารถวางแผนช่วยเหลือได้ตรงกับ
ความต้องการ” นายสมพงษ์ กล่าวและเสริมต่อว่า ภาคประชาชนในแต่ละต�าบลสว่นใหญจ่ะสวมหมวก
หลายใบ คนท่ีเป็นเครอืขา่ย ทสม. ก็จะเป็น อสม. ในพื้นท่ีด้วย โดยแต่ละพื้นท่ีจะม ีอสม. 5-6 คน กระจาย
อยู่ตามหมู่บ้าน ท�าให้การลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลและคัดกรองเด็กท่ัวถึง แต่ด้วยระยะเวลาที่จ�ากัดท�าให้
ส�ารวจเด็กนอกระบบฯ	ได้เพยีง	2,278	คน	จากท้ังหมด	11,611	คน	มเีด็กที่ผ่านการคัดกรองและ
ต้องการความช่วยเหลือเพยีง	172	คน	และสามารถช่วยเหลือได้จรงิ	80	คน	เป็นเด็กปฐมวัย	ช่วงอายุ	
2-6	ปี	จ�านวน	46	คน	โดยทาง	CMS	ได้ประสานกับ	อสม.	ผูใ้หญ่บา้น	อปท.	และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	
เพื่อสง่เข้าเรยีนในระดับอนุบาลและศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	สว่นเด็กโต	ช่วงอายุ	7-21	ปี	จ�านวน	34	คน	
ต้องการฝึกอาชพี	15	คน	เรยีนต่อ	13	คน	และอกี	6	คน	ต้องการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือพัฒนาศกัยภาพ
ตนเองก่อนเรยีนต่อหรอืฝึกทักษะอาชพี	

ส�าหรับการชว่ยเหลือเด็กปฐมวัย ถึงแมว่้า ครู ศพด. 
จะมีความรู้ความเข้าใจด้านแอปพลิเคชันแล้วก็ตาม  
แต่ด้วยภาระหน้าท่ีการท�างานท่ีต้องดูแลเด็กเล็ก จึง 
ไม่สามารถลงพื้นท่ีส�ารวจเด็กได้ตามเวลาท่ีก�าหนด ต้อง
ใช้เวลาหลังเลิกเรียนและเสาร์อาทิตย์ลงพื้นท่ีส�ารวจ 
คณะท�างานจึงลงพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมกระตุ้น สร้างก�าลังใจ 
ช่วยออกแบบ และให้ค�าแนะน�าวิธีการลงพื้นท่ีพูดคุย
เพื่ออธบิายวิธีการชว่ยเหลือเด็กให้ผูป้กครองรบัรู้ รวมท้ัง
อธิบายการบันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชันและในระบบ
สารสนเทศให้กับครู ศพด. ท้ัง 50 คน จาก 44 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หลังจากนั้น 
ครู ศพด. จึงส�ารวจกลุ่มเป้าหมายท้ังหมด 2,278 คน 
จากการลงพื้นท่ีและส�ารวจเด็กใน ศพด. พบเด็กท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ได้รับความชว่ยเหลือจ�านวน 488 คน และต้องการ
ความชว่ยเหลือ 96 คน 

สว่น ศพด. 44 แหง่ ในพื้นท่ีอ�าเภอเมืองนครราชสีมา
ท่ีต้องการพัฒนาศูนย์ฯ คณะท�างานกลไกระดับจังหวัดฯ 
คัดเลือกจากมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ปี 2561 ท้ัง 3 มาตรฐาน คือ 1. การบริหารจัดการ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. ครู ผู้ดูแลเด็กให้การดูแล
และจัดประสบการณ์การเรียนรู้ และการเล่นเพ่ือพัฒนา
เด็กปฐมวัย และ 3. คุณภาพเด็กปฐมวัย โดยม ีศพด. 3 แหง่
ท่ีได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ คือ ศพด.หนองกระทุ่ม 
ศพด.ท้าวสุระซอย 3 และ ศพด.ราชนิกุล ซึ่งท้ัง 3 ศพด.  
ได้จัดท�าแผนพัฒนาศูนย์ ท�าโครงการยกระดับการเข้าถึง
สื่อการอ่านและการอ่านหนังสือในเด็กปฐมวัย

ถึงแม้ว่า การด�าเนินงานโครงการฯ ในปีแรกจะมี
ความท้าทายเกิดข้ึนท้ังเร่ืองการปรับเปล่ียนรูปแบบการ
ท�างาน สถานการณ์โรคระบาด และการเปล่ียนผ่าน
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ท�าให้การช่วยเหลือเด็กไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ แต่นายสมพงษ์ มองว่า การท�างาน
ปีแรกเป็นเร่ืองของการจัดการ การสร้างความเข้าใจ 
โครงการฯ และการแก้ปัญหา คนท�างานได้เรียนรู้  
ซึ่งกันและกัน จนเกิดความสัมพันธ์เช่ือมโยงขึ้นในพื้นท่ี 
เงินช่วยเหลือไปถึงเด็กในพื้นท่ีจริง ๆ ส่งผลให้วิธีคิด
วิธีท�างานของคนท�างานเปล่ียนไป แน่นอนว่าในปีท่ี 2 
การท�างานต้องมีประสิทธิภาพเพิม่ขึ้นกว่าเดิม

“ถ้ามองด้านการช่วยเหลือถือ ว่าประสบ
ความส�าเร็จ	 เพราะเราช่วยเหลือเด็กได้ตรงตาม
ความต้องการของเขาเป็นหลัก	 ไม่ว่าจะเป็นการเข้า
เรยีนต่อ	 ฝึกอาชพี	หรอืเตรยีมความพรอ้มเพื่อพัฒนา
ตนเอง	ที่ส�าคัญคือ	 เราช่วยเหลือเด็กได้รอบด้านขึ้น	
เพราะเรามีเครือข่ายจิตอาสาที่ท�างานหลายด้าน	 ท้ัง
การศกึษา	คณุภาพชวิีต	การฝึกทักษะอาชพี	ซึง่น�าไปสู่
การสรา้งโอกาสและความเสมอภาคในชวิีตของเขาได้” 
นายสมพงษ์ กล่าวท้ิงท้าย

สมพงษ์ แสงศิริ 
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พรพิมล รัตนจันทร์

เดินหน้า สร้างเครอืข่าย 
สร้างความเสมอภาค
เด็กโคราช ปี 2

ถึงแม้ว่าในปีแรกจะมีความท้าทายเกิดข้ึนตลอด
ระยะเวลาการท�างาน แต่ประสบการณ์ท่ีคณะท�างานได้รับ
ท�าให้แนวทางการด�าเนินงานโครงการฯ ปีท่ี 2 ชดัเจนยิง่ขึน้ 
โดยปีน้ีสมาคมประชาสังคมโคราชเป็นหน่วยงาน
รบัทุน	ท�างานรว่มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา	
มี	 ดร.ปรีชา	 อุยตระกูล	 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ	
พรอ้มด้วยองค์การบรหิารสว่นจังหวัด	(อบจ.)	เครอืข่าย
อาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ	 ส�านักงาน
ส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจังหวัด	ผู้ทรงคุณวุฒิ	 รว่ม
เป็นคณะท�างาน	หรอื	Core	Team	

ด้วยภารกิจงานหลักทีล้่นมือของ	ดร.ปรชีา	ทาง
คณะท�างานจึงมอบหมายให้  นายสมพงษ์	 แสงศิริ	
ประธานเครือข่าย	 ทสม.	 และ	 CM	 ในขณะน้ัน	 เป็น 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ต่อ เพราะเข้าใจการท�างาน 
ของคนในพื้นท่ี และสามารถประสานงานภาคีเครือข่าย
ท้ังจังหวัดได้เป็นอย่างดี	 เมื่อการจัดต้ังคณะท�างานหลัก
ลงตัวแล้ว จึงได้ออกแบบกลไกการท�างานระดับจังหวัด
ทีม่าจาก	4	ภาคสว่น	คือ	ภาคประชาสงัคม	ภาคราชการ	
ภาควิชาการ	และภาคครอบครัวและชุมชน	 เพื่อร่วม
ขับเคล่ือนการท�างานในพื้นที่	 32	อ�าเภอ	 กับเครอืข่าย	
32	อ�าเภอ	คือ	นายอ�าเภอ,	คณะกรรมการพฒันาคณุภาพ
ชวิีตระดับอ�าเภอ	(พชอ.)	ทีม่เีครอืข่าย	332	ต�าบลหรอื
ครอบคลมุท้ังจังหวัด,	 เครอืข่ายจิตอาสา,	อสม.,	อพม.,	
ทสม.,	อปท.,	กศน.,	ก�านัน	และผู้ใหญ่บ้าน	ขับเคล่ือน
งานระดับอ�าเภอ	 โดยท�างานกับ	3	กลุ่มเป้าหมายเดิม		
คือ	 เด็กปฐมวัยจ�านวน	 7,900	 คน,	 เด็กนอกระบบฯ	
12,984	คน,	ศพด.	ที่ต้องการพัฒนาศูนย์ฯ	28	ศพด.		
และ	 3	 ศพด.	 ที่พัฒนาต่อเน่ืองจากปีแรก	 รวมเป็น		
31	ศพด.	และ	1	กลุ่มเป้าหมายใหม่	คือ	เพิ่มการท�างาน
เฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาด้วย

เป็น CM ด้วย เนื่องจากผู้ส�ารวจเป็นคนเจอเด็กและรับรู้ปัญหาจึง
สามารถวางแผนการชว่ยเหลือและสง่ต่อให้กับ CMS ระดับอ�าเภอ 
ซึ่งเป็นคณะท�างานระดับอ�าเภอ พิจารณาการชว่ยเหลือทันที

“ไม่ใช่แค่ปรับเปลี่ยนคนท�างานเท่าน้ัน	 แต่เราจะให้	
เครอืข่ายจิตอาสาในพื้นทีช่่วยกันดูว่า	หากพื้นทีไ่หนมคีนท�างาน
ไม่เพยีงพอก็จะประสานให้เครอืข่ายเข้ามาช่วยทันที	ท�าให้การ
ท�างานช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ	เดินหน้าไปได้ด้วยดี” 

นายสมพงษ์ กล่าวเสริมว่า นอกจากเด็กนอกระบบฯ ทาง
คณะท�างานเห็นว่ายังมีเด็กในจังหวัดนครราชสีมาท่ีเป็นกลุ่ม
เปราะบางและเสี่ยงหลุดออกจากระบบการศึกษาอยู่เป็นจ�านวน
มาก หากโครงการฯ สามารถช่วยเหลือพวกเขาได้ทันเวลาก็จะ
ช่วยลดความเสี่ยงลงได้ จึงหารือกับ อบจ. และให้เครือข่าย
จิตอาสา รวมถึง อสม. และ อพม. ซึ่งเป็น CM ระดับอ�าเภอ ลงพื้นท่ี
ส�ารวจเด็กท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียนสังกัด อบจ. ท่ีเสี่ยงหลุดและ
สอบถามความต้องการชว่ยเหลือต่อไป 

“ถึงแม้ว่าทุนช่วยเหลือของโครงการฯ	 จะไม่สามารถ
ช่วยเหลือพวกเขาได้ตลอด	แต่เรามองว่าการช่วยเหลือเหล่านี้	

เป็นเพยีงบนัไดขั้นแรกเพื่อสานต่อความต้ังใจของเด็ก	อยา่งน้อย
พวกเขาจะได้เรยีนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 หรือ	 ปีที่	 6	 และ
สามารถน�าวุฒกิารศกึษาไปสมคัรงานเพื่อหารายได้เลีย้งดตัูวเอง
และครอบครัว	 รวมท้ังยังเป็นต้นทุนเพื่อสานต่อความฝันใน
อนาคตตามที่ต้ังใจไว้” นายสมพงษ์ กล่าวท้ิงท้าย

ส�าหรับนางพรพิมล มองว่า คณะท�างานทกุคนท้ังในระดับ
จังหวัดจนถึงระดับพื้นที่	 เปรยีบเสมือนน�ามันหล่อล่ืนที่ช่วยให้
กลุ่มเป้าหมายมองเห็นเป้าหมายในอนาคตได้ง่ายขึ้น	และช่วย
ขับเคล่ือนและสร้างการรับรู้ให้คนภายนอกได้เห็นปัญหา	
พรอ้มจะช่วยเหลือเด็กเหล่านี	้ โดยไม่ทอดท้ิงเขา	ทมีงานทุกคน
เปรยีบเสมือนสะพานทีเ่ชื่อมให้กลุ่มเป้าหมายก้าวไปสู่ความฝัน
และการมคีุณภาพชวิีตที่ดีต่อไป

เมื่อออกแบบกลไกเพ่ือขับเคล่ือนงานแล้ว คณะ
ท�างานจึงจัดประชุมการท�างานโครงการฯ ปี 2 ขึน้ พรอ้มกับ
จัดอบรมการใช้แอปพลิเคชันและการลงบันทึกข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศส�าหรับเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบฯ 
เนื่องจากโครงการฯ ขยายพื้นท่ีการท�างานเป็น 32 อ�าเภอ 
จึงต้องสร้างความเข้าใจการท�างานโครงการฯ ให้กับภาคี
เครือขา่ยท้ังภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคประชาสังคม

นางพรพิมล	รตันจันทร	์ รองผู้ช่วยผู้รบัผิดชอบ	
โครงการฯ	 ที่รับผิดชอบการท�างานด้านเด็กปฐมวัย	
กล่าวว่า ปีที	่2	เราต้ังเป้าหมายการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย	
จ�านวน	 2,316	 คน	ซึ่งผู้ส�ารวจและบันทึกข้อมูลเด็ก
ปฐมวัยยังเป็นครู	 ศพด.	 และผู้ ดูแลเด็กจาก	 159	
ศพด.	ส่วนการพัฒนา	ศพด.	 เพิ่มขึ้นจาก	3	ศูนย์	 เป็น		
31	ศูนย์	 โดยมีส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	
รว่มกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมีา	มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล	 และวิทยาลัยนครราชสีมา	 เข้ามาเป็น
ที่ปรึกษาและชี้แนะแนวทางการท�างานเพื่อพัฒนา
ศูนย์ฯ	 พัฒนาครูและพัฒนาเด็กปฐมวัยให้กับคณะ
ท�างานและ	ศพด.	

นายสมพงษ์ กล่าวว่า ส�าหรับการท�างานกับเด็ก
นอกระบบฯ ปี 2	ต้ังเป้าหมายการช่วยเหลือที	่1,000	คน	
โดยยงัคงใช้เครอืข่าย	กศน.	เป็นกลไกหลัก แต่เราพบว่า
ตลอดระยะเวลากว่า 1 เดือนหลังจากเปิดตัวโครงการฯ
หลายอ�าเภอไมมี่การขับเคล่ือนงานเน่ืองจากติดภาระงาน
ประจ�า สง่ผลใหก้ารส�ารวจล่าชา้ การพบเด็กและชว่ยเหลือ
จึงไม่สามารถท�าได้ จึงปรับเปล่ียนกลไกหลักให้เป็นภาค
ประชาชน คือ ทสม. พชอ. และเครือขา่ยสภาองค์กรชุมชน
ต�าบลในจังหวัดเข้ามาท�างานแทน ส่วนอ�าเภอท่ีเป็น
เครือข่าย กศน. สามารถลงพื้นท่ีส�ารวจได้ก็ยังคงใช้
เครอืขา่ยเดิม หลังจากส�ารวจเด็กแล้ว ผู้ส�ารวจจะท�าหนา้ท่ี
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เชื่อมประสานการท�างาน 
ส่งต่อโอกาสให้ถึงมือเด็ก

นายจักรรว	ีแสงจันทร	์IT	Manager	และ	Admin ท่ีนอกจาก
จะท�างานด้านระบบสารสนเทศของโครงการฯ คอยสร้างความเขา้ใจ
การใช้งานระบบตลอดจนการใช้แอปพลิเคชันให้กับผู้ส�ารวจแล้ว 
ยังเชื่อมประสานการท�างานด้านข้อมูลการส�ารวจระหว่างคณะ
ท�างานกับภาคีเครือข่ายท้ัง 32 อ�าเภอ รวมถึงลงพื้นท่ีไปพร้อมกับ
ทีมงานเพื่ อติดตามการช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ ของจังหวัด
นครราชสีมาด้วย

“ผมได้มีโอกาสท�างานร่วมกับคนในพื้นท่ี รวมไปถึงเด็ก
กลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ท�าให้ผมมองเห็นความต้ังใจและ
การร่วมมือท�างานช่วยเหลือเพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้กับ
เด็กในพื้ นท่ี ในขณะเดียวกันเด็กและครอบครัวเมื่ อได้รับรู้ว่า 
มีความช่วยเหลือเข้ามาหา พวกเขาก็พร้อมให้ความร่วมมือเต็มท่ี 
เห็นว่าการเข้ามาชว่ยเหลือของโครงการฯ เป็นเหมือนโอกาสท่ีชว่ย
พัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีข้ึน” นายจักรรวี กล่าว

“ตัวอยา่งเชน่ นางสาวกรุณา	มูลจัด	หรอื	น้องมุก	วัย	18	ปี 
ท่ีเรียนจบชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 และไมมี่โอกาสเรยีนต่อเพราะฐานะ
ทางบ้านยากจน มุกกลายเป็นเด็กนอกระบบฯ ต้องออกมาท�างาน
รบัจ้างเป็นพนักงานเสริฟ์อาหาร เมื่อครู กศน. เครอืขา่ยจิตอาสา และ
ทีมสหวิชาชีพ ลงพื้นท่ีส�ารวจจึงสอบถามความต้องการช่วยเหลือ  
ซึ่งมุกบอกกับครูว่า เธออยากเรียนหนังสือ และอยากเป็นเชฟ  
ครูจึงวางแผนช่วยเหลือให้สมัครเรียน กศน. เพื่อให้จบชั้นมัธยม 
ศึกษาปีท่ี 6 โดยระหว่างเรียนมุกจะท�างานไปด้วย แต่ผลกระทบ	
จากการระบาดของโรคโควิด-19	 ท�าให้ร้านอาหารปิดตัวลง		
มุกไม่ได้ท�างานต่อ	คณะท�างานจึงวางแผนส่งต่อให้มุกได้ท�างาน
ในครวัราชภัฏซึ่งขณะน้ันต้องการคนท�างานพอด	ีมรีายได้วันละ	
250	บาท	ท�าได้	8	เดือน	มุกตัดสนิใจออกมาเปิดรา้นขายสม้ต�าไก่ยา่งเล็ก	ๆ 	กับแม	่บรเิวณสถานขีนสง่	
โดยเก็บเงินทีไ่ด้จากการท�างานเดิมมาเป็นทนุต้ังต้นเปิดรา้น	ซึ่งการเขา้ถึงการชว่ยเหลือของโครงการฯ 
ท�าให้มุกมีโอกาสต่อยอดความฝันของตัวเองได้”

จักรรวี แสงจันทร์

กรุณา มูลจัด

อย่างไรก็ตาม	หากในอนาคตโครงการฯ	นีไ้ม่ได้ด�าเนินการต่อ	แต่องค์ความรู้
และวิธกีารท�างาน	รวมถึงภาคเีครอืขา่ยท้ังภาครฐั	ภาควิชาการ	ภาคประชาสงัคม	และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	ซึ่งมคีณะท�างานที่มคีวามรู	้ความเข้าใจในกระบวนการ
และรูปแบบการท�างานในแต่ละพ้ืนที่เป็นอย่างดี	 สามารถขับเคล่ือนงานเพื่อสร้าง	
โอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาใหเ้ด็กเยาวชนในจังหวัดนครราชสมีาต่อไป



127126

จังหวัดมหาสารคาม ได้รับการยกย่องเป็น ‘เมืองแห่งการศึกษา’ 
จนได้รับการขนานนามว่า ‘เมืองตักสิลานคร’ เน่ืองจากมีการ
จัดการศึกษาครบทุกระดับและทุกประเภทการศึกษา 
ตั้งแต่ปฐมวัยไปจนถึงอุดมศึกษา ทั้งการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย การศึกษาส�าหรับผู้ที่มีความต้องการ
พิเศษ ตลอดจนการศึกษาของสงฆ์ จึงท�าให้จังหวัดมหาสารคาม
กลายเป็น ‘ศูนย์กลางบรกิารทางการศึกษาและวัฒนธรรม
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ’ 

‘สานพลังพื้นท่ี‘
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
สู่ ‘เมืองแห่งการศึกษา’ 
อย่างแท้จรงิ 
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดมหาสารคาม

เดินหน้าสานต่อ
เมือง ‘ตักสิลานคร’

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็น “ศูนย์กลางบริการทางการ
ศึกษาและวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  
แต่เนื่องจากปญัหาด้านเศรษฐกิจของครอบครัวท่ีมรีายได้
เฉล่ียต่อคนต่อปีต�ากว่าเกณฑ์ ปัญหาท่ีเกิดข้ึนตามมา 
คือ การหยุดเรียนกลางคันของนักเรียน และหลุดออก 
นอกระบบการศึกษาในท่ีสุด ประกอบกับตัวชี้วัดการ 
เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของประชากรในจังหวัด
มหาสารคาม ป ี2560-2562 ในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา 
มธัยมศกึษาตอนต้นหรอืเทียบเท่า มธัยมศกึษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า และปีการศึกษาเฉล่ียของประชากร 
วัยแรงงาน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของแผนการศึกษา 
แหง่ชาติ (ปี 2560-2564) 

ปี	2562	ส�านักงานศกึษาธิการจังหวัดมหาสารคาม
จึงได้ด�าเนินโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพ่ือความ
เสมอภาคทางการศึกษา	กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศกึษา	(กสศ.)	โดยมีเป้าหมายคือ ชว่ยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้ได้รับโอกาสทาง 
การศึกษา ใชท้นุเดิมท่ีเคยท�างานรว่มกับส�านกังานสง่เสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัด

มหาสารคาม (กศน.) เข้ามาช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 
ท่ีหลดุออกนอกระบบการศึกษา โดยมอบหมายให้ครู กศน. 
ลงพื้นท่ีส�ารวจตามบ้าน เพื่อค้นหาและพาเด็กกลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาอีกคร้ัง 

นายกันตธี	 เน่ืองศรี	 ผู้อ�านวยการกลุ่มพัฒนา	
การศึกษา	ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม  
กล่าวว่า เหตผุลท่ีส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 
เข้ารว่มโครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพราะเห็นว่าสอดคล้องกับแนวทางและ
แผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดมหาสารคาม ท่ีเน้น 
การส่งเสริมและพัฒนาการด้านจัดการศึกษา ประกอบ
กับสนใจกระบวนการพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อให้
เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดยช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศกึษา	ช่วงอายุ	2-21	 ปี	 ใน
พื้นที่	 13	 อ�าเภอ	ครอบคลุมท้ังจังหวัด	 ต้ังเป้าส�ารวจ
กลุ่มเป้าหมาย	10,027	คน	และช่วยเหลือ	250	คน	ม	ี
กลไกหลักคือ	ครู	กศน.	ซึง่เป็นเครอืข่ายการท�างานเดิม
เข้ามาเป็นทีมท�างาน



128 129



131130 131

ประสานภาคีเครอืข่าย
ร่วมเป็น ‘กลไก’ การท�างานปี 62

จังหวัดมหาสารคาม เร่ิมต้นการท�างานช่วงเดือนสิงหาคม ปี 2562 โดยคณะท�างานหลัก หรือ 
Core Team ประกอบด้วย ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด, ส�านักงาน กศน.จังหวัด, องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด, ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจังหวัด เขต 1, ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 26, เทศบาลเมอืงมหาสารคาม, ส�านกังานพัฒนาฝมืีอแรงงานจังหวัด, หอการค้า, ตัวแทน
ผู้บริหารโรงเรียน, สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษา, ศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัด และประชาสัมพันธ์ 

เนื่องจากเป็นการท�างานร่วมกันของหลายภาคส่วน โจทย์ส�าคัญคือ ท�าอย่างไรทุกคนจะเข้าใจ
เป้าหมายการท�างานรว่มกัน นายกันตธ ีเหน็ว่า วิธกีารสรา้งความเขา้ใจและสรา้งความรว่มมอืทีด่ทีีส่ดุ
คือ	การลงนามบนัทึกข้อตกลงรว่มกัน	(MOU)	กับหน่วยงานกว่า	30	แหง่ ไมว่่าจะเปน็นายกเหล่ากาชาด 
มหาวิทยาลัย โรงเรียน กศน. ท้องถ่ินอ�าเภอ เทศบาล องค์การบริหารสว่นจังหวัด ส�านักงานสาธารณสุข 
พัฒนาชุมชน วิสาหกิจชุมชน สภาอุตสาหกรรม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยหลังลงนาม
บันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) Core Team ใช้โอกาสนี้จัดประชุมคณะท�างานด้านข้อมูลสารสนเทศ 

2 คณะคือ คณะท�างานสารสนเทศขับเคล่ือนโครงการฯ 
และคณะท�างานอาสาสมัครศึกษาระดับหมู่บ้าน (อส.
กศม.) ซึ่งเป็น ครู กศน.ต�าบล เพื่อท�าความเข้าใจ	Thai	
Out	of	School	(THAI	OOSC)	ซึง่เป็นระบบหลักประกัน
โอกาสทางสังคม	 เพื่ อให้คนในพื้นที่ส�ารวจและให้	
ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	
ในแต่ละจังหวัด	และแลกเปลี่ยนวิธกีารลงพื้นที่ในการ
ส�ารวจเด็กนอกระบบฯ	 เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือ
ทมีส�ารวจข้อมูลในระดับต�าบล 

	ส�าหรับกระบวนการท�างาน นอกจากทีมงานเดิม
แล้ว ยังมีทีมสหวิชาชีพจ�านวน 60 คนจากทุกภาคส่วน  
ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เข้ามาให้
ความรู้กับ CM เรื่ องระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี 
(CMS : Case Management System) ระดับพื้นท่ี ด้วย
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการช่วยเหลือดูแลเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศกึษา เมื่อทีมงานได้รบัการเติม
ความรู้แล้ว ครู กศน.ต�าบล จึงลงพื้นท่ีส�ารวจช่วงเดือน
สิงหาคมจนถึงเดือนตุลาคม ปี 2562 เพื่ อเก็บข้อมูล 
เด็กนอกระบบฯ หลังจากนั้นจึงน�าข้อมูลมาคัดกรอง 
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือเตรียมลงพื้นท่ีสอบถามความต้องการ
และวางแผนการช่วยเหลือ แต่ช่วงเดือนมีนาคม 2563  
เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
CM ไมส่ามารถลงพื้นท่ี การติดต่อประสานงานจึงลดน้อย
ลง มีเพียงการติดตามผลการท�างานเป็นระยะ ๆ ผา่นทาง 
Video Conference เท่านั้น 

การเว้นระยะห่างในการท�างานไปนาน เมื่ อ
สถานการณ์ปกติจนกลับมาท�างานอีกครั้ง ก็เข้าสู่ช่วง
เดือนสิงหาคม 2563 แล้ว ซ่ึงตลอดระยะ 3-4 เดือน
ท่ีงานหยุดชะงักไป ครู กศน. ในพื้นท่ีก็มีการปรับเปล่ียน
และโยกย้ายการท�างาน กว่าจะเริ่มลงพื้นท่ีส�ารวจเด็ก
นอกระบบฯ ได้อีกครั้งก็เดือนตุลาคม 2563 ไปแล้ว เม่ือ
เกิดการเปล่ียนแปลงของทีมงานเช่นนี้ โครงการฯ จึงส่ง
หนังสือชี้แจงวิธีการท�างานและคู่มือการลงบันทึกการ
ท�างานของ CM ให้ ครู กศน. ท้ัง 13 อ�าเภอ เพื่อให้ทีมงาน
เข้าใจวิธีการลงบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศในพื้นท่ี
ได้ถูกต้องและทันต่อสถานการณ์

กันตธี เนื่องศรี
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เร ิ่มต้นนับ 1 ใหม่อีกคร้ัง

เนื่องจากเป็นงานใหม่ท่ีต้องอาศัยความร่วมมือของหลายภาคส่วน ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้จะมีกลไกการท�างานท่ีดี แต่เมื่อคนท�างานเปล่ียน 
แผนงานท่ีวางไว้ก็ต้องเริม่ต้นใหม ่นายกันตธ ีบอกว่า ทีมงานต้องลงพ้ืนท่ีส�ารวจเพ่ือตรวจสอบขอ้มูลใหม ่
อีกครั้ง เพราะไมรู่้ว่าเด็กยังอยูใ่นพื้นท่ีหรือไม ่ใช้ระยะเวลา 3 เดือน ส�ารวจเด็กนอกระบบฯ ได้ 7,382 คน 
หลังจากน้ันจึงน�าข้อมูลของเด็กมาคัดกรองในระบบสารสนเทศเพื่ อการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี  
ว่า ผา่นเกณฑ์ของโครงการฯ หรือไม ่โดยมี อาจารยนิ์สาพร	วัฒนศพัท์	หวัหน้าโครงการพัฒนาระบบ
การดูแลเด็กแบบรายกรณี	 (Case	Management	System) เข้ามาให้ค�าแนะน�าเก่ียวกับวิธีการดูแล 
การวางแผนการช่วยเหลือเด็ก ๆ ให้กับ CM ในพื้นท่ีด้วย

นายกันตธี บอกว่า เด็กนอกระบบฯ 7,382 คน ผ่านการคัดกรองตามเกณฑ์ 980 คน แต่ 
เมื่อลงพื้นท่ีเพื่อสอบถามความช่วยเหลือ พบว่ามีเด็กนอกระบบฯ เพียง 106 คนเท่านั้นท่ีต้องการ
ความช่วยเหลือ โดยส่วนใหญ่ต้องการเข้าศึกษาต่อในระบบและฝึกทักษะอาชีพ แต่เมื่อมีการระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2 เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ส่งผลให้แผนการช่วยเหลือ 
ด้านฝึกทักษะอาชพีท่ีโครงการฯ ออกแบบรว่มกับวิทยาลัยสารพัดชา่ง ส�านกังานพัฒนาฝมืีอแรงงาน และ
ภาคีเครอืขา่ยในโครงการฯ ต้องหยุดชะงักลง เมื่อไมส่ามารถฝึกทักษะอาชพีได้ ทีมงานจึงหาทางออกด้วย
การให้เด็กนอกระบบฯ 106 คน ศึกษาต่อท่ี กศน. ในพื้นท่ี โดยมี ครู กศน.อ�าเภอ และ ครู กศน.ต�าบล 
คอยดูแลเรื่องการเรียนการสอน และในฐานะ CM ครู กศน. จะคอยดูแลต้ังแต่เรื่องบริหารจัดการเงิน
ช่วยเหลือของเด็ก ๆ ท้ังการดูแลเรื่องค่าเดินทาง ค่าเครื่องแบบนักศึกษา ค่าอุปกรณ์ 
การเรียน ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้สอดคล้องกับเงินช่วยเหลือรายบุคคล

ตลอดระยะเวลา 1 ปขีองการท�างาน ในฐานะผูร้บัผิดชอบโครงการฯ นายกันตธี 
บอกว่า เขาได้เรียนรู้การท�างานชว่ยเหลือเด็กด้อยโอกาสไปพร้อม ๆ กับทีมงานทุกคน 
ในพื้นท่ี ท้ังทีมเลขานุการโครงการฯ ทีมงานท้ัง 13 อ�าเภอ ท่ีลงพ้ืนท่ีส�ารวจ ค้นหา 
และวางแผนการชว่ยเหลือ ทุกคนคือสว่นส�าคัญท่ีท�าให้โครงการฯ ขับเคล่ือนต่อไปได้ 
อีกท้ังยังเป็นกลไกส�าคัญท่ีท�าให้จังหวัดมหาสารคามสามารถเดินหน้าสู่การจัดต้ัง 
‘สมัชชาการศกึษาจังหวัดมหาสารคาม’ ในอนาคต

“สมชัชาการศกึษาจังหวัดมหาสารคาม	จะเป็นหน่วยงานทีท่�าหน้าทีว่างแผน
และก�าหนดทิศทางการท�างานโครงการฯ	ในพื้นที	่รวมถึงออกแบบการจัดการศกึษา
ในพื้นที่	 ฝึกทักษะอาชีพที่ตอบโจทย์เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	และ
สอดคล้องกับบริบทสังคมของจังหวัด	 โดยสมัชชาฯ	 จะเป็นเหมือนปลายทาง	
ความส�าเร็จของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชน	
นอกระบบการศกึษาของจังหวัดมหาสารคาม” นายกันตธี ย�า

เดินหน้าสร้างความเสมอภาค
ทางการศกึษาใหเ้ด็กมหาสารคาม

แม้ผลส�าเร็จจากการท�างานปีแรกจะไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ แต่ทีมงานก็มีต้นทุนดี ๆ ท่ีสามารถ
น�ามาสานต่อการท�างานในปี 2 ได้ 

“การสานต่อโครงการฯ	ในปีที	่2	ถือเป็นการท�างาน	
แบบก้าวกระโดด	 ท้ังจ�านวนกลุ่มเป้าหมายที่จากเดิม
ช่วยเหลือเพียงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
กลุ่มเดียว	 แต่ในปีที่	 2	 เพิ่มเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 เด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา	 2,000	คน	 เด็กปฐมวัย	
5,000	 คน	และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 20	 ศูนย์	 ใน	 13	
อ�าเภอ” นางนิลรตัน์	โคตะ	ผูร้บัผดิชอบโครงการจัดการ
ศกึษาเชงิพื้นทีเ่พื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	จังหวัด
มหาสารคาม	ปี	2 เล่าถึงแผนการท�างานในปีท่ี 2

นางนิลรัตน์ เสริมว่า นอกจากการช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาแล้ว ในปีท่ี 2 จังหวัด
มหาสารคามยังเริ่มต้นส�ารวจเด็กปฐมวัยและเปิดรับ
โครงการ ศพด. ท่ีต้องการพฒันาศูนยฯ์ ก่อนเปน็อันดับแรก 
เนื่องจากระยะเวลาท่ีเริ่มต้นโครงการฯ คือเดือนมีนาคม 
2564 ทีมงานเหน็ว่า ควรเรง่ส�ารวจใหเ้สรจ็สิน้ก่อนปิดเทอม
เพื่อจะได้ด�าเนนิการชว่ยเหลือในชว่งเปดิภาคเรยีนป ี2564 
ได้ทันที ซึ่งครู ศพด. ได้ส�ารวจเด็กท้ัง 13 อ�าเภอไปแล้ว 
14,325 คน คัดกรองเหลือ 4,562 คน มีเด็กต้องการ 
ความชว่ยเหลือ 2,466 คน สว่น ศพด. ท้ังจังหวัด จ�านวน 
322 แห่ง สนใจเข้าร่วมเสนอโครงการเพื่อพัฒนาศูนย์ฯ 
และผ่านการคัดเลือกแล้ว 20 แห่ง

นางนิลรัตน์ บอกว่า ในปีที	่2	ทมีงานส�ารวจจะมี
ต้ังแต่ระดับต�าบล	แบ่งเป็น	2	ทีม	 คือ	ครู	กศน.ต�าบล	
ส�ารวจเด็กนอกระบบการศกึษา	ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	
ส�ารวจเด็กปฐมวัย	และยงัมภีาคเีครอืขา่ยจาก	4	กระทรวง
หลักเข้ามาเป็นกลไกระดับจังหวัด	 โดยมี	 กศน.	 จาก
กระทรวงศึกษาธิการ	 เข้ามาดูแลเด็กและเยาวชน	
นอกระบบการศกึษา	อายุ	7-21	ปี	กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	ดูแลเด็กและ

เยาวชนนอกระบบการศกึษา	อายุ	2-6	ปี	องค์กรปกครอง
สว่นท้องถ่ิน	(อปท.)	กระทรวงมหาไทย	ดแูลศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็ก	และสาธารณสขุจังหวัดมหาสารคาม	เข้ามาดแูล
เรื่องคณุภาพชวิีต	ซึง่ภาคเีครอืขา่ยจากท้ัง	4	กระทรวงจะ	
ท�าใหเ้กิดกลไกความรว่มมอืระดับจังหวัดเพื่อขบัเคล่ือน	
การศกึษาต่อไป

อย่างไรก็ตามแม้จะมีกลไกหลักจาก 4 กระทรวง
เพิ่มเข้ามา แต่การส่งต่อเด็กนอกระบบฯ ให้มีโอกาส
ศกึษาต่อในระบบหรอืฝึกอาชีพ ทีมงานยังยดึความต้องการ
ของเด็กเป็นหลัก หากเด็กคนไหนต้องการศึกษาต่อ 
ก็ส่งเข้าสู่ระบบการศึกษา แต่ถ้าเด็กคนไหนยังไม่พร้อม 
จะเข้าสู่ระบบการศึกษา แต่อยากท�างาน มีอาชีพ มี 
รายได้ ก็จะส่งเสริมให้เขามีทักษะการด�าเนินชีวิตและ 
มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น โดยหาสถานท่ีฝึกทักษะอาชีพ 
เพื่อให้พวกเขาเหล่าน้ัน สามารถดูแลตัวเองได้ต่อไป

“จังหวัดมหาสารคามมีของดีมากมาย ท้ังปราชญ์
ชาวบ้าน ศูนย์การเรียนรู้ท่ีหลากหลาย ตลอดจนแหล่ง 
เรียนรู้ท่ีสามารถเสริมสร้างทักษะชีวิตและอาชีพท่ียั่งยืน
ให้กับเด็กในพ้ืนท่ี ในอนาคต หากเราออกแบบการศึกษา 
การฝึกทักษะอาชีพท่ีร้อยเรียงไปกับอัตลักษณ์ท้องถ่ิน 
ของจังหวัด โดยมีชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้ ท่ีดีท่ีสุด  
จะช่วยสร้างคนและสร้างอาชีพท่ีย่ังยืนได้” นางนิลรัตน์  
กล่าวท้ิงท้าย
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ใจพร้อมท�างาน 
เพื่อส่งต่อโอกาสให้เด็กในพื้นที่

นางสาวนภัสส์นัญท์	 มาตย์ค�ามี	 หรือ	 ครูหนิง	ผู้จัดการ
รายกรณ	ี(CM	:	Case	Manager) เล่าว่า เธอเป็นครู กศน. ในพื้นท่ี
ต�าบลแคน อ�าเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ท�างาน 5 วัน
ต่อสปัดาห์ โดยทกุวันจันทรเ์ธอจะวางแผนการท�างานอยา่งละเอียด
ว่าวันไหนจะท�าอะไร เช่น วันอังคารจนถึงวันพฤหัสบดีลงพ้ืนท่ี 
วันศุกร์สรุปงาน การลงพ้ืนท่ีตามหมู่บ้านของเธอส่วนใหญ่ไปเพ่ือ
ส�ารวจและเยี่ยมเยียนเด็ก ๆ ในพื้นท่ี ซึ่งเป็นหน้าท่ีของเธออยูแ่ล้ว 
เมื่อเข้ามาท�างานโครงการฯ นี้ท�าให้เธอรู้ว่าเด็กคนไหนมีรายชื่อ
ตกหล่น หรือบางคนเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาแต่ตกส�ารวจ 
ขณะท่ีบางคนอยู่ในระบบการศึกษาแต่กลับพบว่ามีรายชื่อ การ
ลงพ้ืนท่ีส�ารวจรายชื่อเด็กจึงเป็นเหมือนการตรวจสอบสถานะและ
ความต้องการการชว่ยเหลือเด็กอีกครั้ง 

เพราะเปน็คนในพ้ืนท่ี ท�างานคลกุคลีกับเด็ก ๆ  มาโดยตลอด 
หลายคนเรียนจบ กศน. ไปแล้วก็ยังเข้ารว่มกิจกรรมของ กศน. อยู่
เสมอ จึงท�าให้ครูหนิงสนิทและคุ้นเคยกับเด็กรวมไปถึงผู้ปกครอง 
ในพื้นท่ี เมื่อเธอได้เข้ามาเป็นสว่นหนึ่งของโครงการฯ นี้ การส�ารวจ
และค้นหาเด็กจึงได้รับความช่วยเหลือจากผู้น�าและคนในชุมชน
เป็นอยา่งดี ไมว่่าจะเป็นผู้ใหญบ่้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมู่บ้าน (อสม.) ผู้ปกครอง รวมถึงนักศึกษา กศน. ท่ีเป็นแกนน�า
นักศึกษาของ กศน.ต�าบล เป็นต้น ซึ่งการได้รับความร่วมมือและ 
การช่วยเหลือท่ีดีจากชุมชนท�าให้เธอมีก�าลังใจท่ีจะท�างานเพ่ือ
ชว่ยเหลือเด็ก ๆ ในพื้นท่ีซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลาน ให้ได้รับโอกาส
ท้ังเร่ืองการเรียน การฝึกอาชีพเพื่อต่อยอดการท�างานและสร้าง
รายได้ในครอบครัว 

นภัสส์นัญท์ มาตย์ค�ามี 
คนอง จุมพล

“ทุกครั้งท่ีลงพื้นท่ี เราพบสาเหตุสว่นใหญท่ี่เด็ก ๆ 
ต้องออกจากการเรียนต้ังแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 หรือ
ต้องเข้ามาเรียนท่ี กศน. คือครอบครัวมีฐานะยากจน 
หลายคนไม่ได้เรียน เพราะต้องท�างานเพ่ือหารายได้ 
เล้ียงตนเองและครอบครวั ท้ัง ๆ  ท่ียังอยากเรียนหนังสืออยู ่
เม่ือรู้ว่ามีทุนช่วยเหลือเร่ืองการเรียนและฝึกอาชีพ ท�าให้
พวกเขามีความหวังมากขึ้น โครงการฯ นี้จึงเป็นเหมือน
สะพานเชื่อมท่ีชว่ยเติมเต็มโอกาสใหเ้ด็ก ๆ  ได้เป็นอยา่งดี” 

ไม่เพียงแต่ช่วยเด็กให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา
เท่านั้น แต่โครงการฯ นี้ยังท�าให้ครูหนิงได้พัฒนาตนเอง 
ได้เรียนรู้ วิธีการท�างาน รวมถึงการประสานงานกับ
หน่วยงานในจังหวัดและคนในพ้ืนท่ีมากขึ้น และยังช่วย
ให้เธอรูจั้กวิธกีารออกแบบการช่วยเหลือ	 รูจั้กวางแผน
การท�างาน	การส่งต่อความช่วยเหลือไปยังหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องได้อกีด้วย 

“นอกจากทุนช่วยเหลือทีเ่ด็ก	ๆ	 ได้รบัแล้ว	การ
ส่งเสรมิทักษะอาชพีให้กับเด็กและครอบครวัก็เป็นการ
ชว่ยเหลือทีย่ั่งยนืได้เชน่กัน	โดยเฉพาะการสนับสนุนการ
ฝึกอาชพีระยะสั้นใหกั้บเด็ก	ๆ	และผูป้กครอง	ในช่วงที่
ว่างเว้นจากฤดูปลูกข้าวหรอืท�าการเกษตรอ่ืน	ๆ	 ไม่ว่า
จะเป็นการท�าเหรียญโปรยทาน	 การปรุงดินส�าหรับ
ท�าการเกษตร	การเลี้ยงหนู	ฯลฯ	จะช่วยเพิ่มท้ังทักษะ
ความรูแ้ละสรา้งรายได้เสรมิในระยะยาวใหกั้บครอบครวั
และเด็ก	ๆ	ได้อกีทางหน่ึง”	ครูหนิง กล่าว

โอกาสที่ได้รับ 
ช่วยต่อยอดการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวติ

ด้วยสุขภาพร่างกายท่ีไม่แข็งแรงต้ังแต่เด็ก ส่งผล
ให้ นางสาวขนิษฐา	มะลาศร	ีหรอื	แนท	อายุ	16	ปี มีการ
ตอบสนองด้านการสื่อสารช้ากว่าปกติ แนทจึงเรียนจบ 
ชัน้ประถมศึกษาปท่ีี 6 เท่าน้ัน ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ
ของครอบครัวท่ีมีรายได้จากเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุของ 
ยายทองยอ้ย	มะลาศร ีเพียงคนเดียว ก�านันคนอง	จุมพล	
ผูจั้ดการรายกรณ	ี(CM	:	Case	Manager)	อ�าเภอวาปีปทมุ	
จังหวัดมหาสารคาม เห็นว่าแนทเป็นกลุ่มเป้าหมายท่ีตรง
ตามเกณฑ์ของโครงการฯ และควรได้รับความช่วยเหลือ 
จึงลงแบบบันทึกข้อมูลและส่งให้คณะกรรมการระบบ
ดูแลเด็กแบบรายกรณี (CMS : Case Management  
System) เพื่อตรวจสอบและอนุมัติเงินช่วยเหลือทันที 
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แนทได้รับความชว่ยเหลือในชว่งปลายปี 2563 ใหเ้ขา้ศกึษา
ต่อท่ี กศน. ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น แต่เนื่องจากติดปัญหา
ด้านสุขภาพและไม่มีคนรับส่ง แนทจึงเรียนอยู่ท่ีบ้าน มีน้องสาวท่ี
เป็นลูกพี่ลูกน้องชว่ยสอนหนังสือ นอกจากได้เข้าเรียนท่ี กศน. แล้ว 
แนทยังได้รับเงินช่วยเหลือ 4,000 บาท ส�าหรับใช้เป็นค่าวัตถุดิบ
อาหาร เครื่องนุง่หม่ และของใช้จ�าเป็น

“เงินช่วยเหลือจากโครงการ ช่วยต่อยอดให้หลานสาว
ได้เรียนหนังสือในระดับท่ีสูงขึ้นแล้ว ยังช่วยให้แนทมีพัฒนาการ 
ด้านการสื่อสาร และการเรียนรู้ท่ีดีข้ึน” ยายทองย้อย บอก

ส�าหรับ ป้าบุญม	ีพรหมด	ี ป้าของแนท บอกว่า โครงการฯ
เข้ามาช่วยเหลือในสิ่งท่ีจ�าเป็นก่อน ไม่ว่าจะเรื่องการเรียน อาหาร 
และของใช้จ�าเป็น ซ่ึงเป็นสิ่งส�าคัญไม่แพ้กัน แต่ความต้องการ
ของป้ามีเพียงอย่างเดียวคือ ต้องการให้แนทมีงานท�า มีรายได้ 
เล้ียงดูตนเองได้ในอนาคต หากโครงการฯ สามารถช่วยเหลือให้
แนทมีทักษะอาชีพติดตัว สามารถดูแลตัวเองได้ ป้าก็สบายใจ 
หายหว่งไปได้ 

“เขาชอบนวดให้ยายกับป้า ญาติพี่น้องท่ีเขานวดให้ก็ชมว่า 
นวดเก่ง นวดแล้วหายเมื่อย น่าจะไปเป็นหมอนวดแผนโบราณ” 
ป้าบุญมี บอก 

ด้วยเหตุนี้ทีมงานในพ้ืนท่ีจึงร่วมกันวางแผนต่อยอดการ
ช่วยเหลือ เพ่ือให้แนทได้รับการฝึกทักษะอาชีพระยะสั้นเก่ียวกับ
การนวดแผนโบราณ เพราะอาชีพนวดแผนโบราณ สามารถท�าได้ 
ท่ีบา้น ซึ่งนา่จะตอบโจทยท้ั์งเรื่องความชอบและการมทัีกษะอาชีพ 
มีรายได้ ท่ีน�าไปสูก่ารเล้ียงดูตัวเองและครอบครัวต่อไป

ผลของการรว่มมอืสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาของ
พื้นที่ในทุกระดับ	 ไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัด	อ�าเภอ	หรอืต�าบล	
นอกจากการเรยีนรูท้ี่ได้ท�างานรว่มกันของคนในพื้นที่ที่น�าไปสู่
การออกแบบและการจัดการศกึษาทีย่ั่งยืนในพื้นที	่ ความส�าเรจ็
ที่เห็นได้ชัดเจนคือ	 โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา	
ที่สามารถส่งต่อไปถึงเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้
เหมาะสมตามศกัยภาพและความต้องการของเด็กอยา่งแท้จรงิ	

ยายทองย้อย มะลาศรี 
ขนิษฐา มะลาศรี 
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‘สุรนิทร์’ เป็นจังหวัดที่พบเด็กและเยาวชน
หลุดออกจากระบบการศึกษามาเป็นเวลานาน 
จากข้อมูลสภาวการณ์เด็กและเยาวชนจังหวัดสุรนิทร์
เม่ือปี 2551-2553 พบว่า ปัญหาเด็กจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 
ไม่ได้เรยีนต่อ และไม่มีงานท�าเป็นปัญหาอันดับ 1

ชู ‘ปัญจภาคี’ 
ขับเคล่ือนความเสมอภาค
ทางการศึกษาเด็กสุรนิทร์

SU
RI

N

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดสุรนิทร์

รวมท้ังจ�านวนเด็กนักเรียนท่ีออกกลางคันในปี 
2554-2555 สูงถึง 564 คน ซึ่งจากหลายปัจจัย คือ 
ครอบครัวยากจน มีปัญหาครอบครัว ไม่ได้อาศัยอยู่กับ
พ่อแม่หรือพ่อแม่แยกกันอยู่ สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง 
ย้ายท่ีอยู่อาศัยตามผู้ปกครอง ออกมาท�างานหารายได้
เล้ียงครอบครัว และการเรียนการสอนไม่ตอบสนอง
ความต้องการ 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงน�าไปสู่การจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นท่ีจังหวัดสุรินทร์ ในปี 2559 โดยจังหวัด
สุรินทร์เป็น 1 ในเครือข่ายจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้ของ
ส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพ
เยาวชน (สสค.) ท่ีด�าเนินงานเพื่ อสร้างกลไกการจัด 

การศึกษาเชิงพื้นท่ี ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของสมัชชา
การศกึษาจังหวัดสรุนิทร ์คือ ‘เสรมิสรา้งคณุภาพชวิีตเด็ก
เยาวชนให้เป็นคนเก่ง	ดี	 มงีานท�า’ และในปี 2562 ได้
เขา้รว่มโครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา เพ่ือช่วยเหลือผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์  
ลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษา เสริมสร้าง พัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู โดยมีแนวคิดพัฒนา 
กลไกความร่วมมือให้ เ กิด ข้ึนในพื้ น ท่ีและเกิดการ
แลกเปล่ียนข้อมูลด้านการจัดการศึกษา ตลอดจนเกิด
การพัฒนาระบบข้อมูลให้สามารถวางแผนช่วยเหลือเด็ก
และเยาวชนท่ีเข้าไมถึ่งโอกาสทางการศกึษา และสามารถ
สร้างการมีสว่นรว่มของคนในพื้นท่ีได้ 
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สร้างเครอืข่ายคนท�างาน 
สร้างคุณภาพชีวติเด็กสุรนิทร์

เมื่อแนวทางการท�างานของโครงการฯ สอดคล้องกับการขับเคล่ือนงานการศึกษาของจังหวัด 
ประกอบกับมปีระสบการณท์�างานด้านการศกึษาเชงิพ้ืนท่ีเปน็ทุนเดิม จังหวัดสุรนิทรจึ์งตัดสนิใจเขา้รว่ม
โครงการฯ โดยองค์การบรหิารสว่นจังหวัดสรุนิทร ์(อบจ.) เปน็หนว่ยงานรบัทุน มี นางสาวเพยีง	นิจิตตะโล	
ผูอ้�านวยการกองการศกึษา	ศาสนา	และวัฒนธรรม	 เป็นทมีเลขานุการโครงการฯ	หรอื	Core	Team 
รว่มขับเคล่ือนและประสานงานกับกลไกหลักเพื่อด�าเนินงานโครงการฯ ปีแรก (ปี 2562) ในพื้นท่ีเปา้หมาย 
10 อ�าเภอ แบง่เป็น 9 อ�าเภอ คือ อ�าเภอเมืองสุรินทร์ อ�าเภอท่าตูม อ�าเภอปราสาท อ�าเภอกาบเชิง อ�าเภอ
สนม อ�าเภอศีขรภูมิ อ�าเภอสังขะ อ�าเภอล�าดวน และอ�าเภอบัวเชด มีองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) 
คือ เทศบาลและองค์การบริหารสว่นต�าบล (อบต.) เข้ารว่มโครงการจ�านวน 15 แหง่ 15 ต�าบล สว่นอีก 
1 อ�าเภอท�างานเต็มพื้นท่ีคือ อ�าเภอจอมพระ มี อปท. เข้าร่วม 10 แห่ง 9 ต�าบล โดยช่วยเหลือ 
3 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ�านวน 3,100 คน เด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา จ�านวน 7,103 คน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) จ�านวน 25 แห่ง

และเพ่ือใหก้ารท�างานชว่ยเหลือกลุ่มเปา้หมายในพ้ืนท่ีเดินหนา้ได้ราบรื่น จึงมีการจัดต้ังกลไกหลัก
เพื่ อขับเคล่ือนงานผ่านคณะกรรมการการศึกษาเชิงพื้ นท่ีท้ัง 3 ระดับ คือ 1.	 ระดับจังหวัด มี
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน และปลัด อบจ. เป็นกรรมการและเลขานุการ ท�าหน้าท่ีเป็นสื่อกลาง
ในการเชื่อมโยงขอ้มลู ประสานความรว่มมอื และติดตามงานภาพรวมของจังหวัด 2.	ระดับอ�าเภอ มเีพียง
อ�าเภอจอมพระเท่านั้น ท่ีมีคณะกรรมการระดับอ�าเภอ โดยมีนายอ�าเภอเป็นประธาน ท้องถ่ินอ�าเภอ
เป็นกรรมการและเลขานุการ คอยประสานงานจัดท�าแผนช่วยเหลือเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัด 3.	 ระดับพื้นที	่หรอืต�าบล ใช้พ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ มีนายกเทศมนตรี หรือนายก อบต. เป็นประธาน มีปลัดเทศบาล หรือปลัด อบต.  
เป็นกรรมการและเลขานุการ มีหน้าท่ีวางแผนการส�ารวจ ติดตาม ชว่ยเหลือ และท�าแผนการชว่ยเหลือ 
เพื่อสง่ต่อไปท่ีระดับอ�าเภอ และมีสมัชชาการศึกษาจังหวัดสุรินทร์ร่วมขับเคล่ือนการท�างาน 

นางสาวเพยีง กล่าวว่า กลไกหลักจะม ี‘ปัญจภาคเีครอืข่าย’ อยูทุ่กระดับ คือ 1.	พ่อแม	่ผูป้กครอง	
2.	หน่วยจัดการศกึษาทกุสงักัด เชน่ ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา (สพป.) ส�านักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 3.	หน่วยสนับสนุนการศกึษา
ทุกหนว่ย 4.	ท้องถ่ิน	ท้องที ่ คือ องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ก�านัน ผู้ใหญบ่้าน และ 5.	องค์กรเอกชน
ท่ีสนใจด้านการศกึษาท้ังในและนอกพื้นท่ี มท้ัีงองค์กรเอกชน มูลนธิ ิสภาเด็กและเยาวชน ภาคประชาชน 
ภาคประชาสังคม และสภาองค์กรชุมชน 

“ปัญจภาคีเครือข่ายเป็นโมเดลท่ีจังหวัดคิดค้น
มาต้ังแต่ปี 2556 ท่ีท�างานการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี 
และใช้ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยปัญจภาคเีครอืข่าย
ท้ังหมดจะมองเห็นสภาพปัญหาของเด็กในพ้ืนที	่
ได้อย่างแท้จริง	 ร่วมคิด	 ร่วมท�า	 เพื่ อแก้ไข	 ร่วม
ช่วยเหลือ	 และรับผิดชอบ	 เพื่อประโยชน์ของเด็กใน	
พื้นที่ที่เปรียบเสมือนลูกหลานของตนเอง	 ไม่ใช่แค่	
คนใดคนหน่ึงแต่เกิดจากการมสี่วนรว่มในพ้ืนที่”

นอกจากกลไกหลักท้ัง 3 ระดับท่ีขับเคล่ือนงาน 
ทางโครงการฯ ยังมีกลไกภายนอกพื้นท่ีเข้ามาสนับสนุน  
คือ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพานิชย์ จ�ากัด 
(มหาชน) เข้ามาช่วยพัฒนาทักษะและสร้างศักยภาพ 
ใหกั้บบุคลากรของ อปท. ท่ีเรียกว่า ‘นักถักทอชุมชน’ หรอื
ทีมพ่ีเล้ียง ท่ีเข้ามาเป็นจิตอาสาท�างานช่วยเหลือเด็ก 
ในพื้นท่ีให้ได้เรียนรู้ทักษะการพูดคุยกับชุมชนและเด็ก 
นอกจากนี้มูลนิธิฯ ได้เข้ามาช่วยจัดค่ายพัฒนาทักษะ 
และเตรียมความพร้อมท้ังด้านสันทนาการและวิชาการ 
ให้กับเด็กท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการฯ ด้วย
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ช่วยเหลือเด็กเยาวชน เก่ง ดี มีงานท�า

เมื่อจัดต้ังคณะท�างานครบทุกระดับแล้ว ทีมเลขานุการจึงลงพื้นท่ีเพื่อเตรียมความพร้อมและ
สร้างความเข้าใจรูปแบบการท�างานของโครงการฯ ให้กับคณะท�างานระดับอ�าเภอและระดับพ้ืนท่ี 
รวมถึงการใช้เคร่ืองมอืเพื่อส�ารวจและบนัทึกขอ้มลูส�าหรบัเด็กนอกระบบฯ ท่ีเรยีกว่า Thai Out of School 
(THAI OOSC) หรือระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา และส�าหรับ
เด็กปฐมวัย เรียกว่า ABE Information System หรือระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย รวมท้ัง
การพัฒนาศักยภาพตัวแทนคณะท�างานระดับอ�าเภอและระดับ อปท. ร่วมกับการอบรมพัฒนาทักษะ
การเป็นพี่เล้ียงของนักถักทอชุมชน

นางสาวเพียง กล่าวว่า คณะท�างานระดับพื้นท่ี ไม่ว่าจะเป็น ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าท่ี
โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต�าบล (รพ.สต.) อาสาสมคัรสาธารณสขุประจ�าหมูบ้่าน (อสม.) ครู กศน. เป็น
ผูส้�ารวจและเก็บข้อมลูเด็กนอกระบบฯ ลงพื้นท่ีพร้อมกับนกัถักทอชุมชนท่ีเปน็คนท�างานจาก อปท. พ้ืนท่ี
ละ 3 คน รวมท้ังสิ้น 75 คน ท�าหน้าท่ีเป็นผู้จัดการรายกรณี (CM : 
Case Manager) ท่ีคอยพูดคุยและรับฟังปัญหาของเด็กอยา่งจริงใจ 
เมื่อเด็กในพื้นท่ีเปิดใจและยอมรับการช่วยเหลือ จึงจัดท�าแผน 
การชว่ยเหลือตามความต้องการ เพื่อสง่ต่อใหกั้บคณะกรรมการฝา่ย
พฒันาระบบการดแูลเด็กแบบรายกรณี (CMS : Case Management 
System) ระดับต�าบล ท่ีมาจากคณะกรรมการระดับพื้นท่ีในแต่ละ
ต�าบล รวมถึงเป็นนักถักทอชุมชน หรือคนในพ้ืนท่ีท่ีเป็นปัญจภาคี 
ได้รับคัดเลือกเข้ามา ส�าหรับอ�าเภอจอมพระท่ีมีกลไก 3 ระดับ CMS 
ต�าบลจะคัดกรองและพิจารณาแผน เพื่อสง่ต่อให้ CMS อ�าเภอ คือ 
คณะกรรมการระดับอ�าเภอ วิเคราะห์การช่วยเหลือและประสาน
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อจัดการช่วยเหลือให้สอดคล้องกัน และ
สง่ต่อไปยงั CMS จังหวัด คือคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อคัดกรอง
ให้ตรงตามเกณฑ์คัดเลือกของโครงการฯ และอนุมัติเงินช่วยเหลือ 
สว่นพื้นท่ี 15 อปท. ใน 10 อ�าเภอ คณะกรรมการระดับพื้นท่ีจะสง่
แผนการชว่ยเหลือให้คณะกรรมการระดับจังหวัดพิจารณาโดยตรง

ผลจากการลงพื้นทีส่�ารวจในปีแรก	พบว่า	เด็กนอกระบบฯ	
ในจังหวัดสุรินทร์ต้องการความช่วยเหลือ	 411	 คน	 คัดกรอง
และช่วยเหลือได้จรงิ	180	คน	แบง่เป็นเข้าเรยีน	กศน.	20	คน		ฝึก
ทักษะอาชพี	40	คน	 เป็นผู้ป่วยติดเตยีงได้รบัการดูแลฟื้ นฟู	และ
สง่ต่อไปยงัฝ่ายสงัคมสงเคราะหข์อง	อบจ.	เข้าไปช่วยเหลือ	1	คน	
สว่นอกี	119	คน	เข้าสูก่ระบวนการเตรยีมความพรอ้มเพื่อพัฒนา
ศกัยภาพ ในรูปแบบของค่ายพัฒนาศักยภาพเด็ก เพื่อให้พวกเขา

ได้ค้นหาตัวเองว่าชอบหรือสนใจอะไร ต้องการเรียนต่อ 
หรืออยากท�าอาชีพอะไร วิทยากรและกระบวนการของ
ค่ายจะช่วยกระตุ้น และจุดประกายความคิดให้เขาคิด 
ออกมาจากใจ แล้วเขียนออกมาเป็นโครงงานอาชีพว่า มี
วัตถุประสงค์อย่างไรบ้าง งบประมาณเท่าไร ท�าในพื้นท่ี
ไหน พร้อมเป้าหมาย โดยมีนักถักทอชุมชนชว่ยแนะแนว
การเขียน หลังจากนั้นจะส่งต่อให้ CMS แต่ละระดับ
พิจารณาเพื่อสนับสนุนงบประมาณ ซึ่งการเข้าค่ายเรา 
พบว่า เด็กส่วนใหญ่สนใจด้านการพัฒนาทักษะอาชีพ 
สรา้งรายได้เพ่ือดแูลตัวเองหรอืครอบครวัต่อไปได้อนาคต

“เรามองว่าเด็กนอกระบบฯ	ไม่มเีจ้าภาพ	คือ	เขา
ไม่มีคนดูแล	 ไม่มีสังกัด	 ไม่ได้เดินไปหาหน่วยงานเพ่ือ	
ขอความช่วยเหลือ	คนท�างานก็ไม่รู้	 ก่อนลงพ้ืนที่เรา	
คิดแค่ว่า	เด็กนอกระบบฯ	คือเด็กทีไ่มอ่ยากเรยีนหนังสอื	
จับกลุ่มขับรถจักรยานยนต์แข่งกัน	แต่เราไม่ได้คาดหวัง
ว่าจะเจอเด็กนอกระบบฯ	ที่มีปัญหาซ�าซ้อน	 ท้ังเรื่อง
ความยากจน	 ปัญหาครอบครวั	ยาเสพติด	ความพิการ	
และไม่ได้รบัการช่วยเหลือจากหน่วยงานใดเลย	 ปัญหา
เหล่านีส้ง่ผลต่อการใช้ชวิีตของเขาแทบทกุด้าน	ซึง่การ
ท�างานโครงการฯ	นีท้�าให้เห็นภาพการรว่มมือในระดับ
พื้นที่ได้ชัดเจนท้ัง	 อปท.	 อบต.	 และเทศบาล	 เพราะ	
พวกเขาไม่ได้มองว่าเป็นหน้าที	่แต่มองเด็กในพื้นทีเ่ป็น
เหมอืนลกูหลาน	ควรได้รบัการพฒันาและสรา้งศกัยภาพ	
ให้เติบโตขึ้นเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของพ้ืนที	่
ต่อไป”

ด้านการช่วยเหลือเด็กปฐมวัย ใน ศพด. นาง
ณปภัสร	จึงสวัุฒนานนท์	ผูป้ระสานงานโครงการจัดการ
ศึกษาเชิงพ้ืนที่ฯ กล่าวว่า ผู้ส�ารวจเด็กปฐมวัยจะเป็น
ครู ใน ศพด. ท้ัง 25 อปท. จ�านวน 125 คน และมีนักถักทอ
ชุมชนร่วมลงพ้ืนท่ีไปพบผู้ปกครองของเด็กตามบ้านด้วย 
เมื่ อได้อบรมการใช้เครื่ องมือส�ารวจและบันทึกข้อมูล
ส�าหรบัเด็กปฐมวัยแล้ว จะลงมอืส�ารวจทันที ซึ่งการส�ารวจ

เด็กปฐมวัยจะไม่ซับซ้อนเท่าเด็กนอกระบบฯ เนื่องจาก
เด็กเรยีนอยูใ่น ศพด. อยูแ่ล้ว และครู ศพด. ก็มปีฏิสมัพนัธ์
ท่ี ดีและคุ้นเคยกับผู้ปกครองของเด็ก ประกอบกับ
นกัถักทอชุมชนเป็นคนในพื้นท่ี การลงไปตามบา้นจึงได้รบั
ความรว่มมืออยา่งดี แต่ก็มีผู้ปกครองบางสว่นไมต้่องการ
รับความช่วยเหลือ	 ซึ่งหลังจากส�ารวจและคัดกรอง
ผ่านเกณฑ์แล้ว	1,282	คน	 จึงมเีด็กที่ช่วยเหลือได้จรงิ	
537	คน	

ส�าหรับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ท่ี
ต้องการพัฒนาศูนย์ฯ ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ท้ัง 25 แห่ง จะได้รับการ
ประเมินตนเองตามมาตรฐาน และน�าผลการประเมิน
ท่ีไมผ่า่นเกณฑ์มาเขยีนโครงการเพื่อสนบัสนนุงบประมาณ
พัฒนาศูนย์ฯ โดยมีอาจารย์จากคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้ามาเป็นท่ีปรึกษาและแนะแนว
การเขียนโครงการตามเกณฑ์ท่ีแต่ละ ศพด. เลือกพัฒนา 
เชน่ การพัฒนาบุคลากรอบรมครู, การจัดมุมสื่อเพื่อใช้ใน
การพัฒนาเด็ก, Right Thailand ท่ีเป็นโมเดลของ กสศ. 
มีหลักสูตรท่ีเข้าร่วมในการพัฒนาทักษะครู เพื่อพัฒนา 
การเรียนการสอนต่อเนื่ อง เป็นต้น ซึ่งนางณปภัสร 
กล่าวว่า ม	ีศพด.อบต.หนองสนิท	ทีโ่ดดเด่น	เน่ืองจากใช้
ชุมชนเป็นฐานในการรว่มคิด	 วิเคราะห์เด็กว่ามปัีญหา
ด้านใด	เด็กเล็ก	ครู	และ	ศพด.	ต้องการพัฒนาด้านไหน	
ชุมชนก็จะรว่มมือพัฒนาไปด้วยกัน	โดยม	ีอปท.	สนับสนุน
ในทกุด้าน

ณปภัสร จึงสุวัฒนานนท์
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จุดแข็งของการท�างาน
คือ ‘ใจ’ ที่มีร่วมกัน

นางสาวเพียง กล่าวต่อว่า การท�างานโครงการฯ ของจังหวัด
สุรินทร์เป็นท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เชิงปริมาณคือการส�ารวจ 
ให้ทุนชว่ยเหลือหรือพัฒนากลุ่มเป้าหมายท้ัง 3 กลุ่ม สว่นเชิงคุณภาพ
คือ การดูแลในระยะยาวให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้ 
เรียนต่อ จนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถดูแลตัวเอง หรือครอบครัวได้

“การท�างานด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตเป็นงานที่เคล่ือนไป
ช้า	 ๆ	 และติดตามต่อเน่ือง	 การช่วยเหลือเด็กให้มีโอกาสเข้าถึง
คุณภาพชีวิตที่ดีและเข้าถึงการศึกษา	 หรือการประกอบอาชีพ	
จึงต้องใช้เวลา	คนท�างานตรงนี้จึงต้องท�าด้วยความเข้าใจ	 เพราะ	
เราท�างานกับเด็กเป็นหลัก	 เด็กแต่ละคนมีความหลากหลายตาม	
บรบิทแตกต่างกัน	 รวมถึงการลงพื้นที่ไปเจอเด็กแต่ละครั้งต้องใช้
เวลา	บางครัง้ไปไมเ่จอเด็ก	หรอืเด็กและครอบครวัไมใ่หค้วามรว่มมอื	
ปฏิเสธความชว่ยเหลือ	เพราะเหน็เราเป็นคนแปลกหน้า	ทมีงานก็ต้อง
วางแนวทางการท�างานใหม่	 ต้องเสรมิพลังท้ังตัวเอง	และสรา้งพลัง
ให้กับทีมงาน	เพ่ือให้มกี�าลังใจท�างานเพ่ือเด็ก	ๆ	ในพ้ืนที่ต่อไป”

อยา่งไรก็ตาม ชว่งต้นปี 2563 เกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ส่งผลให้การลง 
พื้นท่ีต้องยกเลิก นางณปภัสร เสริมว่า คณะท�างานก�าลังจะเร่ิมจัด
ประชุมถอดบทเรียน และติดตามงาน แต่ไม่สามารถท�าได้ จึงใช้วิธี
ติดต่อทางออนไลน์เป็นหลัก ส�าหรับคณะท�างานหลายคนถือว่าเป็น
เรื่องใหม ่แต่ทุกคนก็พยายามเรียนรู้วิธีการใช้ชอ่งทางสื่อสารออนไลน์ 
จนในท่ีสุดแต่ละพื้นท่ีสามารถสรุปการท�างานกับเด็กปฐมวัย เด็ก
นอกระบบฯ และการพัฒนา ศพด. ได้

นอกจากนี้ เรายังเห็นการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับคนท�างาน 
นั่นคือ เกิดการมีสว่นรว่มในหลายภาคสว่น ท้ังระดับจังหวัด อ�าเภอ และ
พื้นท่ี แต่ก่อนทกุคนจะท�างานตามหนา้ท่ีของตนเปน็หลัก แต่โครงการฯ 
นี้ท�าให้ทุกคนได้รับรู้แนวทางการท�างาน และมีใจอาสาท่ีพร้อมจะ
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีท่ีเข้าไม่ถึงโอกาสให้ได้รับการศึกษา
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น

เดินหน้าสู่ปี 2 เพื่ออนาคต
ที่ดีกว่าของเด็กสุรนิทร์

ประสบการณ์ท� างานในปีแรก น�าไปสู่ การ
ปรับเปล่ียนการท�างานในปี 2 (2563) เพ่ือให้การท�างาน
เดินหน้าไปได้รวดเร็วขึ้น นางสาวเพียง กล่าวว่า ปี	 63	
กลไกหลักในการท�างานยงัเป็น	3	ระดับคือ	ระดับจังหวัด	
อ�าเภอ	และพื้นที	่โดยมปัีญจภาคเีครอืขา่ยรว่มขบัเคล่ือน
การท�างานเหมือนเดิม	แต่เพิ่มกลไกศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์	 ซึ่งเป็นหน่วยงานการ
ศกึษาในพ้ืนที	่สามารถเขา้ถึงและเขา้ใจบรบิทของพ้ืนที่
ได้มากทีสุ่ด	มาช่วยประเมินมาตรฐานของ	ศพด.	ช่วย
ก�ากับดูแล	และรา่งโครงการพัฒนาศูนย	์ใหกั้บ	ศพด.	ที่
เข้ารว่มโครงการฯ	

ด้านเด็กนอกระบบฯ ได้เพิ่มสภาเด็กและเยาวชน
ระดับต�าบลเป็นผู้ส�ารวจและเก็บข้อมูล ปรับเปล่ียนให้ 
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. เข้ามาเป็นนักถักทอชุมชน เพ่ือ
ช่วยลดภาระงานให้กับบุคลากรของ อปท. ท�าให้การ
ท�างานวางแผนช่วยเหลือเด็กในพื้นท่ีรวดเร็วขึ้น และยัง
ได้รับความร่วมมือจากสถาบันยุวโพธิชน ท่ีเข้ามาช่วย
เตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพเด็กนอกระบบฯ 
เช่น การจัดค่ายพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเพิ่มทีม
สหวิชาชีพ คือ พมจ. เข้ามาวางแผนช่วยเหลือเด็กท่ีมี
ความต้องการพเิศษ มสีถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน วิทยาลัย
การอาชีพ และหน่วยงานเอกชน ท้ังสภาอุตสาหกรรม 
ประธานหอการค้า รับหน้าท่ีฝึกทักษะอาชีพให้กับเด็ก
นอกระบบฯ ด้วย

อย่างไรก็ตาม	 การด�าเนินงานโครงการฯ	 ปี	 2	
ยงัคงท�างานช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายท้ัง	3	กลุ่มคือ	เด็ก
ปฐมวัย	จ�านวน	22,770	คน	 โดยท�างานครอบคลุมท้ัง
จังหวัด	คือ	17	อ�าเภอ	17	อปท.	ส�ารวจแล้ว	20,020	คน	

และได้รับทุนช่วยเหลือไปแล้ว	 11,141	 คน	 ส่วน
เด็กนอกระบบฯ	ท�างานเต็มพื้นที่อ�าเภอจอมพระ	และ
อ�าเภอสนม	32	อปท.	 ต้ังเป้าส�ารวจจ�านวน	6,756	คน	
ส�ารวจแล้ว	 1,988	 คน	และต้องการความช่วยเหลือ	
621	คน	ส่วนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 (ศพด.)	 ท�างานใน	
10	อ�าเภอ	32	อปท.	รวมท้ังหมด	32	ศพด.

ส�าหรับเปา้หมายของการท�างานในปนีี ้นางณปภัสร 
บอกว่า คณะท�างานต้องการผลักดันโครงการฯ นี้ เข้าไป
เป็นหนึ่งในแผนการศึกษาปี 64 ร่วมกับกรมส่งเสริม 
การปกครองท้องถ่ิน โดยในแผนจะมีชื่ อโครงการ 
เป้าหมายการท�างานกับเด็กนอกระบบฯ เด็กปฐมวัย 
เพ่ือให้การท�างานเป็นรูปธรรมและต่อเน่ือง อีกท้ังกลไก
ในพื้นท่ีสามารถดึงชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา และสามารถออกแบบการศึกษาให้กับพ้ืนท่ีได้
ในอนาคต
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ครูขาดทุน เด็กได้ก�าไร

นางสาวจิรนันท์	 เครอืจันทร	์หรอื	ครูจ	ีผู้จัดการรายกรณ	ี (CM	 :	Case	Manager) นักถักทอ
ชุมชน ท่ีท�างานเพื่อเด็กนอกระบบฯ กับการสวมหมวกอีกใบเพ่ือเปน็ CM ซ่ึงครูจี บอกว่า ชอบท�างานและ
ท�ากิจกรรมด้านจิตอาสากับชุมชนอยูแ่ล้ว เม่ือเป็นครู ศพด.อบต.เมอืงลีง อ�าเภอจอมพระ จังหวัดสรุนิทร์ 
มีโอกาสท�างานด้านพัฒนาชุมชน และงานพัฒนาเยาวชนกับมูลนิธิสยามกัมมาจล เม่ือโครงการฯ นี้
เข้ามาและเป็นงานชว่ยเหลือเด็กจึงตัดสินใจเข้ารว่มทันที

“งานหลักของเราคือ	สอนเด็กปฐมวัยต้ังแต่วันจันทรถึ์งศกุร	์
พอวันหยุดเราใช้เวลานีอ้ยู่กับเด็กนอกระบบฯ	ลงพื้นทีไ่ปหาเด็ก	
ไปเป็นเพื่อนคุยและรบัฟังเขา	 เราขาดทุนแต่เด็กได้ก�าไร	 น่ันคือ
เราขาดทนุแค่เรื่องเวลานะ	แต่ก�าไรทีเ่ด็กได้รบัมนัมากกว่าน้ัน	ท้ัง
ได้เพื่อน	ได้คนรบัฟัง	ได้แนวคิด	และได้โอกาสในชวิีต”	

ครูจี เล่าต่อว่า ทกุครั้งท่ีลงพื้นท่ีไปหาเด็กจะคุยกับพอ่แมเ่พื่อ
ดสูถานการณแ์ละความต้องการของครอบครัวเด็กก่อน หลังจากนั้น
จึงพูดคุยกับเด็กว่า เขาต้องการให้ช่วยเหลืออะไร ต้องการเรียน
หนังสอืหรอืฝกึทักษะอาชพีอะไร ครูจีจะเปน็ท้ังคนพดูและคนรับฟัง 
จะค่อย ๆ  พดูคยุสรา้งความเขา้ใจกับเด็ก แรกเริม่ท่ีเขา้หา เขาจะกลัว 
แต่เมื่อไปหาบ่อยข้ึน ได้คุยกันมากขึ้น ท้ังเด็กและผู้ปกครองก็เริ่ม 
เปิดใจและไว้ใจ

“เด็กหลายคนอยากท�างาน แต่มขีอ้จ�ากัดคือ เรียนไมจ่บ ไมมี่
วุฒิการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 หรือมัธยมศึกษาปีท่ี 6 เพราะ
ออกจากระบบการศึกษากลางคัน ไมไ่ด้ไปเรียนบ้าง ติด ร หรือไมไ่ด้
จ่ายค่าเทอม เนื่ องจากฐานะทางบ้านยากจน พอต้องการวุฒิ
การศึกษาก็ไม่กล้าเข้าไปขอกับโรงเรียน เราจึงเป็นตัวกลางระหว่างเด็กกับโรงเรียน ซึ่งเด็กส่วนใหญ่ 
ท่ีกลับเข้ามาเรียนจะเรียน กศน. เหมือนกับ น้องอ๋ัน	หรอื	นายสมยศ	มาลัยทอง	อายุ	19	ปี กว่าเราจะ
ได้ใจเขาและพาไปเรียน กศน. ก็ใช้เวลานานเหมือนกัน”

ครูจี เล่าถึงวิธีการช่วยเหลือน้องอ๋ันว่า อ๋ันเรียนจบชั้น ม.3 และไม่ได้เรียนต่อ เรามีข้อมูล
เด็กนอกระบบฯ จากโครงการฯ จึงไปหาเขาท่ีบ้าน ตอนเจอกันครั้งแรกเขาก็ตกใจ ถามอะไรเขาก็ไมค่่อย
คยุด้วย ยังมกี�าแพงและไมเ่ปดิใจ พอไปหาบอ่ย ๆ  เริม่ชวนคยุเร่ืองท่ีเขาสนใจ รูม้าว่าเขาชอบท�ากิจกรรม 
เป็นเด็กกล้าแสดงออก มีภาวะผู้น�า และต้องการเรียนต่อ จึงแนะน�าให้เรียนต่อ กศน. เพื่อน�าวุฒิไป
เรียนต่อครูในมหาวิทยาลัยตามท่ีฝันไว้ 

จิรนันท์ เครือจันทร์ 

สมยศ มาลัยทอง

“เราเห็นว่าเขามีความสามารถท้ังด้านวิชาการ ภาษา และกิจกรรมสร้างสรรค์
อ่ืน ๆ แต่มีข้อจ�ากัดคือฐานะทางบ้านยากจน ท�าให้ไม่ได้ไปต่อ ถ้าเขาเข้าร่วมโครงการฯ
จะช่วยสร้างโอกาสในหลาย ๆ ด้าน ท้ังได้เรียนต่อ ระหว่างนี้ก็สามารถท�างานไปด้วยได้ 
จากศักยภาพของอ๋ัน เราจึงให้เขามาท�างานกับสภาเด็กและเยาวชนในต�าบล ท�ากิจกรรม
พัฒนาเยาวชนในพื้นท่ี ซึ่งปัจจุบันอ๋ันเป็นประธานสภาเด็กและเยาวชน และยังเข้ามา 
เป็นปัญจภาคีเครือข่าย ลงพื้นท่ีส�ารวจเด็กนอกระบบฯ กับนักถักทอชุมชนอีกด้วย”  
ครูจี เล่าท้ิงท้ายด้วยความภูมิใจ

2	 ปีกับการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาให้เด็กเยาวชน
ในจังหวัดสุรนิทรจ์ะเดินมาถึงวันนีไ้ม่ได้เลย	 ถ้าปราศจาก	 ‘ปัญจภาคเีครอืข่าย’	 ท้ัง	5	
ภาคส่วนเข้ามารว่มขับเคล่ือนการท�างาน	 รวมถึงการใช้ฐานทุนจากการท�างานเดิม
มาสานต่อ	ซึ่งท้ัง	2	ส่วนนีคื้อ	 ‘หัวใจส�าคัญ’	ทีท่�าให้โครงการฯ	นีเ้ดินไปสู่หมุดหมาย
ที่ต้ังไว้	น่ันคือการเสรมิสรา้งคุณภาพชวิีตเด็กเยาวชน	เพื่อเป็นคนเก่ง	ดี	มงีานท�า
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จังหวัดอ�านาจเจรญิ เป็นจังหวัดแนวหน้าที่ขับเคลื่อน
เร ื่องการพึ่งพาและช่วยเหลือตัวเอง มีธรรมนูญซึ่งเรยีกว่า 
‘ธรรมนูญประชาชนฅนอ�านาจเจรญิ’ เป็นจังหวัดแรก
ของประเทศไทย คือ ‘อ�านาจเจรญิ เป็นเมืองธรรมเกษตร 
ซึ่งหมายถึง เมืองที่ประชาชนเป็นเจ้าของ อยู่ร่วมกัน
ด้วยความเสมอภาค เสมอธรรม ด�ารงชีวติตามวถิีเกษตรอินทรยี์ 
มีการศึกษาเกื้อหนุน มีบุญฮีตสิบสองคองสิบสี่ น�าชีวติให้มั่นยืน’

สานสัมพันธ์ท้องถิ่น 
ร่วมพัฒนาและสร้างโอกาส 
‘เด็กอ�านาจเจรญิ’
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดอ�านาจเจรญิ

เรยีกได้ว่าเป็นธรรมนญูท่ีเกิดขึ้นจากการรว่มคิด รว่มออกแบบ และยอมรบัรว่มกันของประชาชน
อยา่งแท้จริง โดยมภีาคประชาชนเป็นก�าลังส�าคัญในการขบัเคล่ือนใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของแผนพฒันาจังหวัด 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพจนสามารถจัดการตนเองได้

ธรรมนูญจังหวัด กับ การสร้างความเสมอภาค

นอกจากนี้แผนพัฒนาจังหวัดและธรรมนูญประชาชนฅนอ�านาจเจริญ ยังสอดคล้องกับแนวคิด
ของโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในเร่ืองการสร้างความเสมอภาค
และสง่เสริมการศึกษา รวมถึงประสบการณ์ท่ีจังหวัดอ�านาจเจริญเคยท�างานกับส�านักงานสง่เสริมสังคม
แหง่การเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) มาก่อน จึงท�าให้ นายณรงค์ฤทธ์ิ	จันทรเนตร	ประธานสภา
การศึกษาจังหวัดอ�านาจเจริญ เกิดความสนใจและมองเห็นโอกาสในการเชื่อมโยงการท�างานสร้าง
ความเสมอภาคทางการศึกษากับธรรมนูญจังหวัดเข้าด้วยกัน จึงตัดสินใจเข้ารว่มโครงการฯ ในปี 2562 
โดยมีสภาการศึกษาจังหวัดอ�านาจเจริญเป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ มีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ�านาจเจริญ (อบจ.อจ.) เป็นหนว่ยงานรับทุน

การท�างานปีแรกมี องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ�านาจเจริญ ท้องถ่ินจังหวัดอ�านาจเจริญ และ
สภาการศึกษาจังหวัดอ�านาจเจริญ ร่วมเป็นคณะกรรมการโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีฯ และเป็น
คณะท�างานหลัก หรือ Core Team ขับเคล่ือนการท�างานรว่มกัน มีนายกองค์การบริหารสว่นจังหวัดเป็น
ประธาน และมีผู้ทรงคุณวุฒิ ครู อาจารย์เกษียณจากสภาการศึกษาจังหวัดเป็นกรรมการ การด�าเนิน 
โครงการฯ ได้ให้การช่วยเหลือ	3	กลุ่มเป้าหมาย	คือ	เด็กปฐมวัย	1,124	คน	ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	12	แหง่	
ด�าเนินการในพื้นที่อ�าเภอเมืองอ�านาจเจรญิ	 ในส่วนเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	จ�านวน	
425	คน	ด�าเนินงานในพื้นที	่7	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมืองอ�านาจเจรญิ	อ�าเภอเสนางคนิคม	อ�าเภอพนา	
อ�าเภอปทมุราชวงศา	อ�าเภอชานุมาน	อ�าเภอลืออ�านาจ	และอ�าเภอหวัตะพาน	
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ณรงค์ฤทธิ์ จันทรเนตร

ไพศาล อาจทะขัน
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‘ความท้าทาย’ บททดสอบแรกของการท�างาน

“เราเจอความท้าทายต้ังแต่เริม่ต้นท�างาน” นายณรงค์ฤทธิ ์กล่าวและเสรมิว่า เนื่องจากเป็นงาน
ท่ีมีรูปแบบและกระบวนการท�างานใหม่ รวมถึงทีมงานทุกคนก็ยังใหม่ ความท้าทายจึงเกิดขึ้นมาก
พอสมควร จึงใชโ้อกาสระหว่างลงพื้นท่ีสร้างความเขา้ใจในกระบวนการท�างานไปด้วย จนเกิดการเรียนรู้ 
และแก้ปัญหาไปพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น การลงพื้นที่ส�ารวจเด็กปฐมวัย พบว่า ครู ศพด. คนเดียว
ไม่สามารถลงพ้ืนท่ีส�ารวจและลงบันทึกข้อมูลได้ตามระยะเวลาที่ก�าหนด เน่ืองจากติดภาระงานประจ�า 
ท�าให้คนส�ารวจและบันทึกข้อมูลเป็นคนละคนกันจนเกิดความคลาดเคล่ือนของข้อมูล รวมท้ังการ
เข้าถึงการชว่ยเหลือล่าชา้ไมทั่นต่อสถานการณ ์ทีมงานจึงแก้ปัญหาด้วยการลงพ้ืนท่ีและใหค้�าแนะน�าเป็น
พี่เล้ียง เพื่อสร้างความเข้าใจกระบวนการท�างานให้กับครู ศพด. ในสว่นกระบวนการชว่ยเหลือเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา ได้จัดคณะท�างานท่ีอยูใ่นพื้นท่ีท้ัง 7 อ�าเภอ เป็นผู้ส�ารวจและเป็นผู้จัดการ
รายกรณี (CM : Case Manager) คณะท�างานชุดนี้ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการสร้างแรงจูงใจ 
ให้เด็กและผู้ปกครองยอมรับและเข้ารว่มโครงการฯ

เมื่อเริม่ลงพื้นท่ีเพื่อส�ารวจเด็กปฐมวัยใหมอี่กครัง้ สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรสั
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในประเทศไทยก็เกิดขึ้น ส่งผลให้การส�ารวจหยุดชะงักลง ทีมงานจึง
ปรับเปล่ียนวิธีการท�างานใหม ่โดยให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ้าน (อสม.) ลงพื้นท่ีส�ารวจและ
สง่ข้อมูลประกอบการคัดกรองและชว่ยเหลือให้กับ ครู ศพด. เพื่อลงบันทึกข้อมูลอยา่งเดียว เหตุผลท่ีเรา
เลือกให ้อสม. ลงพื้นท่ีแทน เน่ืองจากมคีวามใกล้ชดิกับคนในพื้นท่ี รบัรู้สภาพปัญหาของเด็กและครอบครวั 
และเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คล่ีคลาย ทีมงานจึงเร่งลงพ้ืนท่ีช่วยเหลือจนครบ
ตามเป้าหมายท่ีก�าหนด

ส�าหรบัการท�างานช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	นายไพศาล	อาจถะขัน	
ผูร้บัผดิชอบกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา กล่าวว่า เริม่แรกให ้ครู กศน. ลงพ้ืนท่ีส�ารวจเพื่อ
ตรวจสอบข้อมูลเด็กท่ีได้รับมาจากส่วนกลาง เราพบว่าข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและคลาดเคล่ือนอยู่มาก 
สถานะเด็กบางคนไมต่รงกับข้อมูลท่ีมีอยู ่สง่ผลให้เด็กหลายคนท่ีต้องการความชว่ยเหลือแต่ไมม่ีรายชื่อ
อยูใ่นข้อมูลไมส่ามารถได้รับความชว่ยเหลือ ทีมงานจึงต้องเริม่ส�ารวจใหมท้ั่งหมด อีกท้ังทีมงานในพื้นท่ี
ยังขาดความรู ้ความเขา้ใจ และความช�านาญในการใช้เคร่ืองมือส�ารวจ แต่ทีมแก้ปัญหาโดยใหก้รอกขอ้มูล
ตามแบบฟอร์มการส�ารวจ แล้วส่งเอกสารให้เจ้าหน้าท่ี อบจ. บันทึกข้อมูลในระบบ ท�าให้การท�างาน 
เกิดความล่าชา้ เน่ืองจากเจ้าหนา้ท่ีท่ีลงระบบมภีาระในงานประจ�า ขณะเดียวกันเกิดการแพรร่ะบาดของ
โรคโควิด-19 ครู กศน. ผู้ส�ารวจไม่สามารถลงพ้ืนท่ีส�ารวจได้ตามแผนท่ีก�าหนด ท�าให้การช่วยเหลือ 
ไมเ่ป็นไปตามแผน คณะกรรมการต้องรว่มกันประชุมเพื่อปรับแผนการท�างาน โดยให้ CM ระดับอ�าเภอ
ประสานและให้ค�าแนะน�าอย่างใกล้ชิด

เม่ือการท�างานต้องเว้นระยะ 5-6 เดือน การสานต่อเพื่อชว่ยเหลือเด็กนอกระบบฯ จึงล่าชา้ เพราะ
เด็ก ๆ ท่ีต้องการความช่วยเหลือหลายคนรอไม่ได้ บางคนต้องย้ายออกจากพื้นท่ีเพื่อหารายได้ให้กับ

ครอบครัว ทีมงานแก้ปัญหาด้วยการมอบหมายใหค้รู กศน. 
ท�าหน้าท่ีส�ารวจและเป็นผู้จัดการรายกรณี (CM : Case 
Manager) รีบส่งรายชื่อเด็กท่ีต้องการความช่วยเหลือ 
ในส่วนท่ีสามารถติดต่อและเห็นตัวตน ส่งแผน/รูปแบบ
การช่วยเหลือ ให้คณะกรรมการดูแลเด็กแบบรายกรณี 
(CMS : Case Management System) ระดับจังหวัดและ
ระดับอ�าเภอเพื่อให้คณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัด
อ�านาจเจริญ และภาคีเครือขา่ย 8 หนว่ยงาน คือ องค์การ
บรหิารสว่นจังหวัดอ�านาจเจรญิ (อบจ.) ส�านกังานสง่เสรมิ
การปกครองท้องถ่ิน ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด  
โรงพยาบาลอ�านาจเจริญ สมาคมคนพิการจังหวัด
อ�านาจเจริญ ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด ส�านักงานแรงงานจังหวัด และ กศน. 
พิจารณาช่วยเหลือตามเกณฑ์ของโครงการฯ และ 
ความต้องการของเด็กเป็นหลัก 

ถึงแม้ว่าทีมงานจะต้ังเป้าหมายช่วยเหลือเด็ก
นอกระบบฯ 650 คน แต่จากสถานการณ์การแพรร่ะบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีสง่ผลกระทบต่อการ
ลงพื้นท่ีท�าให้ช่วยเหลือเด็กได้จริง 425 คนเท่านั้น โดย
แบ่งออกเป็น ผู้ต้องการเรียนต่อ กศน. 102 คน เด็กท่ี
ต้องการฝึกทักษะอาชีพ 72 คน โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วง
อายุ 18-19 ปี ซึ่งหลายคนยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนว่า
ต้องการฝึกทักษะอาชพีอะไร ชอบอะไร รูแ้ค่ว่าไมต้่องการ
ท�างานไกลบา้น เนื่องจากมภีาระชว่ยพอ่แมห่ารายได้ และ
อยากฝึกอบรมอาชพีระยะสั้นตามความถนดัและสามารถ
สร้างรายได้ในพื้นท่ี โดย CM ได้ประสานผู้ประกอบการใน
พื้นท่ีให้เปิดรับสอน ฝึกอาชีพในระยะส้ัน เช่น ฝึกขับรถ
แบคโฮ ฝึกเพาะเห็ดฟาง ช่างตัดผม ท�าขนม เป็นต้น 
นอกจากนี ้ยงัมเีด็กต้องการเตรยีมความพรอ้มเพ่ือพฒันา
ตนเอง 241 คน เป็นเด็กพิการ 10 คน ซึ่งทีมงานได้สง่ต่อ
ความชว่ยเหลือไปยัง พมจ. เพื่อดูแลและฟ้ืนฟูต่อไป



156 157

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
หัวใจการดูแลเด็กในพื้นที่

นายจ�ารูญ	ผายพิมพ์	ผู้รบัผิดชอบกลุ่มเด็กปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 (ศพด.)	กล่าวว่า 
ศพด. คือ หวัใจส�าคัญของการดแูลเด็กในพื้นท่ี เพราะเด็กแรกเกิดถึงชว่งวัย 2-4 ขวบ เป็นชว่งวัยท่ีส�าคัญ
ต่อพัฒนาการท้ังชีวิตของเด็ก หาก	ศพด.	ได้รบัการพัฒนาครบท้ัง	3	ด้าน	คือ	การพัฒนาบุคคล	พัฒนา
ระบบ	และพัฒนาอาคารสถานที	่ย่อมส่งผลต่อการยกระดับการเรยีนการสอนทีท่�าให้เกิดการเรยีนรู้
และพัฒนาการทีด่สีมวัยของเด็กได้

และเพื่อให้ผลการท�างานบรรลุผลตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ ทีมงานจึงมุ่งพัฒนาคนเป็นอันดับแรก 
โดยลงพ้ืนท่ีจัดอบรมครู ศพด. ท้ัง 12 แห่ง และผู้ปกครอง เพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปล่ียนเรียนรู้  
และให้องค์ความรู้เก่ียวกับการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสมตามช่วงวัยร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการผลิต 
สื่อการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านกาย ใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาของเด็ก โดย 
ผู้ปกครองสามารถท�าขึ้นเองและน�าไปใช้กับลูกท่ีบ้านได้ ซ่ึงข้อค้นพบส�าคัญจากกระบวนการน้ีคือ 
ท�าให้ครู	ศพด.	และผูป้กครองเข้าใจกันมากขึน้	จากเดิมทีผู่ป้กครองเข้าใจว่าการมาโรงเรยีน	ลกูต้อง
อ่านออกเขยีนได้และช่วยเหลือตัวเองได้	 โดยครูเป็นผูร้บัผดิชอบท้ังหมด	แต่เมื่อได้ฝึกอบรมรว่มกัน
ท�าให้เข้าใจว่า	 เด็กปฐมวัยเป็นช่วงวัยที่ต้องเล่นให้ตรงกับพัฒนาการ	และผู้ปกครองต้องเข้ามา
มสีว่นรว่มในการเสรมิสรา้งพัฒนาการใหกั้บลกูด้วย

นอกจากสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้ปกครองแล้ว การลงพ้ืนท่ีนิเทศมีความส�าคัญมากต่อ
การเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการศึกษา นายจ�ารูญ กล่าวว่า เมื่อ ศพด. ท้ัง 12 แห่ง ได้รับทุนและ
ได้ด�าเนินการพัฒนา ศพด. ตามแนวทางท่ีแต่ละ ศพด. ได้น�าเสนอ
ในโครงการแล้ว คณะกรรมการได้ลงไปนิเทศติดตามความก้าวหน้า 
ความเปล่ียนแปลง พร้อมท้ังประเมินผล และให้ค�าชี้แนะในส่วนท่ี
ยงัเป็นจุดด้อยของแต่ละ ศพด. ซึง่จากการลงพ้ืนท่ีนเิทศโดยภาพรวม
มีการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีดีข้ึนในระดับดีมาก มีแนวคิดการ
ออกแบบการเรียนการสอนท่ีสร้างความสนใจให้กับเด็ก มีการ
ประเมินติดตามการเปล่ียนแปลงพัฒนาการของเด็ก และมีการ
เชื่อมโยงกับผู้ปกครองให้เข้ามามีสว่นรว่ม

เดินหน้าสร้างความเสมอภาค 
สู่การเป็นพื้นที่จัดการตนเอง

“ผลจากการท�างานเพื่อช่วยเหลือท้ัง 3 กลุ่มเป้าหมายในปีแรก เป็นเสมือนบทเรียนอันล�าค่า 
ท่ีท�าให้ทีมงานมีพลังใจมุ่งม่ันพร้อมเดินหน้าท�างานช่วยเหลือ และเติมเต็มโอกาสให้เด็กในพ้ืนท่ีจังหวัด
อ�านาจเจริญต่อในปีท่ี 2” นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

นายณรงค์ฤทธิ์ กล่าวต่อว่า ส�าหรับแผนการท�างานในปี 2 ทีมงานได้น�าความท้าทายท่ีเกิดขึ้น 
จากปีท่ีแล้วมาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้การขับเคล่ือนงานปี 2 ราบร่ืนยิ่งขึ้น โดยเน้น ‘พื้นที’่ เป็นตัวต้ัง มี
กลไกการท�างาน 3 ระดับคือ 1.	ระดับต�าบล	ม ีอสม. ก�านนั ผูใ้หญบ่า้น เขา้มารว่มขบัเคล่ือนงาน 2.	ระดับ
อ�าเภอ มี รพ.สต. นายอ�าเภอเป็นแกนหลักในการด�าเนินงาน 3.	 ระดับจังหวัด	มี 4 หน่วยงานหลัก
เข้ามาร่วมท�างาน ประกอบด้วย ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด โดยท้ัง 4 หน่วยงาน 
จะมีเครือขา่ยและหนว่ยงานในระดับพ้ืนท่ีท่ีพร้อมชว่ยเหลือเด็กได้รอบด้าน ท้ังการศกึษา ฝึกทักษะอาชีพ 
และคุณภาพชีวิต

ส�าหรบัการใชพ้ื้นท่ีเป็นตัวต้ังในการชว่ยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กนอกระบบฯ ทีมงานวางแผนให้ 
อสม. ก�านัน ผูใ้หญบ้่าน ในพ้ืนท่ีท�าหน้าท่ีเป็น CM และผูส้�ารวจ บันทึกขอ้มูล และสง่ต่อแผนการชว่ยเหลือ
ให้กับ CMS ระดับต�าบล ท่ีมีประธาน อสม., รพ.สต., ผอ.กศน. และผู้น�าชุมชน ก�าหนดแนวทางชว่ยเหลือ 
ซึ่งเป็นกลไกท่ีเพิม่เขา้มา เนื่องจากเป็นคนในพื้นท่ี มคีวามคุ้นเคย คนในชุมชนไว้วางใจ และเขา้ใจบรบิท
ในพ้ืนท่ีเป็นอยา่งดี สามารถออกแบบการชว่ยเหลือกลุม่เป้าหมายได้ตรงจุด ท้ังยงัตอบโจทยค์วามต้องการ
ของเด็กและชุมชนอยา่งแท้จริง

นายจ�ารูญ เสริมว่า การท�างานกับ ศพด. เหมือนกับปีแรก คือ มีการพิจารณา ศพด. ท่ีไม่ผ่าน
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 และต้องการพัฒนาศูนย์ฯ ด�าเนินการคัดกรอง
ตามเกณฑ์ของโครงการฯ โดย ศพด. ท่ีผ่านเกณฑ์จะได้รับทุนส�าหรับน�าไปบริหารจัดการพัฒนาศูนย์ฯ 
ของตนเอง ท้ังนี้ เนื่องจากทีมงานให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นอย่างมากจึงได้ประสาน  
4 หนว่ยงานหลักเขา้มาชว่ยขบัเคล่ือนการท�างานด้านเด็กปฐมวัย และน�าเสนอปัญหาด้านเด็กปฐมวัยให้
ผู้ว่าราชการจังหวัดรับรู้ว่า ปฐมวัยเป็นช่วงส�าคัญทีสุ่ดของชวิีต	หากได้รบัการเสรมิสรา้งพัฒนาการ
รอบด้านทีเ่หมาะสมกับชว่งวัย	เด็กจะเติบโตเป็นทรพัยากรทีม่คีณุภาพ	การพฒันาเด็กปฐมวัยจึงต้อง
พฒันา	ศพด.	ครูและบุคลากรในศนูยฯ์	ใหม้ศีกัยภาพ	มคีวามรูค้วามเขา้ใจเฉพาะด้าน	การจัดการศกึษา
และพัฒนาปฐมวัยจึงได้รบัการขับเคล่ือนใหเ้ป็นวาระจังหวัด

จ�ารูญ ผายพิมพ์
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ค�าตัน เดชผล

จิราภรณ์ เรืองธรรม 

อาสาท�างานด้วยใจ 
เพื่อลูกหลานอ�านาจเจรญิ

นายค�าตัน	เดชผล	หรอื	พอ่ค�าตัน	ผูจั้ดการรายกรณ	ี(CM	:	
Case	Manager) เล่าถึงจุดเร่ิมต้นการชว่ยเหลือเด็กนอกระบบฯ ว่า
เขาเป็นคนในพื้นท่ีอ�าเภอลืออ�านาจ ท�างานจิตอาสามาโดยตลอด 
เห็นว่าโครงการฯ นี้เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการฝึก
ทักษะอาชีพให้เด็กนอกระบบฯ จึงสนใจเข้ารว่มโครงการฯ

นายค�าตันเป็นหัวหน้า CM ระดับอ�าเภอ ท่ีไม่ได้ท�าหน้าท่ี
คัดเลือกคณะท�างานและจัดประชุมเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ
ให้กับทีมงานในพื้นท่ีเท่าน้ัน แต่ยังลงพื้นท่ีส�ารวจร่วมกับทีมงาน 
เรียนรู้การใช้แอปพลิเคชันบันทึกข้อมูลและท�าความเข้าใจ
ไปพร้อม ๆ กับทีมงานในพื้นท่ี เมื่อพบปัญหา เช่น ครู กศน. 
ไม่สามารถลงพื้นท่ีได้ ก็จะประสานกับทีมงานหลักและเสนอ
แนวทางการท�างานให้ อสม. ลงพื้ นท่ีแทน ท�าให้การส�ารวจ
กลุ่มเป้าหมายและการวางแผนการช่วยเหลือท�าได้รวดเร็ว เช่น 
นางสาวจิราภรณ์	 เรอืงธรรม	หรอื	ส้ม	 วัย	21	 ปี กลุ่มเป้าหมาย
ท่ีนายค�าตันส�ารวจพบ ซึ่งส้มก็ตอบรับความช่วยเหลือทันที 

เมื่อผ่านเกณฑ์คัดกรองการช่วยเหลือ นายค�าตันจึงแนะน�า
การฝึกทักษะอาชพี โดยเนน้อาชพีท่ีมีอยูใ่นพื้นท่ีและสอดคล้องกับ
ความต้องการของส้ม คืออาชีพอะไรก็ได้ท่ีท�าให้เธอไม่ต้องออกไป
นอกบ้านทุกวัน เพราะเธอต้องเล้ียงลูก นายค�าตันจึงเสนอการฝึก
อาชีพเพาะเห็ดฟาง เนื่องจากในหมูบ่้านมีกลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก
เห็ดฟาง ท่ีต�าบลเปือย อ�าเภอลืออ�านาจ จังหวัดอ�านาจเจริญ และ
ใชเ้วลาฝึกอบรมเพียงวันเดียว ท่ีส�าคัญคืออาชพีนีส้ามารถเพาะปลกู
ได้ภายในบริเวณบ้าน

นายค�าตัน บอกว่า ทางกลุ่มเกษตรกรฯ ฝึกให้
ส้มเรียนรู้ต้ังแต่การเตรียมดิน การเพาะ การใส่เชื้อเห็ด 
โรยปุ๋ย ตัดใยเห็ด รดน�า การคลุมผ้าพลาสติกบนแปลง 
การท�าโครงไม้ และการเก็บเห็ดพร้อมขาย ซึ่งทักษะ
ความรู้เหล่านี้จะเป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ให้กับส้มและ
ครอบครัวแล้ว ยังสามารถส่งต่อทักษะความรู้ให้กับ
คนอ่ืน ๆ ท่ีสนใจได้อีกด้วย

“เมื่อเด็ก ๆ ตัดสินใจรับความชว่ยเหลือ ตัวเราเอง
ต้องสร้างความมั่นใจให้กับเขาว่าเรามาช่วยเขาจริง ๆ 
หากเขาสนใจและต้องการฝึกอาชีพ เราก็ต้องมีข้อมูล
ด้านอาชีพเพื่ อชี้แนะและเป็นตัวเลือกให้กับเขาด้วย 
ถ้าเขาต้องการเรียนหนังสือ เราต้องเป็นตัวกลางคอย
ประสานกับทาง กศน. เพราะเด็กท่ีออกนอกระบบฯ 
ส่วนใหญ่จะไม่ต้องการกลับเข้าไปเรียนในโรงเรียน และ
ไม่กล้าเผชิญหน้ากับครู หรือคนในหน่วยงานราชการ ใน
ฐานะ CM นอกจากต้องสร้างความไว้ใจและเชื่อใจกับเด็ก
แล้ว ยังต้องค้นคว้าข้อมูลท้ังเรื่ องอาชีพและแนวทาง
การศึกษาต่อไว้เป็นทางเลือกใหเ้ด็กด้วย” นายค�าตัน กล่าว

นายค�าตัน คิดเสมอว่า การชว่ยเหลือเพื่อนมนุษย์
เป็นกุศลอย่างยิ่ง แต่นอกเหนือจากบุญกุศล ก็คือ เด็ก ๆ 
ต้องได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น สามารถใช้ชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างมีคุณภาพ เขาจึงมุ่งมั่นท�าภารกิจนี้ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์กับเด็กมากท่ีสุด ให้พวกเขาได้รับ 

สิ่งดี ๆ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งการท�างานในปีแรก
ถือว่าประสบความส�าเร็จ เพราะไม่ใช่แค่การช่วยเหลือ 
เด็กได้เท่านั้น แต่ยังเกิดการสานต่อการท�างานของภาคี
เครือข่ายในพื้นท่ีเพื่อน�าไปสู่การสร้างอาชีพให้กับเด็ก 
นอกระบบฯ ในอนาคต เช่น กลุ่มเกษตรกรเพาะปลูก 
เห็ดฟาง เป็นต้น 

“ทุกครั้งที่เหน่ือยและท้อ	 เราจะนึกถึงใบหน้า
ที่เป่ียมไปด้วยความหวังของพวกเขาในวันที่เราไปหา
และบอกว่าจะช่วยเหลือเขา	 ท้ังสีหน้า	 แววตา	 และ
รอยยิ้มที่เกิดขึ้นกับเด็ก	 ๆ	 สะท้อนให้เราเห็นว่าเขา
มีความหวังและมีก�าลังใจมากขึ้น	 สิ่งเหล่านี้ท�าให้เรา
มีพลังใจในการท�างานเพิ่มขึ้นด้วย” นายค�าตัน กล่าว
ท้ิงท้าย
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‘ศพด.บ้านหนองแห่’ 
กับการเป็นต้นแบบการพัฒนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแห่ เทศบาลต�าบลนายม อ�าเภอเมืองอ�านาจเจริญ จังหวัด
อ�านาจเจริญ เป็น 1 ใน ศพด. ท่ีได้รับการประเมินไม่ผ่านมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
แหง่ชาติ พ.ศ. 2561 

แต่เมื่อได้รบังบประมาณจากโครงการจัดการศกึษาเชงิพื้นท่ีฯ ศพด.บ้านหนองแหส่ามารถ
พัฒนาศูนย์ฯ ให้ได้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 โดยบริหารจัดการ
งบประมาณ เพื่อพัฒนาสูก่ารเปล่ียนแปลง 4 ด้าน คือ 1. การอบรมเรื่องมาตรฐานสถานพัฒนา
เด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ท่ี อบจ.อ�านาจเจริญ 2. การอบรมเร่ืองพัฒนาภาษาและ
การสื่อสารส�าหรับเด็กปฐมวัย เชน่ ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารของเด็กเล็ก เป็นต้น 3. การอบรมเรื่อง
การประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้กับผู้ปกครองตามคู่มือคัดกรองเด็ก DSPM  
และ 4. การอบรมให้ความรู้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ก่อนส่งเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ผลจากการด�าเนินงานพัฒนาศูนย์ฯ ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา พบว่า ครูสามารถ 
น�าความรู้เรื่องมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาใช้ในการบริหาร
จัดการศูนย์ฯ ครูท�าสื่อการเรียนการสอนได้ แนะน�าผู้ปกครองผลิตสื่อจากวัสดุท่ีมีในบ้าน 
ด้านผู้ปกครองก็มีความรู้ความสามารถในการประเมินพัฒนาการของลูกตามคู่มือคัดกรอง 
เด็ก DSPM และยังมีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับการเตรียมตัวลูกก่อนเข้าเรียนในศูนย์ฯ 
ส่วนผู้ปกครองท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และเด็กท่ีขาดโอกาสก็ได้รับความช่วยเหลือ ขณะท่ี
เด็กปฐมวัยใน ศพด. ได้รับการสง่เสริมพัฒนาการ 4 ด้าน คือ ด้านรา่งกาย, จิตใจ วินัย อารมณ์, 
สังคม และสติปัญญาสมวัย จากการมุ่งมั่นพัฒนาตนเองของ ศพด.บ้านหนองแห่ ท�าให้ได้รับ 
การประเมินผา่นมาตรฐาน และกลายเป็น ศพด. ต้นแบบให้กับ ศพด. ในพื้นท่ีอ่ืน ๆ อีกด้วย 

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากโครงการฯ	ท�าให้ทมีงานจังหวัดอ�านาจเจรญิต้ังเป้าหมายว่า
ในอนาคตจะน�าแนวคิดการท�างานและแนวทางแก้ปัญหามาปรบัใช้ให้สอดคล้องกับบรบิท
ของพื้นที่	 และผสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพ่ือน�าไปสู่การสร้างความเสมอภาค	
ทางการศึกษาของจังหวัดต่อไป
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‘จัดการศึกษาแบบบูรณาการ ผู้เรยีนได้รับการเรยีนรู้ตลอดชีวติ
อย่างมีคุณภาพ ด�ารงชีวติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
และมีทักษะที่จ�าเป็นในศตวรรษที่ 21’ คือ วสิัยทัศน์ ของแผนพัฒนา
การศึกษา (พ.ศ. 2562-2565) จังหวัดอุบลราชธานี

สานพลังเครอืข่าย ขับเคลื่อน
ความเสมอภาคการศึกษา 
พัฒนาคุณภาพชีวติเด็กอุบลฯ
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดอุบลราชธานี

ท่ีมุ่งเน้นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษา ความเสมอภาค ลดความเหล่ือมล�า
และยกระดับคุณภาพการศึกษา รวมถึงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาให้มีคุณภาพเท่าเทียมกัน โดย
สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เรียนและประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต

จากแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 
สู่การจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 

เมื่อแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสอดคล้องกับแนวทางการด�าเนินงานของโครงการจัดการ
ศึกษาเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ท่ีมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเสมอภาคและลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษา รวมท้ังเสริมสร้างพัฒนา
คุณภาพและประสิทธิภาพครู มูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชวิีต เห็นว่า การท�างานโครงการฯ นี้จะชว่ย
ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาการศึกษา และศักยภาพของประชาชนให้มีประสิทธิภาพได้ตามเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัด จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ และเป็นหน่วยงานรับทุน โดยมี 
ผศ.ดร.อินทิรา	ซาฮรี	์เป็นผูร้บัผดิชอบโครงการฯ	
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ผศ.ดร.อินทิรา ซาฮีร์
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นอกจากแนวทางการด�าเนินงานท่ีสอดคล้องกันแล้ว ผศ.ดร.อินทิรา กล่าวถึง
จุดเริ่มต้นท่ีเข้ามาท�างานโครงการฯ นี้ว่า ถึงแม้ปัญหาความยากจนจะเป็นสาเหตุอันดับ 
ต้น ๆ ท่ีท�าให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา แต่ปัญหาด้านการพัฒนาการศึกษาท่ี
กลับด้าน คือ งบประมาณพัฒนาการศึกษาของคนชั้นบนสุดสูงกว่างบประมาณที่

พัฒนาการศึกษาส�าหรับเด็กและเยาวชน	 เม่ือคิดเป็นรายบุคคลแล้วไม่สามารถ
พัฒนาการศึกษาให้กับเด็กได้เลย	อีกท้ังระบบการศึกษาของไทยมีเพียงการเรยีน
การสอน	แต่อันทีจ่รงิกระบวนการเรยีนรูม้หีลายแบบ	ท้ังเรยีนรูผ้า่นภาพ	เสยีง	และการ
ฝึกปฏิบัติ	 เม่ือระบบการศกึษาไม่สอดคล้องกับทักษะ	ความสนใจ	และความต้องการ
ของเด็ก	สง่ผลใหเ้ด็กหายไประหว่างทาง	หรอืออกจากระบบการศกึษากลางคัน	จึงเป็น
เหตผุลทีส่นใจเขา้มาท�างานโครงการฯ	นี	้เพราะหวังว่าจะช่วยขบัเคล่ือน	ผลักดันปัญหา
ให้ได้รบัการแก้ไข	และท�าให้คนท�างานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง	 เห็นความส�าคัญของ
การลงทนุเพื่อพัฒนาเด็กท้ังด้านการศกึษาและคณุภาพชวิีต

เมื่อ ผศ.ดร.อินทิรา ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ แล้วจึงชักชวนเครือข่ายท่ีเคย
ท�างานรว่มกันจัดต้ังเป็นทีมงานหลัก หรือ Core Team เพ่ือท�าหนา้ท่ีเชื่อมประสานระหว่าง
หน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ให้ค�าปรึกษาแนะน�ากับทีมงานในพ้ืนท่ี โดยมี มูลนิธิ
พทัิกษ์ธรรมชาติเพื่อชวิีต ส�านักงานศึกษาธกิารจังหวัด (ศธจ.) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
ศนูย์อนามยัท่ี 10 อุบลราชธาน ีองค์การบรหิารสว่นจังหวัด (อบจ.) และมูลนธิิประชาสงัคม 
ชว่ยกันออกแบบวิธีการท�างาน แบง่หน้าท่ีรับผิดชอบตามความถนัดและความเชี่ยวชาญ
ของแต่ละหนว่ยงาน

หลังจากจัดต้ังทีมงานหลักได้แล้ว จึงสง่โครงการฯ ให ้นายสฤษด์ิ	วิฑรูย	์ผูว่้าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี ปี 2562 ลงนามแต่งต้ังคณะกรรมการ 3 ฝ่าย เพ่ือเป็นกลไก 
ขับเคล่ือนงาน คือ 1.	คณะกรรมการอ�านวยการ มีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธาน  
รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นท่ีปรึกษา มีท้ังหนว่ยงานราชการ ด้านการศึกษา สาธารณสุข 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานสภาเด็ก 
และเยาวชน ภาคประชาสังคม และส่ือมวลชน ร่วมเป็นคณะกรรมการ 

2.	คณะกรรมการเชงิประเด็น ประกอบไปด้วย 1) คณะกรรมการจัดท�าฐานข้อมลู 
มีคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน 2) คณะกรรมการ
พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มี ผอ.ศูนย์อนามัยท่ี 10 เป็นประธาน 3) คณะกรรมการ
ด้านติดตามช่วยเหลือเด็กปฐมวัยและเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา มี  
ผศ.ดร.อินทิรา เป็นประธาน และ 3.	 คณะกรรมการเชิงพ้ืนที่ หรือคณะกรรมการ 
ระดับอ�าเภอ มีนายอ�าเภอเป็นประธาน ซึ่งกลไกท้ัง 3 ฝ่าย จะขับเคล่ือนการด�าเนินงาน  
5 อ�าเภอ คือ อ�าเภอวารินช�าราบ อ�าเภอเดชอุดม อ�าเภอบุณฑริก อ�าเภอน�ายืน และ 
อ�าเภอนาจะหลวย ท�างานชว่ยเหลือ 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ เด็กปฐมวัย จ�านวน 9,215 คน 
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา จ�านวน 23,593 คน และศนูยพั์ฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
ท่ีต้องการพัฒนาศูนย์ฯ 17 แห่ง 

ประสานงานเครอืข่าย 
ช่วยเหลือเพื่อสร้างโอกาส

เมื่อมีกลไกการขับเคล่ือนงานโครงการฯ แล้ว ทีม
จึงจัดประชุมเปิดตัวโครงการฯ เพื่อสร้างความร่วมมือ 
ตลอดจนสร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการทกุฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งในทกุอ�าเภอ หลังจากนัน้
ทีม IT Manager และ Admin จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และมูลนิธิพิทักษ์ธรรมชาติเพื่อชีวิต ได้ลงพื้นท่ีอบรมการ
ใชแ้อปพลิเคชนัส�ารวจและบันทึกขอ้มูลระบบสารสนเทศ
เพื่อการดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา หรือ 
Thai Out of School (THAI OOSC) ให้กับทีมส�ารวจและ
เก็บข้อมูลคือ ครู กศน.อ�าเภอ ผู้น�าชุมชน และอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ�าหมูบ่้าน (อสม.) 

เมื่อทกุคนมคีวามเขา้ใจในการใชเ้ครื่องมอืแล้ว จึง
เริ่มลงพ้ืนท่ีส�ารวจเด็กนอกระบบฯ โดยมี ครู กศน. เป็น
แกนหลัก มีเครือข่ายท้ัง อสม. ก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน และ
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) บางพื้นท่ีมีเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารสว่นต�าบล (อบต.) เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ซ่ึงเป็นเครือข่ายร่วม 
ลงพื้นท่ีด้วย ผลการส�ารวจพบข้อมูลประชากรในพื้นท่ี 

ท่ีต้องการความช่วยเหลือบางส่วนตรงกับฐานข้อมูล 
เด็กนอกระบบฯ ของโครงการฯ จึงวางแผนช่วยเหลือ  
หรือสง่ต่อให้กับทีมสหวิชาชีพได้เร็วขึ้น โดยปีแรกส�ารวจ	
ได้ท้ังหมด	2,782	คน	ช่วยเหลือได้	 369	คน	 ต้องการ	
เรยีนต่อ	71	คน	ฝึกอาชพีกับสถาบนัพฒันาฝีมอืแรงงาน	
105	คน	ต้องการเตรยีมความพรอ้มเพื่อพฒันาศกัยภาพ
ตนเอง	157	คน	และเรยีนต่อในระดับอ่ืน	ๆ	36	คน	
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ส�าหรับการอบรมแอปพลิเคชันส�ารวจและบันทึกข้อมูล
ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลเด็กปฐมวัย หรือ ABE Information 
System มีครู ศพด. สังกัด อปท. ท้ัง 5 อ�าเภอ จ�านวน 235 คน เป็น
ผู้จัดเก็บข้อมูล แต่เนื่องจากภาระงานท่ีต้องดูแลเด็กปฐมวัยและ 
ศพด. ตลอดท้ังวัน ประกอบกับความเชี่ยวชาญในการบันทึกข้อมูล
ลงแอปพลิเคชนัมีไมม่ากนกั รวมถึงระยะเวลาส�ารวจมีจ�ากัด ทีมงาน
จึงให้ครู ศพด. กรอกข้อมูลลงกระดาษแทน โดยทีม IT Manager 
จะบันทึกข้อมูลลงในระบบสารสนเทศเพื่อให้ทันกับระยะเวลา
ท่ีก�าหนด ซึ่งส�ารวจได้ท้ังหมด	 8,763	 คน	 และช่วยเหลือได้		
3,099	คน

ด้าน ศพด. ท่ีต้องการพัฒนาศูนย์ตามมาตรฐานสถาน
พฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ ปี 2561 สามารถสมคัรเขา้รว่มโครงการฯ 
ได้ อบต. ละ 1 ศูนย์ โดยมีศูนย์อนามัยท่ี 10 ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ
ด้านส่งเสริมสุขภาพและการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่ อสุขภาพและ
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยเป็นทีมประเมิน ขณะที่ศูนย์สุขภาพจิต
ท่ี 10 สสจ. จะประเมินด้านอารมณ์ โภชนาการ อนามัย และ
สิง่แวดล้อม นอกจากนี้ยังจัดอบรมและแนะแนวการเขียนโครงการ
ตามหัวข้อท่ี ครู ศพด. ต้องการพัฒนา คือ 1. ด้านการพัฒนาศูนย์
เด็กเล็กให้ตรงตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ 
ปี 2561 2. ด้านการอบรมพัฒนาและเสริมความรู้ด้านทักษะ 
Executive Functions (EF) และวินัยเชิงบวก 3. ด้านการผลิต
สื่อการเรยีนการสอน หลังจากนั้น ศพด. 17 แหง่ท่ีเข้ารว่มโครงการฯ 
จะได้รับงบประมาณเพ่ือพัฒนาศูนย์ฯ ตามบริบทพ้ืนท่ีตัวเอง

ผลจากการท�างานร่วมกันของภาคีเครือข่ายท�าให้ 	
ผศ.ดร.อินทิรา	มองว่า	ถึงแมท้มีงานหลักจะเป็นภาคประชาสงัคม	
แต่ด้วยประสบการณ์ท�างานในพ้ืนที่เป็นเวลานาน	ส่งผลให้มี
เครอืข่ายทีเ่ข้มแข็ง	ทกุคนพรอ้มใหค้วามรว่มมือ	เน่ืองจากแต่ละ
หน่วยงานมศีกัยภาพ	มแีนวทางการท�างานตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
การท�างานจึงราบรื่นในรูปแบบทีห่นุนเสรมิกันและกัน	

เดินหน้าพัฒนากลไก
สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษา

อยา่งไรก็ตาม ชว่งเดือนกันยายน ปี 2562 จังหวัด
อุบลราชธานีเจอวิกฤติน�าท่วมหนักท่ีสุดในรอบ 40 ปี 
ผศ.ดร.อินทิรา จึงหยุดพักการท�างานโครงการฯ ชั่วคราว 
เปล่ียนบทบาทมาเป็นอาสาสมัครลงพื้ นท่ีช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัยน�าท่วมในจังหวัด หลังจากนั้น ช่วงเดือน
มีนาคม ปี 2563 เกิดการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 โครงการไม่สามารถ
ลงพ้ืนท่ีท�างานได้เป็นระยะเวลา 5 เดือน แต่ใช้วิธี
จัดประชุมออนไลน์เพื่อติดตามผลการด�าเนินงาน และ
หาแนวทางการด�าเนินงานเพ่ือปรับเปล่ียนในปีท่ี 2 กับ
ทีมงานท้ัง 5 อ�าเภอ โดยแบ่งกลุ่มเป็น เด็กปฐมวัย เด็ก 
นอกระบบฯ และทีมส�ารวจ ซึ่งได้ปรับแผนการท�างาน
ช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ โดยเพิ่มผู้จัดการรายกรณี 
(CM : Case Manager) จากระดับจังหวัด เปน็ระดับอ�าเภอ 
ส่วนต�าบลไหนท่ีมีศักยภาพก็จัดต้ัง CM ระดับต�าบล
และสง่ต่อใหค้ณะกรรมการฝา่ยพฒันาระบบการดแูลเด็ก
แบบรายกรณ ี(CMS : Case Management System) ระดับ
จังหวัดพิจารณาอนุมัติเงินทุนช่วยเหลือ

เมื่อสถานการณ์เริ่มคล่ีคลาย ทีมงานจึงเดินหน้า
ลงพื้นท่ีอีกคร้ัง แต่กลับไมพ่บเด็กนอกระบบฯ แล้ว บางคน
ย้ายท่ีอยู่ ไปท�างานต่างพื้นท่ี บางคนก็เข้าเรียนแล้ว 
ทีมงานจึงประสานงานขอความรว่มมอืกับ รพ.สต. ในพื้นท่ี
เพื่อช่วยบริหารจัดการทุนช่วยเหลือเด็ก โดย CM 1 คน 
จะดูแลเด็กในพื้ นท่ี 5 คน แต่ทีมงานในพื้ นท่ีก็เกิด
ความกังวลใจเมื่ อต้องท�าหน้าท่ีเป็นผู้ส�ารวจและต้อง 
เป็น CM ด้วย อาจารย์นิสาพร	 วัฒนศัพท์	 หัวหน้า	
โครงการพัฒนาระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณ	ี(Case		
Management	 System) และผศ.ดร.อินทิรา พร้อม
ทีมงานจึงลงพื้นท่ีเพื่อใหแ้นวคิดด้านการบรหิารจัดการเงิน

ช่วยเหลือ ตลอดจนสาธิตการเขียนแผนการช่วยเหลือ
และบันทึกลงในระบบสารสนเทศเป็นรายบุคคล กระท่ัง 
CM ระดับอ�าเภอและต�าบลมีความเข้าใจเร่ืองการบริหาร
จัดการเงินชว่ยเหลือ และสามารถเขยีนแผนการชว่ยเหลือ
ได้ช�านาญขึ้นอีกด้วย

“การท�างานปีแรก	 เราพบความท้าทายหลาย
รูปแบบ	 วิธีการท�างานช่วยเหลือจึงไม่ชัดเจนมากนัก	
แม้ว่าจะเกิดความร่วมมือของเครือข่ายในพื้นที่ก็ตาม	
เมื่อเข้าสู่ปีที่	 2	 (ปี	 2563)	 เราเก็บข้อมูลไปพร้อมกับ	
การวางแผนชว่ยเหลือในครัง้เดยีว	เพื่อรน่ระยะเวลาการ
ลงพื้นที	่ท�าใหก้ารช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ	รวดเรว็ขึน้	
คนท�างานก็จะมแีรงจูงใจมากขึ้นด้วย” ผศ.ดร.อินทิรา 
กล่าวท้ิงท้าย

นิสาพร วัฒนศัพท์ 
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ก้าวสู่ปีที่ 2 
เพื่อการช่วยเหลือที่ยั่งยืน

จากประสบการณ์การท�างาน บทเรียน และ 
ความท้าทายท่ีเกิดขึ้นในปี 2562 ท�าใหก้ารท�างานในปีท่ี 2 
มกีารปรับเปล่ียนเพื่อใหก้ารท�างานชดัเจนข้ึน และสามารถ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุดและยั่งยืน โดยทมีงาน
ได้ปรับเปลี่ยนกลไกระดับจังหวัดให้มีคณะกรรมการ		
4	 ฝ่าย คือ	1.	คณะกรรมการระดับจังหวัด มีหน่วยงาน
ราชการเพิ่มเข้ามา คือ ส�านักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมัน่คงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส�านกังานสง่เสรมิ 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
และภาคเอกชน มีหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัด
เพิม่เข้ามา 2.	คณะกรรมการปฐมวัย มี ผอ.ศูนย์อนามัย
ท่ี 10 เป็นประธาน มี ครู ศพด. ลงพื้นท่ีท�างาน 3.	คณะ
กรรมการเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา มี พมจ. 
เป็นประธาน มีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) และ อสม. ลงพื้นท่ีส�ารวจและเพิ่ม
คณะกรรมการในระดับอ�าเภอและต�าบล เพื่ อให้การ
ช่วยเหลือรวดเร็วขึ้น 4.	 คณะกรรมการสารสนเทศ	มี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นประธาน 

ส่วนกลไกระดับพื้นท่ี เปล่ียนจากคณะกรรมการ
ระดับพื้นท่ี หรืออ�าเภอ เป็นคณะกรรมการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตระดับอ�าเภอ (พชอ.) ซึ่งเป็นโครงสร้างเดิมในพื้นท่ี 
ชว่ยประสานการท�างานกับทีมงานในพื้นท่ี และรว่มจัดต้ัง
กลไก CM ระดับต�าบลท่ีมีความพร้อม สว่น CMS นอกจาก
คณะกรรมการระดับจังหวัดท่ีเป็นภาคราชการแล้ว  
ยังมีหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเข้ามาเป็น 
คณะกรรมการเพื่อประสานงานกับภาคเอกชน และเพิ่ม
คณะกรรมการระดับอ�าเภอโดยมี พชอ. เป็นคณะกรรมการ 
และระดับต�าบลจะมี อปท. เป็นคณะกรรมการ

เมื่อพฒันากลไกใหม้ปีระสทิธิภาพเพ่ิมข้ึน โครงการฯ 
ได้ขยายพื้นท่ีท�างานเพิ่มขึ้น 6 อ�าเภอ เป็น 11 อ�าเภอ คือ 
อ�าเภอน�าขุ่น อ�าเภอทุ่งศรีอุดม อ�าเภอส�าโรง อ�าเภอ
นาเยีย อ�าเภอสว่างวีระวงศ์ และอ�าเภอพิบูลมังสาหาร 

เด็กต้องได้รับโอกาส 
และมีที่ยืนในสังคม

นางอุไรวรรณ	ฐติิวัฒนากลุ	อายุ	48	ปี	ผูจั้ดการ
รายกรณี	 (CM	 :	 Case	Manager) เล่าถึงจุดเริ่มต้นท่ี
เขา้มาท�างานกับโครงการฯ ว่า เธอเป็นพยาบาลวิชาชีพ
ช�านาญการ ท่ี รพ.สต.โคกเทียม อ�าเภอนาจะหลวย จังหวัด
อุบลราชธานี มีหน้าท่ีดูแลประชาชนในพื้นท่ีอยู่แล้ว 
ส�าหรับเด็กแและเยาวชนเป็นเหมือนก�าลังส�าคัญท่ีจะ
พัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต เมื่อมีโอกาสช่วย
พัฒนาคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นท้ังด้านการศึกษาและ
อาชีพ ก็พรอ้มท�าทันที เพราะอยากใหพ้วกเขาได้รบัโอกาส 
ได้มีท่ียืนในสังคมต่อไปได้

“การท�างานในฐานะ CM ของเราจะแตกต่าง
ออกไป เพราะเรามีองค์ความรู้ด้านสาธารณสุข สามารถ
ช่วยเหลือท้ังด้านสุขภาพร่างกาย และครอบคลุมถึง 
สภาพจิตใจของเด็ก เรามีเครือขา่ยในพื้นท่ีท้ัง อสม. และ 
อพม. ซึ่งมคีวามคุ้นเคยกับคนในพื้นท่ีอยูแ่ล้ว ท�าใหเ้ขา้ถึง
ตัวเด็กและสามารถรับฟังปัญหาเพื่อช่วยเหลือได้ตรง
ความต้องการเขามากท่ีสดุ” นางอุไรวรรณ กล่าวและเสรมิ
ว่า จากการลงพื้นท่ีพบสาเหตุท่ีท�าให้เด็กหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา ซึ่งเป็นปัญหาซับซ้อนและเปราะบาง 
ไมใ่ชแ่ค่ครอบครวัยากจนเท่านั้น แต่มีท้ังปัญหายาเสพติด 
ท้องไมพ่รอ้ม สขุภาพจิต การลงพื้นท่ีไปหาเขาต้องไมถ่าม
เพื่อเอาข้อมูลว่า ท�าไมไมเ่รียนหนังสือ ท�าไมใช้ยาเสพติด 
การต้ังค�าถามแบบนีเ้ด็กจะไมเ่ปิดใจ แต่เราควรเข้าหาเขา
เหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่ ง ท่ีชวนพูดคุย ให้ เขาเล่าชี วิต
ประจ�าวันว่าเป็นอยา่งไรบา้ง ท�าอะไรอยู ่โดยเราท�าหน้าท่ี
เป็นผู้รับฟัง และหลังจากน้ันจึงช่วยหาแนวทางการ
ชว่ยเหลือตามท่ีเขาต้องการ

ซึ่งโครงการได้ต้ังเป้าหมายส�ารวจเด็กปฐมวัย	จ�านวน	
14,112	คน	ส�ารวจแล้ว	8,585	คน	ช่วยเหลือ	4,324	คน	
เป็นการช่วยเหลือต่อเน่ืองจากปี	2562	รวมเป็น	5,243	
คน	สว่นเด็กนอกระบบฯ	มเีป้าหมายส�ารวจ	31,795	คน	
ส�ารวจแล้ว	19,353	คน	เป้าหมายช่วยเหลือ	2,000	คน	
ซึง่ปัจจุบนัก�าลังจัดท�าแผนช่วยเหลือ	484	คน

ผศ.ดร.อินทิรา กล่าวว่า ต้ังใจจะต่อยอดโครงการฯ 
นี้ เพื่อเป็นแนวทางการช่วยเหลือท่ียั่งยืนในจังหวัด จึงมี
แนวคิดสร้างแผนท่ีระบบดิจิทัลจากฐานข้อมูลของ 
โครงการฯ เพื่อค้นหากลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการส�ารวจหรือ
ชว่ยเหลือ และสง่ต่อให้กับทีมสหวิชาชีพอยา่ง พมจ. ท่ีมี
ศูนย์การเรียนรู้และหน่วยฝึกอาชีพ หรือหอการค้าท่ีมี
สถานประกอบการในพ้ืนท่ี และเครือข่ายด้านเกษตร
อินทรีย์เป็นหน่วยฝึกด้านการเกษตร ซึ่งการเช่ือมต่อ
ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยแก้ปัญหา และพัฒนาศักยภาพ
เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีได้ตรงจุดมากข้ึน นอกจากนี้

การดึงเครือข่ายภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อส่งต่อ
กลุ่มเป้าหมายใหผู้้ประกอบการในพื้นท่ี จะชว่ยใหเ้กิดการ
รับรู้เป็นวงกว้าง ให้ผู้ท่ีมีก�าลังทรัพย์และพร้อมช่วยเหลือ
เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีจะจัดต้ัง
กองทุนเพ่ือชว่ยเหลือ และสานต่อโอกาสท้ังด้านการศกึษา
และอาชีพให้กับเด็กนอกระบบฯ หรือเด็กท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์อีกด้วย

“ในฐานะคนท�างาน	 พวกเราเปรียบเสมือน
ฟันเฟืองเล็ก	ๆ	 ในพ้ืนที่	ที่ช่วยขับเคล่ือนงานด้านการ
ศึกษาให้เกิดความเสมอภาคขึ้น	 เพราะงานด้านการ
ศึกษาเป็นงานสร้างคน	 ถึงแม้จะไม่ได้คาดหวังให้เกิด
การเปลีย่นแปลงได้ท้ังจังหวัด	แต่เราหวังว่าจะเกิดการ
ขยับในจุดเล็ก	ๆ	และน�าไปสู่การรว่มมือรว่มใจพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนให้ดีขึ้นรอบด้านต่อไป
ในอนาคต”	ผศ.ดร.อินทิรา	กล่าว

อุไรวรรณ ฐิติวัฒนากุล

นางอุไรวรรณ เล่าถึงวิธกีารชว่ยเหลือ นายพงศกร	
ศรีโห	 หรือ	 โก้	 อายุ	 19	 ปี	 เด็กนอกระบบฯ	 ในพื้นที่	

บา้นโคกเทยีม ให้ฟังว่าเมื่อได้ข้อมูลจาก อสม. ก็ลงพื้นท่ี
ไปหาท่ีบ้านเพ่ือเก็บข้อมูลและสอบถามความต้องการ 
ช่วยเหลือ โก้เล่าให้เราฟังว่า เขาไม่ได้เรียนหนังสือ  
ไมไ่ด้ท�างาน อยูบ่้านเฉย ๆ ไปชว่ยยายท�านาเป็นบางครั้ง  
ถ้ามีเงินก็ซื้อยาเสพติดมาเสพบ้าง โก้บอกว่าเขาไม่รู้ว่า 
ตัวเองอยากท�าอะไร ไม่ได้มีเป้าหมายชีวิต หากถามว่า
อยากเลิกเสพยาหรือไม่ โก้อยากเลิก แต่ไม่รู้ ว่าต้อง 
เริ่มยังไงหรือต้องไปหาใคร ทาง CM จึงนัดหมายโก้มา 
ท�ากลุ่มจิตสังคมบ�าบัดพร้อมกับเพื่ อนอีก 5 คนท่ี   
รพ.สต.โคกเทียม โดยมีผู้น�าชุมชนท่ีคุ้นเคยกับเด็ก ท้ัง
ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ และ
ชวนต้ังเป้าหมายในการเลิกยาเสพติด หลังจากท�ากลุ่ม
จิตบ�าบัดไป 2 ครั้ง เราก็เห็นการเปล่ียนแปลงไปในทางท่ี
ดีขึ้น 
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พงศกร ศรีโห 

“เราชวนโก้ไปเข้าค่ายสานฝัน ปันสุข เพื่อสร้างศักยภาพ
ใหเ้ขาได้พบเจอเพื่อนใหม ่ได้รบัประสบการณใ์หมจ่ากเพ่ือนและพี่

ในค่าย เมื่อกลับมาจากค่ายจึงถามความต้องการช่วยเหลือและ
แนวทางการใชช้วิีตของเขาอีกครั้ง โก้บอกว่า เขาอยากกลับไปเรยีน
หนังสือให้จบ และหางานท�า เราจึงพาไปสมัครเรียน กศน. เพื่อให้
จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจะได้มีวุฒิการศึกษาไปใช้สมัครงาน
หรือเรียนต่อได้”

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันโก้เลิกยาเสพติดแล้ว ถึงแม้เขา
ยังไม่ รู้ ว่าตัวเองอยากท�าหรืออนาคตอยากเป็นอะไร แต่โก้ 
ได้ต้ังเป้าหมายไว้ว่า จะเรียน กศน. ให้จบเพื่อจะได้มีวุฒิการศึกษา
ไปฝึกทักษะอาชีพกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน เม่ือถึงตอนนั้น
ค่อยเลือกสาขาอาชพีท่ีจะฝึกอีกที ระหว่างนีก็้ออกไปท�างานรบัจ้าง
ตัดอ้อยกับแม่เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระ และหารายได้มาดูแลตัวเอง
และครอบครัวต่อไป

และนีคื่อ	‘พลัง’	ความรว่มมือของเครอืข่ายในพื้นที	่ทีแ่ม้
จะเป็นพลังขับเคล่ือนการท�างานในจุดเล็ก	ๆ	แต่หากพลังเล็ก	ๆ	
เหล่านี้สามารถหลอมรวมแนวคิดและวิธีการท�างานร่วมกันได้	
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กอุบลฯ	ย่อม	
อยูไ่ม่ไกลเกินฝัน
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การมีโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
ส�าหรับจังหวัดกาญจนบุรถีือว่า ‘เป็นโอกาส’ ดี 
ท�าให้เราสามารถค้นหาเด็กปฐมวัยและเด็กเยาวชน
ท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 
และดึงเขากลับมาสู่เส้นทางที่ถูกต้อง ช่วยให้เขาได้เรยีนต่อ 
ได้ฝึกทักษะอาชีพ เพื่อให้เขาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

ต่อให้ใช้เวลาอีก 10 ปี 
ถ้าเด็กกาญจนบุรไีด้เรยีน 
เราก็จะท�า 
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดกาญจนบุร ี

คือบทสรุปท่ี นายสถาปนา	ธรรมโมรา	หรอื	ปลัดตุ้ย	ปลัดเทศบาลต�าบล
เขาโจด	 อ�าเภอศรสีวัสดิ์	 จังหวัดกาญจนบุร ีผู้รับผิดชอบโครงการฯ พูดถึง
งานท่ีท�าตลอดปีท่ีผา่นมา

ปลัดตุ้ย เล่าว่า กาญจนบุรีมีปัญหาความเหล่ือมล�าในหลายมิติ เน่ืองจาก
เป็นจังหวัดใหญ่ มีพื้นท่ีติดกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีความแตกต่างกันท้ัง
ด้านภูมิประเทศ เช้ือชาติ อาชีพ ขณะท่ีภาวะเศรษฐกิจของประชากรอยู่ใน
เกณฑ์ต�าถึงปานกลาง อัตราการอพยพย้ายถ่ินฐานของประชากรมีสูง ส่งผลให้
ปัญหาความเหล่ือมล�าด้านการศึกษาสูงขึ้นเร่ือย ๆ เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว  
ทีมงานจึงร่วมมือกันดูแลเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี ให้สามารถเข้าถึง 
การศึกษาได้อยา่งเสมอภาค เพราะเชื่อว่า ถ้าเด็กได้รบัการดูแลทีด่	ีได้รบัโอกาส	
ในการเรยีนรู้	 เขาจะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมต่อไป	ซึ่งสอดคล้อง	
กับเป้าหมายเดียวโครงการฯ
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สถาปนา ธรรมโมรา
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คนเมืองกาญจน์ ‘สานพลัง’ 
สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

ส�าหรับกลไกการขับเคล่ือนงานสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของจังหวัด
กาญจนบุรี ปลัดตุ้ย เล่าว่า ปัญหาความเหล่ือมล�าทางการศึกษาเป็นเรื่องซับซ้อนและ
ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยใครคนใดคนหนึ่ง แต่ต้องใช้ความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน
เข้ามาบูรณาการท�างานร่วมกัน ทีมงานจึงระดมพลังจากทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปญัหาดังกล่าว โดยม ี‘สภาการศกึษาจังหวัดกาญจนบุร’ี ท�าหน้าท่ีรวบรวมภาคีเครือขา่ย
เข้ามาท�างานร่วมกัน เช่น สภาองค์กรชุมชนจังหวัด อาสาสมัครจังหวัด อาสาสมัคร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สมัชชาจังหวัด และสถาบันศรัทธาภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
ให้ความช่วยเหลือ ท้ังอนุญาตให้ใช้อาคารสถานท่ี ส�านักงาน รวมถึงสนับสนุนบุคลากร 
เข้ามาช่วยขับเคล่ือนการท�างาน นอกจากนี้สภาการศึกษาจังหวัดยังท�างานเชื่อมโยง 
กับส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดกาญจนบุรี 

และเพื่อให้การท�างานของภาคีเครือข่ายเดินหน้าไปได้ด้วยดี ทีมงานจึงจัดต้ัง
กลไกการท�างานโดยแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที	่
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดกาญจนบุรขีึ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้ลงนามแต่งต้ัง และแบ่งคณะท�างานออกเป็น 8 คณะ ดังนี้ 1.	คณะท�างานการศกึษา
เชิงประเด็น เน้นกลุ่มเป้าหมายท่ีเป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เด็กปฐมวัย 
เด็กพเิศษ และการพัฒนาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 2.	คณะกรรมการการจัดการศกึษาเชงิพ้ืนที ่
ท�างานในอ�าเภอเลาขวัญ อ�าเภอหนองปรือ อ�าเภอด่านมะขามเต้ีย อ�าเภอท่ามว่ง อ�าเภอ
ศรีสวัสด์ิ อ�าเภอสังขละบุรี และอ�าเภอเมืองกาญจนบุรี 3.	คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 4.	 คณะท�างานแอปพลิเคชัน	 5.	 คณะท�างานสมัชชา
การศกึษา	6.	คณะท�างานคณุภาพชวิีตและความช่วยเหลือ	7.	คณะท�างานประเมินผล	
การหนุนเสรมิพลัง	และประชาสัมพันธ์	8.	คณะกรรมการขับเคล่ือน ท่ีเป็นศูนย์กลาง
ในการขับเคล่ือนโครงการฯ 

ปลัดตุ้ย เล่าว่า เนื่องจากเป็นงานใหม่ เมื่อเริ่มต้นท�างานทีมจึงต้องเร่งสร้าง	
ความเข้าใจเพื่ อให้ทุกฝ่ายเห็นเป้าหมายร่วมกันก่อนเป็นล�าดับแรก	 โชคดีท่ี 
จังหวัดกาญจนบุรีมีภาคีเครือข่ายและจิตอาสาท่ีมี ‘ใจ’ เข้ามาเป็นทีมงานท่ีพร้อมให้
ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้น 

เร ิ่มต้นทดลอง 
เพื่อผลลัพธ์ที่ดีท่ีสุด

นอกจากความเข้มแข็งในการจัดต้ังกลไกท�างาน 
8 คณะ เพื่อขับเคล่ือนความเสมอภาคทางการศึกษาของ
จังหวัดกาญจนบุรี ท่ีเป็นการบูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนแล้ว ทมีงานยังมกีารออกแบบกระบวนการ
ท�างานทีห่ลากหลาย	เพื่อใหไ้ด้ผลลัพธ์ทีด่ทีีส่ดุ ปลัดตุ้ย 
เล่าถึงการท�างานปีแรกว่า พื้นท่ีในจังหวัดกาญจนบุรี
มีบริบทแตกต่างกัน จึงมีการทดลองโมเดลการท�างาน
หลายรูปแบบ โดยเฉพาะรูปแบบการค้นหาและชว่ยเหลือ
เด็กนอกระบบการศึกษา ท่ีใช้ผู้ส�ารวจต่างกัน ท้ัง กศน. 
สภาองค์กรชุมชน ครูจากส�านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือเปิดโอกาสให้สภา
เด็กและเยาวชนเป็นผู้รับผิดชอบ เพ่ือเชื่อมโยงผู้ใหญ่
ในต�าบลให้เข้ามามีสว่นรว่ม 

“การออกแบบการท�างานเช่นนีช้่วยจุดประกาย
ใหห้ลายภาคสว่นเหน็ว่า	ทกุคนสามารถเขา้มามสีว่นรว่ม
สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาให้เด็กเมืองกาญจน์
ได้” 



181180

กัณทิมา สระทองเงิน

ผลจากการท�างานท่ีผ่านมา ปลัดตุ้ยและทีมงานค้นพบว่า	
กลไกส�าคัญที่ขับเคล่ือนงานด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษา	 คือ	ผู้จัดการรายกรณ	ี (CM	 :	Case	Manager)	และ	
ระบบจัดการช่วยเหลือรายกรณี	 (CMS	 :	Case	Management	
System)	ทีส่ามารถค้นหาและชว่ยเหลือกลุม่เป้าหมายได้ตรงตาม
ความต้องการ ต่างจากท่ีผา่นมาท่ีเป็นการชว่ยเหลือแบบเหมาเขง่ 
ทุกคนได้รับการช่วยเหลือเหมือนกันหมด ส�าหรับขั้นตอนการ
ช่วยเหลือเริ่มต้นท่ีการส�ารวจและค้นหา โดยใช้ฐานข้อมูลจาก
ส่วนกลางผสานกับข้อมูลในพื้นท่ี จากน้ันจึงลงพื้นท่ีเพ่ือค้นหา
กลุ่มเป้าหมายตามข้อมูลท่ีได้รับ ซึ่งขั้นตอนนี้ CM ในแต่ละพื้นท่ีจะ
มีบทบาทส�าคัญมาก ท้ังลงพื้นท่ี ประสานกับหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในระดับท้องถ่ิน และท้องท่ี โดยเฉพาะก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท่ีรู้
ข้อมูลเด็กเยาวชนเป็นอยา่งดี เมื่อได้ข้อมูลแล้วจะสง่ต่อให้ CMS ท่ี
เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องต่าง ๆ เพื่อขอค�าปรึกษาเรื่องการวางแผน
การช่วยเหลือรายกรณี (Care Plan) ให้กับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 

ปลัดตุ้ย เล่าว่า ปแีรกโครงการฯ วางเปา้หมายการส�ารวจเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษาไว้ท่ี 17,749 คน แต่เนื่องจาก
จังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นท่ีกว้างใหญ่ ท�าให้การค้นหาและช่วยเหลือ
ท�าได้ช้า แต่ก็ท�าให้ทีมงานพบข้อมูลท่ีน่าสนใจหลายประการ เช่น 
เด็กเยาวชนหลังจากเรียนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้วส่วนใหญ่
ไมไ่ด้ศกึษาต่อ หรอืศึกษาต่อแล้วต้องออกกลางคัน เนื่องจากปญัหา
เศรษฐกิจจึงต้องออกมาช่วยเหลือครอบครัว การเป็นพ่อแม่วัยใส 
การเข้าไม่ถึงบริการของรัฐ ครอบครัวแตกแยก ท่ีส�าคัญคือ ขาด
ทักษะกระบวนการคิดแบบมีเหตุมีผล ท�าให้ตกเป็นเหยื่อของสังคม 
ถกูเอารัดเอาเปรยีบ เปน็ปญัหาท่ีเกิดขึ้นซ�าไปซ�ามา ดังนั้น นอกจาก
การสนับสนุนให้เด็กกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาแล้ว ทีมงานยังต้อง
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความถนัด และฝึกทักษะอาชีพท่ีจ�าเป็น 
เพื่อรองรับการท�างานในอนาคต

‘เปิดพื้นที่สร้างคุณค่า’ 
เติมเต็มความภาคภูมิใจ
ให้กลุ่มเป้าหมาย

นอกจากการช่วยเหลือเพ่ือดึงเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษากลับเข้าสู่ระบบและการฝึกอาชีพ 
แล้ว การสร้างพื้นท่ีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงศักยภาพ 
ความสามารถเพ่ือสร้างตัวตนให้มีคุณค่าในสังคม ก็เป็น 
สิ่งท่ีทีมงานให้ความส�าคัญไม่แพ้กัน ปลัดตุ้ย เล่าว่า  
ส�าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา นอกจาก
ปัญหาความยากจนและพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมแล้ว 
ปัญหาเรื่ องการเข้าสังคมก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีไม่ควร 
มองขา้ม เด็กหลายคนต้องออกจากระบบเพราะเข้าสงัคม
ไม่ได้ มีปัญหากับเพื่อนหรือครูในโรงเรียน การท�าให้เด็ก
กลุ่มน้ีกลับเข้าสู่ระบบจึงยากมาก ด้วยเหตุน้ีทีมงานจึง 
มุ่งเน้นให้เด็กกลุ่มนี้ฝึกทักษะอาชีพท่ีตัวเองชอบ ให้เขา 
ได้ลงมือท�าจริง ขายจริง เพื่อให้รู้ว่าสิ่งท่ีท�า สามารถ 
สร้างรายได้ได้จริง และจะเป็นอาชีพติดตัวเขาต่อไปใน
อนาคต นอกจากนี้ ทีมงานยังหาพื้ นที่ให้เด็กกลุ่มนี	้
ได้น�าศักยภาพที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน	
ซึ่งจะช่วยเติมเต็มความภาคภูมิใจให้เขาด้วย

ตัวอย่างเช่น นางสาวกัณทิมา	สระทองเงิน	หรอื	
น้องเฟิร์น	กลุ่มเป้าหมายจากอ�าเภอด่านมะขามเต้ีย		
ท่ีได้รับโอกาสจากการไปเป็นวิทยากรสอนท�าขนมในงาน
วันวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนแห่งหน่ึงในอ�าเภอเลาขวัญ 
น้องเฟิร์น เล่าว่า เธอออกจากระบบการศึกษาในช่วง
มัธยมศึกษาปีท่ี 5 เพราะเข้ากับสภาพสังคมตอนนั้นไมไ่ด้ 
จึงออกมาช่วยท่ีบ้านท�าเกษตรอยู่ 3 ปี แม้จะไม่ได้มี 
เรื่องทุกข์ใจอะไร แต่ก็มองไม่เห็นอนาคตตนเอง กระท่ัง 
ได้มาเจอกับ CM ของโครงการฯ 

“คร้ังแรกท่ีเจอกันพี ่CM แนะน�าใหก้ลับไปเรียนต่อ 
แต่หนูไม่อยากเรียน พอพี่เขาแนะน�าเร่ืองการฝึกอาชีพ
เลยสนใจ จึงขอรับความช่วยเหลือจากโครงการฯ เลือก

ฝกึอาชพีท�าขนม พี ่ๆ  CM ก็สนบัสนนุเต็มท่ี พาหนูไปเรยีน
ท�าขนม และให้งบประมาณสว่นหนึ่งเป็นทุนต้ังต้นในการ
ประกอบอาชพี ความรูส้กึตอนนัน้คือ ดีใจมากท่ีมทีางเลือก
ในชีวิตนอกจากเป็นเกษตรกร”

แม้ว่าในช่วงแรกการฝึกท�าขนมของเฟิร์นจะ
ผิดพลาดมากกว่าส�าเร็จ แต่เฟิร์นก็ยังไม่หยุดฝึกฝนจน
วันหนึ่งคนท่ีบ้านบอกว่าใช้ได้ ค�านี้เติมเต็มความม่ันใจ
ให้เฟิร์นกล้าท�าขนมออกขาย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับ 
เป็นอย่างดี และกลายเป็นอาชีพให้เฟิร์นเล้ียงตัวเองได้ 
เฟร์ิน เล่าว่า วันท่ีเขา้ไปสอนท�าขนมท่ีโรงเรียนรูสึ้กต่ืนเต้น
และกลัวมากว่าคนจะมองเฟิร์นแบบไหน แต่ระหว่างสอน
มีท้ังเด็กนักเรียน ครู และคนอ่ืน ๆ มาพูดคุย และชมว่า 
ขนมอร่อย ค�าพูดเหล่านั้นได้เติมเต็มความภาคภูมิใจ 
และสร้างก�าลังใจให้เฟิร์นเป็นอย่างมาก 
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เช่นเดียวกับ นางสาวอรยา	 ไทยทันฑ์	หรือ	 ก๊ิก
เยาวชนวัย 20 ปี ท่ีต้องออกจากการเรียนด้วยวัยเพียง 
15 ปี และไม่สามารถเข้าเรียนในระบบได้อีก เน่ืองจาก
ต้ังครรภ์ก่อนวัยอันควร ก๊ิกจึงตัดสินใจเรียน กศน.  
เพ่ือจะได้มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาปีท่ี 6 ไปสมัครงาน 
แต่ติดท่ีต้องดูแลลูก ก๊ิกจึงตัดสินใจลาออกจากงาน
หางานท�าในชุมชนด้วยการท�าขนมตาลขาย รับจ้าง 
สูบน�าเข้านาให้กับเกษตรกรในพื้นท่ี จนโครงการจัดการ
ศึกษาเชิงพ้ืนท่ีฯ เข้ามาส�ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา เห็นก๊ิกชอบท�าอาหาร จึงชวนฝึก
อาชีพกับวิสาหกิจชุมชนจรเข้ทอง บ้านหนองหญ้าปล้อง 
อ�าเภอด่านมะขามเต้ีย จังหวัดกาญจนบุร ีสปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
เป็นเวลา 1 เดือน จนสามารถท�าพริกแกงส่งขายร้านค้า
ในชุมชนได้สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละ 1-3 กิโลกรัม มี
รายได้ครั้งละประมาณ 200-300 บาท 

จนถึงตอนน้ีก๊ิกมีรายได้มาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเพิ่มขึ้น ท�าให้ไม่ต้อง
กู้หนี้ยืมสินใคร ท่ีส�าคัญคือ ก๊ิกสามารถท�างานอยู่ท่ีบ้านไปพร้อมกับดูแลลูก ส่วนการ 
ต่อยอดในอนาคต ก๊ิก บอกว่า อยากท�าน�าพริกกากหมูขาย เพราะเห็นวิธีการท�าและ 
ส่วนผสมคล้ายกัน

	“โครงการฯ	นีเ้ป็นเหมือนสะพานเชื่อมต่อโอกาสให้เราได้ฝึกวิชาชพี	มทัีกษะ
ความรู้ติดตัวเพื่อน�าไปประกอบอาชีพได้	 ที่ส�าคัญคือ	ท�าให้มุมมองทางความคิด
เปิดกว้างยิง่ขึน้	โดยเฉพาะการสง่ต่อความรูด้้านการท�าน�าพรกิใหกั้บคนอ่ืน	ๆ	ทีส่นใจ	
ภูมิใจมากที่ได้ส่งต่อโอกาสดี	ๆ	ให้กับคนอ่ืน” ก๊ิก กล่าวท้ิงท้าย

‘สร้างครู’ งานส�าคัญ
เพื่อยกระดับเด็กปฐมวัย
กาญจนบุร ี

นอกจากการให้ความช่วยเหลือเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศกึษา ปลัดตุ้ย บอกว่า กลุ่มเด็กปฐมวัยเปน็
อีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายท่ีจังหวัดให้ความส�าคัญผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
รับจ้างท่ัวไป ไม่มีท่ีดินท�ากิน ไม่มีเอกสารสิทธิเป็นของ
ตนเอง เนื่องจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่อยู่ในเขตพื้นท่ีอุทยาน 
แห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตป่าสงวนฯ ต้องเช่า
ท่ีดินเพื่อหาเช้ากินค�า บางครอบครัวพ่อแม่ต้องออกไป
ท�างานต่างจังหวัด การเล้ียงดูบุตรตกเป็นภาระของ 
ผู้สูงอายุ การดูแลจึงขาดพัฒนาการท่ีเหมาะสมตาม 
ช่วงวัย 

ปีแรกทีมงานต้ังเป้าค้นหาเด็กปฐมวัยยากจน	
ในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	10,565	คน	และพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	 25	 แห่งให้ได้มาตรฐานสถาน	
พัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยไม่เน้นให้เงินแต่เน้น 
การ ‘สรา้งครู’	ผู้มสี่วนหล่อหลอมเด็กให้เติบโตอย่างมี
คณุภาพ ด้วยการสนับสนนุเงินทนุในการพฒันาศกัยภาพ
ของครู และพัฒนาคุณภาพของ ศพด. ไปพร้อมกัน 

ด้วยเหตุนี้ ในชว่งเริ่มต้นการท�างานทีมงานจึงต้อง
สร้างความเข้าใจให้กับครูผู้ดูแลเด็กเล็กและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยเฉพาะการพัฒนาครูเพื่อสร้าง
เด็กท่ีพรอ้มรบัมอืกับการเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษ

ท่ี 21 รวมถึงการดูแลเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา การ
ส่งเสริมทักษะตามช่วงวัย รวมถึงการพัฒนาให้ครูเป็น
วิทยากรกระบวนการท่ีสามารถออกแบบการเรียนรู้
ท่ีเหมาะสมกับเด็กตามช่วงวัยได้ ท้ังยังต้องสื่อสารสิ่งท่ี
ท�ากับเพื่อนครูและผู้ปกครองได้ด้วย 

“งานนี้เป็นงานหินมากท้ังส�าหรับทีมงาน	และ
ครู	ศพด.	แต่ถ้าพวกเรารว่มมือกัน	และท�างานที่ต้ังไว้
ส�าเรจ็	เด็ก	ๆ 	ทีเ่ราชว่ยกันดแูลก็จะมคีณุภาพชวิีตทีด่ขีึน้	
แม้จะยากแต่พวกเราต้องท�าให้ได้” ปลัดตุ้ย ย�า

อรยา ไทยทันฑ์ 
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1 ปีแห่งการท�างาน
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา

การท�างานตลอดขวบปีแรก จังหวัดกาญจนบุรีเริ่มต้นอย่าง
ช้า ๆ ด้วยข้อจ�ากัดหลายอย่าง แต่ก็สามารถส�ารวจและช่วยเหลือ 
กลุม่เป้าหมายได้เปน็ท่ีนา่พอใจ โดยสามารถชว่ยเหลือกลุม่เด็กปฐมวัย
ยากจนใน	ศพด.ได้ท้ังสิน้	1,489	คน	กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษา	สามารถชว่ยใหเ้รยีนต่อและฝกึอาชพีได้รวม	375	คน	และ
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้	25	แห่ง ซึ่ง
หนึ่งในปัจจัยความส�าเร็จของการท�างานครั้งนี้คือ ‘ทมีงานจิตอาสา’

“จังหวัดกาญจนบุรีเรามาด้วย ‘จิตอาสา’ มีภาคีเครือข่ายท่ี
หลากหลาย ยอมรับว่าเป็นภารกิจท่ีหนักและยาก เพราะต้องไปหา
ครอบครัว ไปหาเด็กท่ีไมอ่ยากเรียนต่อ ซึ่งสว่นใหญเ่ป็นเด็กท่ีมีปัญหา 
เช่น เด็กแว้น เด็กท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด เด็กท่ีโดนกดค่าแรง 
เราจะดีใจมากหากสามารถน�าเด็กกลุ่มนี้กลับสู่ระบบการศึกษาได้ 
เราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องช่วยเหลือเด็กได้ 100 เปอร์เซ็นต์ เราคิด
แค่เพียงว่าช่วยเด็กจ�านวนเท่าไรก็ได้ ขอแค่ได้ส่งเขาไปตามช่องทาง
ท่ีควรจะเป็น เรายินดีที่จะเหน็ดเหน่ือย	 หากเหน่ือยแล้วเด็กได้
เรยีนต่อ	ต้องใช้เวลาอกี	10	ปี	เราก็ยอม” 

ปลัดตุ้ย คาดหวังว่า หากโครงการฯ นี้สามารถพัฒนา ‘กลไก
สรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาระดับจังหวัด’ ให้มีความเข้มแข็ง 
ได้ทุกภาคส่วน ท้ังภาคเอกชน ประชาสังคม รวมถึงภาคประชาชน  
เข้ามามีส่วนร่วมดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในจังหวัด ไม่ได้ 
มองว่าปัญหาน้ีเป็นหน้าท่ีของกระทรวงศึกษาธิการท่ีต้องเป็นผู้แก้ไข 
แต่มองว่าปัญหาน้ีทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขได้ ภาพฝันทีอ่ยากจะ
เห็นเด็กกาญจนบุรไีด้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง	 มีอาชีพ	 มีรายได้	
เติบโตเป็นเด็กรกัถ่ิน	 รูจั้กขนบธรรมเนยีมประเพณ	ีและยังคงด�ารง
อัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุต่าง	ๆ	ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัด
กาญจนบุรไีว้ได้อยา่งยั่งยืนคงจะเป็นจรงิได้ในที่สุด

พัฒนากลไกปีที่ 2 
เพื่อชีวติที่ดีขึ้น
ของเด็กเยาวชนกาญจนบุร ี

ก้าวสูข่วบปีท่ี 2 ของการท�างานเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา ทีมงานมีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการ 
ท�างานใหม่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีเข้ามาเป็น 
ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เน้นต่อยอดงานเดิม ดึง ‘สมาคม	
สภาการศึกษา’ เข้ามาท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนงานในทุกมิติ  
ต้ังเปา้หมายในการส�ารวจและชว่ยเหลือเด็กปฐมวัยใน ศพด. 
จ�านวน 9,212 คน ช่วยเหลือ 4,500 คน เด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาส�ารวจ 8,331 คน ชว่ยเหลือ 1,375 คน 
และพัฒนา ศพด. รวม 30 แหง่ 

ดร.ณรงค์เดช	รตันานนท์เสถยีร	อธิการบดมีหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ีเล่าว่า โครงการฯ นี้
สร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นอย่างมาก เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา และ
สรา้งก�าลังใจท้ังผูใ้หแ้ละผูร้บั นอกจากนีย้งัท�าใหห้นว่ยงานต่าง ๆ  ในจังหวัดเหน็กลไกการท�างานท่ีสามารถ
เข้ามาดูแลชว่ยเหลือเด็กด้อยโอกาสในจังหวัด

“ผมมองว่าในอนาคต	อปท.,	อบต.	หรอืเทศบาล	สามารถท�าโครงการลักษณะนี้ได้	 ถ้าเขา
เกิดความตระหนักรู	้เข้าใจ	เหน็ใจ	และอยากใหโ้อกาสกับเด็ก	ผมอยากเหน็ภาพทีจั่งหวัดกาญจนบุรี
สามารถจัดการศกึษาเชิงพ้ืนทีไ่ด้ด้วยกลไกในจังหวัดเอง	 เพราะน่ันหมายความว่า	ความยั่งยืนของ
การสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาของจังหวัดกาญจนบุรไีด้เกิดขึน้แล้ว”

ดร.ณรงค์เดช รัตนานนท์เสถียร
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‘นครนายก’ เมืองเล็ก ๆ แสนสงบ 
ท่ีมียุทธศาสตร์จังหวัดคือ เป็นเมืองเกษตรปลอดภัย 
เมืองอุตสาหกรรมบรกิาร แต่การจะก้าวสู่จุดหมายได้อย่างงดงามนั้น 
ปฏิเสธไม่ได้ว่ากุญแจส�าคัญอยู่ที่ ‘การพัฒนาคน’

ONE DATA,
ONE ORGANIZATION, 
ONE PLAN
กลยุทธ์สร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาจังหวัดนครนายก

N
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โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดนครนายก

ด้ ว ย เ ห ตุ นี้ จั ง ห วั ด น ค ร น า ย ก จึ ง ไ ด้ ก� า ห น ด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดด้านการศึกษา โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์
ท่ีว่า “ประชาชนทุกช่วงวัยได้รบัการศึกษาและเรยีนรู้
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ	ด�ารงชีวิตอย่างเป็นสุขใน
เมืองท่องเที่ยวธรรมชาติ	 สอดคล้องกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลก
ศตวรรษที	่21” 

 มุ่ ง เน้นเป้าหมาย ดังนี้  1.  การเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนทุกช่วงวัย อยู่ร่วมกัน 
ในสังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างมีความสุขตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความภาคภมิูใจในความเปน็
ชาติไทย 2. พัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
แขง่ขันของผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดแรงงานให้มีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันระดับประเทศ 3. ยกระดับคุณภาพและ
ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาทุกช่วงวัย 4. ก�าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเสริมสร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 5. ส่งเสริม 
และพัฒนาหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ แหล่ง 
เรียนรู้ และการเรียนรู้ต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างเสริม
คณุภาพชวิีตกับสิง่แวดล้อม 6. พฒันาระบบบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาทุกภาคสว่น

ท้ังนี้ จังหวัดนครนายกได้วางระบบการบริหาร
จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี ใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมือง กระจาย
อ�านาจการบริหารโดยอาศัยหลักการท่ีว่า รากฐานต้อง
เข้มแข็ง ใช้ภาคีเครือข่ายในระดับพื้นท่ี คือ ผู้น�าท้องท่ี 
ผู้น�าท้องถ่ิน ครู สาธารณสุข ตลอดจนภาคประชาสังคม ท่ี
รูป้ญัหาและความต้องการของคนในพื้นท่ี มกีารบูรณาการ 
ขอ้มลูเปน็ฐานข้อมลูของจังหวัด ท่ีพร้อมน�าไปอ้างอิงและ
ขยายผลการท�างานได้อยา่งมปีระสิทธภิาพ เพื่อเสรมิสร้าง
คุณภาพชีวิตประชากรในจังหวัด โดยเฉพาะการคัดกรอง
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงตามเป้าหมายโครงการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) 
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ณัฐพงศ์ ศิริชนะ

‘การศึกษา’ 
ใบเบิกทางส�าคัญของสังคมไทย

นายณัฐพงศ์	 ศิริชนะ	 อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก	
เล่าว่า ‘ความเสมอภาคทางการศกึษา’ หมายถึงทุกคนสมควรได้รับ
โอกาสในการเข้าถึงการศึกษา แม้ประเทศไทยจะมีนโยบายให้เด็ก
ทุกคนเรียนฟรี แต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่ เนื่องจากประเทศไทย
ยังมีปัญหาเรื่ องความเหล่ือมล�าทางเศรษฐกิจอยู่ เด็กยากจนกับ
เด็กท่ีมีฐานะดียังมีโอกาสต่างกันอยู่มาก ส่วนปัญหาใหญ่ของจังหวัด
นครนายก คือ ปัญหาผู้สูงอายุและปัญหาชอ่งว่างระหว่างวัย เนื่องจาก
สภาพครอบครัวส่วนใหญ่เป็นครอบครัวแหว่งกลาง เด็กเยาวชน
อาศัยอยู่กับปู่ย่าตายาย เพราะพ่อแม่เสียชีวิตหรือแยกทางกัน  
ท�าให้เด็กก้าวไม่ถึงโอกาสทางการศึกษา 

“ในประเทศไทยการเล่ือนฐานะทางสังคม	 ชนชั้น	 และ
เศรษฐกิจ	จาก	Nobody	จะเป็น	Somebody	ได้	 ต้องใช้การศกึษา
เป็นใบเบิกทาง แม้ปัจจุบันอาจจะใช้ทักษะความรู้ความสามารถ
เป็นใบเบิกทางได้	 แต่การศึกษาก็ยังส�าคัญที่สุดส�าหรับสังคมไทย	
ฉะน้ันเราจึงต้องท�าให้เด็กอ่านออกเขียนได้	 เพื่อให้เขาสามารถ
ค้นคว้าหาความรูไ้ด้ด้วยตนเอง” นายณัฐพงศ์ ยืนยัน

ONE DATA 
ONE ORGANIZATION 
ONE PLAN

เมื่อพูดถึงกลไกการท�างานของจังหวัดนครนายก 
นาย ณั ฐพงศ์  บอ ก ว่า  การช่ วย เ ด็ ก เยาว ชนให้มี
ความเสมอภาคทางการศกึษาได้ต้องม ี‘กลไก’ การท�างาน
และมีการบูรณาการการท�างานร่วมกัน ด้วยเหตุนี้
การขับเคล่ือนงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดนครนายกในปีแรก
จึงเน้นไปท่ีการบูรณาการการท�างาน	ONE	DATA,	ONE	
ORGANIZATION,	ONE	PLAN ผสานความร่วมมือจาก
ทุกภาคสว่นในจังหวัด โดย ‘ONE	ORGANIZATION’ ใช้
กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด 
อ�าเภอ และต�าบล มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ และ
ก�านัน เป็นประธาน ส่วนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด 
สาธารณสุขอ�าเภอ ผู้อ�านวยการโรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล เป็นเลขานุการตามล�าดับ

ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยผู้น�าท้องท่ี ผู้น�า
ท้องถ่ิน ภาคประชาสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคง

ของมนุษย์ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงานการศึกษา 
พัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความหลากหลาย ถ่วงดุล และ
ตรวจสอบได้ โดยคณะกรรมการระดับจังหวัดจะท�าหนา้ท่ี
อ�านวยการ บูรณาการ ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนิน
งาน และจัดสรรทรัพยากร (Supply Side) คณะกรรมการ
ระดับอ�าเภอจะท�าหน้าท่ีบูรณาการปัญหาความต้องการ
ระดับพื้นท่ี หมูบ่า้น ต�าบล แล้วน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญ 
(Demand Side) ส่วนคณะกรรมการระดับต�าบล เป็น
กลไกในการขับเคล่ือนการปฏิบัติงานในพื้ นท่ี มีการ
แต่งต้ังคณะท�างานด้านเด็กปฐมวัย และคณะท�างาน
ด้านเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาชว่ยกันท�างาน

‘ONE	DATA’ เป็นการบูรณาการข้อมูลท่ีแต่ละ
หน่วยงานจัดเก็บให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกันท่ีทุกหน่วยงาน
สามารถใช้ร่วมกัน โดยมีส�านักงานสถิติจังหวัดนครนายก
เป็นเจ้าภาพ ‘ONE	PLAN’ คือ การน�าข้อมูลมาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แปลความหมาย จัดท�าแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้เป็นแผนเดียว แต่แบ่งแยกหน้าท่ีความรับผิดชอบและ
งบประมาณตาม Function Area Agenda ในลักษณะ 
‘แยกกันเดิน	 รวมกันตี’ โดยคาดหวังว่าการท�างาน
ท้ังระบบเช่นนี้จะช่วยลดความเหล่ือมล�าและสร้าง
ความเสมอภาคทางการศกึษาให้เด็กเยาวชนในจังหวัด
นครนายกได้	

โดยในปีแรกโครงการฯ ต้ังเป้าหมายด�าเนินการ
ใน 4 อ�าเภอ ได้แก่ อ�าเภอเมืองนครนายก อ�าเภอปากพลี 
อ�าเภอบ้านนา และอ�าเภอองครักษ์ โดยกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีต้องส�ารวจ ค้นหา และชว่ยเหลือ มีดังนี้ เด็กปฐมวัยใน
ศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กจ�านวน	3,342	คน	ชว่ยเหลือ	976	คน	
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาส�ารวจ	11,030	คน	
ช่วยเหลือ	 795	 คน	 และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท้ังหมด	8	แหง่
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‘ลงมือท�า’ 
เพื่อไม่ให้มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การท�างานขับเคล่ือนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการฯ 
จึงให้ความส�าคัญกับการบูรณาการการท�างานร่วมกัน โดยมีการจัดต้ังคณะท�างานดังนี้ 
1.	คณะกรรมการอ�านวยการและติดตามผลการด�าเนินโครงการจัดการศกึษาเชงิพ้ืนที่
เพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษา โดยมีผูว่้าราชการจังหวัดนครนายก เปน็ประธาน และ
มีผู้อ�านวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด ส�านักงานจังหวัด
นครนายก เป็นเลขานุการ มีหน้าท่ีให้ค�าปรึกษาแนะน�า รวมถึงก�ากับดูแล และติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการฯ 2.	คณะท�างานด้านกลุ่มเด็กปฐมวัยจังหวัดนครนายก 
มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน และผู้อ�านวยการกลุ่มงานสง่เสริมและ
พัฒนาท้องถ่ิน ส�านักงานสง่เสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัดนครนายก เป็นคณะท�างาน
และเลขานุการ มีหน้าท่ีวางแผน และก�าหนดแนวทางในการด�าเนินการด้านต่าง ๆ ของ
เด็กปฐมวัย ท้ังสนับสนุน ให้ค�าแนะน�า ก�ากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินงาน 

3.	คณะท�างานด้านการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
นครนายก มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธาน และรองผู้อ�านวยการ
ส�านกังาน กศน.จังหวัดนครนายก เปน็คณะท�างานและเลขานกุาร มีหน้าท่ีวางแผน ก�าหนด
แนวทางการด�าเนินงาน ใหค้�าแนะน�า ก�ากับ ดแูล ติดตาม และรายงานผล	4.	คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด	 (พชจ.)	คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับ
อ�าเภอ	(พชอ.)	และคณะกรรมการพัฒนาคณุภาพชวิีตระดับต�าบล	(พชต.)	เป็นกลไก
ขับเคล่ือน มีหน้าท่ีประมวล วิเคราะห์ และกล่ันกรองแผนปฏิบัติการด้านพัฒนา
คณุภาพชวิีตระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล จัดท�าขอ้เสนอเชงินโยบายการขบัเคล่ือนงาน
พัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดนครนายกระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล รวมถึงการติดตาม 
ประเมินผล และรายงานผลการด�าเนินงาน	 เมื่อการท�างานท้ังสามระดับสอดคล้องกัน  
กลไกการท�างานจะขับเคล่ือนได้อย่างมั่นคงและเป็นระบบ

‘โครงการอาหารเช้า’ 
การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้เด็กปฐมวัย

ในส่วนของเด็กปฐมวัย แม้ว่าจังหวัดนครนายก
จะมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อยู่แล้ว แต่พบว่ายังมี
เด็กจ�านวนไมน่อ้ยท่ีพอ่แมไ่มไ่ด้สง่เข้าเรียนในศูนยพ์ฒันา
เด็กเล็ก ส่วนหน่ึงเป็นเพราะความยากจน และไม่มีเวลา
เนื่องจากต้องท�ามาหากิน แต่ผูป้กครองทกุคนก็อยากเหน็
บุตรหลานเติบโตท้ังด้านร่างกายและสติปัญญา ทีมงาน
จึงจัดท�าโครงการเสริมอาหารเช้าให้เด็กเล็ก เนื่องจาก
เห็นว่าอาหารเช้าเป็นปัจจัยส�าคัญต่อพัฒนาการทาง
ร่างกายและสมองของเด็กแล้ว ยังเป็นตัวกระตุ้นให ้
ผู้ปกครองน�าบุตรหลานมาเข้าเรียนใน ศพด. เพื่อให ้
บุตรหลานได้รับประทานอาหารครบท้ัง 5 หมู ่

นายณัฐพงศ์  บอกว่า  ไ ด้แนวคิดนี้ มาจาก
พระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อครั้ง 
เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เนื่องจากปัญหาหนึ่ง 
ของเด็กนราธวิาส คือ แต่ละครอบครัวมลีกูเปน็จ�านวนมาก  
ซึ่งการท่ีจะให้เด็กทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเป็นไปได้ยาก 
พระองค์ท่านทรงให้การดูแลเด็กต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดา
ด้วยการเสริมโฟลิกแอซิด เพ่ือเสริมพัฒนาการทางสมอง 
รวมท้ังให้อาหารเด็กอายุต้ังแต่ 0-6 ขวบ จึงมีการต้ัง 
งบยุทธศาสตร์จังหวัดให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลอาหาร 
เด็กท้ังมื้อเชา้และกลางวัน เพื่อชว่ยแบง่เบาภาระผู้ปกครอง
ท่ีมฐีานะยากจน และยงัท�าใหเ้ด็กปฐมวัยได้รับสารอาหาร
ครบถ้วนอีกด้วย 

“เราหวังไว้ว่าถ้าเด็กมาอยู่กับเรา 3-4 ปี เราเสริม
อาหารให้ครบถ้วนตามหลักโภชนาการ เซลล์สมองเขาจะ
เติบโตเต็มท่ีพร้อมเรียนรูใ้นระดับท่ีสงูขึ้น” 

นายณัฐพงศ์ ย�าว่า การพัฒนาเด็กปฐมวัยจะเกิด 
ผลดีต้องท�าควบคู่ไปกับการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จังหวัดนครนายกจึงต้องการยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
8 แหง่ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ ท่ีสอดคล้องกับแนวทาง
การพฒันาของมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ 

พ.ศ. 2562 เริ่มต้นด้วยการท�ากิจกรรมการเปลีย่นวิธคิีด
วิธที�างาน	(Mindset)	ของครูศนูยพ์ฒันาเด็กเล็ก	ผูบ้รหิาร
โรงเรยีน	และผู้ปกครองนักเรยีนให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และเห็นความส�าคัญในการร่วมกันพัฒนาเด็กปฐมวัย 
โดยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับ
มาตรฐานการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ดังนี้ 
1. มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติและการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2. การ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ โดยใช้สื่อ eDLRU 
รวมถึงมีการร่วมสังเกตการจัดกิจกรรมการสอนแบบ
บูรณาการเพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัยของโรงเรียน 
สาธิตละอออุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบเครือข่ายการ
พัฒนาเด็กปฐมวัยของจังหวัดนครนายก โดยเน้นรูปแบบ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการเรียนรู้
แบบมอนเตสซอร่ี (Montessori)

“เรามองว่า ผู้ปกครองเป็นหน่ึงในกลไกส�าคัญใน
การเสรมิสรา้งพัฒนาการส�าหรบัเด็กปฐมวัย จึงจัดกิจกรรม
ให้ความรู้กับผู้ปกครองเก่ียวกับการส่งเสริมพัฒนาการ
และการสังเกตพัฒนาการเด็กปฐมวัย ร่วมกับครูศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก พบว่า ครูและนักวิชาการศึกษามีความรู้
ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ สามารถ
ออกแบบกิจกรรมได้สอดคล้องกับบริบทของ ศพด. และ
สามารถเพิ่มพัฒนาการการเรียนรู้ของเด็กได้ตามเกณฑ์
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ น�าความรู้
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยสามารถตอบข้อซักถาม
เม่ือมีกรรมการลงไปประเมินท่ี ศพด. เก่ียวกับมาตรฐาน
ได้ถูกต้อง ครบถ้วน สง่ผลให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผา่นการ
ประกันคณุภาพตามเกณฑ์ของส�านักงานรบัรองมาตรฐาน
และประเมนิคุณภาพการศกึษา (องค์การมหาชน) หรอื สมศ. 

“เด็กปฐมวัยเป็นทรัพยากรส�าคัญของประเทศเรา 
ถ้าพ้ืนฐานของเขาดี ก็จะเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ” นายณัฐพงศ์ ย�า
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ค้นหาและช่วยเหลือ
เด็กนอกระบบการศึกษา

ส�าหรับเด็กอายุ 7-21 ปี ท่ีอยูน่อกระบบการศึกษา 
นายณัฐพงศ์ บอกว่า จังหวัดนครนายกมีเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาท่ีต้องท�าการส�ารวจกว่า 8,000 คน 
จึงมอบหมายให้ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงาน
สถิติจังหวัด และส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด เป็นหน่วยงานขับเคล่ือนหลัก แต่เน่ืองจากการ
ด�าเนินการชว่ยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา 
ไมส่อดคล้องกับบทบาทหนา้ท่ีของหนว่ยงานเท่าท่ีควร จึง
มกีารทบทวนเพื่อค้นหาหนว่ยงานท่ีมภีารกิจสอดคล้องกับ
การขับเคล่ือนโครงการฯ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมจาก
หนว่ยงานท้องท่ี ท้องถ่ิน เอกชน และประชาชน ให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในชุมชน
ให้ได้รับการศึกษาและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ในปี 2563 จึงได้
มกีารปรบัโครงสรา้งการด�าเนนิงาน มอบหมายให้องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยงานรับทุน ใช้กลไก พชจ., 
พชอ., พชต. และ กศน.จังหวัด อ�าเภอ และต�าบล 
รบัผดิชอบงานเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาแทน 
ท�าให้การค้นหาและช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ ท�าได้เร็ว
และตรงจุดมากขึ้น

“เราจะเข้าไปพดูคยุกับเด็กเปน็รายคน เด็กคนไหน
ท่ีพรอ้มเรยีนในระบบได้ก็ใหเ้รียน หากเด็กคนไหนไมพ่รอ้ม
เรียนในระบบก็สง่ต่อให้ กศน. เด็กคนไหนอยากฝึกทักษะ
อาชีพก็ส่งต่อไปยังสถานประกอบการหรือสถาบันฝึก
อาชีพ เน่ืองจากปัจจุบันการศึกษาไม่ได้จ�ากัดเพียงแค่
ใบปริญญาหรือประกาศนียบัตรเท่านั้น แต่เด็กจะต้องมี
องค์ความรู้ในวิชาชีพน้ัน ๆ รู้ให้จริง รู้ให้ลึก และต้อง
มีภูมิคุ้มกันทางอารมณ์ เพราะในโลกปัจจุบันสติปัญญา 
ความรู้ และความเก่งไม่ส�าคัญเท่ากับการมีคุณธรรม
จริยธรรม” นายณัฐพงศ์ บอกถึงแนวทางการช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในจังหวัด

ทางเดินใหม่ของ ‘อานัด’ 
นายกฤษณะ มูฮัมหมัด 

ทุกเช้า ‘อานัด’	 หรือ	 นายกฤษณะ	 มูฮัมหมัด 
หนุ่มน้อยวัย	16	ปี	จากอ�าเภอองครกัษ์	จังหวัดนครนายก 
จะสะพายถังยาขึ้นหลัง มือถือหัวฉีดเดินเข้าท้องนา เพื่อ
ฉีดยาฆา่แมลงแลกกับค่าตอบแทนครั้งละ 150-250 บาท 
แม้จะรู้ว่าอันตราย แต่นี่คือทางรอดเดียวของครอบครัว  
อานัด เล่าว่า ครอบครัวมีฐานะยากจน พ่อแม่จะท�างาน
รับจ้างทุกอย่างเพ่ือส่งเสียเล้ียงดูเขาและน้องให้ได้
เขา้เรียน เม่ือพอ่และแมต้่องมาล้มปว่ยไปพรอ้มกัน อานดั
จึงต้องลุกข้ึนมาเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการหารายได้
มาจุนเจือครอบครัว

“ผมท�างานรับจ้างมาต้ังแต่มัธยมศึกษาปีท่ี 1 
ท�าในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
ตอนชว่ง ม.3 พอ่กับแมล้่มปว่ยพรอ้มกัน จากท่ีเคยท�างาน
เฉพาะวันหยุด ก็เริ่มท�างานมากขึ้น ไปเรียนได้น้อยลง 
สุดท้ายผมก็ไม่ได้ไปโรงเรียนอีกเลย” 

อานัด เล่าต่อว่า แม้งานท่ีท�าอยู่จะเหนื่อยและ
อันตราย แต่เขาไมไ่ด้มีทางเลือกในชีวิตมากนัก หลายครั้ง
ท่ีพอ่กับแมต้่องไปอยูโ่รงพยาบาลนาน ๆ  หลังท�างานเสรจ็
เขาต้องกลับบา้นไปชว่ยดแูลนอ้งต่อ ตอนนีเ้พ่ือนหลายคน
ได้เรียนต่อ ม.4 บางคนได้เรียนต่ออาชีวศึกษา อานัด
ก็ได้แต่คิดฝันว่าถ้าได้เรียนต่อก็คงดี อย่างน้อยความฝัน
ท่ีอยากเป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถคงใกล้ความจริงมากกว่า

แต่โชคร้ายไม่ไ ด้อยู่ กับอานัดตลอดไป เมื่ อ
นางกุลพรภัสร์	 จิระประไพ	 สถิติจังหวัดนครนายก		
ลงพ้ืนท่ีส�ารวจและค้นหากลุ่มเป้าหมายร่วมกับส�านักงาน
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
เห็นว่าอานัดต้องได้รับความช่วยเหลือเร่งด่วน เพราะ
งานท่ีท�าเป็นงานท่ีอันตรายต่อร่างกาย และมีแนวโน้ม
ท่ีจะหลุดจากระบบการศึกษาอย่างถาวร จึงประสานงาน
กับ ครูสยุมพร	 ไพเราะ	 ครูโรงเรยีนภัทรพิทยาจารย์		

อดตีอาจารยท์ีป่รกึษา	เข้ามาชว่ยเหลือจนอานัดสามารถ
แก้ ร ท่ีติดอยู่ได้ และตอนนี้อยู่ในระหว่างการจัดท�า 
เอกสารเพื่อท�าเร่ืองจบมัธยมศึกษาตอนต้น เส้นทางของ
การกลับเข้าสู่ห้องเรียนของอานัดจึงเริ่มต้นอีกครั้ง

“ระหว่างทีท่�างานพน่ยา	ผมอยากเรยีนมาตลอด	
ถ้าเลือกได้ผมอยากเรยีนช่างยนต์	 อยากมีอู่เป็นของ
ตัวเอง	จะได้มเีงินเลีย้งดูพ่อแม่	ส่งน้องให้ได้เรยีนสูง	ๆ	
โอกาสที่ได้รับครั้งนี้ผมจะท�าให้ดีที่สุด”	อานัด กล่าว
ท้ิงท้าย

‘ขาดทุนคือก�าไร’ 
หลักคิดการท�างาน
เพื่อเด็กนครนายก

การท�างานตลอด 1 ปีท่ีผา่นมา จังหวัดนครนายก
สามารถส�ารวจและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้ดังน้ี 
เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กส�ารวจได้ 3,342 คน 
ชว่ยเหลือ 976 คน เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ส�ารวจ 11,030 คน ช่วยเหลือ 795 คน และพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ังหมด 8 แห่ง ซ่ึงถือเป็นการเริ่มต้น
ท่ีดี เพราะทุกความช่วยเหลือคือ การท�าให้คุณภาพ
ชีวิตของกลุ่มเป้าหมายดีข้ึน เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 
มากขึ้น 

“ช่วยเด็กได้	 1	 คนผมถือว่าคุ้ม	 ช่วยได้	 2	 คน
ยิ่งกว่าคุ้ม	ช่วยได้	 3	คน	 ถือว่าเลิศ	 เพราะคนคนหน่ึง
เราสามารถท�าให้เขาเป็นคนดี	 มีการศึกษา	 สามารถ
ประกอบอาชีพได้หลังจบการศึกษาถือเป็นมูลค่าที่
ไม่สามารถประเมินได้	 สิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอคือ	 หลัก
ทรงงานของในหลวงรชักาลที	่9	เรื่อง	‘ขาดทนุคือก�าไร’	
อยา่ไปคิดต้นทนุทางการเงิน	แต่คิดต้นทนุทางเศรษฐกิจ	
สังคมจะได้อะไร	ประเทศชาติจะได้อะไร”

กฤษณะ มูฮัมหมัด 
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จังหวัดระยองเป็นจังหวัดที่มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ
สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ เป็นหนึ่งในสาม 
ของจังหวัดที่อยู่ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(Eastern Economic Corridor : EEC) 
เป็นพื้นที่ที่มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสูง 
มีนิคมอุตสาหกรรมหลายแห่งในจังหวัด

ค้นหา ‘คนใจเดียวกัน’ 
เคล็ดลับการลดความเหลื่อมล�้า
จังหวัดระยอง

RA
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G

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดระยอง

จั ง ห วั ด ร ะ ย อ ง มี ทุ น เ ดิ ม คื อ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ ท่ี มี 
ความอุดมสมบูรณ์ ท�าให้ธุรกิจการท่องเท่ียวและการเกษตร เช่น  
การท�าสวนผลไม้ การท�าสวนยางพารา และการท�าประมงเฟื่ องฟู  
สร้างรายได้จ�านวนมากให้จังหวัด ส่งผลให้ประชากรในระยองมี
รายได้ต่อหัวสูงท่ีสุดในประเทศ 

นอกจากนี้ จังหวัดระยองยังเป็นหนึ่งในพื้นท่ีต้นแบบนวัตกรรม
การศึกษา ซึ่งเน้นจัดการศึกษาท่ีตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน 
และสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตจริง เป็นจังหวัดจัดการศึกษา
ด้วยตัวเอง หากมองจากสายตาคนนอก ระยองเป็นจังหวัดท่ีมีความ
เพยีบพร้อมท้ังโอกาสทางการศึกษาและการประกอบอาชพี แต่ส�าหรบั
คนในจังหวัดอย่าง นายธงชัย	มั่นคง	ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงาน
ขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง ผู้ขับเคล่ือน
โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดระยอง กลับมองว่า ในโอกาสท่ีหลายคนมองเห็น มีปัญหา
หลายอยา่งซอ่นอยู่

ธงชัย มั่นคง
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นงนุช อุทัยศรี
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ปัญหาที่ซ่อนอยู่หลังค�าว่า ‘โอกาส’

ด้วยความท่ีระยองเป็นเมืองใหญ่ มีเม็ดเงินลงทุนมหาศาล ท�าให้มีความต้องการ
แรงงานจ�านวนมาก จึงมีแรงงานจากท่ัวประเทศหล่ังไหลเข้ามาในจังหวัดระยอง ส่ิงท่ี 
ตามมาอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้คือ การเคล่ือนย้ายของบุตรหลานในวัยเรียนท่ีต้องตาม
ผู้ปกครองเข้ามาท�างาน ผอ.ธงชัย กล่าวว่า เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่มักย้ายมาระหว่าง
ปีการศึกษา จ�าเป็นต้องพักจากการเรียนระยะหนึ่ง รอยต่อนี้กลายเป็นจุดหักเหส�าคัญ ท่ี
เด็กกลุ่มน้ีจะขาดโอกาสและหลุดออกจากระบบการศึกษา เมื่ อรวมกับปัญหาการ
ออกนอกระบบการศึกษาของคนในพื้นท่ีท่ีมีอยู่เดิม ท�าให้ปัญหาเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษาของจังหวัดระยองทวีความซับซ้อนย่ิงขึ้น 

ท้ังนี้ผลจากการส�ารวจข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาของจังหวัด
ระยองในปี พ.ศ. 2563 พบว่า มีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษารวมท้ังสิ้น		
67,211	คน	 คิดเป็นรอ้ยละ	36.59	ของเด็กและเยาวชนช่วงอายุ	 2-21	 ปี	แสดงให	้
เหน็ว่ามเีด็กและเยาวชนรอ้ยละ	63	เท่าน้ันทีอ่ยูใ่นระบบการศกึษา	โดยสาเหตทุีท่�าให้
ต้องหลุดออกจากระบบการศกึษาเกิดจากสภาพปัญหาทีห่ลากหลาย	 เช่น	ครอบครวั
ยากจน	ย้ายถ่ินฐานตามผู้ปกครอง	 เรร่อ่น	 ปัญหาด้านสุขภาพ	 ปัญหาด้านยาเสพติด	
ปัญหาพ่อแม่วัยใส	 รวมถึงปัญหาระบบการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของ	
ผูเ้รยีน 

“ระบบการศึกษาไม่เคยเข้าใจเด็ก ใช้ผู้สอนเป็นตัวต้ังโดยไม่สนใจว่าผู้เรียนสนใจ
หรือไม่ ท�าให้โรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความสนใจของเด็กได้ เด็กจึงเบื่อหน่ายกับ
การเรียน จนเดินออกจากระบบการศึกษาในท่ีสุด นี่คือจุดบอดของระบบการศึกษาไทย” 
ผอ.ธงชัย ย�า 

และเพ่ือแก้ปัญหาความเหล่ือมล�าทางการศึกษาท่ีเกิดขึ้น องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดระยองจึงร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาจังหวัดระยอง จัดท�าโครงการ	
จัดการศกึษาเชงิพ้ืนทีเ่พื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	จังหวัดระยอง ในพ้ืนท่ี 4 อ�าเภอ 
ได้แก่ อ�าเภอเมืองระยอง อ�าเภอแกลง อ�าเภอเขาชะเมา และอ�าเภอวังจันทร์ โดยเน้น 
สรา้งกลไกการขับเคล่ือนการจัดการศกึษา	3	ระดับ	คือ	ระดับจังหวัด	อ�าเภอ	และต�าบล	
ซึ่งมีจุดเน้นที่ส�าคัญคือ	พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาเชิงบูรณาการโดยใช	้
พื้นที่เป็นฐาน	 เพื่อยกระดับคุณภาพการศกึษาและลดความเหล่ือมล�าทางการศกึษา 
โดยการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ บูรณาการ
ความรว่มมือของทุกภาคสว่นในการบริหาร และจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
รวมถึงการผลิตและการพัฒนาก�าลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในพื้นท่ีเพ่ือ
การมีงานท�า โดยร่วมมือกับสถานประกอบการพัฒนาคุณภาพและปริมาณผู้เรียน
ให้สัมพันธ์กับความต้องการของตลาดในพื้นท่ี ภายใต้วิสัยทัศน์ “บูรณาการการศกึษา
ทกุระบบอยา่งมคีณุภาพ	ผูเ้รยีนมสีมรรถนะทีจ่�าเป็นแหง่ศตวรรษที	่21”

ลองผิด จนเจอถูก 
สูตรการสร้างโอกาสทางการศึกษาจังหวัดระยอง

สถานศึกษา กศน.ต�าบล รวมถึงภาคประชาสังคม และ
ฝ่ายส�ารวจข้อมูล 15 ต�าบล ท่ีประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน 
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และอาสาสมัครหมู่บ้าน พร้อมท้ังยังมี
ผู้จัดการรายกรณี (CM : Case Manager) ในระดับจังหวัด
และระดับต�าบล ท่ีดูแลเด็กและเยาวชนนอกระบบ 
การศึกษา เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) อีก 20 ศูนย์ แต่กว่าการท�างาน 
จะเข้าท่ีเข้าทาง ทีมงานต้องลองผิดลองถูกหลายครั้ง  
ช่วงแรกของการท�างานวางแผนไว้ว่าจะใช้ภาคราชการ 
เป็นหลักโดยท�างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต�าบล 
(อบต.) และเทศบาล แต่เมื่อลงพื้นท่ีส�ารวจจริงพบว่า  
ต้องใช้กลไกระดับต�าบลและกลไกภาคประชาชนเข้ามา
ชว่ย เพราะภาคราชการมภีาระงานมาก ทีมงานจึงปรับวิธี
ท�างานใหม่ ด้วยการลงพื้นท่ีส�ารวจข้อมูลด้วยตัวเอง  
ก่อนขอความช่วยเหลือจากภาคราชการแ ต่ ก็ ยั ง
ติดปัญหาคือ ไม่รู้จักคนในพื้นท่ี 

“พวกเรามาจาก อบจ. เปน็หนา้ใหมใ่นพื้นท่ี ทีมงาน
จึงต้องเข้าไปท�าความรู้จักกับคนในพื้นท่ีใหมท้ั่งหมด เชน่ 
ก�านนั ผูใ้หญบ้่าน ชีแ้จงท่ีมาท่ีไปของโครงการฯ เป้าหมาย
การให้ความช่วยเหลือ พร้อมกับชวนเข้ามาร่วมเป็น
ภาคีเครือขา่ยขับเคล่ือนการท�างานรว่มกัน ซึ่งแต่ละพื้นท่ี
ก็มีบริบทการท�างานท่ีแตกต่างกัน บางพื้นท่ีต้องประสาน
กับท้องถ่ิน บางพื้นท่ีต้องคุยกับท้องท่ี ทีมเราก็ลองผิด
ลองถูกไปเร่ือย ๆ แม้ต้องใช้ก�าลังกาย ก�าลังใจอย่างมาก 
แต่ก็คุ้มค่า เพราะนอกจากจะได้ท�างานกับกลไกระดับ
ต�าบลแล้ว ยังได้พบภาคประชาชนคนในพื้นท่ีท่ีมีใจ
อยากช่วยเหลือเด็กและเยาวชนในพื้ นท่ี เป็นคนท่ีมี
หัวใจเดียวกันท่ีทีมก�าลังตามหา” ป้านุช เล่าให้ฟังอย่าง 
ต้ืนตันใจ

อาจารยน์งนุช	อุทัยศร	ีหรอื	ป้านุช คณะท�างาน
โครงการฯ เล่าว่า ส�าหรับกลไกขับเคล่ือนระดับจังหวัด 
ที ม ง า น อ อ ก แ บ บ ใ ห้ มี ค ณ ะ ท� า ง า น  3  ค ณ ะ  คื อ 
1.	คณะกรรมการทีป่รกึษา มีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
เป็นประธาน 2.	คณะกรรมการอ�านวยการ มีประธาน
คณะกรรมการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
จังหวัดระยอง เป็นประธาน และ 3.	 คณะกรรมการ
ด�าเนินงานขับเคล่ือนโครงการฯ ประกอบด้วย ผู้บริหาร
และผู้แทนจากหน่วยงานท้ังภาครัฐ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด และภาคเอกชน
เข้ามามีสว่นรว่ม สว่นในระดับต�าบล มีคณะท�างาน 2 ฝ่าย 
คือ คณะท�างานระดับต�าบล 15 ต�าบล ท่ีประกอบด้วย 
ก�านัน ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ผู้อ�านวยการ
โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพต�าบล (รพ.สต.) ผู้อ�านวยการ
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ค้นหา ‘คนใจเดียวกัน’ 
เคล็ดลับการลดความเหลื่อมล�้าจังหวัดระยอง

ผลจากการทุ่มเทลงพื้ นท่ีท�าให้ทีมงานจังหวัดระยอง
ได้เครือข่ายคนท�างานเข้ามาช่วยขับเคล่ือนการท�างานลด
ความเหล่ือมล�าทางการศึกษาจ�านวนมาก ท้ังก�านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมคัรประจ�าหมูบ่า้น เครือขา่ยประชาคมงดเหล้า จังหวัดระยอง 
เครือข่ายเยาวชนท่ีช่วยขับเคล่ือนการท�างานด้านลดปัจจัยเสี่ยงใน 
8 ชุมชน รวมถึงครู กศน., ครู สพฐ., เจ้าหน้าท่ี อบต., เจ้าของร้าน
ซอ่มรถจักรยานยนต์ ไปจนถึงคนขับรถสองแถว เข้ามาเปน็ผู้จัดการ
รายกรณี (CM : Case Manager) ท�าให้การชว่ยเหลือท�าได้เร็วขึ้น

“ภาคประชาชนซ่ึงเป็นคนในพื้นท่ีส่วนใหญ่คุ้นเคยกับเด็ก
อยูแ่ล้ว อยา่งพีค่นขบัสองแถวท่ีขับรถเขา้ออกชุมชนทุกวัน เขารู้หมด
ว่าใครอยู่ท่ีไหน เด็กคนไหนไม่ได้เรียนบ้าง อีกท้ังพวกเขายังรู้จัก
วิธีการพูดคุยกับกลุ่มเป้าหมาย คุยกันภาษาชาวบ้านแบบท่ีเรา 
ท�าไม่ได้ แต่เขาสามารถเข้าหาและเข้าถึงหัวใจเด็กได้ไม่ยาก ทาง
ทีมงานจึงมัน่ใจว่า พวกเขาสามารถเป็นกลไกหนึง่ท่ีชว่ยประสานงาน
ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาในพื้นท่ีได้”

นางสาวลัดดาวัลย์	 ตันปิน	หรือ	พี่อ้วน	ผู้ประสานงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพ่ือ
ความเสมอภาคทางการศึกษา	 จังหวัดระยอง ท่ีร่วมลงพ้ืนท่ีท�างานมาตลอดต้ังแต่เริ่มต้นโครงการฯ 
ยืนยันว่าการท�างานค้นหาและช่วยเหลือ CM จะน�ารายชื่อท่ีก�านันและผู้ใหญ่บ้านส�ารวจไว้ มาใช ้
เป็นข้อมลูเบื้องต้น ก่อนลงพื้นท่ีไปค้นหากลุ่มเปา้หมายอีกครั้ง โดย CM ท่ีเปน็คนในพื้นท่ีจะพดูคยุกับเด็ก
อย่างเป็นกันเอง ระหว่างพูดคุยก็จะคอยสังเกตว่า เด็กสนใจอะไร เช่น เล่นโทรศัพท์ เล่นเกม หรือ
เล่นโซเชียล เพื่อน�าข้อมูลเหล่านี้มาเป็นเครื่องมือช่วยให้เข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้น 

นอกจากน้ี การมเีครอืขา่ยเยาวชนฯ เขา้มาชว่ยท�าใหที้มงานค้นพบว่า มีเด็กท่ีหลดุออกจากระบบ
การศึกษาแต่ยังอยากเรียนหนังสืออยู่เป็นจ�านวนมาก เพียงแต่เขาไม่กล้าและไม่อยากกลับเข้าไปใน
โรงเรยีนเดิม ทีม CM ได้เสนอใหเ้ด็กกลุ่มนี้เข้าเรยีน กศน. ซึ่งเปน็ทางเลือกท่ีกลุ่มเปา้หมายหลายคนสนใจ
ขณะท่ีบางส่วนมีเป้าหมายอยากจะท�างานหารายได้ CM ก็จะเสนอการฝึกทักษะอาชีพ เช่น ซ่อมรถ
จักรยานยนต์ ขายของปิ้ งยา่ง เล้ียงปลาดุก ท�ากรอบพระ ปรากฏว่าเด็กหลาย ๆ คน ให้ความสนใจและ
พร้อมเรียนรู้การฝึกทักษะอาชีพ

“สาเหตุท่ีท�าให้งานเราขับเคล่ือนไปได้เร็ว สว่นหนึ่งเป็นเพราะเราเจอ ‘คนใจเดยีวกัน’ ท�าให้การ
ขับเคล่ือนงานขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ เปรียบเสมือน Snowball จากหิมะลูกเล็ก ๆ เมื่อกล้ิงไปเรื่อย ๆ 
หิมะก็จะค่อย ๆ  เกาะเก่ียวกันเป็นลูกบอลท่ีใหญข้ึ่น ๆ  จนกลายเปน็ลกูบอลหมิะขนาดใหญพ่อท่ีจะทลาย
ทุกอุปสรรค และพุง่ไปสูเ่ป้าหมายข้างหน้าได้อยา่งมั่นคง” พี่อ้วน เล่าวิธีการท�างาน

Care Plan 
ช่วยเหลือตรงความต้องการ
จัดการรายกรณี

แม้จะมีกลไกขับเคล่ือนงานท่ีดี แต่การช่วยเหลือเด็ก 
เยาวชนกลุ่มเป้าหมายจะประสบความส�าเร็จไม่ได้เลย ถ้าไม่มีการ
ท�าแผนชว่ยเหลือรายกรณี หรือ Care Plan ท่ีใช้ข้อมูลท่ี CM พื้นท่ี
บันทึกข้อมูลไว้ ท้ังสภาพปัญหา ความต้องการความชว่ยเหลือของ
กลุ่มเป้าหมาย มาออกแบบความชว่ยเหลือรว่มกับทีม CMS : Case 
Management System ในระดับจังหวัดและระดับต�าบล เพื่อ
หาวิธีการช่วยเหลือท่ีเฉพาะเจาะจง เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละคน เช่น นางสาวจินตนา	ทองเรอืง	หรอื	พีตุ่๋ง ผู้รับหน้าท่ี
เป็น CM ในพื้นท่ีต�าบลบ้านแลง และเป็นหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
และพัฒนาชุมชน อบต.บ้านแลง ท่ีพบเจอ น้องกัน	 หรือ	
นางสาวปัณณธร	 สมุดน้อย	 วัย	 15	 ปี	 และน้องตุ้ม	 หรือ	
นายโกสินทร์	 โกสิทธิ์	 วัย	 17	 ปี ท่ีต้องออกจากระบบการศึกษา
เพราะเป็นพ่อแม่วัยใส

พ่ีตุ๋ง เล่าว่า ขณะซื้อของท่ีตลาดนัดหน้าโรงเรียนชุมชน 
วัดบ้านแลง ได้พบน้องกันท่ีก�าลังต้ังครรภ์ มาชว่ยแมข่ายปลาหมึก
ยา่งและคอหมยูา่ง ด้วยความท่ีเปน็คนในพื้นท่ีบา้นแลงท่ีพอคุน้หนา้
คุ้นตากันอยูแ่ล้ว แมแ่ละน้องกันให้ความรว่มมือในการตอบค�าถาม

อย่างดี พบว่า ท้ังน้องกันและน้องตุ้มไม่ได้เรียนหนังสือ พี่ตุ๋ง จึงพูดคุยถึงการให้
ความชว่ยเหลือท่ีโครงการฯ สามารถชว่ยได้ ซึ่งท้ัง 2 คนก็ยินดี

หลังจากน�าเรื่องราวของน้องท้ังสองไปปรึกษากับทางทีม CMS แล้วตกลงกันว่า
จะใช้องค์ความรู้ท่ีครอบครัวมีอยู่มาต่อยอดอาชีพ โดยวางแผนการช่วยเหลือให้กัน
และตุ้มฝึกทักษะอาชีพค้าขายปลาหมึกยา่งและคอหมูยา่ง เพราะท้ังสองคนอยากค้าขาย
และไมอ่ยากไปท�างานไกลบ้าน เนื่องจากกันก็ก�าลังต้ังครรภ์ยังไมส่ามารถกลับไปเรียนได้ 
โดยมีแม่ของกันเป็นผู้ให้ความรู้ 

“เราคุยกับน้องท้ัง 2 คนชัดเจนเลยว่า หากเขาต้องการฝึกทักษะอาชีพนี้ เขาต้อง
รูจั้กวิธกีารท�าต้ังแต่ต้นจนจบ ต้องเขา้ใจ และลงมอืท�าจรงิ เพื่อจะได้มทัีกษะความรูติ้ดตัว
จนสามารถสร้างรายได้ให้ตัวเองและครอบครัวได้ในอนาคต” พี่ตุ๋ง บอกและเล่าต่อว่า 
ท้ังสองคนต้ังใจเรียนรู้มาก จนตอนนี้น้องกันสามารถหมักหมู ปลาหมึก ท�าน�าจ้ิมและ
ย่างขายเองได้แล้ว เงินท่ีโครงการฯ ช่วยเหลือหลังจากหักค่าวัตถุดิบแล้ว ส่วนท่ีเหลือ
ก็น�ามาต่อเติมร้านและเป็นต้นทุนการค้าขายต่อไปในอนาคต

ลัดดาวัลย์ ตันปิน

กฤษณา เสมหิรัญ

จินตนา ทองเรือง

โกสินทร์ โกสิทธิ์ 
ปัณณธร สมุดน้อย 



205204

วัชพงษ์ ศรีสุขโข

ศิศิรากร รักเรือน 

เชน่เดียวกับ	นายวัชพงษ์	ศรสีขุโข	หรอื	เจมส	์เด็กนอกระบบฯ 
ท่ีหมดความสนใจในระบบการศึกษา ออกมาอยูบ่้านต้ังแต่เรียนจบ
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เจมส์ เล่าว่า เหตุผลท่ีตัดสินใจเลิกเรียน 
เพราะรู้สึกไมส่นุกและนา่เบื่อ อยากลองท�าในสิ่งท่ีตัวเองสนใจ คือ 
‘พระเครื่อง’ 

“ผมชอบพระเครื่องและสนใจงานเก่ียวกับการเล่ียมกรอบ
พระ พยายามหาความรู้จาก Youtube ท่ีสอนวิธกีารเล่ียมกรอบพระ
แบบต่าง ๆ เข้าไปอยู่ในกลุ่มเล่ียมกรอบพระใน Facebook ก็เห็น
ช่องทางการประกอบอาชีพ เพราะมีคนต้องการเล่ียมกรอบพระ
เยอะมาก เลยลองท�าดู” ประจวบเหมาะกับทีม CM ลงพื้นท่ีมาพบ
กับเจมส์พอดี จึงสนับสนุนอุปกรณ์และวัตถุดิบในการเล่ียมกรอบ 
ช่วยท�าการตลาด จนปัจจุบันฝีมือการเล่ียมกรอบพระของเจมส ์
ได้รับการยอมรับ มีลูกค้าว่าจ้างให้เล่ียมกรอบพระไม่เว้นแต่ละวัน 
สามารถสร้างรายได้ให้เจมส์เล้ียงดูตัวเองได้เป็นอยา่งดี 

“ในฐานะคนท�างานโครงการฯ	นี	้รูส้กึดใีจมากทีอ่ยา่งน้อย
ได้เป็นส่วนหน่ึงที่เข้ามาช่วยเหลือให้กลุ่มเป้าหมายมีชีวิตดีขึ้น	
มโีอกาสเข้าถึงการเรยีนการท�างานมากขึน้” พี่ตุ๋ง เสริมถึงวิธีการ
ท�างานว่าไมไ่ด้ท�าแค่ใหเ้งินชว่ยเหลือแล้วก็จบไปเท่านั้น แต่ทีมงาน
ยังติดตาม ลงพื้นท่ีไปหา โทรสอบถามพูดคุยท้ังความเป็นอยู่
ในปัจจุบัน การเรียน และการฝึกอาชีพอยู่ตลอด “ถ้าในท่ีสุดแล้ว
เขาพึ่งพาตัวเองได้พี่ตุ๋งก็ภูมิใจแล้ว”

หนึ่งปีเต็มกับสิ่งที่ได้เรยีนรู้

ตลอดระยะเวลา 1 ปท่ีีผา่นมา การท�างานโครงการฯ 
นี้ ไม่ได้สร้างการเปล่ียนแปลงให้กับเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาในจังหวัดระยองเท่าน้ัน แต่ได้ 
สร้างการเปล่ียนแปลงท้ังแนวคิด มมุมองการท�างานใหกั้บ
ทีมงานจังหวัดระยองไปอย่างสิ้นเชิง นางสาวศิศิรากร		
รกัเรอืน	หรอื	พี่ปอ	หนึ่งในทีมงานสะท้อนว่า ช่วงแรก 
ทีมงานมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกัน จนถึงขั้นทะเลาะกัน
ก็ม ีเพราะยดึติดว่าต้องท�าอยา่งนัน้ส ิอยา่งนีส้ ิจึงจะถกูต้อง 
แต่ท้ายท่ีสดุแล้วทุกคนรูว่้าการท�างานจริง ๆ  ไมจ่�าเปน็ต้อง
เร่ิมต้นด้วยหลักการอย่างเดียว แต่เร่ิมต้นในรูปแบบไหน
ก็ได้ท่ีท�าให้เราเข้าถึง ‘ใจ’ ของคนท�างานได้ 

เมื่ อเราเข้าใจคนท�างานในพ้ืนท่ี เข้าใจความ
ยากล�าบากท่ีเขาต้องพบเจอ สง่ผลให้คนท�างานกลายเปน็ 
‘ทมีท�างานเดยีวกัน’ ไมม่เีขา ไมม่เีรา ซึ่งท้ายท่ีสดุแนวคิด
และวิธกีารท�างานเชน่นี ้สง่ผลใหเ้รามต้ีนทนุในการท�างาน
มากขึ้น 

สว่นพ่ีอ้วน บอกว่า เธอได้พบเปา้หมายท่ีแท้จริงใน
การท�างาน โดยแต่ละวันขอให้ได้เจอเด็ก ได้ชว่ยเหลือเขา
ในฐานะเพ่ือนมนุษย์คนหน่ึงแค่นี้ก็ดีใจท่ีสุดแล้ว “เรา
ไมส่ามารถไปลด หรอืหา้มไมใ่หเ้ด็กหลดุออกนอกระบบได้
ในเร็ววัน เพราะต่างคนก็มีปัญหาและข้อจ�ากัดในชีวิตท่ี
แตกต่างกัน บางคนครอบครัวไมส่นใจ หรือบางคนเกิดมา
ในสภาพแวดล้อมท่ีไม่พร้อม ฯลฯ เราจึงมุ่งหวังเพียงว่า 
เมื่อเราได้พบได้ช่วยเหลือให้เขาได้ค้นพบตัวเอง ดูแล
ตัวเองได้ เห็นเป้าหมายในชีวิตในอนาคต และกลาย
เป็นต้นแบบให้กับเพื่อน ๆ  หรือคนในพื้นท่ีเดียวกันกับเขา
ได้ แค่นี้เราก็พอใจแล้ว”

ความคาดหวังของคนท�างานด้านการศึกษาใน
ระบบมาตลอดอย่างป้านุช สะท้อนว่า การแก้ปัญหา
เด็กนอกระบบฯ จะเกิดผลลัพธ์สูงสุดต้องท�า 2 ทาง
พรอ้มกัน คือ 1. การท�างานกับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา 2. การท�างานกับโรงเรียนในระบบการศึกษา  
คือท�าอย่างไรไม่ให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา 
เพิ่มขึ้น และเมื่อมีเด็กหลุดออกจากระบบฯ เด็กกลุ่มน้ี 
ต้องไม่ถูกทอดท้ิง ต้องได้รับการช่วยเหลือทันที จะเข้า 
เรียนต่อหรือฝึกทักษะอาชีพก็ได้ ขึ้นอยู่กับเด็กว่าเขา
ต้องการแบบไหน

“เราท�างานการศึกษาในระบบมาโดยตลอด		
พอได้มาท�างานโครงการฯ	นี	้ได้พบเจอเด็กและเยาวชน	
นอกระบบการศกึษาเยอะมาก	ท�าให้คิดได้ว่าที่ผ่านมา		
เราท�างานอยูแ่ค่ในกรอบแคบ	ๆ 	คือเด็กในระบบฯ	เท่าน้ัน
โดยไม่คิดที่จะดูแลเด็กที่กระเด็นออกมาอยู่ข้างนอก
เลย”
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1 ปีแห่งการทดลองและเรยีนรู้ 
สู่ปีที่ 2 เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กระยอง

แม้ปีแรกของการท�างานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดระยอง จะเต็มไปด้วยการทดลองและเรียนรู้วิธีท�างาน ผิดบ้างถูกบ้าง แต่ก็สามารถส�ารวจและ
ช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายได้เป็นท่ีน่าพอใจ จากเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาที่มีรายชื่อ
กว่า	9,000	คน	ทมีสามารถส�ารวจได้มาก	ถึง	6,863	คน	แม้จะมเีด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา
ประสงค์ขอรบัความช่วยเหลือเพยีง	70	คนเท่าน้ัน	แต่ทมีงานสามารถให้ความช่วยเหลือได้ท้ังหมด	
สว่นเด็กปฐมวัยยากจนในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก	(ศพด.)	สามารถส�ารวจได้มากถึง	1,665	คน	และได้รบั
ความช่วยเหลือท้ังสิ้น	167	คน	อีกท้ังยังช่วยยกระดับ	ศพด.	 ในพื้นที่เป้าหมายได้ครบท้ัง	20	แห่ง	
ตามเป้าหมายทีว่างไว้

แม้จ�านวนการชว่ยเหลือในปแีรกจะมไีมม่าก แต่หากถามว่าการท�างานประสบความส�าเรจ็แค่ไหน 
พี่อ้วน บอกว่า ประสบความส�าเร็จ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะทีมงานทุกคนเริ่มจากศูนย์ จากไมรู่้อะไรเลย 
ช่วงแรกคิดกันว่าช่วยเหลือเด็กได้สักหน่ึงคน ถือว่าดีมากแล้ว แต่ตอนนี้ช่วยเหลือได้ร้อยกว่าคนแล้ว 
โดยทุกคนอยู่ระหว่างกระบวนการส่งแผนการช่วยเหลือ แม้รูปแบบการท�างานในปีแรกจะไม่ตายตัว 
หลายคร้ังต้องปรับเปล่ียนไปตามหน้างาน เนื่องจากเป็นการท�างานท่ีขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละพ้ืนท่ี
และบุคคล จึงไมส่ามารถใช้รูปแบบการท�างานเหมือนกันทุกพื้นท่ี 

เม่ือต้องขับเคล่ือนงานต่อในปีท่ี 2 ทีมท�างานจังหวัดระยองจึงน�าประสบการณ์ท�างานในปีแรก
มาปรับใช้ โดยเฉพาะฐานข้อมูล กระบวนการท�างาน การวางแผนช่วยเหลือ ความร่วมมือของกลไก
ในพื้นท่ี และการสร้างความเข้าใจให้กับเด็กและผู้ปกครอง ซึ่งท้ังหมดคือ ต้นทุนท่ีจะท�าให้การท�างาน
ในปีท่ี 2 เดินหน้าไปได้เร็วยิ่งขึ้น 

“ตอนน้ีคนท�างานและกลุ่มเป้าหมายของเรา เข้าใจแล้วว่า โครงการฯ นี้ไม่ได้ให้เงิน แต่ 
‘สร้างโอกาส’ ให้เด็กท้ังในและนอกระบบฯ ท่ีอยากเรียนต่อได้กลับสู่สถานศึกษาอีกครั้งหนึ่ง 
ส่วนเด็กคนไหนท่ีอยากมีอาชีพมีรายได้ เราก็จะส่งต่อให้เขาได้ฝึกทักษะอาชีพเพื่อเป็นต้นทุนชีวิต
ของเขาต่อไปในอนาคต ด้วยแนวคิด วิธีการท�างาน และภาคีเครือข่ายท่ีมีอยู่ เชื่อมั่นได้ว่าการท�างาน
เพื่อชว่ยเหลือเด็ก ๆ ในปีท่ี 2 นา่จะท�าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น” ป้านุช กล่าวอยา่งมั่นใจ

ส�าหรับการท�างานในปีท่ี 2 ของโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีฯ จังหวัดระยอง ได้ขยายพื้นที่
การท�างานใน	4	อ�าเภอเดิม	ครอบคลุม	38	ต�าบล	ซึ่งมกีลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	
รวม	16,681	คน	 ต้ังเป้าช่วยเหลือท้ังสิน้	800	คน	และเด็กปฐมวัย	รวม	7,112	คน	 ต้ังเป้าช่วยเหลือ	
ท้ังสิน้	2,365	คน	รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กเพิ่มอกี	20	แหง่	
ในทุกอ�าเภอ นอกจากนี้ยังมีการชักชวนอ�าเภอเข้ามาเป็นตัวเชื่อมระหว่างกลไกท�างานในระดับจังหวัด
และระดับต�าบลท่ีมีอยู่เดิม ซึ่งรวมแล้วมีทีมงานในระดับต�าบลมากถึง 38 ทีม 

ถือเป็นการรวมตัวของคนที่มี	 ‘ใจเดียวกัน’	ที่พรอ้มจะช่วยเหลือให้เด็กระยองมโีอกาสและ
มคีวามเสมอภาคทางการศกึษาและรายได้	กลับมาช่วยเหลือตนเองได้	สามารถใช้ชวิีตอยู่ในสังคม
ได้อยา่งมคีวามสขุ	
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จังหวัดภูเก็ตได้รับขนานนามว่าเป็น ‘ไข่มุกแห่งอันดามัน’ 
ด้วยสภาพภูมิประเทศที่เป็นเกาะ มีทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ 
และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก 
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ต
แต่ละปีจึงมีมากกว่า 14 ล้านคน

ร่วมจัดการศึกษาท่ียั่งยืน 
สู่ความเสมอภาคเด็กเยาวชน 
ภูเก็ต

PH
U

K
ET

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดภูเก็ต

เมื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว	 ความเจริญจึงรุดหน้า
ไปอยา่งรวดเรว็	การพฒันาเมอืงเกิดขึน้รอบด้าน	ท้ังการ
คมนาคม	 ธุรกิจโรงแรมและการบรกิาร	สาธารณูปโภค	
รวมถึงการศกึษา	ซึง่หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องด้านการศกึษา
มองว่า	การศกึษาคือรากฐานส�าคัญทีจ่ะท�าใหก้ารพฒันา
จังหวัดภเูก็ตเกิดความยั่งยนื

ด้วยเหตนุี ้‘สภาการศกึษาจังหวัดภเูก็ต’ ท่ีเกิดจาก
การรวมตัวของผูใ้หญใ่นเมอืงภเูก็ต ท่ีมองเหน็ความส�าคัญ
ของการพัฒนาการศึกษาในพื้นท่ี มีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธานสภาการศึกษาจังหวัด รวมถึงนายกองค์การ
บริหารสว่นจังหวัด นายกเทศมนตรี ผูอ้�านวยการส�านกังาน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา ผูด้�ารงต�าแหนง่ผู้บริหาร
สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาในจังหวัด
ภูเก็ต รว่มเป็นคณะกรรมการ

เนื่องจากสภาการศกึษาจังหวัดภเูก็ตเปน็หนว่ยงาน
ท่ีให้ความส�าคัญกับการจัดการศึกษาเป็นหลัก และยัง
มปีระสบการณท์�างานโครงการด้านการศึกษากับส�านกังาน
ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน หรือ 
สสค. มาก่อน เม่ือมีการจัดต้ังโครงการจัดการศึกษาเชิง
พ้ืนท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาขึ้น ประกอบกับ
สภาการศึกษามีความสนใจเรื่องการพัฒนาการศึกษา 
เป็นทุนเดิม คณะกรรมการสภาการศึกษาจึงท�าโครงการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดภเูก็ต เพื่อขบัเคล่ือนงานด้านการศึกษาของจังหวัด
ภูเก็ตต่อไป
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ใช้ 4 กลไกร่วม 
‘สร้างความเสมอภาค’ ให้เด็กภูเก็ต

การด�าเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีฯ เร่ิมต้นในปี 
2562 โดยสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต มี นายบณัฑูร	ทองตัน	ประธาน
สภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้รับผิดชอบโครงการฯ และมี
นางสมุาล	ีสงัขะไชย	เลขานุการและกรรมการสภาการศกึษาจังหวัด
ภูเก็ต	ท�าหน้าที่เป็นเลขานุการ	ด�าเนินงานในพ้ืนท่ีอ�าเภอเมืองภูเก็ต 
รับผิดชอบท้ังหมด 3 กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเด็กปฐมวัย กลุ่มเด็ก
และเยาวชนนอกระบบการศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 
โดยในช่วงเริ่มต้นโครงการฯ ทีมออกแบบกลไกการท�างานไว้ 4 ส่วน 
ดังนี้ 1. สภาการศึกษาท�าหน้าท่ีเป็นทีมงานหลัก หรือ Core Team 
2. ส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด (สถจ.) รับผิดชอบ 
ด้านเด็กปฐมวัย และ ศพด. 3. ส�านักงานสง่เสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) รับผิดชอบด้านเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษา และ 4. ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัด และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมูบ้าน เป็น 
ภาคีเครือข่ายร่วมขับเคล่ือนการช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ

นางสุมาลี  ในฐานะเลขานุการโครงการฯ เล่าว่า เมื่อได้ทีมท�างาน
ครบท้ัง 3 กลุ่มเป้าหมายแล้ว กระบวนการท�างานเริ่มต้นขึ้นด้วยการ
สร้างความเข้าใจและสร้างเป้าหมายร่วมในการท�างาน แต่เนื่องจาก 
กลุ่มเป้าหมายแตกต่างกัน ส่งผลให้รูปแบบและวิธีการท�างานของ 
หน่วยงานผู้รับผิดชอบแตกต่างกันไปด้วย โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย 
ท่ีเป็นเด็กปฐมวัย และ ศพด. 

“ถือเป็นความท้าทายส�าหรบัเรามากเหมอืนกัน เพราะท่ีผา่นมา
ท�างานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมาโดยตลอด เมื่อต้องท�างานกับ
เด็กปฐมวัย จึงเกิดความกังวลเล็ก ๆ  เพราะไมม่ีความรู้ความเข้าใจด้าน
เด็กปฐมวัยมากนกั แต่เมื่อ Core Team จัดประชุมเพื่อสรา้งความเขา้ใจ
เร่ืองการท�างานโครงการฯ รวมถึงเรียนรู้วิธีท�างานกับเด็กปฐมวัย  
ความกังวลใจจึงคล่ีคลายลง”

เม่ือคนท�างานเข้าใจภาพรวมการท�าโครงการฯ 
ไปในทิศทางเดียวกันแล้ว การลงพื้นท่ีส�ารวจเด็กปฐมวัย
จึงเร่ิมข้ึนในเดือนมกราคม 2563 โดยมีเป้าหมายส�ารวจ
ท้ังสิ้น 1,778 คน มีครู ศพด. ท�าหน้าท่ีส�ารวจ เนื่องจาก
มีความใกล้ชิดกับเด็กและผู้ปกครองในพ้ืนท่ี แต่พบว่า
ระยะแรกของการส�ารวจข้อมูลเด็กท่ีโครงการฯ ส่งให้
ครู ศพด. ไม่ตรงกับข้อมูลเด็กปฐมวัยในปัจจุบัน จึงต้อง
หยุดการส�ารวจเพื่อรอข้อมูลท่ีถูกต้องจากทีมสารสนเทศ
ส่วนกลางของโครงการฯ ก่อน ประกอบกับในช่วงเดือน
มีนาคม 2563 เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 สง่ผลให้การ
ลงพื้นท่ีส�ารวจต้องหยุดชะงักลง และเริ่มลงพ้ืนท่ีอีกคร้ัง
ชว่งเดือนกรกฎาคม 2563 โดยส�ารวจได้ท้ังหมด 516 คน 
คัดกรองแล้วผ่านเกณฑ์ช่วยเหลือ 28 คน แต่ช่วยเหลือ
ได้จริง 22 คน เนื่องจากเด็กย้ายตามพ่อแม่ไปพื้นท่ีอ่ืน

ส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) ทาง สถจ. ได้
เชิญชวน ศพด. ทุกศูนย์ในสังกัดเข้าประชุมเพื่อชี้แจง
รายละเอียดโครงการฯ ศนูยไ์หนท่ีสนใจรบัทุนพฒันาศนูย์
ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ปี 2561 
สามารถเขียนแผนพัฒนาโครงการเพื่อให้ทีมท่ีปรึกษา
โครงการฯ จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร์พิจารณาและคัดเลือก โดยทีมท่ีปรึกษาจัดให้
มีการอบรมการเขียนแผนพัฒนาโครงการและแนวทาง
การจัดท�าโครงการพัฒนาศูนย์ให้กับครู ศพด. เพื่อเป็น
แนวทางการเขียน ออกแบบแผน และร่วมแก้ไขแผน
พัฒนาโครงการฯ ไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งมี ศพด. 4 แห่งท่ี
ได้รับทุน คือ ศพด.เทศบาลเมืองป่าตอง 2 และ ศพด.
เทศบาลนครภูเก็ต 1-3
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ภาระงานประจ�า
ส่งผลการช่วยเหลือเด็กล่าช้า
ไม่ทันการณ์

ส่วนส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ท่ี รับผิดชอบดูแล
เด็กนอกระบบฯ ได้เข้าไปพูดคุยและออกแบบวิธีการ
ท�างานชว่ยเหลือเด็กนอกระบบฯ รว่มกับครู กศน.อ�าเภอ
เมอืงภูเก็ต เริม่จากอบรมการใชง้านแอปพลิเคชนัการดแูล
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา หรือ Thai Out of 
School (THAI OOSC) เพื่อให้ครู กศน. เข้าใจและคุ้นเคย
กับการใชเ้ครื่องมอืก่อนลงพื้นท่ีเก็บข้อมลูเด็กนอกระบบฯ 
และส่งต่อข้อมูลให้กับทีมผู้จัดการรายกรณี (CM : Case 
Manager) ซึ่งก็คือ Core Team และ พมจ. รว่มพิจารณา 
จากนั้นจึงลงพื้นท่ีสอบถามความต้องการและวางแผน
การช่วยเหลือ เพ่ือส่งต่อให้คณะท�างาน CMS (Case  
Management System) หรือระบบการดูแลเด็กแบบ 
รายกรณี พิจารณาแผนการชว่ยเหลือต่อไป

การลงพ้ืนท่ีส�ารวจเด็กนอกระบบฯ เร่ิมต้นข้ึน
ชว่งเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยมเีป้าหมายส�ารวจ	6,972	
คน	แต่ส�ารวจได้จรงิเพยีง	1,566	คน	 เม่ือส่งรายช่ือให้	
พมจ.	ลงพื้นทีส่อบถามความต้องการช่วยเหลืออกีครั้ง	
พบว่ามีเด็กต้องการความช่วยเหลือ	 9	คน	ช่วยเหลือ	
ได้จริง	 3	 คน โดยนางสุมาลี บอกเหตุผลว่า เนื่องจาก
กระบวนการท�างานใช้เวลานาน ครู กศน. ติดภาระ 
งานประจ�าต้องใช้เวลานอกราชการส�ารวจและเก็บข้อมูล
ไปจนถึงการส่งข้อมูลให้  CM ลงพื้ นท่ีวางแผนการ 
ช่วยเหลือ ซ่ึงกว่าจะจบกระบวนการเด็กท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือไม่สามารถรอได้

นอกจากใชเ้วลาส�ารวจและวางแผนการชว่ยเหลือ
นานแล้ว โรคโควิด-19 ท่ีเกิดขึ้นยังสง่ผลกระทบรอบด้าน 
โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเท่ียวท่ีเป็นตัวขับเคล่ือน
เศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต ท้ังธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร 
บริษัทน�าเท่ียว และการบริการต่าง ๆ ได้รับผลกระทบ
อยา่งหนัก เด็กบางคนครอบครัวต้องท�างานหารายได้เพื่อ
มาใช้จ่ายวันต่อวัน บางคนเป็นคุณแม่วัยใสต้องอยู่บ้าน
เล้ียงลกู บางคนยา้ยท่ีอยูอ่าศยัตามครอบครวัไปหางานท�า
ท่ีอ่ืน ท�าให้เด็กนอกระบบฯ ท่ีโครงการช่วยเหลือมีเพียง  
3 คนเท่านั้น

ถึงแม้ว่าในปีแรกการช่วยเหลือเด็กจะไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ แต่ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 
นางสุมาลี บอกว่า เธอได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้
ใหมม่ากมาย 

“การท�างานกับคนจ�านวนมาก สิ่งส�าคัญคือ การ
ให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จักเอาใจเขาใจเรา เพราะต่างคน
ต่างมีภาระงานประจ�าอยู่แล้ว แต่ทุกคนต้ังใจช่วยงาน
จริง ๆ เนื่ องจากอยากช่วยเหลือเด็กให้ได้รับโอกาส
ทางการศึกษาและสร้างคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น โครงการฯ นี้
ชว่ยจุดประกายวิธีคิด วิธีท�างานให้คนในพื้นท่ีได้มองเห็น
แนวทางการท�างานร่วมกันต่อไปในอนาคต” นางสุมาลี 
กล่าวท้ิงท้าย

จับมือเครอืข่าย
เดินหน้าสร้างความเสมอภาค 
ปี 2

อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การด�าเนินงานปี 2 เกิดการ 
บูรณาการในทุกภาคส่วนและทุกพื้นท่ี สภาการศึกษา
จังหวัดภูเก็ตจึงส่งไม้ต่อให้สมาคมสตรสีรา้งสรรค์สังคม
ไทย	 เข้ามาเป็นก�าลังส�าคัญในการท�างาน เนื่องจาก 
มภีาคีเครอืขา่ยท�างานต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับพื้นท่ี ท้ัง
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน (อปท.) ส�านกังานสาธารณสุข
จังหวัด (สสจ.) ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
(สธจ.) สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันการศึกษา 
ต่าง ๆ สมาคมท่ีเก่ียวกับด้านอาหาร การบริการ งานชา่ง 
และภาคประชาสังคม ท่ีสามารถช่วยขับเคล่ือนงานให ้
เป็นไปตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ โดยการท�างานในระยะที	่ 2	
ปี	2563	โครงการฯ	ได้ขยายพื้นทีท่�างาน	ครอบคลมุท้ัง
จังหวัด	จาก	1	อ�าเภอเป็น	3	อ�าเภอ	คือ	อ�าเภอเมืองภเูก็ต	
อ�าเภอกะทู้	และอ�าเภอถลาง	การช่วยเหลือเด็กปฐมวัย
จึงเพิ่มขึ้นเป็น	 880	 คน	 เด็กและเยาวชนนอกระบบ	
การศกึษา	850	คน	และ	ศพด.	จาก	19	อปท.	ทีต้่องการ	
พัฒนาศูนย	์35	แหง่ 

ด้วยพื้นท่ีการท�างานและเป้าหมายการช่วยเหลือ 
มีจ�านวนเพ่ิมขึ้น รวมถึงประสบการณ์จากปีท่ีผ่านมา  
ทีมงานจึงปรับเปล่ียนรูปแบบการท�างานและพฒันากลไก
ให้มีประสิทธิภาพพร้อมท�างานในพื้นท่ี ซึ่งสมาคมสตรี
สร้างสรรค์สังคมไทย น�าโดย นางอัญชล	ีวานิช	เทพบุตร	
ประธานโครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ฯ ได้ออกแบบ
กลไกการท�างานร่วมกับคณะกรรมการโครงการฯ คือ  
1.	กลไกคณะท�างาน ให้สมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทย 
เป็น Core Team และมีคณะกรรมการสมาคมฯ รว่มเป็น 
CMS ระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล 2.	กลไกการท�างาน
ด้านพัฒนาเด็กปฐมวัย ประกอบด้วย ครู ศพด. ก�านัน 
ผู้ใหญบ่้าน และ อปท. 3.	กลไกการท�างานด้านเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศกึษา มี ครู กศน. เป็นกลไกหลัก 
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และมี อสม., อพม. และภาคประชาสังคมร่วมเป็นกลไกส�ารวจ 4.	 กลไก
การพัฒนาด้านประชาสัมพันธ์	 ติดตามประเมินผล การจัดท�าแผนพัฒนา 
การศึกษา การพัฒนาระบบข้อมูล 5.	 กลไกด้านการพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง	
หลุดจากระบบการศกึษาเพิ่มเข้ามาในปีนี้

นางอัญชลี กล่าวว่า เน่ืองจากบริบทของกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดภูเก็ต
ค่อนข้างหลากหลาย เพราะมีประชากรแฝงในพื้นท่ีค่อนข้างมาก เมื่อเกิด
โรคระบาดข้ึน ธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นท่ีต้องปิดตัว ประชากรกลับภูมิล�าเนาเดิม 
การส�ารวจโดยใช้ข้อมูลจากส่วนกลางจึงไม่สามารถใช้ได้จริงท้ังหมด เธอและ
ทีมงานจึงวางแผนการท�างานเป็น 2 มิติ คือส�ารวจโดยใช้ฐานข้อมูลจาก กสศ. 
ไปพร้อม ๆ กับการค้นหากลุ่มเป้าหมายใหม่จากมดงานในพ้ืนท่ี เพ่ือให้การ
ส�ารวจครอบคลุมและการช่วยเหลือเข้าถึงเด็กท่ีไม่มีรายชื่อในฐานข้อมูลเดิม

ส�าหรับการพัฒนากลไกเด็กนอกระบบฯ ในปีท่ี 2 ได้ปรับเปล่ียนให ้
ครู กศน. ระดับอ�าเภอและต�าบล เปน็ท้ังผูส้�ารวจ เก็บขอ้มูลเพ่ือบันทึกเขา้ระบบ 
และเป็น CM โดยมีเครือข่ายระดับพื้นท่ี คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�า
หมูบ่้าน (อสม.) และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ประจ�า
หมู่บ้าน 5-8 คน เป็นผู้ช่วย CM หรือมดงาน เข้าไปส�ารวจเชิงลึกเพ่ือค้นหาและชี้เป้า 
เด็กนอกระบบฯ ให้กับครู กศน. เพื่อชว่ยรน่ระยะเวลาการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล และมีเวลา
วางแผนการชว่ยเหลือเด็ก ๆ ได้รวดเร็วขึ้น สว่นเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาท่ี
เพิ่มเข้ามา ทีมงานมองว่า เป็นอีกกลุ่มท่ีควรได้รับการช่วยเหลือเร่งด่วนเพื่อไม่ให้เด็ก 
หลดุออกจากระบบฯ เนื่องจากเป็นกลุ่มเด็กท่ีครอบครัวได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19

นางอัญชลี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มาก
ท่ีสดุจังหวัดหนึ่ง เนื่องจากรายได้มากกว่า 80 เปอรเ์ซน็ต์ มาจากการท่องเท่ียว เม่ือโรงแรม
และสถานบรกิารด้านการท่องเท่ียวต้องปิดตัวลง ประชาชนท่ีประกอบอาชพีเก่ียวข้องกับ
การท่องเท่ียวล้วนได้รับผลกระทบท้ังหมด คนภูเก็ตเกิดภาวะจนเฉียบพลันจากรายได้
ต่อหวั	33,000	บาท	เหลือเพยีง	1,961	บาท	เมื่อครอบครวัมรีายได้ไม่เพยีงพอทีจ่ะสง่
เด็กเข้าเรยีนต่อ	 เด็กและเยาวชนที่เรยีนในระบบจึงเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษา  
ทีมงานเห็นว่า เด็ก ๆ กลุ่มนี้มีความเปราะบาง หากไม่ได้รับการช่วยเหลือพวกเขาจะ 
กลายเป็นเด็กนอกระบบฯ โดยแท้จริง เราจึงขอความร่วมมือกับ สธจ. และสถาบัน 
การศึกษาท่ีเป็นภาคีเครือข่ายวางมาตรการเฝ้าระวังเด็กเสี่ยงหลุดฯ ท่ีต้องการ 
ความช่วยเหลือจากโครงการฯ โดยให้ครูในโรงเรียนเป็น CM คอยดูแล

“การเริ่มต้นท�างานในปีท่ี 2 เรามองความร่วมมือกันของภาคประชาชนและ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคมในพื้นท่ีสามารถช่วยเหลือและพยุงเด็ก ๆ ท่ีหลุด
ออกจากระบบการศึกษา รวมถึงเด็กท่ีเส่ียงหลุดจากระบบการศึกษา ให้มีโอกาส
ได้กลับมาเรียนต่อ ได้ฝึกทักษะอาชีพ มีงานท�า มีรายได้ สามารถดูแลตัวเองได้จนกว่า
เศรษฐกิจของภูเก็ตจะฟื้ นตัว อยา่งนอ้ยพวกเขาก็ไมเ่สียเวลาชวิีตในชว่งนีไ้ป” นางอัญชลี 
กล่าวท้ิงท้าย

ไว้ใจ เข้าใจ หัวใจส�าคัญ
ของการท�างานกับเด็ก

นางพภัสสรณ์	 สมพรานนท์	 หรือ	 พี่หมู	 คณะ
กรรมการระบบดูแลเด็กแบบรายกรณี	 (CMS	 :	 Case	
Management	System)	ท่ียังรับหน้าท่ีเป็น CM ลงพื้นท่ี
วางแผนช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ และเด็กท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 พ่ีหมู บอกว่า
ก่อนหน้านี้งานท่ีเธอท�าส่วนใหญ่จะเป็นการประชุมเพื่อ
พิจารณาการช่วยเหลือเด็กนอกระบบฯ เมื่อได้มีโอกาส
ท�าหน้าท่ี CM ด้วย ถือเป็นเรื่องท่ีดีมาก เพราะได้ลงพื้นท่ี
ไปเจอเด็กด้วยตนเอง เม่ือเห็นปญัหาได้พดูคุยและสอบถาม
ความต้องการของเด็ก ท�าให้เธอสามารถพิจารณาและ
ตัดสินใจชว่ยเหลือเด็กได้ทันที หรือในบางเคสไมส่ามารถ
ตัดสินใจได้เองก็จะน�าเรื่องเข้าท่ีประชุมทันที 

พี่หมู บอกอีกว่า เธอมีประสบการณ์การท�างานกับ
เด็กมานาน จึงเข้าใจความแตกต่างของเด็กแต่ละคน 
การลงพื้นท่ีสอบถามความต้องการของเด็ก เราต้องรับรู้
และรับฟังปัญหาของเขาอย่างจริงใจและเข้าใจ เคารพ
ในความคิดและการตัดสินใจของเด็ก และต้องช่วยเหลือ
ตามความต้องการของเด็กเป็นหลัก เธอเคยลงพื้นท่ี
ไปเจอเคสหนึ่ง ก่อนหน้านี้เขาเป็นพนักงานโรงแรมแต่
เม่ือเจอสถานการณ์โควิด-19 โรงแรมปิดตัวลง เขาก็
ไม่มีรายได้ต้องกลับมาอยู่บ้าน เมื่อครู กศน. ลงพื้นท่ี
ส�ารวจและสอบถามความต้องการช่วยเหลือ เขาก็ยินดี
รับความช่วยเหลือและเขามีความสามารถด้านการ 

แคสต์เกม เขาศึกษาและฝึกฝนจนหารายได้จากการ 
แคสต์เกมมาใช้จ่ายในครอบครัวได้ แต่พอขึ้นช่ือว่า 
เล่นเกม ผู้ใหญ่หลายคนกลับมองว่าเป็นเรื่ องไร้สาระ 
แต่เมื่อเขาอธิบายว่าการแคสต์เกมสามารถสร้างรายได้
อย่างไร เราเห็นความต้ังใจจริงของเขาท่ีจะใช้ความถนัด
มาสร้างรายได้ เราก็พร้อมจะช่วยเหลือเต็มท่ี

“การท�างานโครงการฯ นี้  ท�าให้พี่มองเห็น 
ความหลากหลายของเด็กในจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากข้ึน  
ทุกคร้ังท่ีลงพื้นท่ีไปเจอเด็ก ๆ ก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเอง 
ไปพร้อม ๆ กับภูมิใจในตัวเด็ก ๆ ด้วย เพราะเราช่วยให้
เขากล้าพูดในสิ่งท่ีคิด กล้าแสดงความคิดเห็น แนวทาง 
การช่วยเหลือจึงตอบโจทย์ท้ังเด็กและ CM ส่วนตัว 
เราเองก็มีแรงท�างานตามเป้าหมายท่ีต้ังใจว่าจะได้ 
มองเห็นเด็กท่ีเราช่วยเหลือสามารถยืนได้ด้วยตัวเอง  
และใช้ชีวิตท่ีดีต่อไปได้หลังจากได้รับความช่วยเหลือ”  
พี่หมู บอกท้ิงท้าย

อัญชลี วานิช เทพบุตร 
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โอกาสที่ได้รับ 
สานต่อความเชื่อมั่น 

นายสมัชญ์	 ดาหลา	หรือ	 ซัน	 อายุ	 20	 ปี เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ท่ีหันหลัง
ใหก้ารศกึษาต้ังแต่อายุ 14 ป ีเพราะต้องท�างานหารายได้เพื่อชว่ยแบง่เบาภาระใหกั้บครอบครวั ซนัท�างาน
ต้ังแต่อายุ 14-18 ปี เป็นพนักงานเสิร์ฟท่ีร้านอาหาร ยกกระเป๋าท่ีโรงแรม โดยระหว่างนี้เขาก็เรียนรู้
ทักษะการแคสต์เกมกับเพื่อน ๆ  จนต้ังทีมได้ สว่นใหญจ่ะใชเ้วลาว่างหลังจากท�างานมาแคสต์เกม เม่ือเกิด
สถานการณ์โควิด-19 โรงแรมปิดตัว เขาถูกเลิกจ้างจึงกลับมาอยู่บ้านและหารายได้จากการแคสต์เกม
เป็นหลัก ถึงแม้ว่ารายได้จะไมม่ากเท่าเมื่อก่อน แต่ยังพอเป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัวได้ 

น้องซัน เล่าว่า ชว่งปลายปี 2562 เขาอยูบ่้านและได้พบกับ
ครู กศน. ท่ีลงพื้นท่ีมาส�ารวจและสอบถามว่าต้องการกลับไปเรียน
หนังสือหรือไม่ ซ่ึงจริง ๆ เขาอยากเรียนหนังสืออยู่แล้ว แต่ช่วงนั้น
ก�าลังเริม่ท�างานท่ีโรงแรมแหง่ใหม ่จึงยงัไมพ่รอ้มเรยีน แต่ครูก็ติดต่อ
มาเรื่อย ๆ ว่าถ้าพร้อมเรียนให้บอก เมื่อเจอโควิด-19 ต้องกลับมา
อยู่บ้าน เลยตัดสินใจติดต่อครู กศน. เพื่อขอรับความช่วยเหลือ  
และได้พบกับครูหมูท่ีลงพื้นท่ีมาสอบถามความต้องการและหา
แนวทางช่วยเหลือทันที แต่เนื่องจากอายุถึงก�าหนดต้องคัดเลือก
เกณฑ์ทหาร ซันจึงต้องชะลอการสมัครเรียนไว้ก่อน โดยระหว่างนี้
ซันก็แคสต์เกมไปด้วย ครูหมูมองเหน็ศกัยภาพและความต้ังใจจรงิ
ของซัน	 จึงวางแผนการช่วยเหลือด้วยการหาทีมแคสต์เกมที่มี
ความสามารถในพื้นทีม่าสอน	และใชท้นุของโครงการฯ	สนับสนุน
อุปกรณ์ส�าหรบัเรยีนแคสต์เกม	ซนัฝึกฝนจนสามารถเป็นตัวแทน
จังหวัดภเูก็ตไปแข่งขัน	E-Sport	ทีก่รุงเทพฯ	ท�าใหเ้ขาเป็นทีรู่จั้ก
และมคีนติดตามการแคสต์เกมมากขึน้	ท�าใหซ้นัมคีวามมั่นใจและ
เชื่อมั่นในความสามารถของตนทีจ่ะแคสต์เกมเป็นอาชพีได้

“หากผมไมไ่ด้เป็นทหาร ผมจะเข้าเรยีน กศน. ใหจ้บชั้น ม.6 และจะเรยีนต่อปริญญาตรด้ีานภาษา
เพราะสามารถต่อยอดการท�างานได้หลายด้าน ถ้าผมแคสต์เกมเป็นภาษาอังกฤษก็จะเพิ่มฐานคนดู
ท่ีเป็นชาวต่างชาติ คนก็รู้จักผมเพิ่มข้ึนด้วย ผมอยากขอบคุณครูหมู	 ที่ช่วยให้ผมมีความมั่นใจ	
กล้าคิด	กล้าพดู	และกล้าทีจ่ะท�าตามความฝนั	ครูใหโ้อกาส	คอยสอนใหผ้มมุง่มั่นกับเสน้ทางทีเ่ลือก	
ไม่ว่อกแว่ก	ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด” ซันบอก

หากการศกึษาเปรยีบเสมือนรากฐานของการพัฒนาจังหวัดภเูก็ต	 วันนีโ้ครงการจัดการศกึษา
เชิงพื้นทีเ่พื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	จังหวัดภเูก็ต	ได้หยั่งรากลึกลงไปในใจคนท�างานทีมุ่่งมั่น
ต้ังใจสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาใหกั้บเด็กเยาวชนทีเ่ป็นทรพัยากรล�าค่า	เพื่อใหเ้ด็กเยาวชน
เหล่านีก้ลายมาเป็นก�าลังหลักในการพัฒนาเมืองภเูก็ตใหย้ั่งยนืต่อไปในอนาคต

สมัชญ์ ดาหลา
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‘7,381 คน’ คือ จ�านวนเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา 
เด็ก Dropout เด็กที่ออกจากการเรยีนกลางคัน 
หรอืเด็กที่เรยีนไม่จบการศึกษาภาคบังคับ (สถิติปี 2562) 
ของจังหวัดยะลา ตัวเลขน้ีนอกจากแสดงให้เห็นถึง
ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
ยังสะท้อนถึงความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคมได้เป็นอย่างดี

ยะลากับการเดินทาง
เพื่อสร้างความเสมอภาค
ทางการศึกษาYA

LA

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดยะลา

สถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ท�าให้สภาพ
ความเปน็อยูข่องหลายครอบครัวเปล่ียนไป หลายบา้นขาดผูน้�าครอบครัว เกิดภาวะยากจน 
เด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลาจ�านวนมาก ได้รับผลกระทบท้ังในเรื่องความเสี่ยง
ต่อการใชช้วิีต ปัญหาทางจิตใจ สังคม และท่ีส�าคัญคือ ปญัหาทางด้านการศกึษา ซึ่งขอ้มูล
เหล่านี้ได้กลายมาเป็นโจทย์ส�าคัญให้คนในจังหวัดยะลาขบคิดต่อว่า ท�าอย่างไรจึงจะ
ลดความเหล่ือมล�าทางการศึกษาลงได้ เพื่อไม่ให้เด็กเยาวชนเหล่านี้กลายเป็นแรงงาน
ไร้ฝีมือท่ีมีรายได้ต�า ท่ีอาจจะสร้างปัญหาสังคมให้กับจังหวัดยะลาในอนาคต

และน่ีคือจุดเริ่มต้นของการผสานความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในพื้นท่ีจังหวัด
ยะลา ท่ีมารวมตัวกันขับเคล่ือนโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา โดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อสร้างโอกาส
ให้เด็กเยาวชนในจังหวัดยะลาได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน
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รุง่กานต์ สิริรัตน์เรืองสุข

225

ก้าวแรก...
สู่ความเสมอภาคทางการศึกษา

นางสาวรุ่งกานต์	 สิริรัตน์เรืองสุข	 รองปลัดองค์การบริหาร
สว่นจังหวัดยะลา	หรือท่ีเรียกกันติดปากว่า รองฯ	ตาล เล่าว่า สาเหตุ
หลักท่ีท�าให้เด็กยะลาหลุดออกจากระบบการศึกษา คือ ปัญหา
ความยากจน เนื่องจากบริบทของจังหวัดยะลาชาวบ้านส่วนใหญ่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ท�าสวนผลไม ้สวนยางพารา เปน็ครอบครวั
ใหญ่ท่ีพ่อแม่มีลูกหลายคน ส่งผลให้รายได้ในครัวเรือนไม่เพียงพอ
ต่อการใช้จ่าย บางครั้งพ่ีคนโตต้องหยุดเรียนมาช่วยเล้ียงน้อง  
ท�าให้การเรียนหยุดชะงักลงจนหลุดออกจากระบบการศึกษาในท่ีสุด  
นอกจากนี้ยังมีปัญหาด้านยาเสพติด เด็กถูกทอดท้ิง รวมถึงปัญหา 
แม่วัยใส ด้วยปัญหาท่ีหลากหลายเช่นนี้ เม่ือเจาะข้อมูลลึกลงไปท�าให้
เห็นว่าจังหวัดยะลามีเด็กเยาวชนตกหล่นจากระบบการศึกษาสูงถึง 
7,381 คน

“ยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรอื โรคโควิด-19 ยิง่ตอกย�าใหเ้หน็ปญัหาความเหล่ือมล�าชดัเจน
ยิ่งขึ้น คนตกงานมากขึ้น หลายครอบครัวขาดรายได้ เด็กหลายคนต้อง
หยุดเรียนเพื่อออกไปท�างานหาเงินมาจุนเจือครอบครัว กลายเป็นเด็ก
ท่ีเส่ียงหลุดออกจากระบบการศกึษา ปญัหาคือ เราจะจัดการลดชอ่งว่าง
ของความเหล่ือมล�านี้ได้อยา่งไร”

เมื่อถามถึงจุดเริม่ต้นของการด�าเนนิโครงการฯ รองฯ ตาล เล่าว่า 
จังหวัดยะลามีต้นทุนการท�างานท่ีเข้มแข็งอยูแ่ล้ว เนื่องจากเคยท�างาน
ร่วมกับส�านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน 
(สสค.) หลายโครงการ โดยใช้พลังความรว่มมือของคนท�างานในพื้นท่ี 
และองค์กรท่ีได้รับความเชื่อถือในจังหวัด ซึ่งกลายเป็น ‘กลไก’ การ
ท�างานระดับจังหวัดท่ีเข้มแข็ง

เมื่อ กสศ. ชักชวนเข้ามาท�าโครงการฯ น้ี รองฯ ตาล บอกว่า 
เธอมองเห็น ‘โอกาส’ ในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาให้
เด็กเยาวชนในจังหวัดยะลา จึงประสานความรว่มมอืกับกลไกเดิมท่ีมีอยู ่
เข้ามาเป็นแกนน�า (Core Team) ประกอบไปด้วย ทีมงานจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีเกษียณอายุท่ีเคยท�างาน
ด้านการศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัย ศึกษาธิการจังหวัด หน่วยงาน
ทางด้านการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) และภาค 

ประชาสังคมในพื้นท่ี มารว่มกันออกแบบแผนการท�างาน
เพื่ อให้เป็นไปตามเป้าหมายหลักของโครงการฯ คือ 
ช่วยเหลือเด็กปฐมวัยอายุ 2-6 ปี ท่ีก�าลังศึกษาในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) สังกัด อปท. ท่ีครอบครัวมีฐานะ
ยากจน และช่วยเหลือเด็กและเยาวชน อายุ 2-21 ปี ท่ี
ด้อยโอกาส และยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาหรือหลุด
ออกจากระบบการศึกษาใหก้ลับเขา้สูร่ะบบการศกึษา หรอื
พฒันาทักษะอาชพีเพื่อการมงีานท�า รวมถึงการสนบัสนนุ
การพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน 3 อ�าเภอท่ีเป็นพื้นท่ี
น�ารอ่ง (งานระยะปท่ีี 1 ด�าเนินการใน 3 อ�าเภอ) คือ อ�าเภอ
ยะหา อ�าเภอรามัน และอ�าเภอบันนังสตา 

ส�าหรับรูปแบบการท�างานของ Core Team ใน
ช่วง 6 เดือนแรก ไม่มีการออกค�าส่ังจากหน่วยงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ใช้ระบบความสัมพันธ์ ใช้
ความไว้เนื้อเชื่อใจเป็นตัวขบัเคล่ือนการท�างาน กระท่ังเมื่อ
เริ่มต้นการท�างานในระดับพื้นท่ีท่ีจ�าเป็นต้องมีโครงสร้าง
ในการท�างานท่ีชัดเจน เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถประสาน
การท�างานไปในทิศทางเดียวกัน จึงได้จัดท�าค�าส่ังจังหวัด
ยะลาเพ่ือแต่งต้ังคณะบุคคลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นคณะกรรมการด�าเนนิโครงการฯ เพื่อก�าหนด
ผู้รับผิดชอบและกรอบการท�างานในด้านต่าง ๆ ของ
โครงการฯ ให้ชัดเจนขึ้น

“น่ีเป็นเสน่ห์ของจังหวัดยะลา ท่ีมีความสัมพันธ์
และท�างานร่วมกันมายาวนาน เม่ือต้องเริ่มต้นงานใหม่
จึงท�าได้เร็ว ใช้ความสัมพันธ์และความไว้เนื้ อเชื่ อใจ
เป็นธงน�า โดย 2 เหตุผลท่ีพวกเราไม่เริ่มต้นท�างานด้วย
ค�าสั่ง เพราะ 1. เราอยากหาคนท่ีมีใจอยากท�างานจริง ๆ 
จะยั่งยืนมากกว่าต้องท�าเพราะถูกสั่งมา 2. เราเช่ือว่า
ค�าสั่งมัดใจคนท�างานไมไ่ด้ และท�าส�าเร็จได้ยาก ถึงส�าเร็จ
ก็ไม่ยั่งยืน”
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ก้าวที่ 2...ผสานก�าลังคน 
สร้างกลไกขับเคลื่อนความเสมอภาค

รองฯ ตาล เล่าต่อว่า เมื่อออกแบบและวางแผนการท�างานแล้วเสร็จ ทีมโครงการฯ จังหวัดยะลา
ได้ประสานหนว่ยงานภาครฐั ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน เข้ามาเปน็สว่นหนึ่งในกลไกขับเคล่ือน
การด�าเนนิงานท่ีประกอบไปด้วย คณะกรรมการระดับจังหวัด ซ่ึงมหีวัหนา้หนว่ยราชการและผูท้รงคุณวุฒิ
จากภาคส่วนต่าง ๆ ในจังหวัดยะลา มาร่วมเป็นประธานคณะกรรมการ โดยแบ่งโครงสร้างการท�างาน
ออกเป็น 8 ฝ่าย เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการท�างาน ดังนี้ 1. ฝ่ายด�าเนินงาน 2. ฝ่ายพัฒนาระบบข้อมูล 
ดูแลงานด้านการส�ารวจข้อมูล 3. ฝ่ายพัฒนาระบบตัวอย่างการสร้างโอกาสทางการศึกษา ส�าหรับเด็ก
ปฐมวัย 4. ฝ่ายพัฒนาระบบตัวอย่างการสร้างโอกาสทางการศึกษา ส�าหรับเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษา โดยคณะกรรมการพัฒนาเด็กนอกระบบฯ จะแต่งต้ัง CMS ระดับจังหวัด อ�าเภอ และพื้นท่ี  
ใน 3 อ�าเภอ คือ อ�าเภอยะหา รามัน และบันนังสตา และเพิ่มอ�าเภอเมืองยะลาเข้ามาในระยะท่ี 2 โดยมี
ทีม CMS เป็นพี่เล้ียงระดับอ�าเภอ ส่วนคณะกรรมการระดับพื้นท่ีจะมีประธานบัณฑิตอาสาเป็น CMS  
ระดับต�าบล 

5. ฝ่ายพัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีฯ เพ่ือสร้างความย่ังยืนในพ้ืนท่ี ตลอดจน
การพัฒนากลไกเชิงพ้ืนท่ีให้เข้มแข็ง 6. ฝ่ายพัฒนาแผนการศึกษาเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา 
มีหน้าท่ีจัดท�าแผนภาพรวมของจังหวัดเพื่ อช่วยเหลือเด็กและพัฒนาความเสมอภาคฯ 7. ฝ่าย
ประชาสมัพนัธ ์ท�าหนา้ท่ีเผยแพรข่า่วสารข้อมลูการท�างานชว่ยเหลือเด็ก และ 8. ฝ่ายติดตามประเมนิผล 
ท�าหน้าท่ีถอดองค์ความรู้และติดตามความคืบหน้าผลการท�างานในพื้นท่ี ซึ่งท้ัง 8 ฝ่ายจะท�างาน
เชื่อมโยง และแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างกัน

รองฯ ตาล บอกต่อว่า คณะท�างานท้ัง 8 ฝ่ายนี้ นอกจากจะเข้ามาเป็นกลไกหลักในการท�างาน
เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นท่ีแล้ว ยังร่วมกันก่อต้ัง ‘สภาการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อ
ความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดยะลา’ มีฝ่ายพัฒนาระบบกลไกการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ีฯ 
เปน็คณะกรรมการ และออกระเบยีบข้อบงัคับเพื่อจัดต้ังเปน็สภาการศกึษาเชงิพื้นท่ีฯ มีหนว่ยงานภาครัฐ 
ท้องถ่ิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และภาคประชาสังคมเข้ามาเป็น ‘คณะกรรมการสภาการศึกษาเชิงพ้ืนที่’ 
ซึ่งเป็นกลไกคณะท่ี 2 ท่ีจัดต้ังข้ึนเพื่อผสานความร่วมมือในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาส
ทางการศึกษา โดยเฉพาะกลุ่มเด็กท่ีงบประมาณของโครงการฯ มีไม่เพียงพอ หรืออยู่นอกพื้นท่ีน�าร่อง 
ซึ่งการหางบประมาณมาช่วยเหลือเด็กได้ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. มีความน่าเชื่ อถือ  
2. มีทีมงาน 3. มีเครือข่าย โดยคาดหวังว่าท้ัง 3 ส่วนหลักนี้จะสามารถช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
ท่ีอยู่นอกพื้นท่ีน�าร่องเพิ่มมากข้ึน และยังท�าให้การขับเคล่ือนงานในพ้ืนท่ีเกิดความยั่งยืนมากขึ้น 

“เราต้ังความหวังไว้ว่า สักวันหนึ่งจังหวัดเราต้องยืนได้ด้วยตัวเอง” รองฯ ตาล ย�า 

ก้าวที่สาม...
ทุ่มเทเพื่อช่วยเหลือทุกปัญหา

เมื่อแผนการท�างานชัดเจน ทีมงานพร้อม ปีแรก
ทีมงานเดินหน้าด้วยการใช้ฐานข้อมูลเด็กเยาวชนจาก
แอปพลิเคชนั iSEE ของ กสศ. และฐานขอ้มูลจังหวัดยะลา 
โดยเฉพาะข้อมูลเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาจาก
ส�านกังานการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศยั
จังหวัดยะลา (กศน.จังหวัดยะลา) มาบูรณาการร่วมกัน  
เพื่อเป็นข้อมูลต้ังต้นในการส�ารวจ ค้นหา และคัดกรองใน
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดย 
มีครู กศน. ประจ�าอ�าเภอท�าหน้าท่ีค้นหา ส�ารวจข้อมูล 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส�ารวจความต้องการของ 
เด็ก เยาวชน และครอบครัว และจะมีการส�ารวจเชิงลึก 
อีกครั้งเพื่อยืนยันข้อมูล รวมถึงส�ารวจความต้องการ และ
วางแผนชว่ยเหลือเด็กเป็นรายกรณีต่อไป โดยมทีีมบัณฑิต
อาสาประจ�าหมู่บ้านเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ส่วนเด็ก
ปฐมวัยท่ีอยู่ในครอบครัวยากจน จะมีครูจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก (ศพด.) แต่ละแห่งเข้ามาเป็นกลไกส�าคัญในการ
ส�ารวจ คัดกรองข้อมูล และด�าเนินการช่วยเหลือเด็ก
ปฐมวัยท่ียากจนตามสภาพจริงของปัญหา

ด้วยพลังความร่วมมือ และพลังใจของคนท�างาน 
ส่งผลให้ในปีแรก ทีมงานสามารถส�ารวจและคัดกรอง
เด็กปฐมวัยยากจนท่ีอยูใ่น ศพด. ได้ 3,209 ราย สามารถ
ชว่ยเหลือเด็กในภาคเรียนท่ี 1 ได้ 2,120 ราย และภาคเรียน
ท่ี 2 ได้ 2,279 ราย ในส่วนของเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศึกษา ท่ีมีเป้าหมายในการชว่ยเหลือไมน่อ้ย
กว่า 450 คน แต่ในการท�างานจริงสามารถส�ารวจได้
มากถึง 3,825 คน มีความต้องการความชว่ยเหลือ 2,799 
คน แต่ด้วยข้อจ�ากัดของงบประมาณท�าให้สามารถ
ส่งต่อเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่
ระบบการศึกษาหรือฝึกอาชีพได้เพียง 482 คน ส่วน
การพัฒนาการบรหิารจัดการเพื่อการยกระดับศนูยพ์ฒันา
เด็กเล็กในพื้นท่ีอ�าเภอน�าร่องอย่าง อ�าเภอรามัน อ�าเภอ
ยะหา และอ�าเภอบันนังสตา ก็มีการด�าเนินกิจกรรมท่ี

เป็นการพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ศพด. ได้ครบท้ัง  
36 ศูนย์ 

ถ้ามองผลการท�างานในปีแรก	 ใครก็คิดว่า
จังหวัดยะลาประสบความส�าเรจ็เป็นอยา่งด	ีเหมือนเป็น
งานง่าย	ๆ	ที่อยู่มือ	แต่ส�าหรับรองฯ	ตาลและทีมงาน
แล้ว	กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้	ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกัน
ว่า	 เส้นทางนี้ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ	แต่เต็มไปด้วย
ปัญหาและอุปสรรคมากมาย	 ที่ส�าเร็จได้เป็นเพราะ	
‘พลังใจ’	 ของทุกคนที่ต้องการส่งต่อโอกาสทางการ
ศึกษา	 หรือการมีทักษะอาชีพเพ่ือการมีงานท�า	 ให้
เด็กเยาวชนในจังหวัดยะลาน่ันเอง
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มะสากิ มีมะ

แรงใจ...
พลังขับเคลื่อน
การสร้างโอกาสทางการศึกษา

แม้ยะลาจะมีทีมงานเข้มแข็งท่ีคุ้นมือ คุ้นใจ
กันมานาน แต่โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้ นท่ีเพื่ อ
ความเสมอภาคทางการศกึษา ถือเปน็การเปดิหนา้งานใหม ่
ท่ีท้าทายทีมงานเป็นอยา่งมาก

“งานน้ีเป็นงานใหม่ และเป็นงานยาก โดยเฉพาะ
กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ท่ีเขาจะอยู่ 
ไมเ่ปน็ท่ีเปน็ทาง การส�ารวจจึงเป็นไปด้วยความยากล�าบาก 
อีกท้ังกระบวนการเก็บข้อมูลช่วงแรกก็มีความซับซ้อน 
สรา้งความล�าบากใหท้ั้งคนเก็บข้อมลูและกลุ่มเป้าหมายท่ี
ต้องการความช่วยเหลือ แต่ละเคสจะมีรูปแบบเฉพาะตัว 
ไม่เคยมีเคสไหนง่ายเลย แต่สุดท้ายเราก็ผ่านมาได้
ด้วย ‘ใจ’ ท่ีทุ่มเทให้กับการท�างาน แม้จะเหนื่อย แม้จะ
ยาก แต่ก็ไม่เคยมีใครถอย เพราะเม่ือลงไปเห็นสภาพ
ความเป็นอยู่ เห็นความเดือดร้อนของกลุ่มเป้าหมายแล้ว 
ทุกคนมีใจอยากช่วยเหลือให้พวกเขาเหล่านี้ได้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีได้กลายเป็นพลังให้
ทีมงานมีแรงกายแรงใจในการท�างานต่อไป” 

รองฯ ตาล ย�าว่า ทุกคนท�างานเต็มท่ี แม้จะมี
ภาระงานประจ�าแต่ทุกคนก็เสยีสละเวลาสว่นตัวมาชว่ยกัน
ท�างานท่ีท้ังเครียดและกดดัน แถมบางครั้งต้องเสียสละ
เงินสว่นตัว เราท่ีเปน็แกนน�าก็ยิง่ต้องดแูลท้ังตัวและใจของ
คนท�างานใหดี้ พยายามท�าความเข้าใจทีมงานใหม้ากท่ีสดุ 
สิ่งไหนช่วยได้ก็ช่วย พยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกส่วน
ของงาน ลงมอืท�าทุกกระบวนการไปพรอ้มกับทีมงาน เพื่อ
ท่ีจะได้รู้ว่าแต่ละจุดพวกเขาต้องพบเจอปัญหาอุปสรรค
อะไร กดดันขนาดไหน 

“หลายครั้งท่ีเราต้องรองรบัอารมณข์องทีมงาน แต่
เราก็เข้าใจ ถ้าเขาเลิกสนใจงานนี้แล้ว หมดใจกับงานน้ี
แล้ว เขาคงไม่มีอารมณ์ร่วมขนาดนี้ แต่นี่เขายังท�างาน
อยู่ตลอด เราในฐานะแกนน�าก็ต้องท�าให้ความกดดัน
ของเขาคล่ีคลายลง”

โอกาสและความฝัน
ของ ‘มะสากิ’ 

มะสากิ	 มีมะ	 เด็กหนุ่มวัย	 16	 ปี จากอ�าเภอ
บังนังสตา จังหวัดยะลา ผู้ท่ีไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษา
เน่ืองจากมีความบกพร่องทางการเคล่ือนไหวต้ังแต่เกิด 
นิ้วมือนิ้วเท้าบิดงอ ขาไร้เรี่ยวแรง ท�าให้เข้าไม่ถึงระบบ
การศึกษา อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ประกอบกับฐานะ
ทางบ้านยากจน คนในครอบครัวทุกคนจึงต้องออกไป
ท�าสวน เหลือมะสากิไว้ท่ีบ้านเพียงคนเดียว 

นายอับดลุฮาปิ		ดิงลกูา	หรอื	ครูปิ	ครู	กศน.อ�าเภอ
บันนังสตา	 จังหวัดยะลา เล่าว่า คร้ังแรกท่ีเจอมะสากิ 
เป็นชว่งท่ีเขารับหน้าท่ีเป็นผู้จัดการรายกรณี (CM : Case 
Manager) ใหม ่ๆ 

“ตอนแรกท่ีเจอ มะสากิยังใช้มือช่วยเดินอยู่ แต่
หลังจากนั้นเขาเริ่มมีพัฒนาการท่ีดีขึ้น จนสามารถลุกเดิน
ได้ เราเห็นความพยายามของเขามาโดยตลอด เนื่องจาก
มะสากิมีรายชื่ออยู่ในบัญชีช่วยเหลือ จึงเข้าไปพูดคุย
สอบถามเขาว่าอยากเรียนไหม น้องตอบว่าอยากเรียน  
เราจึงรีบส่งข้อมูลของมะสากิให้กับทีม CMS จังหวัด 
ท�าการคัดกรองเพื่อช่วยเหลือ” 

ครูปิ เล่าต่อว่า ระหว่างท่ีรอรับความช่วยเหลือ 
มะสากิได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจาก นายลุกมาน	
ซูมามะ	อายุ	 35	 ปี	บัณฑิตอาสา เนื่องจากอยู่ในพื้นท่ี
เดียวกัน มีความสนิทสนมชิดเชื้ อกันมากกว่า ท�าให้
การขอข้อมูลและการประสานงานง่ายขึ้น 

“เราเห็นพัฒนาการเขาดีขึ้นตามล�าดับ จากเดิม
ท่ีเดินด้วยมือ ใช้แผ่นกระดานช่วยสไลด์ไปข้างหน้า 
จนตอนนี้เขาค่อย ๆ เดินได้ดีข้ึน ด้วยความท่ีเป็นเด็กท่ีมี
ความต้ังใจ เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ และต้องการเรียนรู้
ตลอดเวลา” 

ปัจจุบันมะสากิได้เข้าสู่ระบบการศึกษา โดยเริ่ม
เรียนท่ีโรงเรียนบันนังสตาอินทรฉัตรมิตรภาพท่ี 200 ม	ี
ครูมณีรัตน์	 ขาวทอง	ครูช�านาญการพิเศษ ช่วยสอน
พ้ืนฐานเร่ืองการอ่านเขียนให้มะสากิ เร่ิมจากการผสมค�า

อย่างง่าย ให้ฝึกอ่านบัตรค�า เมื่อเริ่มอ่านได้ก็สอนการ
แต่งประโยค และการเขยีน 1 เดือนผา่นไปมะสากิสามารถ
อ่านหนังสือได้ดีข้ึน ขณะท่ีพัฒนาการทางด้านร่างกาย
และการเข้าสังคมก็ดีขึ้นตามล�าดับ

“ตอนนี้มะสากิมีความฝันอยากเป็นนักข่าว ยิ่ง
ท�าให้เรามีความสุข มีความสุขไปกับความฝันและ
พัฒนาการของเขา” ครูมณีรัตน์ ปิดท้ายด้วยรอยยิ้มท่ี
เต็มไปด้วยความสุข

รองฯ ตาล ย�าว่า นี่คืออีกหนึ่งความชว่ยเหลือท่ีทีม
ประทับใจ การได้ใหโ้อกาส	ใหช้วิีตใหม่	ใหส้ิง่ด	ีๆ 	กับเด็ก	
ท�าให้เด็กคนหน่ึงได้มคีุณภาพชวิีตดขีึน้	 โดยเฉพาะการ
ได้รบัโอกาสทางการศกึษา	ทีท่�าให้เด็กทีไ่ม่เคยได้เรยีน
หรอืเด็กทีห่ลุดออกจากระบบการศกึษาได้กลับมาเรยีน	
จนกระท่ังอ่านออกเขียนได้แล้ว	 ยังท�าให้เด็กเหล่านี้
มคีวามหวังและความฝนัต่อเสน้ทางการประกอบอาชพี
ในอนาคต	ที่เช่ือมั่นได้ว่า	 อย่างน้อยการศึกษาที่เขา
ได้รบัจะชว่ยลดความเหล่ือมล�าของสงัคมไทยลงได้บา้ง
ไม่มากก็น้อย

อับดุลฮาปิ ดิงลูกา

ลุกมาน ซูมามะ

มณีรัตน์ ขาวทอง 
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1 ปีกับโอกาสของการเรยีนรู้

ตลอด 1 ปีของการท�าโครงการฯ ทีมงานได้ข้อค้นพบใหม่ท่ีเป็น
บทเรียนส�าคัญให้ทีมงานน�ามาปรับใช้ในการด�าเนินงานในระยะต่อไป 
ดังน้ี 1. ระบบข้อมูลต้องเป็นข้อมูลท่ีถูกต้อง ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน 
2. แบบฟอรม์การส�ารวจต้องไมซ่บัซ้อน มีค�าถามท่ีจ�าเป็นเท่าน้ัน 3. ดึงผู้น�า
ชุมชน จิตอาสา ฯลฯ เข้ามาเป็นทีมท�างานในการลงพื้นท่ีเก็บข้อมูล 
4. ต้องให้ความชว่ยเหลืออยา่งรวดเร็วและทันต่อความต้องการ หลังจากท่ี
ส�ารวจเสร็จส้ิน เพราะเมื่อเราบอกว่าจะช่วยเหลือ กลุ่มเป้าหมายก็จะ
ต้ังหน้าต้ังตารอและหวังท่ีจะได้รับความช่วยเหลือ แต่ถ้าท�างานล่าช้า 
ความน่าเชื่อถือของทีมจะลดลงทันที การท�างานครั้งต่อไปจะยิ่งยากขึ้น 
5. การเปดิโอกาสใหห้นว่ยงานรัฐ ภาควิชาการ อปท. และภาคประชาสงัคม
เข้ามาเป็นกลไกการท�างานร่วมกัน จะน�าไปสู่ความส�าเร็จได้ง่าย หาก 
ผู้บริหารแต่ละองค์กรให้ความส�าคัญจะส�าเร็จง่ายขึ้น 6. มีการบริหารงาน
อย่างเป็นระบบ มีการมอบหมายหน้าท่ีและมีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  
จะท�าให้เกิดการท�างานท่ีมีประสิทธิภาพและสร้างประโยชน์ให้กับกลุ่ม 
เป้าหมายได้สงูสดุ 7. ต้องประชาสมัพันธ์ สร้างการรบัรู ้และท�าความเขา้ใจ
กับชุมชนในทุกขั้นตอนของการท�างาน ไมว่่าจะเป็นการส�ารวจ ยืนยัน และ
การวางแผนการช่วยเหลือ ซ่ึงบัณฑิตอาสาจะเข้ามามีบทบาทส�าคัญใน 
สว่นนี้ 

สิง่ท่ีรองฯ ตาลอยากใหเ้กิดขึ้นมากท่ีสดุคือ การมี ‘กลไกทีเ่ข้มแข็ง’ 
เพราะเชื่อว่า งานจะส�าเร็จได้ต้องมีคนท�างานและมีโครงสร้างการท�างาน
ท่ีเข้มแข็ง ถ้าสามารถน�าโครงการฯ นี้เข้าไปบรรจุในตัวชี้วัดผลสัมฤทธ์ิ
ของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้ งานนี้ก็จะเดินหน้าไปได้ด้วยดี จนเกิด
เป็น ‘กลไกเชิงพื้นที่’ ท่ีเข้มแข็งท่ีจะเชื่อมร้อยคนให้มาท�างานร่วมกัน 
ท้ายท่ีสุดการขับเคล่ือนเรื่องการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการลด
ความเหล่ือมล�าทางการศึกษาของจังหวัดยะลาก็จะเกิดความยั่งยืน

“โครงการฯ	นี้เข้าง่ายออกยาก	CM	หลายคนได้กล่าวไว้	 แม้
แรก	 ๆ	 อาจจะเฉย	 ๆ	 แต่เมื่อได้เห็นความล�าบากของพวกเขาและ
ครอบครวั	 ก็อยากช่วยเหลือใหเ้ด็ก	ๆ	 เหล่านีไ้ด้กลับมามรีอยยิ้มอกีครัง้	
มันเป็นความสุขของคนท�างานที่ได้สร้างโอกาสให้พวกเขาเหล่านี้
ได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ขึ้น	 ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้คนท�างาน
ไม่สามารถก้าวออกจากโครงการฯ	นีไ้ด้เลย” รองฯ ตาล ย�า

ก้าวต่อไป...ยะลาเสมอภาค

นายมุขตาร	์มะทา	นายกองค์การบรหิารส่วนจังหวัดยะลา	และประธานสภา
การศึกษาเชิงพ้ืนที่จังหวัดยะลา กล่าวว่า ความส�าเร็จของการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี
เพื่อลดความเหล่ือมล�า มาจากกลไกความรว่มมือของคณะท�างานทุกภาคสว่นใน 4 กลไก 
ดังนี้ 1.	 กลไกของฝ่ายบริหาร ท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดมอบนโยบายให้นายอ�าเภอไป 
ด�าเนินการให้ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีปลัดอ�าเภอเป็นผู้ขับเคล่ือนงาน สง่ผลให้ความรว่มมือ
ในพื้นท่ีมีความเข้มแข็งและมีพลัง 2.	กลไกความรว่มมือของคณะท�างานในจังหวัด ซึ่ง
มาจากทุกภาคสว่น ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรต่าง ๆ  ท่ีมองเห็น
ปัญหาทุ่มเทท�างานด้วยความต้ังใจและเสียสละเพื่อให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดยะลา
ได้รับประโยชน์สูงสุด

3. กลไกหลัก หรือทีมเลขานุการโครงการฯ ท่ีสามารถเข้าถึงและสร้างความเข้าใจ
ให้กับคณะท�างานได้เป็นอย่างดี ท้ังยังมีการบริหารจัดการท่ีดี มีกระบวนการขั้นตอน
การท�างานอยา่งเป็นขั้นเป็นตอน มีการติดตาม แก้ไขปัญหา เพื่อให้โครงการฯ ขับเคล่ือน
ไปได้ด้วยดี 4.	 กลไกจากส่วนกลาง	 คือ	 กสศ. ท่ีช่วยจุดประกายความคิดเรื่องการ
จัดการศกึษาเชงิพื้นท่ี และสนบัสนนุงานด้านวิชาการ ท�าใหโ้ครงการฯ ด�าเนนิไปตามแผน 
ท่ีต้ังไว้ และเป็นพลังหนุนเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามาท�างานด้วยความเสียสละ

ส�าหรบัก้าวต่อไปของการท�างานในจังหวัดยะลา	สภาการศกึษาจะเข้ามาเป็น
องค์กรหลักในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศกึษา	นอกจากนี้
ยงัมกีารจัดต้ัง	‘กองทนุเพ่ือเด็กยากจนและด้อยโอกาสทางการศกึษา	จังหวัดยะลา’	เพื่อ
เป็นหลักประกันด้านการศกึษาใหกั้บเด็กเยาวชนในจังหวัดยะลา	โดยเปิดรบับรจิาคจาก
บุคคลท่ัวไป	ซึง่สิ่งแรกทีต้่องท�าอย่างเรง่ด่วนคือ	การช่วยเหลือเด็กค้างท่อ	หรอืเด็กที่
ยังไม่ได้รบัการช่วยเหลือ	 ให้กลับเข้าสู่ระบบการศกึษา	และกลุ่มเด็กทีต้่องการพัฒนา
ทักษะอาชพี	เพื่อไปประกอบอาชพีสรา้งรายได้เลีย้งดูตนเองและครอบครวัต่อไป

มุขตาร์ มะทา
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จังหวัดสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางการศึกษาของภาคใต้ 
มีสถาบันการศึกษาครบทุกระดับตั้งแต่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
แต่กลับพบว่ามีปัญหาเร ื่องการจัดการศึกษาหลายอย่าง 

เด็กสงขลา
ต้องเข้าถึงบรกิารทางการศึกษา
อย่างเท่าเทียม

SO
N

G
K

H
LA

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดสงขลา

ท้ังคุณภาพสถานศึกษาท่ีไม่เท่ากันเม่ือเทียบระหว่างสถานศึกษาท่ีมีช่ือเสียงกับ
สถานศกึษาท่ัวไป ขาดการบูรณาการการท�างานรว่มกันของหนว่ยงานการศึกษาในจังหวัด 
ระบบการประเมินไม่เข้มข้นและขาดทิศทางท่ีชัดเจน ส่งผลให้ความเหล่ือมล�าทางการ
ศึกษาขยายวงกว้างขึน้ โดยพบว่า มเีด็กตกหล่นเป็นจ�านวนมาก	และมเีด็กเยาวชน	2	กลุม่
ทีต้่องได้รบัการดูแลเป็นพิเศษคือ	1.	กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา	ทีข่าด
โอกาสเน่ืองจากฐานะยากจน	2.	กลุ่มเด็กพิการ	ที่ไม่สามารถเข้าถึงการศกึษาพิเศษ 
ท�าให้พัฒนาการหลายด้านแย่ลง ซึ่งจากการส�ารวจพบว่า สงขลามีเด็กและเยาวชน 
นอกระบบการศกึษามากกว่า 10,000 คน จัดเป็นปญัหาเรง่ด่วนท่ีต้องแก้ไข จังหวัดสงขลา
จึงเข้าร่วมโครงการจัดการศกึษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	กองทุน 
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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เร ิ่มที่กลุ่มเป้าหมาย 
ขยายโอกาสให้ทั่วถึง

จากประสบการณ์การท�างานกับเด็กและเยาวชนท่ีตกหล่นอยู่นอกระบบ
การศึกษาของจังหวัดสงขลา นายไพโรจน์	ศรนิีล	ผู้อ�านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ	
เขตการศกึษา	3	จังหวัดสงขลา	ผูร้บัผดิชอบโครงการจัดการศกึษาเชิงพื้นทีเ่พื่อความ
เสมอภาคทางการศกึษา	จังหวัดสงขลา กล่าวว่า กลุ่มเปา้หมายท่ีทีมงานเหน็ว่าควรได้รบั
การดูแลและแก้ปัญหาโดยเฉพาะมี 2 กลุ่ม คือ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ี
ครอบครัวยากจน และเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีเป็นเด็กพิการ

“ถ้ามองเด็กสองกลุ่มนี้ หลายคนอาจจะมองว่าเหมือนกัน แต่ในรายละเอียดของ
ปญัหาต่างกันมาก เด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาท่ีครอบครวัยากจน จะเปน็กลุ่มท่ี
ขาดโอกาสทางการศึกษา ท�าให้ขาดความรู้และทักษะจ�าเป็นหลายอยา่ง ไมม่ีความเข้าใจ
ในเร่ืองทักษะชีวิต การเข้าสังคม และท่ีส�าคัญขาดทักษะอาชีพท่ีจะดูแลเล้ียงตัวเองได้
ในอนาคต สว่นกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีเป็นเด็กพิการ เขาขาดโอกาส
ในการเข้าถึงการเรียนรู้ และขาดการหนุนเสริมพัฒนาการหลายด้าน ปัญหาท่ีเราพบ
สว่นใหญ ่คือ พอ่แมห่รือผู้ปกครองอยูห่า่งไกลจากศูนย์การศึกษาพิเศษ ท�าให้ไมส่ามารถ
พาบุตรหลานมาเรียนได้ ท้ังยังไม่มีความรู้ความเข้าใจมากพอเก่ียวกับการเสริมสร้าง
พัฒนาการ รวมถึงการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กพิการให้มี
พัฒนาการท่ีใกล้เคียงกับเด็กในชว่งวัยเดียวกัน” นายไพโรจน์ ขยายภาพปัญหาท่ีแท้จริง

การเข้ารว่มโครงการจัดการศกึษาเชิงพื้นทีเ่พื่อความเสมอภาคทางการศกึษา	
จึงเป็นเหมือนการน�า	 ‘ทุนเดิม’	ที่มีอยู่มา	 ‘ต่อยอด’	 การท�างานเพื่อช่วยเหลือเด็ก
กลุ่มเป้าหมายให้รวดเรว็และครอบคลุมยิ่งขึ้น เมื่อกลุ่มเป้าหมายท่ีจะช่วยเหลือชัดเจน 
ทีมงานจึงเริ่มวางแผนการช่วยเหลือทันที โดยด�าเนินการผ่าน 2 กิจกรรมหลัก คือ 
1. กิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบ/พัฒนาทักษะอาชีพส�าหรับกลุ่มเด็กและ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา 2. กิจกรรมปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปล่ียนพ่อแม่เป็นครู 
ส�าหรับเด็กพิการท่ีต้องรับบริการการศึกษาท่ีบ้าน โดยมีเป้าหมายคือ เด็กสงขลาต้อง
ได้รับการบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพอยา่งเสมอภาคและเท่าเทียม รวมถึงตัวผู้ปกครอง
ต้องได้รับความรู้ มีความเข้าใจในการชว่ยเหลือบุตรหลาน “เพราะทมีมองว่าการเรยีนรู้
ไม่จ�าเป็นต้องเริม่ที่ห้องเรยีนเสมอไป	ที่บ้านก็เป็นโรงเรยีนได้	ผู้ปกครองก็เป็นกลไก
ส�าคัญในการดูแลบุตรหลาน	และช่วยลดปัญหาความเหล่ือมล�าเช่นกัน”	

‘สร้างกลไกท�างาน 
ออกแบบการช่วยเหลือในพื้นที่’

หลังจากพูดคยุวางแผนการท�างาน โครงการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้ นท่ีฯ จังหวัดสงขลา จึงออกแบบกลไก
การขับเคล่ือนการท�างาน โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการ
ด�าเนินการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด มีภาคี
เครือข่ายท่ีเป็นหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัด 
ประกอบด้วย ศึกษาธิการจังหวัด ส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย (กศน.) ศูนย์การศึกษาพิเศษ และหนว่ยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา 
ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�านักงานแรงงานจังหวัด 
ส�านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ส�านักงานพลังงานจังหวัด
สงขลา รวม 16 หนว่ยงาน เข้ามารว่มด�าเนินงาน

โดยแบง่การท�างานเป็น 2 หนว่ยยอ่ย คือ 1.	คณะ
กรรมการด�าเนินการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่	 ศูนย์การ
ศึกษาพิเศษ	 เขตการศึกษา	 3 เป็นแกนหลักในการ 
ท�างานกับกลุ่มเด็กพิการ ซึ่งท�างานในพื้นท่ีเป้าหมาย 
16 อ�าเภอ ในจังหวัดสงขลา ประกอบด้วย อ�าเภอสทิงพระ 
อ�าเภอสิงหนคร อ�าเภอเมืองสงขลา อ�าเภอระโนด อ�าเภอ
กระแสสินธุ์ อ�าเภอนาหม่อม อ�าเภอหาดใหญ่ อ�าเภอ
คลองหอยโข่ง อ�าเภอบางกล�า อ�าเภอควนเนียง อ�าเภอ
รัตภูมิ อ�าเภอนาทวี อ�าเภอเทพา อ�าเภอสะบ้าย้อย อ�าเภอ
สะเดา และอ�าเภอจะนะ โดยเน้นไปท่ีกลุ่มเด็กพิการท่ี
อยู่ติดบ้านไม่สามารถเดินทางมาเรียนรู้ท่ีศูนย์การศึกษา
พิเศษได้ 2.	คณะกรรมการด�าเนินการจัดการศกึษาเชิง
พื้ นที่ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศยั	(กศน.)	อ�าเภอสะเดา ซึ่งเปน็พื้นท่ีน�ารอ่งในการ
ท�างานกับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษา ซึง่เนน้การ
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ชว่ยเหลือโดยการพฒันาทักษะอาชีพ ทักษะชวิีต เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายสามารถด�ารงชีวิต
อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เป็นภาระสังคม โดยในปีแรก ทีมงานวางเป้าหมาย
การช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาไว้ที	่290	คน	ในพื้นทีอ่�าเภอสะเดา	
และกลุ่มเด็กพิการรุนแรง	ที่ต้องรบับรกิารการศกึษาที่บ้าน	120	คน	

“ส�าหรับการส�ารวจ ทีมงานโครงการฯ ได้มอบหมายให้	ครูศูนย์การศกึษาพิเศษ	
จ�านวน	88	คน	และครู	กศน.อ�าเภอสะเดา	19	คน	 เป็นแกนน�าหลักในการส�ารวจและ
ค้นหากลุ่มเป้าหมาย	เพราะนอกจากจะเปน็คนท�างานในพื้นท่ีแล้ว ยังมคีวามใกล้ชดิและ
สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็ว	 ท่ีส�าคัญทีมส�ารวจท้ังสองกลุ่มจะต้องท�างาน
ประสานกันในปลายทางของการชว่ยเหลือ คือ เมื่อศนูย์การศกึษาพิเศษเตรยีมความพรอ้ม
ให้กับเด็กพิการแล้วจะสง่ต่อความชว่ยเหลือให้ กศน. รับชว่งต่อ ด้วยการให้เด็กเข้าศึกษา
ต่อโรงเรียนในพื้นท่ีใกล้บ้าน” อาจารย์ไพโรจน์ ย�าให้เห็นถึงความส�าคัญของการท�างาน
สอดคล้องกันของท้ัง 2 ทีม

อาจารยไ์พโรจน ์เล่าต่อว่า เมื่อทีมส�ารวจค้นพบกลุ่มเปา้หมาย จะท�าการเก็บขอ้มลู
ตามเกณฑ์ท่ี กสศ. ก�าหนด สอบถามความต้องการในการช่วยเหลือ แล้วน�าข้อมูลท่ีได้
มาปรึกษากับทีมระบบการดูแลเด็กแบบรายกรณี CMS : Case Management System 
ท่ีประกอบไปด้วยหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือร่วมพิจารณาคุณสมบัติและ
วางแผนการช่วยเหลือ (Care Plan) และมอบให้ CM : Case Manager หรือผู้จัดการ
รายกรณี เป็นผู้ให้ความชว่ยเหลือต่อไป 

“แม้ในข้ันตอนของการส�ารวจ ค้นหากลุ่มเป้าหมายจะยาก
ล�าบาก ท้ังเรื่องความพร้อมของอุปกรณ์ ความพร้อมของระบบ 
ความสามารถในการใช้งาน ซึง่ต้องใช้ความอดทนและระยะเวลามาก 
แต่ในส่วนของการพิจารณาช่วยเหลือของทีมสงขลาจะไม่ซับซ้อน 
เราเน้นท่ีความรวดเร็วในการช่วยเหลือ เพราะกลุ่มเป้าหมายเขา
รอไม่ได้ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เราต้อง 
ชว่ยเหลือเขาให้ทันท่วงที” 

ปรับบ้านเป็นห้องเรยีน 
เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู 

แม้จังหวัดสงขลาจะมีศูนย์การศึกษาพิเศษ ท่ีดูแล
กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาท่ีเป็นผู้พิการ
ครอบคลุมท้ังจังหวัดอยู่แล้ว แต่ด้วยปัญหาความยากจน 
บ้านท่ีอยูห่า่งไกลจากศูนย์ฯ ครอบครัวท่ีต้องหาเช้ากินค�า 
รวมถึงระดับความรุนแรงของความพิการท่ีแตกต่างกัน 
ท�าให้มีเด็กพิการจ�านวนมากไม่สามารถเข้ามารับบริการ
การศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ 

“ทีมงานโครงการฯ จังหวัดสงขลาจึงได้ออกแบบ
กิจกรรม ‘ปรบับ้านเป็นห้องเรยีน	 เปลีย่นพ่อแม่เป็นครู’ 
ขึ้น เพื่อช่วยเหลือเด็กพิการรุนแรงท่ีไม่สามารถออกจาก
บ้านได้ โดยมีท้ังเทศบาล องค์การบริหารส่วนต�าบล 
องค์การบรหิารสว่นจังหวัด ส�านกังานสง่เสริมการปกครอง
ท้องถ่ินจังหวัดสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลส่งเสริม 
สุขภาพต�าบล อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
เข้าไปช่วยให้บริการด้านสุขภาพถึงบ้าน สอนให้พ่อแม ่
มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของลูก  
โดยใชส้ื่อเทคโนโลยตีามการพฒันาท่ีจ�าเป็น เพราะเชื่อว่า
เมื่ อเด็กเหล่านี้ได้รับการพัฒนาท่ีถูกต้อง ศักยภาพ
ในตัวของเขาก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย” อาจารย์ไพโรจน์ 
เล่าให้ฟังถึงท่ีมาของกิจกรรม

นางไรหนับ	หมัดสะอิ	ผู้ประสานงานโครงการ
จัดการศกึษาเชงิพื้นทีเ่พื่อความเสมอภาคทางการศกึษา
จังหวัดสงขลา เล่าว่า ทีมท�างานกับเด็กท่ีมีความต้องการ
พิเศษมานาน โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมความพร้อม 
ให้เด็กมีพัฒนาการใกล้เคียงกับเด็กปกติให้ได้มากท่ีสุด
และรวดเร็วท่ีสุด เม่ือถึงวัยเข้าเรียนเขาจะสามารถเข้า
เรียนได้เหมอืนเด็กคนอ่ืน ทีมจึงเขา้ไปใหค้วามรู ้สนบัสนนุ
สิ่งอ�านวยความสะดวกตามสิทธิท่ีเขาพึงจะได้รับ เช่น 
เคร่ืองช่วยฟัง วีลแชร์ การฝึกเดิน และกายภาพบ�าบัด 
อีกภารกิจท่ีส�าคัญคือ การให้ความรู้กับพ่อแม่ หรือ
ผู้ปกครองเร่ืองวิธีพัฒนาศักยภาพลูกให้ใกล้เคียงกับ
เด็กในวัยเดียวกัน ไม่เช่นนั้นเขาจะขาดโอกาสทางการ
ศึกษา ‘กิจกรรมเปลีย่นบา้นเป็นหอ้งเรยีน	เปลีย่นพ่อแม่
เป็นครู’ จึงเป็นกิจกรรมต่อยอดจากความสามารถ
และประสบการณ์เดิมท่ีทีมมีอยู่ บวกกับงบประมาณ 
จากโครงการฯ มาสร้างนิเวศการเรียนรู้ท่ีเหมาะสมให้กับ 
กลุ่มเด็กพิการ คือ 1.	 ปรับสภาพแวดล้อมที่บ้านให	้
เหมาะกับการเรียนรู้	 (ปรับบ้านเป็นห้องเรยีน)	 และ		
2.	 อบรมพ่อแม่	 หรือผู้ปกครองให้มีความรู้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับ	
ลูกหลาน	 (เปลี่ยนพ่อแม่เป็นครู)	 โดยมีทีมงานเป็นฝ่าย
สนับสนุน ท้ังความรู้ อุปกรณ์ และลงพื้ นท่ีติดตาม
พัฒนาการของกลุ่มเป้าหมายตลอดเวลา

“เราใช้ความถนัดของเรา บวกกับโอกาสและ 
งบประมาณสนับสนุนท่ี กสศ. มอบให้มาสร้างกิจกรรมนี้
ขึ้น ถึงแม้จะเป็นงานเพิ่ม แต่ทีมงานทุกคนก็เต็มใจท�า 
เพราะเห็นความล�าบากของท้ังตัวเด็ก และพ่อแม ่ 
ผู้ปกครอง จึงอยากช่วยเหลือเขาให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งการ 
เขา้มาของโครงการฯ ชว่ยตอบโจทยน์ีไ้ด้ ท�าใหเ้ราสามารถ
ปรับสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับการเรียนรู้ จัดหา
อุปกรณ์ท่ีจ�าเป็นต่อพัฒนาการของเขาได้ และสามารถ 
จัดอบรมให้ผู้ปกครองมีความรู้เรื่องการดูแลบุตรหลาน 
ตัวเอง โดยตลอดการท�างานเราสามารถช่วยเหลือ	
กลุ่มเป้าหมายได้ท้ังสิ้น	 120	ครอบครัว	แม้จะเหน่ือย 
แต่ก็ภูมิใจและมีความสุขท่ีได้ช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้”

ไรหนับ หมัดสะอิ
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ฮาหวา ปอทอง

มุมสื่อเรยีนรู้ที่บ้าน 
เส้นทางสร้างพัฒนาการ
ของ ‘มุคตาร ีเจะหนิ’

เด็กชายมุคตาร	ี เจะหนิ	 หรือ	 น้องมุคตา	 วัย	 12	 ปี เคย
เขา้เรยีนในศนูยก์ารศึกษาพเิศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา เมื่อ
อายุ 7 ปี แต่การเรียนของมุคตารีต้องหยุดชะงักลง เมื่อคุณพอ่ป่วย
จึงไม่สามารถขับรถรับส่งมุคตารีไปเรียนท่ีศูนย์ฯ ได้ นางจุฑามาส	
ธีรภาพสถาพร	หรอื	ครูโอ๊ต	ผู้จัดการรายกรณี	 (CM) มองว่าถึง
มุคตารีจะเสียโอกาสพัฒนาการเรียนรู้จากศูนย์การศึกษาพิเศษ 
แต่น้องยังสามารถเรียนรู้ ท่ีบ้านได้เช่นกัน ทีมงานจึงเข้าไป
จัดเตรียมมุมส�าหรับการเรียนรู้พร้อมท้ังสื่อการเรียนรู้ให้ถึงบ้าน 
ตามกิจกรรมการปรับบ้านเป็นห้องเรียน เปล่ียนพ่อแม่เป็นครู ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนเต็มท่ีจากครอบครัว และได้ นางหามดีะ	เจะหนิ 
คุณแม่ของมุคตารี ท�าหน้าท่ีเป็นคุณครูประจ�าบ้าน 

นางหามีดะ	 เล่าว่า ทุกสัปดาห์ครูโอ๊ตจะเข้าไปสอนและ
ติดตามพัฒนาการของมุคตารี 1 วัน โดยครูโอ๊ตจะย�าเสมอว่า 
“ต้องฝึกด้วยความใจเยน็ แบบค่อยเป็นค่อยไป ต้องไมเ่รง่ เพราะการ
ฝึกพัฒนาการแบบนี้ต้องใช้เวลาถึงจะเกิดผล” สว่นอีก 6 วันท่ีเหลือ
จะใช้มุมสื่อท่ีบ้านท่ีครูโอ๊ตกับผู้ปกครองช่วยกันเลือกสื่อท่ีเหมาะ
กับพัฒนาการและเป็นสิ่งท่ีมุคตารีชอบมารวมไว้ มีท้ัง ดินสอสี 
ตัวต่อ ลูกปัด โดยสื่อเหล่าน้ีจะช่วยเร่ืองกล้ามเนื้อมัดเล็ก อารมณ์ 
และสมาธิ รวมถึงมีชั้นวางของ เพื่อฝึกให้เขารู้จักแยกแยะ จัดวาง 
เก็บของให้เป็นท่ีเป็นทางด้วยตัวเอง โดยมีแม่เป็นผู้ดูแล 

“ในแต่ละวันเรา	2	คนแม่ลูกจะใช้เวลาอยู่ที่มุมนี้	 10-20	
นาท	ีฝึกใหล้กูต่อตัวต่อ	ระบายส	ีและรอ้ยลกูปัด	แม่คอยสอนเขา
อยา่งใกล้ชดิ	ตลอด	1	ปีทีผ่า่นมา	แมส่งัเกตเหน็ว่า	เขามพัีฒนาการ
ดีขึ้นทีละนิด	 ๆ	 เริ่มสื่อสารกับแม่ได้ถึงจะไม่เป็นค�าพูด	 แต่ก็
ใช้ท่าทางได้มากขึ้น	 ถือว่าการสอนและฝึกเขาด้วยสื่อที่บ้าน
ช่วยกระตุ้นพัฒนาการเขาได้ดีขึ้นมากจรงิ	ๆ”

คุณแมข่องมุคตารีและครูโอ๊ต ต้องการให้มุคตารีมีพัฒนาการด้านการสื่อสารด้วยการ
พูดจนสามารถสื่อสารได้จริง เพราะเมื่อการส่ือสารดีขึ้น ก็จะสามารถต่อยอดการฝึกทักษะ
ด้านอ่ืน ๆ  ได้ “ตอนนีพ้วกเราก็ชว่ยกันดแูลเขา ฝกึสอนเขาอยา่งเปน็ขัน้เป็นตอน เพราะเชื่อใน
ศกัยภาพของการเรยีนรูว่้า	เด็กทกุคนพฒันาได้ ภาพสดุท้ายทีเ่ราอยากเหน็คือ	เขาสามารถ
ดูแลตัวเองได้	ใช้ชวิีตได้อยา่งปกติ	แค่นีเ้ราก็มคีวามสขุแล้ว” ครูโอ๊ต กล่าวท้ิงท้าย

ถ้าเราไม่ช่วยแล้วใครจะช่วย...
คาถาเพื่อเด็กนอกระบบ

นอกจากกลุ่มเด็กพิการท่ีทีมงานเข้าไปช่วยเหลือ
แล้ว ยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาใน
อ�าเภอสะเดาอีกกลุ่มท่ีทีม กศน.อ�าเภอสะเดาเข้าไปดูแล
เป็นพิเศษ นางสาวฮาหวา	ปอทอง	หรอื	ครูตุ๊ก	ครู	กศน.
อ�าเภอสะเดา และเลขานุการโครงการฯ เล่าว่า เนื่องจาก
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีท่ีอยู่อาศัย 
ไม่แน่นอน บางคนเท่ียวเล่น บางคนออกไปท�างาน 
นอกพื้นท่ี ท้ังในกรุงเทพฯ และประเทศมาเลเซีย การ
ส�ารวจช่วงแรกเป็นไปด้วยความยากล�าบาก อีกท้ัง 
หลายพื้ นท่ีในอ�าเภอสะเดาเป็นพื้ นท่ีสีแดง ต้องใช้ 
ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ท�าให้บางครั้งไม่สามารถ 
ลงพื้นท่ีได้ ต้องติดต่อประสานงานคนในพื้นท่ี ซึ่งบางที 
ก็ไม่สะดวกลงพื้นท่ีพร้อมกัน งานในช่วงแรกจึงล่าช้า  
แต่ทีมงานก็พยายามเต็มท่ี

“มเีด็กในอ�าเภอสะเดาคนหน่ึง หลดุออกจากระบบ
การศึกษาต้ังแต่ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 เพื่อมาช่วยแม่
ท�างาน จนปัจจุบันอายุ 17 ปี น้องหลุดออกมาจากระบบ
มากกว่า 4 ปี ตอนท่ีเจอกันคร้ังแรกทีม CM ได้เข้าไป
พูดคุยกับครอบครัวและตัวน้องถึงโอกาสในการกลับเข้า
ศึกษาต่อ ตอนแรกน้องไมอ่ยากเรียน เพราะหว่งว่าแมจ่ะ
ล�าบาก แต่แม่อยากให้น้องได้กลับไปเรียน เพื่ออนาคตท่ี
ดีขึ้น ซ่ึงปัจจุบันน้องได้กลับมาเรียนท่ี กศน. ในระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และก�าลังเตรียมตัวฝึกทักษะ
อาชีพท�าขนม เพื่อเป็นอาชีพท่ีสามารถเล้ียงดูตัวเองและ
ครอบครวัต่อไปในอนาคต และยงัเปน็หนทางสานฝนัของ
นอ้งท่ีต้องการจะสร้างบา้นใหค้รอบครัวได้อยูอ่าศัย แมจ้ะ
ล�าบากแต่ครอบครัวนี้มีความรักให้กันอยา่งเต็มเปี่ ยม เรา
ท่ีเป็นส่วนหนึ่งท่ีได้ช่วยเหลือก็สุขใจไปด้วย” ครูตุ๊ก เล่า
ภาพความช่วยเหลือท่ีสร้างความสุขใจให้ฟัง

หลายครั้งที่ทีมงานรูส้ึกท้อใจกับความยากของ
งานที่นอกเหนือจากงานประจ�าที่ล้นมือ	แต่ทุกคนก็ยัง
มุ่งมั่นช่วยเหลือเด็กเยาวชนเหล่านี้ต่อไป	 ด้วยหลักคิด
ทีว่่า	‘ถ้าเราไมช่ว่ยแล้วใครจะชว่ย’	เราเหน็ความล�าบาก	
ความทุกข์ร้อนของเขา	 ในเมื่อเรามีโอกาสที่จะช่วย	
แล้วท�าไมเราจะไม่เอ้ือมมือไปช่วยเหลือเขา	 เราแค่
เหน่ือยเพ่ิมขึ้นนิดหน่อย	แต่เมื่อเห็นเขามีความสุขขึ้น	
ความเหน่ือยน้ันก็หายไปแล้ว

มุคตารี เจะหนิ

จุฑามาส ธีรภาพสถาพร

หามีดะ เจะหนิ
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ส�าเร็จ...
แต่ไม่เสร็จสิ้น

จากความทุ่มเทท้ังแรงกาย แรงใจของทีมงาน ท�าให้ผลการ
ด�าเนินงานในปีแรกประสบความส�าเร็จตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 
สามารถลงพ้ืนท่ีส�ารวจกลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
ได้ถึง	 337	 คน	 สามารถพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาตามแผน
รายบุคคลท้ังด้านการศึกษาข้ันพ้ืนฐานนอกระบบและศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะทางอาชพีได้ท้ังสิน้	290	คน ในสว่นของกลุ่มเด็กพิการ
รุนแรงทีต้่องรบัการบรกิารการศกึษาทีบ่า้น	สามารถส�ารวจและค้นหา
ได้ส�าเรจ็เป็นจ�านวน	430	คน และได้เข้าไปช่วยเหลือตามกิจกรรม
ปรบับา้นเป็นหอ้งเรยีน	เปลีย่นพอ่แมเ่ป็นครู	ได้ท้ังสิน้	120	ครอบครวั 

ทีมงาน ย�าว่า	แม้จ�านวนตัวเลขการให้ความชว่ยเหลือในปีแรก
จะเป็นท่ีน่าพอใจ แต่สิ่งท่ีได้มากกว่าคือ โครงการฯ นี้ได้เข้าไปสร้าง
การเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งการเรียนรู้
ไม่จ�าเป็นต้องเกิดข้ึนในห้องเรียน หรือเรียนรู้เป็นรายวิชา แต่เป็นการ
เรียนรู้ท่ีเสริมสร้างพัฒนาการท้ังทางร่ายกายและจิตใจให้เขาเติบโต
เป็นคนคุณภาพของสังคมไทยต่อไป 

“การท่ีเด็กคนหนึ่งไม่สามารถหยิบจับแก้วน�าได้เลย วันนี้เขา
สามารถหยิบจับแก้วได้ แม้จะยังไม่คล่องแคล่วมากนัก แต่ก็เป็นไปใน
ทิศทางท่ีดีขึ้น เขาก็ได้เรียนรู้แล้ว หรือจากเด็กท่ีไม่เคยมีเป้าหมาย
ในชีวิต ตอนนี้เขารู้ความต้องการของตนเอง รู้ว่าอยากเรียนอะไร 
อยากประกอบอาชีพอะไร เพียงแค่นี้ก็ถือว่าเขาได้เรียนรู้เหมือนกัน 
ทีมงานทุกคนมองว่า การเรียนรู้ท่ีดีต้องน�าพาชีวิตให้ดีขึ้น ให้เขา
สามารถช่วยเหลือตัวเอง ดูแลคนรอบข้างได้มากข้ึน และใช้ชีวิต 
ในสังคมได้อย่างปกติสุข” ทีมงาน บอก 

การลดความเหล่ือมล�าและการสรา้งความเสมอภาคทางการ
ศกึษาเป็นเรื่องใหญ่ทีไ่มส่ามารถท�าส�าเรจ็ได้ภายในระยะเวลาสั้น	แต่
หากทุกคนมุ่งมั่นต้ังใจ	พยายามเรยีนรู้และปรับตัว	 ท้ังปรับวิธีคิด	
เปลี่ยนวิธีท�างาน	มองหาภาคีเครือข่ายเข้ามาเสริมทีม	 ใช้ทุนเดิม
เสรมิงานใหม่	 เพื่อไม่ให้คนท�างานรบัภาระงานทีเ่กินจ�าเป็น	 ดังเช่น
โครงการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา	
จังหวัดสงขลา	 เช่ือว่าในอนาคต	 ‘ความเสมอภาคทางการศึกษา’	
ของประเทศไทยยอ่มไม่ไกลเกินฝัน
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จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นจังหวัดที่มีความพร้อมด้านการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยไปจนถึงระดับอุดมศึกษา 
แต่เมื่อมองลึกลงไปกลับพบว่า มีเด็กและเยาวชนของสุราษฎร์ธานี
จ�านวนมากยังเข้าไม่ถึงการศึกษา

‘เด็กทุกคนต้องเข้าถึงการศึกษา’ 
แนวทางสร้างความเสมอภาค
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

SU
RA

T 
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N

I

โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ท้ังจากปัญหาความยากจน สภาพความพร้อมของครอบครัว 
ความพร้อมของร่างกาย และปัญหาสังคมท่ีซับซ้อน ท�าให้เด็กและ
เยาวชนในจังหวัดไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ีควรจะเป็น จึง
เป็นโจทย์ให้ทีมโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้องการยกระดับความเป็นอยู ่
ของเด็กสุราษฎร์ธานีให้ดีขึ้น 
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ประยูรศักด์ิ รัตนะ
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‘สมัชชาการศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี’ 
กลไกสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในพื้นที่

จังหวัดสรุาษฎร์ธานมีโีครงการจังหวัดปฏิรูปการเรยีนรูจั้งหวัดสรุาษฎรธ์าน ีเปน็
กลไกขับเคล่ือนเพื่อชว่ยเหลือและแก้ปัญหาการศึกษาของจังหวัดมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2557 
โดยด�าเนินโครงการฯ รว่มกับส�านกังานสง่เสรมิสังคมแหง่การเรยีนรูแ้ละคณุภาพเยาวชน 
(สสค.) พร้อมด้วยเครือข่ายความร่วมมือจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคท้องถ่ิน 
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ตลอดจนเครือข่ายส่ือมวลชน องค์กร และชุมชนต่าง ๆ 
เข้ามาบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาในจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดย
ด�าเนินการใน 5 เรื่อง	 คือ	 1.	 การพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและการ
มงีานท�า	2.	การพัฒนาเด็กด้อยโอกาสโดยเฉพาะเด็กบกพรอ่งด้านการเรยีนรู	้ (LD)	
3.	การสรา้งหลักสูตรพุทธทาสศึกษา	4.	การสรา้งชุมชนการเรยีนรูท้างวิชาชพีเพื่อ
พัฒนาผูเ้รยีน	(Professional	Learning	Community	:	PLC)	และ	5.	การจัดการศกึษา
เพื่ออาชพี

ต่อมามีการยกระดับโครงการจังหวัดปฏิรูปการเรียนรู้จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
เป็นคณะท�างานในนาม ‘สมัชชาการศกึษาจังหวัดสรุาษฎรธ์าน’ี มีนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเป็นประธาน กระท่ังปี 2562 มีการจัดท�าโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) สมัชชาการศึกษา
จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงเข้ามาเป็นกลไกส�าคัญในการขับเคล่ือนโครงการฯ มีการแต่งต้ัง 
คณะกรรมการ 7 ชุด ได้แก่ 1. คณะกรรมการท่ีปรึกษา 2. คณะกรรมการจัดท�า
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาและการมีงานท�า 3. คณะกรรมการพัฒนาเด็ก
บกพร่องทางการเรียนรู้ 4. คณะกรรมการหลักสูตรพุทธทาสศึกษา 5. คณะกรรมการ
ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ (PLC) 6. คณะกรรมการประสานงาน และ 7. คณะกรรมการ
ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ซึ่งมีผู้แทนจากทุกภาคส่วนในจังหวัดเข้ามามีส่วนร่วม โดยใช้
พื้นท่ีของสมัชชาการศึกษาฯ ให้ภาคีเครือข่ายได้มาพบปะพูดคุย ติดตามความก้าวหน้า 
และสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการขับเคล่ือนงาน ตลอดจนการพัฒนา
กระบวนการท�างานในพื้นท่ี เพื่อน�าบทเรียนการท�างานต่าง ๆ ไปขยายผลโครงการฯ  
ต่อไป 

ในปแีรกโครงการจัดการเชงิพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ด�าเนินการภายใต้ 
การขับเคล่ือนงานของกลุ่มสมัชชาการศึกษาจังหวัด
สุราษฎร์ธานี และมีคณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดการ
ศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิและหัวหน้าหน่วยงานท่ี 
เก่ียวขอ้ง ท�าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาเพื่อก�าหนดนโยบายและ
ให้ความช่วยเหลือในการท�างาน โดยมีคณะอนุกรรมการ
ยอ่ย 4 ชุด คือ 1. คณะอนกุรรมการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศ 
2. คณะอนุกรรมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) 3. คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพ
การจัดการศึกษาเชงิพ้ืนท่ีท่ีเปน็ก�าลังหลักในการขบัเคล่ือน
โครงการฯ และ 4. คณะอนุกรรมการการจัดการศึกษา
เชิงพื้นท่ีระดับอ�าเภอ มีผู้อ�านวยการส�านักงานส่งเสริม 
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 
ระดับอ�าเภอเป็นประธาน 

นายประยูรศกัดิ์	 รตันะ	ผู้อ�านวยการกองศกึษา	
ศาสนา	และวัฒนธรรม	จังหวัดสรุาษฎรธ์าน	ีเลขานุการ
โครงการฯ เล่าว่า เนื่องจากเป็นโครงการฯ ใหม ่จึงเริ่มต้น
ท�างานใน 5 อ�าเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประกอบด้วย 
อ�าเภอดอนสัก อ�าเภอท่าฉาง อ�าเภอเคียนซา อ�าเภอ
เวียงสระ และอ�าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์านี แบง่กลุ่มเปา้หมาย
ท่ีต้องการชว่ยเหลือเปน็ 3 กลุ่มคือ 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน
นอกระบบการศกึษา จ�านวน 12,522 คน 2. เด็กปฐมวัยใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 3,404 คน และ 3. ยกระดับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 15 แห่ง 

ส�าหรับแนวทางการช่วยเหลือเด็กเยาวชน 
นายประยูรศักด์ิ เล่าว่า หลังจากส�ารวจพบปัญหาของกลุ่ม
เปา้หมายแล้ว คณะท�างานจะมกีารหารือรว่มกับหนว่ยงาน
ต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้อง ก�าหนดมาตรการช่วยเหลือใน
รูปแบบต่าง ๆ  ดังน้ี 1. กลุ่มปฐมวัยท่ีอยูใ่นระบบการศกึษา
แต่มีฐานะยากจน ได้จัดท�าโครงการปฐมวัยสุขภาพดี
ด้วยอาหารเชา้ สว่นกลุม่ปฐมวัยท่ีหลดุจากระบบการศกึษา
ท่ีมีฐานะยากจน จัดให้มีโครงการพาน้องสู่ห้องเรียน 
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษามีโครงการน�า 
เด็กและเยาวชนค้นหาความสามารถตัวเอง ก่อนตัดสินใจ
เรียนต่อหรือเลือกเรียนสายอาชีพตามศักยภาพและ 
ความถนัด โดยมีการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ผ่าน
หลักสูตรพุทธทาสศึกษา 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นการ
พัฒนาและยกระดับตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแหง่ชาติ พ.ศ. 2561
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ธนิต สาเมือง

กฤษณา เสมหิรัญ

ยกระดับทั้งระบบ
เพื่อคุณภาพเด็กปฐมวัย

นายธนิต	 สาเมือง	 ประธานอนุกรรมการพัฒนาและ
ยกระดับคณุภาพศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เล่าว่า ปัญหาหลักท่ีสง่ผลถึง
พัฒนาการของเด็กปฐมวัยคือ ปัญหาครอบครัวท่ีส่วนใหญ่มีฐานะ
ยากจน ผู้ปกครองต้องให้ความส�าคัญกับปากท้องก่อนการศึกษา
ของบุตรหลาน 

“ไม่ ใช่ เขาไม่อยากให้ลูกหลานเข้า เรียน	 แต่ ด้วย
ความยากจน	เรื่องปากท้องต้องมาก่อน	บางบา้นอยากใหล้กูหลาน
เข้าเรยีน	 แต่ไม่มีเงินแม้แต่จะเดินทางมาที่โรงเรยีนได้	 นี่เป็น
อีกหน่ึงปัญหาที่ท�าให้เด็กไม่ได้เรยีน”	

อีกหนึ่งปัญหาท่ีส�าคัญไม่แพ้กันคือ การขาดแคลนบุคลากร
ท่ีมีความรู้เก่ียวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ขาดสื่ ออุปกรณ์ท่ี
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ท�าให้คุณภาพของการสอน
ไม่เต็มประสิทธิภาพ นายธนิตมองว่าควรจัดกิจกรรมอบรมครู
ประจ�าการให้มีความรู้เรื่องการจัดการศึกษา มีการพัฒนาหลักสูตร
เด็กปฐมวัยให้เหมาะสมและต่อเนื่องจะชว่ยบรรเทาปัญหานี้ไปได้ 

“ผมมองว่า การยกระดับศนูยพ์ฒันาเด็กเล็กเปน็เร่ืองจ�าเปน็ 
เพราะ ศพด. เป็นพื้นท่ีส�าคัญในการบ่มเพาะเด็กปฐมวัยท่ีจะเติบโตไปเป็นก�าลังส�าคัญ
ของจังหวัด โดยจังหวัดสุราษฎร์ธานีมี ศพด. มากถึง 253 แหง่ และสว่นใหญม่ีปัญหาเรื่อง
จ�านวนครูท่ีไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านวิชาการ
แก่ครูและพี่เล้ียง ไมม่ีหัวหน้า ศพด. ท่ีมีอ�านาจในการตัดสินใจ ท�าให้ขาดความคล่องตัว
ในการบริหารจัดการ อาคารสถานท่ีไม่เพียงพอ และขาดความปลอดภัย ท่ีส�าคัญคือ 
ไมส่ามารถจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยได้” 

ท้ังนี้ปีแรก ทีมงานวางเป้าหมายว่า ต้องการยกระดับ ศพด. 15 
แหง่ ใหไ้ด้ตามมาตรฐานสถานพฒันาเด็กปฐมวัยแหง่ชาติ ปี 2561 โดย
แต่ละ ศพด. ต้องสง่ครูและผูรั้บผดิชอบมาอบรมเก่ียวกับการด�าเนนิงาน
ต่าง ๆ รวมถึงการประเมิน ศพด. ตามมาตรฐานชาติ จากนั้นจะรว่มกัน
วิเคราะหก์ฎการประเมนิว่า แต่ละ ศพด. มมีาตรฐานใดท่ีต�าและต้องการ
ยกระดับใหส้งูขึน้ พร้อมวางแผนการท�างานเพื่อยกระดับ ศพด. โดยการ
สนับสนุนงบประมาณจาก กสศ. ขณะท่ี อบต. และเทศบาลสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติม 

นายธนิต เล่าว่า งบประมาณสว่นใหญใ่ช้ในการพัฒนาบุคลากร
ให้มีความรู้เร่ืองการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย จัดหาส่ือวัสดุ
อุปกรณ์หรือของเล่นท่ีเสริมพัฒนาการเด็ก รวมถึงจัดประชุมครู
กับผู้ปกครองเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม

“ปัจจัยความส�าเร็จในการท�างานเก่ียวกับเด็กปฐมวัยและการ
พัฒนา ศพด. คือ ความร่วมมือร่วมใจกันของครูและพี่เล้ียงใน ศพด.  
15 แหง่ ท่ีต้องการชว่ยเหลือเด็กในพ้ืนท่ีและมีความมุง่ม่ันท่ีจะยกระดับ 
ศพด. ให้สามารถดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยได้ตามศักยภาพ แม้ 
ทุกอย่างจะเป็นเร่ืองใหม่ แต่ทีมงานทุกคนพร้อมเรียนรู้และเสียสละ
เวลามาชว่ยกันท�างาน เพราะมองเหน็ความเปน็ไปได้ท่ีจะชว่ยยกระดับ
คุณภาพชีวิตของเด็กปฐมวัยให้ดีขึ้น”
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ชัยวัฒน์ แก้วบัวทอง

จริยา ชะนวล

เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
กับโอกาสที่หวนคืน

อยา่งไรก็ตาม จากขอ้มูลการส�ารวจเด็กนอกระบบการศกึษาของ 
กศน.จังหวัดสุราษฎร์ธานีพบว่า มีหลายปัจจัยท่ีท�าให้เด็กและเยาวชน
ต้องออกจากระบบการศกึษา ท้ังสภาพเศรษฐกิจของครอบครวั ท่ีท�าให้
หลายคนต้องเลิกเรียนไปหางานท�าเพื่อเล้ียงดูครอบครัว การเข้าไมถึ่ง
โอกาสการศึกษา รวมถึงความพิการท่ีท�าให้ไมส่ามารถเข้าศึกษาต่อได้ 
เพื่อให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษา นายชัยวัฒน์	แก้วบัวทอง	
ประธานอนุกรรมการสหวิชาชีพฯ จึงได้เร่งค้นหาและช่วยเหลือ
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา โดยมีครู กศน. ระดับอ�าเภอ 
เป็นกลไกหลักในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย 

“ครู กศน. เหล่าน้ีเปน็หวัใจส�าคัญของการส�ารวจเด็กนอกระบบฯ 
ทุกคนท�างานด้วยความต้ังใจ เสียสละ บางบ้านต้องไปหลายเท่ียว 
หลายคนต้องเดินเท้าเพื่อไปเก็บข้อมูลในแต่ละต�าบล ท�าให้จังหวัด
สุราษฎร์ธานีได้ข้อมูลเด็กท่ีค่อนข้างสมบูรณ์ เป็นประโยชน์ต่อการ
ชว่ยเหลือและสง่ต่อมาก” นายชัยวัฒน์ ย�าถึงความส�าคัญของครู กศน.

นายชัยวัฒน์ เล่าต่อว่า เมื่อพบเด็กนอกระบบการศึกษาแล้ว 
ทีมส�ารวจก็จะน�าข้อมูลส่งต่อไปยังคณะกรรมการระดับอ�าเภอ เพื่อให้
ผู้จัดการรายกรณี	 (CM	 :	Case	Manager) คอยดูแลกลุ่มเป้าหมาย
แต่ละคนอยา่งใกล้ชิด ซึ่ง CM สว่นใหญจ่ะเป็นครู กศน. ระดับอ�าเภอ 
ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน 
(อสม.) รวมถึงเครือข่ายของส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนษุยจั์งหวัด (พมจ.) และภาคีเครือขา่ยของโครงการจัดการศกึษา
เชิงพื้นท่ีฯ มาบูรณาการความร่วมมือกัน หากกลุ่มเป้าหมายคนไหน
เกินก�าลังของ CM ระดับอ�าเภอ ก็จะส่งต่อไปยังคณะกรรมการ
ระดับจังหวัดท่ีมคีณะอนกุรรมการสหวิชาชพีฯ ประกอบด้วย ส�านกังาน
สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) องค์การบริหารสว่นจังหวัด (อบจ.) และอีก
หลายองค์กร ท่ีจะคอยชว่ยเหลือและชว่ยหา CM ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
สว่นเด็กท่ีต้องการความชว่ยเหลือ CM จะท�า Care	Plan	หรอืทีเ่รยีกว่า	
แผนการดูแลรายกรณี ท่ีมีคณะอนุกรรมการสหวิชาชีพฯ ร่วมให้ 
ความเหน็ด้วย โดยแผนการดแูลกลุ่มเปา้หมายของจังหวัดสรุาษฎร์ธานี
จะแบง่เปน็ 5 ประเภท คือ การเตรยีมความพรอ้ม การศึกษาต่อ การฝกึ
อาชีพ ดูแลฟื้ นฟูด้านสุขภาพ ดูแลด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เมื่อโอกาสมาถึง 
ความฝันก็ได้สานต่อ

ส�าหรับตัวอย่างท่ีท�าให้เห็นภาพความช่วยเหลือ
ของทีมงานท่ีชัดเจนคือ การช่วยเหลือ นางสาวจริยา	
ชะนวล	 หรือ	 น้องขวัญ	 อายุ	 17	 ปี เด็กนอกระบบ
การศึกษา	ที่ถูกค้นพบโดยครูรดา	 อัครเมธีกุลล์	 หรือ	
ครูเขียว	 ครู	 กศน.ต�าบลคลองฉนาก	 อ�าเภอเมือง
สรุาษฎรธ์าน	ีจังหวัดสรุาษฎรธ์าน ีท่ีลงพื้นท่ีส�ารวจขอ้มลู
เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาด้วยระบบข้อมูล 
Thai OOSC (Thai Out of School) 

ครูรดา เล่าว่า น้องขวัญอาศัยอยู่กับตายายใน
บ้านเพิงไม้เก่า ๆ ริมคลองฉนาก น้องขวัญ เคยเรียน
ชั้นประถมศึกษาท่ีโรงเรียนวัดแหลมทอง จนจบชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 ในปี 2559 และไม่เคยได้เรียนต่อ 
อีกเลย เนื่องจากครอบครัวยากจน ตลอด 4 ปีท่ีหลุดออก
จากระบบการศึกษา น้องขวัญไม่เคยออกไปไหน จน
ความฝันท่ีอยากจะเรียนต่อเลือนหายไป ครูรดาจึงต้ังใจ
ท่ีจะน�าน้องขวัญกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาให้ได้ แต่
อุปสรรคส�าคัญกลับเป็นคนใกล้ตัวอย่างคุณยายของ
น้องขวัญท่ีท้ังรักท้ังหวง ไมอ่ยากให้น้องขวัญออกไปไหน 

“ตอนนั้นเราใช้ความพยายามหนักมาก เข้าไป
พดูคุยหลายคร้ัง จนคร้ังสดุท้ายต้องชวนผูใ้หญบ่า้นเขา้ไป
ช่วยพูด เราบอกคุณยายว่า ถ้าน้องได้เรียนต่อ น้องจะได้
มีอาชีพดี ๆ ท่ีสามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได้ 
เพราะคุณยายไมส่ามารถดแูลนอ้งได้ตลอดชวิีต การท�าให้
เขาดูแลตัวเองได้จึงเป็นเรื่องจ�าเป็นท่ีสุด สุดท้ายคุณยาย
ก็ยอมให้น้องขวัญกลับเข้าเรียน” ครูรดา เล่า

ด้วยเหตุนี้  คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการ
จัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ีมีความเหน็ตรงกันว่า ควรพานอ้งขวัญ 
ส่งเข้าเรียนต่อในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี 
เน่ืองจากเป็นโรงเรียนประจ�า ผู้ปกครองไม่ต้องเสีย
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ท้ังสิ้น ซ่ึงท่ีนี่น้องขวัญได้รับการดูแล
อยา่งดีจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งไมว่่าจะเปน็ทีมงานโครงการฯ 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน และครูในโรงเรียน แม้จะห่างหาย
จากการเรียนไปนาน แต่เมื่อมีการทดสอบเพื่อเข้าเรียน
ระดับมัธยมศึกษาปีท่ีหนึ่ง น้องขวัญสอบผ่านและเรียน
อยู่ในห้องท่ีเรียนดีท่ีสุด 

“น้องขวัญปรับตัวเข้ากับเพื่อน ๆ ได้เร็ว แม้แรก ๆ 
เขาจะนิ่ ง  แต่ตอนนี้ยิ้มแย้มแจ่มใส เห็นน้องขวัญ
มีความสุขเราก็ดีใจท่ีได้มีส่วนช่วยเหลือให้ความฝันท่ี
อยากเป็นหมอของน้องขวัญขยับใกล้ความจริงมากข้ึน 
นี่ คือสุดยอดความภูมิใจท่ีได้เกิดมาเป็นครู” ครูรดา 
เผยถึงความประทับใจท่ีเกิดขึ้นระหว่างการท�างาน
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1 ปีแห่งการเรยีนรู้ที่ผ่านไป

ตลอด 1 ปีท่ีโครงการฯ ได้เร่ิมต้นช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นปีท่ีทีมงานได้พบเจอปัญหาอุปสรรคมากมาย 

นายประยูรศักด์ิ เล่าว่า ปัญหาใหญ่ท่ีสุดท่ีเจอคือ การสร้าง
ความเข้าใจในโครงการฯ แม้จังหวัดสุราษฎร์ธานีจะท�างานด้าน
การศึกษามายาวนาน แต่โจทย์และเคร่ืองมือท่ีโครงการฯ มอบให้เป็น
เร่ืองใหม่ โชคดีท่ีแกนน�าโครงการฯ เข้าใจเป้าหมายและกระบวนการ
ท�างานของโครงการฯ สามารถอธิบายสรา้งความเขา้ใจใหภ้าคีเครือขา่ย
ได้ รวมท้ังมีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของโครงการฯ 
สู่สาธารณชนอยู่เสมอ ท�าให้ตลอดการท�างานได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี แม้จะมีปัญหาอ่ืน ๆ อยู่บ้าง เช่น ข้อมูลท่ี
โครงการฯ ต้องการมีความลึกมากเกินไป จนท�าให้กลุ่มเป้าหมาย
หลายคนไม่สะดวกใจท่ีจะให้ข้อมูล ระบบจัดเก็บข้อมูลท่ีเป็น
แอปพลิเคชันท่ีต้องอาศัยอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟน แต่เพราะ
ทุกคนมีเป้าหมายเดียวกันคือ พัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
ให้ดีขึ้น ทีมงานทุกคนจึงช่วยกันท�างานอย่างสุดความสามารถ

ด้วยความทุม่เทท�างานเชน่นี	้สง่ผลใหใ้นปีแรกทมีงานสามารถ
ส�ารวจและช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทีเ่ป็นเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศกึษา	298	คน	กลุ่มเป้าหมายเด็กปฐมวัยในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
สามารถช่วยเหลือได้	 1,262	คน	และเข้าไปสนับสนุนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท้ัง	15	แห่ง	

นายประยูรศักด์ิ บอกว่า นอกจากจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีเราช่วยเหลือได้แล้ว โครงการฯ นี้ยังท�าให้เราเห็นรูปแบบการให้
ความช่วยเหลือเด็กท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ถ้าโครงการฯ	 นี้ขับเคล่ือนโดยภาคราชการ	 100	 เปอร์เซ็นต์คง
ประสบความส�าเร็จได้ยาก	 ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการขับเคล่ือนฯ	
จังหวัดสุราษฎรธ์านีจึงผนึกก�าลังจาก	3	ภาคส่วนคือ	ภาคราชการ	
ภาคเอกชน	 และภาคประชาสังคมเข้ามาท�างานร่วมกัน	 เพ่ือให	้
การสรา้งความเสมอภาคทางการศกึษาของจังหวัดไปถึงเป้าหมาย
มากยิง่ขึน้	

ก้าวสู่ปีที่ 2 
ของการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

อย่างไรก็ตาม จากการท�างานในปีท่ีผ่านมา ท�าให้ทีมงานมองเห็นถึงจุดท่ีต้อง
ปรับปรุงคือ การพัฒนากลไกการท�างานของคณะท�างาน โดยแบง่คณะอนกุรรมการพัฒนา
ข้อมูลสารสนเทศการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัด
สรุาษฎร์ธาน ีพ.ศ. 2563 ออกเปน็ 2 สว่น คือ 1. คณะอนกุรรมการพฒันาขอ้มลูสารสนเทศ
เพ่ือคัดกรองเด็กปฐมวัยในระบบการศึกษา และ 2. คณะอนุกรรมการพัฒนาข้อมูล
สารสนเทศเพื่อส�ารวจเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อชว่ยเหลือกลุ่มเป้าหมาย
ได้รวดเร็วขึ้น 

นายประยูรศักด์ิ เล่าเพิ่มเติมว่า เพ่ือความสะดวกและคล่องตัวในการท�างาน 
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการจะด�าเนินงานแบบ One Stop Service คือ ท�างาน
แบบเบ็ดเสร็จ คณะอนุกรรมการต่าง ๆ มีอ�านาจตามหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการส�ารวจค้นหากลุ่มเป้าหมายท้ัง 2 กลุ่ม คณะท�างานจะต้องกระจายตัว
ลงพื้นท่ีเพื่อก�ากับติดตามการท�างานของผู้ส�ารวจ และประสานความร่วมมือในระดับ
อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน และผู้น�าท้องถ่ิน เพ่ือสร้างความเข้าใจให้กับคณะส�ารวจ อ�านวย
ความสะดวกในการหากลุ่มเป้าหมาย โดยการท�าบันทึกข้อตกลง (MOU) ส�าหรับ
การต้ังเง่ือนไขในการด�าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเมื่อพบกลุ่ม
เป้าหมายท่ีผา่นการส�ารวจต้องการความชว่ยเหลือ จะต้องเรง่ประสานงานภาคีเครือขา่ย
ความรว่มมือให้เร็วท่ีสุด 

โดยปีนี้ทีมงานได้ขยายการท�างานเพิ่มอีก 5 อ�าเภอ คือ อ�าเภอกาญจนดิษฐ์ อ�าเภอ
ไชยา อ�าเภอบา้นนาสาร อ�าเภอพนุพนิ และอ�าเภอท่าชนะ พรอ้มวางเป้าหมายการส�ารวจ
และช่วยเหลือดังนี้	 กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา	ส�ารวจ	17,152	คน		
ต้ังเป้าช่วยเหลือ	 1,300	 คน	 กลุ่มเด็กปฐมวัยยากจนใน	 ศพด.	 ส�ารวจ	 6,861	 คน		
ต้ังเป้าช่วยเหลือ	3,383	คน	และพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15	แห่ง

เมื่อพูดถึงโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
จังหวัดสรุาษฎรธ์าน	ีนายประยูรศกัดิ	์บอกว่า	โครงการฯ	นีม้	ี ‘คณุค่า’	ต่อชวิีตคนมาก	
ท้ังยังตอบโจทย์เรื่องการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	 ช่วยให้หน่ึงชีวิตที่
หลดุออกจากระบบการศกึษาได้กลับมามชีวิีตใหมอ่กีครัง้	สิง่ทีท่มีงานทกุจังหวัดท�าอยู	่
แม้จะเป็นเพียงส่วนน้อยคือ	 20	 จังหวัด	 แต่ก็ท�าให้เกิดแรงกระเพื่อมในภาพรวม
ของประเทศในประเด็นเรื่องการลดความเหล่ือมล�าด้านการศึกษาของประเทศ
ได้อยา่งชัดเจน





การจัด
การศึกษาเชิงพ�้นที่
เพ�่อลดความเหลื่อมลํ้า

Facebook การจดัการศึกษาเชิงพืน้ที่
เพือ่ลดความเหลือ่มล�า
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