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สารบััญคำำานำำา

สวััสดีีครับั คณุครูั!
 
 วัารัสารัแบง่ปันั แลกเปัลี�ยน เรัยีนรูั� โครังการัจััดีสรัรัเงินอุดุีหนนุ 
แบบมีเีง่�อุนไข: CCT เล่มีนี�กล่าวัถึึงควัามีสำาคัญขอุงการัติิดีติามีพัฒันาการั
ทางรัา่งกายขอุงนกัเรัยีนทนุเสมีอุภาค และการับนัทึกข�อุมีลูการัมีาโรังเรัยีน 
อุยา่งสมีำาเสมีอุ รัวัมีถึึงวิัธีกีารัดีีๆ ในการัดีแูลช่ว่ัยเหล่อุนักเรัยีนเป็ันรัายบคุคล 
เพั่�อุปัอุ้งกันไม่ีให�นักเรัยีนหลดุีอุอุกจัากรัะบบการัศึึกษา เรัาขอุแนะนำาอุยา่งยิ�ง 
ว่ัาโปัรัดีอุ่านบทสัมีภาษณ์ขอุงคุณครูัผูู้�ทุ่มีเทแรังกายแรังใจัเพั่�อุนักเรัยีน
ที�ติ�อุงการัโอุกาสในพั่�นที�ห่างไกลที�รับัรัอุงว่ัาจัะเป็ันอีุกหนึ�งแรังบันดีาล
ใจัที�จัะทำาให�หลายคนอุยากลุกขึ�นมีาทำาอุะไรัเพ่ั� อุผูู้� อุ่� นอุย่างแน่นอุน  
นอุกจัากนี�ยังมีีเรั่�อุงรัาวัดีีๆ อัุดีแน่นให�คุณครูัไดี�แลกเปัลี�ยน เรัียนรูั� 
ไปัพัรั�อุมีกันติลอุดีทั�งเล่มี

ขอุบคุณครับั คุณครูั!
ที�ช่ว่ัยกันสง่ต่ิอุโอุกาสทางการัศึึกษาให�นักเรัยีนทนุเสมีอุภาค

กอุงทนุเพั่่อุควัามีเสมีอุภาคทางการัศึึกษา (กสศึ.)



Update

ถอดบัทเรียนำ
จากกิจกรรมของกสศ.

ติดิติามข่่าวสาร

กอุงทุนเพ่ั�อุควัามีเสมีอุภาคทางการัศึึกษา (กสศึ.) ไดี�เปั็นตัิวัแทนปัรัะเทศึไทย 
มีีส่วันรั่วัมีในการัปัรัะชุ่มีปัรัะจัำาปัีขอุงมีูลนิธีิเลโก� พัูดีคุยและสัมีภาษณ์กับ 
นกักำาหนดีนโยบายดี�านการัศึึกษาที�อุทิุศึตัิวัทำางานเพั่�อุพัฒันาคณุภาพัการัศึึกษา
ขอุงปัรัะเทศึต่ิางๆ ไดี�แก่ อุอุสเติรัเลีย ญี�ปุั�น สก็อุติแลนด์ี และเวัลส ์ โดียทักษะ 
ควัามีคิดีสรั�างสรัรัค์เปัน็ 1 ใน 3 ทักษะแหง่ศึติวัรัรัษที� 21 ซึ่ึ�งเปัน็ที�ติ�อุงการัสงูสดุี
ในติลาดีแรังงานทั�วัโลก รัวัมีทั�งปัรัะเทศึไทย หากเด็ีกเยาวัช่นไดี�รับัการัสง่เสรัมิี 
พััฒนาวิัธีีการัคิดีสรั�างสรัรัค์ตัิ�งแต่ิในวััยเรัียน ย่อุมีจัะเปั็นปัรัะโยช่น์ทั�งใน 
การัศึึกษาต่ิอุ และการัปัรัะกอุบอุาช่พีัที�ช่ว่ัยเพัิ�มีมีูลค่าทางเศึรัษฐกิจัและสังคมี
ในอุนาคติ 

คำณุคำรูบัันำทกึขอ้มลูการมาเรียนำ และ 
นำำาหนัำกส่วนำสูงของนัำกเรียนำทนุำเสมอภาคำ 

ผ่า่นำช่่องทางใดเป็็นำหลกั (เวบ็ัไซต์/์แอป็พลเิคำชั่นำ)  
เพราะเหต์ใุดจงึเลอืกช่่องทางดงักลา่ว

ป็ระโยคำคำำาถาม?

กสศ. จะคัดเลือกความคิดเหน็ทีน่่าสนใจไปเผยแพรใ่นสื่อต่างๆ ของ กสศ. ต่อไป

เพัรัาะการัเล่นค่อุงานขอุงเด็ีกทกุคน

การัที�ภาครัฐัให�ควัามีสำาคัญกับควัามีคิดี
สรั�างสรัรัค์ ยังคงเปัน็สว่ันสำาคัญในแง่การักำาหนดี

นโยบายภาพัใหญ ่และการัจััดีสรัรังบปัรัะมีาณ 
ที�เพัยีงพัอุที�จัะสรั�างการัเปัลี�ยนแปัลง   

ดีเูปัน็เรั่�อุงยุง่ยาก แต่ิมีสีว่ันสำาคัญมีากต่ิอุ 
การัพัฒันาอุยา่งเป็ันรัะบบและติรัวัจัสอุบไดี�จัรังิ

การัทำาควัามีเข�าใจั ควัามีคิดี
สรั�างสรัรัค์จัะช่ว่ัยให�เกิดีการันำามีา

ปัรัะยกุต์ิใช่�ในวังกวั�างยิ�งขึ�น

เปัน็แนวัทางให�กับนกัเรัยีนและคณุครูั
สำาหรับัพัฒันาการัเรัยีนรูั�ต่ิอุไปั

เปัน็หลักการัสำาคัญเพั่�อุควัามีเท่า
เทียมีทางการัศึึกษาและควัามีรัว่ัมีมีอุ่
ที�เต็ิมีไปัดี�วัยปัรัะสทิธีภิาพัจัากควัามี

หลากหลาย 

ควัามีรัว่ัมีมีอุ่ที�ติรังจุัดีนั�นสำาคัญ  
การัปัรัะสานงานรัะหว่ัางกันจึังมีคีวัามี
จัำาเปัน็ที�จัะติ�อุงช่ดัีเจัน ติรังปัรัะเด็ีน

ไมีใ่ช่เ่พัยีงหนว่ัยงานที�มีีหน�าที�โดียติรัง
แต่ิช่มุีช่น ภาคเอุกช่น ภาคปัรัะช่าสงัคมี 

ก็มีสีว่ันในการัสง่เสรัมิีควัามีคิดี
สรั�างสรัรัค์ขอุงเด็ีกไดี�

การเรียนำรู้ผ่่านำการเล่นำ

การมีส่วนำร่วมของทุกฝ่่าย 

หลักสูต์รที�ชั่ดเจนำ

การพัฒนำาโรงเรียนำ
ทั�งระบับั

ภาคำรัฐให้คำวามสำาคำัญกับั
คำวามคำิดสร้างสรรคำ์

การป็ระเมินำวัดผ่ล

การสนัำบัสนุำนำ 
อย่างมีป็ระสิทธิิภาพ

การทำาคำวามเข้าใจ
คำวามคำิดสร้างสรรคำ์
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อุงค์กรัรัะหว่ัางปัรัะเทศึ เข�ามีาสนับสนุน 
การัปัฎิิรูัปัไดี� ในเมี่�อุทกุวัันนี�โลกเรัา

เช่่�อุมีโยงกันเปัน็หนึ�งเดีียวั เรัาสามีารัถึ
เรัยีนรูั�จัากกันและกันไดี�เสมีอุ

องคำ์กรระหว่างป็ระเทศ 
เข้ามาสนัำบัสนุำนำ

คณุครูัและผูู้�นำาท�อุงถิึ�นมีบีทบาทสำาคัญ
อุยา่งยิ�งในการัปัฎิิรูัปั ควัามีคิดีรัเิรัิ�มี

สรั�างสรัรัค์ กล�าก�าวัอุอุกจัากกรัอุบขอุง
คณุครูัจึังเปัน็จุัดีเรัิ�มีติ�นที�ยิ�งใหญเ่สมีอุ

คำุณคำรูและผู่้นำำาท้องถิ�นำ
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โครังการัให�เงินช่ว่ัยเหล่อุแบบมีเีง่�อุนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) 
เปัน็โครังการัที�ไดี�รับัควัามีสนใจัจัากหลายปัรัะเทศึทั�วัโลก เพั่�อุให�ผูู้�มีรีัายไดี�น�อุย 
ผูู้�ที�ขาดีโอุกาสต่ิางๆ ไดี�รับัสิ�งที�พัวักเขาควัรัจัะไดี�รับัจัากการัยอุมีทำาติามีเง่�อุนไข
บางอุยา่งเป็ันการัติอุบแทน เพ่ั�อุลดีภารัะที�เกิดีจัากควัามียากจันในรัะยะสั�น และ
ต่ิอุเติิมีติ�นทุนให�แก่ช่วิีัติในรัะยะยาวั  นั�นจึังเปั็นสาเหติุที�โครังการัจััดีสรัรัเงิน
อุดุีหนนุนกัเรัยีนทนุเสมีอุภาคแบบมีเีง่�อุนไข โดีย กสศึ. จัำาเป็ันติ�อุงมีกีารับันทึก
นำาหนกั-สว่ันสงู เพั่�อุติิดีติามีพัฒันาการัทางรัา่งกายขอุงนกัเรัยีนทนุเสมีอุภาค 
2 ครัั�งต่ิอุ 1 ภาคการัศึึกษา (1 ครัั�ง หลังเปัิดีเทอุมีและ 1 ครัั�งก่อุนปิัดีเทอุมี) 
รัวัมีถึึงบันทึกการัมีาเรัยีนขอุงนักเรัยีนทุนเสมีอุภาคทุกวััน เพั่�อุทำาให�ครูัและ
บุคลากรัทางการัศึึกษาติิดีติามีนักเรัยีนไดี�เปั็นรัายบุคคล สามีารัถึย่�นมี่อุเข�าให� 
ควัามีช่่วัยเหล่อุไดี� ทันท่วังทีหากพับเห็นควัามีผู้ิดีปักติิที�สังเกติไดี�จัาก 
แนวัโน�มีขอุงข�อุมูีลในรัะบบสารัสนเทศึขอุงโครังการั

ช่ว่ังวััย 6-12 ปัี เปั็นช่ว่ังเวัลาสำาคัญขอุงช่วิีัติ ที�เด็ีกๆ ทุกคนจัะเติิบโติอุย่าง
รัวัดีเรัว็ัในทุกดี�าน หากไมี่ไดี�รับัการัส่งเสรัมิีอุย่างถึูกติ�อุงอุาจัส่งผู้ลกรัะทบต่ิอุ
สภาพัรัา่งกายและจิัติใจัเมี่�อุเข�าสู่ช่ว่ังวััยรุัน่ไดี� เช่่�อุว่ัาคุณครูัทุกท่านมีีควัามีรูั�
ควัามีเข�าใจัดีีเกี�ยวักับพัฒันาการัขอุงเด็ีกแต่ิละช่ว่ังวััยอุยูแ่ล�วัเป็ันอุยา่งดีี เรัาจึัง
อุยากทบทวันสั�นๆ เพั่�อุเปัน็แนวัทางในการัดีแูลช่ว่ัยเหล่อุนกัเรัยีนทนุเสมีอุภาค
ในวััยที�สำาคัญต่ิอุช่วิีัติขอุงพัวักเขา

เด็ีกที�มีภีาวัะโภช่นาการัที�ดีีค่อุ มีนีำาหนกัและสว่ันสงูปักติิติามีเพัศึ และเกณฑ์์อุายุ 
เด็ีกในวััยปัรัะถึมีศึึกษาอุยู่ในช่ว่ังที�รั่างกายกำาลังเจัรัิญเติิบโติทั�งขนาดีและ 
โครังสรั�าง การัไดี�กินอุาหารัที�มีโีภช่นาการัเหมีาะสมีจึังสำาคัญอุยา่งยิ�งเพัรัาะภาวัะ 
ขาดีสารัอุาหารัจัะสง่ผู้ลให�เหน็ไดี�ช่ดัีเจันว่ัา รัา่งกายอุ่อุนแอุลง ภมูีติิ�านทานโรัค 
ติำา เจ็ับปั�วัย ลาหยดุีบอุ่ย เรัยีนรูั�ช่�ากว่ัาปักติิ ควัามีจัำาไมีดี่ี และในขณะเดีียวักัน 
โรัคอุ�วันก็ส่งผู้ลเสียต่ิอุรั่างกายขอุงเด็ีกทั�งในรัะยะสั�นและรัะยะยาวัรัวัมีถึึง 
สุขภาพัจิัติใจัดี�วัยเช่น่เดีียวักัน

อุาหารัขอุงเด็ีกวััยนี�ควัรัไดี�ครับทั�ง 5 หมีู ่ครับ 3 มี่�อุ ดี�วัยเมีนทีู�หลากหลาย จัาก 
วััติถึุดิีบในท�อุงถิึ�น ผู้ักใบเขียวัและผู้ลไมี�อัุนเปั็นแหล่งขอุงวิัติามีินและเกล่อุแรั ่
นั�นขาดีไม่ีไดี� ช่ว่ัยในการัขับถ่ึาย ควัามีติ�อุงการัโปัรัตีินขอุงเด็ีกมีากกว่ัาผูู้�ใหญ ่ 
1 เท่าตัิวั รัวัมีถึึงจัำาเป็ันติ�อุงไดี�รับัแคลเซึ่ยีมีที�เพีัยงพัอุต่ิอุการัสรั�างกรัะดีกูและฟันั 
หลีกเลี�ยงเครั่�อุงด่ี�มีรัสหวัาน ช่าหรัอุ่กาแฟั หรัอุ่อุาหารัปัรัะเภททอุดีที�มีีไขมีัน
มีากจันเกินไปั

นักเรัยีนทนุเสมีอุภาคสว่ันใหญ่ติ�อุงเผู้ช่ญิกับควัามียากลำาบากในการัใช่�ช่วิีัติอัุน
เน่�อุงมีาจัากควัามียากจัน บางส่วันติ�อุงต่ิ�นแต่ิเช่�า หรัอุ่นอุนดึีกเพั่�อุช่ว่ัยเหล่อุ
ครัอุบครัวััหารัายไดี�เพัิ�มีเติิมี ทำาให�ติ�อุงขาดีเรัยีนบอุ่ย มีาเรัยีนสาย รัวัมีถึึงไมีม่ีี
สมีาธีใินห�อุงเรัยีน เป็ันเหติใุห�ผู้ลการัเรัยีนติกติำา จันทำาให�นกัเรัยีนขาดีกำาลังใจั
ที�จัะเรัยีนรูั�ต่ิอุในรัะบบ และตัิดีสนิใจัอุอุกจัากโรังเรัยีนก่อุนจับการัศึึกษาภาคบงัคับ 

สิ�งที�ครูัช่ว่ัยเหล่อุไดี� ค่อุการัติิดีต่ิอุไปัยังนักเรัยีนหรัอุ่ผูู้�ปักครัอุงโดียติรัง การั
ไปัถึึงที�บ�านจัะช่ว่ัยทำาให�เห็นถึึงควัามีตัิ�งใจัขอุงครูัที�ติ�อุงการัมีารับัฟัังเหติุผู้ลที�
นกัเรัยีนตัิดีสนิใจัอุย่างเปัดิีกวั�าง ไมีตั่ิดีสนิ แมี�ว่ัาจัะไม่ีเหน็ดี�วัย เสนอุทางอุอุกใหมี่ๆ  
ที�โรังเรัยีนสามีารัถึช่ว่ัยเหล่อุไดี� หรัอุ่ดีำาเนินการัช่ว่ัยเหล่อุดี�านทุนการัศึึกษา
สำาหรับันักเรัยีนที�ติ�อุงการัควัามีช่ว่ัยเหล่อุจัรังิๆ 

เขา้ใจพัฒนำาการของเดก็

กนิำดมีชัี่ยไป็กวา่คำรึ�ง

เขา้ใจจิต์วทิยาเดก็

แนำวทางต์วัอย่างเพื�อสร้าง
เงื�อนำไขสำาคำญัให้เกดิขึ�นำจริง

เด็ีกในวััยนี�รัา่งกายเปัลี�ยนแปัลงและ
เติิบโติอุย่างรัวัดีเรัว็ั เรัิ�มีใช่�กล�ามีเน่�อุ
มีัดีใหญ่ไดี�ดีี ใช่�มี่อุและนิ�วัเคล่�อุนไหวั 
ไดี�คล่อุงแคล่วัมีากขึ�น มี่อุ และ ติา
ปัรัะสานสมัีพันัธีกั์นไดี�ดีีขึ�น โดียเรัยีนรูั�
ผู้า่นการัเล่นเปัน็สำาคัญ 

เด็ีกในวััยนี� เรัิ�มีเข�าใจัเหติุและผู้ล จึัง
สามีารัถึฝึึกให�รูั �จัักและเข�าใจัอุารัมีณ์
ขอุงตินเอุงฝึกึควับคมุีอุารัมีณเ์มี่�อุโกรัธี 
ผู้ดิีหวััง น�อุยใจั ไดี�อุย่างเหมีาะสมี เพ่ั�อุ
สรั�างทักษะพั่� นฐานควัามีฉลาดีทาง
อุารัมีณ ์

เด็ีกในวััยนี�ติ�อุงการัควัามีสัมีพัันธี์ที�
อุบอุุ่น ติ�อุงการัรับัรูั�ว่ัามีคีนหว่ังใยและ
มีีผูู้�ที�จัะอุยู่เคียงข�างเสมีอุ เหมีาะอุย่าง 
ยิ�งที�จัะฝึึกฝึนเกี�ยวักับควัามีรับัผู้ิดีช่อุบ
อุยา่งง่ายๆ เช่น่ การัดีแูลรัา่งกายตัิวัเอุง 
หรัอุ่ช่ว่ัยเหล่อุงานบ�าน 

เด็ีกในวััยนี�แยกแยะข�อุมีลูรูัปัแบบต่ิางๆ 
เข�าใจัวิัเครัาะห์ดี�วัยเหติุผู้ลมีากขึ�น 
เรัิ�มีให�ควัามีสนใจักับบางเรั่�อุงเปัน็พัเิศึษ 
เรัยีนรูั�ที�จัะตัิดีสินใจัไดี�ดี�วัยตินเอุง 

พัฒนำาการ
ด้านำร่างกาย

พัฒนำาการด้านำ
อารมณ์

พัฒนำาการ
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เงือ่นำไขสำาคำัญ 
ของทุนำเสมอภาคำ
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บัันทึกึการมาเรียน 
และนำาหนัก ส่่วนสู่ง

บันำเวบ็ัไซต์์

เช็คช่ือ 

บัันทึึกนำาหนักส่่วนสู่ง

 หากมาเรียนำต์ามป็กต์ิ 
ให้เว้นำว่างไว้

กดเลือกแถบั
‘นำำาหนัำกส่วนำสูง’ 

ใส่ข้อมูลนำำาหนัำก ส่วนำสูง 

หากขาดเรียนำ

ขาด ลา ป่วย สาย

ข ล ป็ ส

บนัทึกนำาหนกัสว่ันสงูขอุงนักเรัยีนทนุเสมีอุภาค
ภาคเรัยีนละ 2 ครัั�งเท่านั�น

กดเลือกวันำที่
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ให�เล่อุกเหติผุู้ลจัาก
เครั่่อุงหมีายสามีเหล่ียมี  •

ในช่อุ่งท่ีติรังกับช่่่อุขอุงนักเรัยีน

 ให�ช่อุ่งสี่เหล่ียมีขึ�นเป็ันสฟีั� า

https://bpp.thaieduforall.org/
https://dla.thaieduforall.org/
https://cct.thaieduforall.org/


เช็คช่ือ 

บัันทึกึนำาหนักส่่วนสู่ง

กดเลือกเมนูำ ‘เช็่คำชื่�อ’ หากมาเรียนำต์ามป็กต์ิให้กดปุ่็ม ‘มา’ 
หากขาดีเรัยีน ให�เล่อุกเหติผุู้ลอุ่�นๆ

ที�ติรังกับควัามีเป็ันจัรังิ

กดปุ่็ม ‘บัันำทึก’ ทุกคำรั�งที�
ใส่ข้อมูลเรียบัร้อยแล้ว 

กดเลือกแถบั
‘นำำาหนัำกส่วนำสูง’

ใส่ข้อมูลนำำาหนัำก ส่วนำสูง
ของนัำกเรียนำทุนำเสมอภาคำ

แล้ว กดปุ่็ม ‘บัันำทึก’ 

บนัทึกนำาหนกัสว่ันสงูขอุงนักเรัยีนทนุเสมีอุภาค
ภาคเรัยีนละ 2 ครัั�งเท่านั�น

กดปุ่็ม ‘อพัเดต์ขอ้มลู’ 
เพื�อส่งขอ้มลูไป็ยงัฐานำขอ้มลู
ระบับัสารสนำเทศของกสศ.

ปัจจยัพื้นฐานนักเรยีนยากจน

โรงเรยีนสงักัด สพฐ. สงักัด อปท. และ ตชด.

คัดกรองทนุเสมอภาค
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บัันทึกึการมาเรียน 
และนำาหนัก ส่่วนสู่ง

บันำแอป็พลิเคำชั่นำ

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cct
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%88-%E0%B8%A2%E0%B8%9E-%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%99/id1140087726
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cctall
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%84-%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97-%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/id1471290042


Interview
คุยุกับคุณุีคุรู

โรังเรัยีนบ�านรัม่ีเกล�า 4 เปัน็โรังเรัยีนสดุีขอุบช่ายแดีนขอุง
อุำาเภอุพับพัรัะ จัังหวััดีติาก หากขับรัถึมีาจัากแมี่สอุดีถึึง
อุุ�มีผู้างติ�อุงผู้า่น 1,219 โค�ง ที�ขึ�นช่่�อุว่ัาเป็ันเส�นทางอัุนติรัาย 
ที�สุดีแห่งหนึ�งขอุงปัรัะเทศึ โรังเรัยีนนี�ก็ถ่ึอุว่ัาเปั็นครัึ�งทาง 
ขอุงโค�งดัีงกล่าวั ครูัปัาล์มีอุธีบิายให�เหน็ควัามีหา่งไกลขอุง
โรังเรัยีนที�ตินเอุงสงักัดีอุยูเ่อุาไวั�อุย่างนั�น

“วันแรกที�มาถึึงคือรอ้งไหเ้ลย” และคงจัะไมีใ่ช่วั่ันแรักแค่วัันเดีียวัที�หวััใจัขอุงครูัปัาล์มี 
รูั�สึกท�อุแท� ครูัปัาล์มียังเล่าว่ัาช่ว่ังแรักๆ ติ�อุงโทรัไปัรัะบายกับเพั่�อุนทุกวัันว่ัา  
“ฉัันมาทำาอะไรที�นี�”

ดี�วัยควัามีที�โรังเรัยีนบ�านรัม่ีเกล�า 4 เป็ันโรังเรัยีนขยายโอุกาส เปัดิีรับันกัเรัยีน
ตัิ�งแต่ิช่ั�นอุนุบาลจันถึึงช่ั�น มี.ติ�น จึังมีีนักเรัยีนจัำานวันมีาก หากแต่ิครูักลับมี ี
ไมี่เพัียงพัอุ ค่อุมีีทั�งหมีดีเพีัยง 28 คนเมี่�อุนับรัวัมีกับครูัอัุติรัาจั�างแล�วั ดัีงนั�น
แมี�ว่ัาครูัปัาล์มีจัะมีีวิัช่าเอุกค่อุ วิัช่าคอุมีพิัวัเติอุรั ์แต่ิติารัางสอุนขอุงครูัปัาล์มี 
มีถึีึง 24-25 คาบต่ิอุสปััดีาห ์โดียที�โรังเรัยีนจััดีให�มีกีารัเรัยีนวัันละ 6 คาบ หรัอุ่
คิดีเปั็นสัปัดีาห์ละ 30 คาบ และแน่นอุนว่ัาไมี่ใช่แ่ค่ครูัปัาล์มีเพัียงคนเดีียวั 
ที�มีตีิารัางสอุนอัุดีแน่นเช่น่นี� แต่ิรัวัมีถึึงครูัท่านอุ่�นๆ ในโรังเรัยีนดี�วัย

นอุกจัากนี� การัเป็ันโรังเรัยีนที�ตัิ�งอุยูบ่นภเูขาสงูยงัหมีายถึึงการัเป็ันพั่�นที�อุาศัึย
ขอุงกลุ่มีช่าติิพัันธีุ์ต่ิางๆ ทั�งมี�ง กะเหรัี�ยง รัวัมีถึึงพัม่ีา ซึ่ึ�งมีีเพัียงเด็ีกเผู้่ามี�ง 
ที�เปัน็เด็ีกในหมีูบ่�านเท่านั�นจัะสามีารัถึเข�าเรัยีนไดี�ทันที เพัรัาะถ่ึอุว่ัาเป็ันเด็ีกใน
เขติพั่�นที�บรักิารั แต่ิเด็ีกช่นเผู้า่กะเหรัี�ยงและพัม่ีาซึ่ึ�งอุาศัึยอุยู่ในศึนูย์อุพัยพัและ
พักัพังิช่ั�วัครัาวัจัะถ่ึอุว่ัาอุยูน่อุกเขติพั่�นที�บรักิารั ทำาให�ไมีส่ามีารัถึรับัเด็ีกเหล่านี�
ให�เข�าสูร่ัะบบการัศึึกษาขอุงไทยไดี�ทั�งหมีดี

เงินอุุดีหนุนจัากหน่วัยงานต่ิางๆ ที� เกี�ยวัข�อุง รัวัมีทั�งจัากกสศึ. จึังจัำาเป็ัน  
และเป็ันส่วันสำาคัญอุย่างยิ�งสำาหรับัเด็ีกพั่�นที�พัิเศึษเช่น่นี�ที�จัะช่ว่ัยให�พัวักเขา
สามีารัถึก�าวัไปับนเส�นทางการัศึึกษาที�ยาวัไกลมีากขึ�น ครูัปัาล์มีเล่าว่ัาหลักๆ 
ทุนเสมีอุภาคจัะช่ว่ัยให�เด็ีกไดี�อิุ�มีท�อุง โดียทางโรังเรัยีนนำาเงินอุดุีหนุนจัากกสศึ. 
ในส่วันขอุงโรังเรัยีนมีาจััดีเปั็นโครังการัอุาหารัเช่�า เพัรัาะผูู้�ปักครัอุงส่วันใหญ่
ติ�อุงอุอุกไปัทำาไรัตั่ิ�งแต่ิเช่�า ทำาให�ไม่ีมีีเวัลาดีแูลลกู เด็ีกหลายคนจึังไดี�กินข�าวัเช่�า
ก็เพัรัาะทุนติรังนี�

“อีกตัวอย่างหนึ�งเปน็เด็กที�มาจากศนูย์ฯ ที�ได้เข้ามาเรยีนที�นี� ซึ่ึ�งชีวิีตเขาไม่ได้สบาย แค่
รองเท้าพละจะใส่ไปวิ�งงานกีฬาของโรงเรยีนยังไม่มี ตอนนั�นเด็กยังไม่ได้ทุน ครูก็พา 
ไปซึ่ื�อก่อน พอไปซึ่ื�อเสรจ็ เขาก็เหมือนมกีำาลังใจวิ�งอย่างเต็มที� พอเทอมถัึดมาเขาได้
รบัทนุเสมอภาค เขาก็เอาไปซึ่ื�ออปุกรณ์์การเรยีน แล้วผลการเรยีนเทอมนั�นก็ดีขึ�นกว่า
เทอมแรกทกุวิชีาเลย จากเด็กในศนูย์ฯ ที�เรยีนไม่ค่อยรูเ้รื�อง คือเขาไม่พดูภาษาไทยเลย 
เวลาอยู่ที�บ้าน เพราะฉัะนั�นการเรยีนของเขาก็ค่อนข้างจะอ่อนกว่าเด็กในหมู่บ้าน แต่ว่า
ปทีี�แล้วผลการทดสอบ NT (National Test: การสอบประเมินคณุ์ภาพการศกึษาขั�น
พื�นฐาน) มันไม่ตำากว่าเขตพื�นที� แสดงว่าเราก็สูเ้ขาได้เหมือนกัน น่าจะมาจากการที�เขา
ได้ทนุด้วย พอเขามอีปุกรณ์์การเรยีนพรอ้ม เขาก็มาเรยีนได้โดยที�ไม่ต้องอายใคร”

ปััจัจััยเรั่�อุงรัายไดี�ซึ่ึ�งสัมีพัันธ์ีโดียติรังกับปััญหาปัากท�อุงและควัามีเป็ันอุยู่ 
ในช่วิีัติจึังเป็ันปัรัะติูบานแรักที�ถึ�าหากไม่ีสามีารัถึพัาพัวักเขาข�ามีผู้่านไปัไดี�  
ก็คงจัะเปัน็ไปัไดี�ยากที�พัวักเขาจัะเดิีนทางไปัสูเ่ส�นทางในอุนาคติที�ดีีขึ�น อุย่างไรั
ก็ติามีครูัปัาล์มีบอุกกับเรัาว่ัา ทางโรังเรัยีนยังมีีเด็ีกที�ขาดีแคลนอีุกหลายคน 
ที�ติกหล่นไม่ีไดี�รับัการัพัิจัารัณารับัทุนเสมีอุภาค จึังอุยากให�เพัิ�มีโอุกาสให�เด็ีก 
คนอุ่�นไดี�รับัทุนเช่น่กัน เพัรัาะเงินอุุดีหนุนที�ใครัอุาจัจัะมีอุงว่ัาเล็กน�อุย หรัอุ่ 
ไมี่เพัียงพัอุ แต่ิสำาหรับัเด็ีกบนพั่�นที�ยอุดีดีอุยนี�กลับเปั็นสิ�งมีีค่าที�จัะช่ว่ัยพััฒนา 
คณุภาพัช่วิีัติพัวักเขาไดี�ไม่ีน�อุยเลย

การัดึีงเอุาเด็ีกที�อุยู่ห่างไกลโอุกาสให�เข�าสู่รัะบบการัศึึกษาไมี่ใช่เ่รั่�อุงง่าย และ 
การัจัะรักัษาเด็ีกเหล่านี�ให�อุยู่ในรัะบบไปัไดี�จันติลอุดีรัอุดีฝึั� งนั�นเปั็นเรั่�อุงยาก
ยิ�งกว่ัา นอุกจัากปัญัหาดี�านเศึรัษฐกิจัขอุงครัอุบครัวััแล�วั ผูู้�ปักครัอุงบางคนก็
ไมีไ่ดี�เข�าใจัถึึงควัามีสำาคัญขอุงการัศึึกษา เด็ีกหลายคนเอุงก็ไมีเ่ข�าใจัว่ัาจัะเรัยีน
หนงัสอุ่ไปัเพ่ั�อุอุะไรั ในเมี่�อุช่มุีช่นรัอุบตัิวัก็ไมีไ่ดี�มีแีบบอุยา่งให�เหน็

สำาหรับัเด็ีกหลายๆ คนควัามีฝึันเปั็นสิ�งที�ฟัุ้งกรัะจัายมีาจัากจิันตินาการัที�จัะ
สรั�างให�สวัยงามีอุย่างไรัก็ไดี� แต่ิสำาหรับัเด็ีกกลุ่มีนี� แมี�แต่ิควัามีฝึนัพัวักเขาก็ยงั
จิันตินาการัไม่ีอุอุกว่ัาตัิวัเอุงจัะวัาดีมีนัให�สวัยงามีไดี�อุย่างไรั อุย่างที�ครูัปัาล์มี
เล่าถึึงการัไปัติามีเด็ีกคนหนึ�งให�กลับมีาเรัยีนว่ัา “อยู่ๆ เขาก็บอกว่า ไม่อยากเรยีน
แล้ว พอถึามว่าแล้วหนจูะไปไหน เขาตอบว่าหนูจะอยู่บ้านเฉัยๆ แล้วถึามว่าแม่รูไ้หม 
แม่รูค่้ะ แม่ก็โอเค ด้วยความที�ผู้ปกครองเขาก็ไม่ได้เห็นถึึงความสำาคัญของการเรยีน
เพราะว่าผูห้ญิงม้งสว่นใหญ่พอเรยีนจบเขาก็จะแต่งงานมคีรอบครวั เราไปตามเขาอยู่
สองสปัดาห ์ คือสปัดาหน์ี�ไป เขาสญัญาว่าสปัดาหห์น้าเขาจะมา สปัดาหห์น้าเขาไม่มา
เราก็ไปอีก จนในที�สดุเขาก็แชีต็มาหาว่า ครูปาล์มคะ หนูจะกลับไปเรยีนแล้วค่ะ หนจูะ
กลับไปเรยีนเพราะครูปาล์ม

ใจั ค่อุบทสรุัปัคำาเดีียวัที�ครูัปัาล์มีใช่�อุธีิบายว่ัา เหติุใดีจึังยังสามีารัถึสู�เพั่�อุเด็ีก
นกัเรัยีนบนพั่�นที�หา่งไกลและทรุักันดีารัให�พัวักเขาหนัหน�ามีุง่เข�าสูร่ัะบบการัศึึกษา 
แมี�จัะติ�อุงปีันปั�ายหลายโค�งแหง่อุปุัสรัรัคและควัามียากลำาบากนานปััการั

“แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้ตั�งใจว่าจะได้มาอยู่ที�นี� เราไม่ได้เลือกเอง เอาจรงิๆ ก็เหนื�อยจน 
อยากจะลาออกมาก แต่สิ�งที�ยังทำาให้ทำางานอยู่ตรงนี�ต่อไปได้คือ รอยยิ�มของเด็ก 
นักเรยีน จรงิๆ เด็กดอยอาจจะมีความรูไ้ม่สูเ้ด็กข้างล่าง แต่ว่าความน่ารกัของเขาเยอะมาก 
เด็กเขารู้ว่าเราทำาเพื�อเขา เขาอาจจะไม่ได้มีการตอบแทนเป็นเงิน แต่การเป็นครู 
บนดอย บอกเลยว่าเราไม่เคยอด บ้านไหนปลูกอะไร เขาจะเอาทุกอย่างที�เขาปลูก 
มาฝากครู และต้องเปน็สิ�งที�ดีที�สดุด้วย ทั�งที�เขาไม่มแีต่เขาก็ยังใหเ้รา ยังนึกถึึงเราแล้ว
จะมีเหตุผลอะไรที�เราจะไม่ทำาหน้าที�ตรงนี�ต่อเพื�อพวกเขา มันอยู่ที�ใจอย่างเดียวเลย”

เปิ็ดป็ระต์สูู่ฝ่นัำ

‘‘

”

แรงใจไฟฝ่นัำ

สู้เพื�อฝ่นัำ

ไมค่ำดิไมฝ่่นัำ

วธีิิคำิดแบับัคำรูป็าล์ม

การัจัะเข�าถึึงและเข�าใจัตัิวัเด็ีกเพ่ั� อุ 
ที�จัะสามีารัถึเปั็นที�พัึ�งให�เขา จัะติ�อุงทำา 
ให� เขาเช่่� อุใจัเปั็นเหมี่อุนเพั่� อุนเขา 
เปัน็พ่ัอุแม่ีเขา “เพราะอะไรที�พรอ้มกับเรา 
เราอยู่กับเขาแบบเพื�อน คุยกันได้ทุกเรื�อง 
ไม่ว่าหนูจะอกหกัมาหรอือะไรก็ตาม จะบอก 
เสมอว่าเราเปน็เพื�อนกันนะ”

การัเป็ันครูัอุาจัไม่ีจัำาเป็ันติ�อุงถ่ึอุว่ัาเรัา
เปั็นผูู้�เสียสละเพัียงฝึ�ายเดีียวั แต่ิเรัา 
สามีารัถึผู้ลัดีกันให�ผู้ลัดีกันรับั เติิมีเต็ิมี 
และแบ่งปัันซึ่ึ�งกันและกัน “บางเรื�อง 
ที� เราทำาไม่ได้ เขาอาจจะมีทักษะการ 
เอาชีวิีตรอด ทักษะชีวิีตดีกว่าครูด้วยซึ่ำา
เราก็เรียนรู้ไปพร้อมกับเขา” เรัามีอุบ
ทนุให�เขา เรัาก็รับัควัามีสขุจัากเขา เรัา
มีอุบแรังบนัดีาลใจัให�เขา เรัาก็รับัรัอุย
ยิ�มีเปัน็เช่่�อุเพัลิงในการัทำางานต่ิอุไปั

เปั็นคำาขวััญขอุงโรังเรัยีนแห่งหนึ�งใน
อุำาเภอุอุุ�มีผู้างที�ปัรัะจัำาอุยู่ในใจัขอุง 
ครูัปัาล์มี เพั่�อุยึดีเปั็นหลักในการัทำา
หน�าที�ขอุงครูัที�จัะดึีงเอุาเด็ีกทุกคน 
เข�าสู่รัะบบการัศึึกษาไมี่ว่ัาเด็ีกคนนั�น
จัะอุยู่ห่างไกลแค่ไหน ติามีแนวัคิดีว่ัา 
การัศึึกษาที�ดีีจัะติ�อุงไม่ีทิ�งใครัเอุาไวั�
ข�างหลัง

อยูแ่บับัเพื�อนำ เต์มิเต์ม็ซึ�งกนัำและกนัำ อยูเ่มอืง อยูป่่็า ต์อ้ง 
ไดรั้บัการศึกษาเทา่กนัำ

แน่นอุนว่ัารัะยะทางเปั็นเพัียงควัามียากลำาบากด่ีานแรักที�ครูัปัาล์มีติ�อุงเจัอุหลัง
ไดี�รับัการับรัรัจุัให�เปั็นครูัที�โรังเรัยีนแห่งนี� ยังมีีเรั่�อุงควัามีเปั็นอุยู่ขั�นพั่�นฐาน 
ที�ไมี่สะดีวักสบายเปั็นด่ีานถัึดีมีา ทั�งไฟัฟั้าที�มีักจัะดัีบบ่อุยๆ นำาที�ใช่�ก็เปั็นนำา
ปัรัะปัาภูเขา เมี่�อุถึึงหน�าแล�งนำาก็ขาดีแคลน ทุกอุย่างจึังดีูลำาบากไปัเสียหมีดี
สำาหรับัคนที�เคยอุาศัึยอุยู่แต่ิบนพั่�นที�รัาบมีาติลอุดีช่วิีัติ การัติ�อุงมีาทำางานบน
ดีอุยยอุ่มีไมีใ่ช่ส่ิ�งที�คิดีไวั�ว่ัาจัะติ�อุงเจัอุ อุปุัสรัรัคที�ไมีส่ามีารัถึคาดีเดีาไดี�จึังเปัน็
อีุกด่ีานสำาคัญที�จัะทดีสอุบหวััใจัควัามีเป็ันครูัขอุงครูัปัาล์มี-ณฐัวัดีี นิ�มีนวัล

เส้นำทางวัดใจของ 
คำรูป็าล์ม-ณัฐวดี น่ิำมนำวล 
คุรูที่ี�เช่ื่�อว่าอยู่เม่องหร่ออยู่ป่่า 
ก็ต้ิองได้รับการศึึกษาเที่่ากัน 

โคำรงการอาหารเช้่าที�โรงเรียนำจัดขึ�นำจึงมีส่วนำช่่วยให้เด็กๆ 
อยากจะมาโรงเรียนำ รวมทั�งมีส่วนำส่งเสริมป็ระสิทธิิภาพการเรียนำ 

ให้เด็กด้วย เห็นำได้จากการที�เด็กมาโรงเรียนำสมำาเสมอมากขึ�นำ
และผ่ลการขาดเรียนำน้ำอยมาก

เด็ีกมีีแนวัโน�มีจัะไมี่ขาดีเรัยีนโดียไม่ีจัำาเป็ัน เพัรัาะเขารูั�ว่ัาเมี่�อุเขามีาโรังเรัยีน 
เขาจัะไดี�กินอุาหารัเช่�า และเม่ี�อุเขากินอิุ�มีเขาก็เรัยีนไดี�อุย่างสนกุสนาน เรัียนไดี� 
อุย่างเต็ิมีที� นอุกจัากนี�เงินอุุดีหนุนก็ช่ว่ัยเยียวัยาจิัติใจัขอุงเด็ีก

ครูัปัาล์มียกตัิวัอุย่างว่ัา “อย่างเด็กๆ ชีั�นม.3 ที�เขาอยากจะซึ่ื�อเสื�อรุ่นเป็นที�ระลึก
การเรยีนจบ เขายังต้องไปหาแบบที�ถึกูที�สดุ บางคนต้องไปทำางานรบัจ้างเปน็สปัดาห์
เพื�อใหไ้ด้เงิน 300 บาทมาซึ่ื�อเสื�อรุน่หนึ�งตัว แต่เมื�อได้รบัทนุเสมอภาคเขาก็ไม่ต้อง
ลำาบากขนาดนั�น หรอืบางคนก็นำาไปซึ่ื�ออปุกรณ์์การเรยีนที�โรงเรยีนแจกแต่ไม่เพยีงพอ
เด็กบางคนที�อาศัยอยู่คนเดียวก็เก็บไว้ซึ่ื�ออาหารสำาหรบัมื�อเย็นที�เขาไม่สามารถึกินที�
โรงเรยีนได้”

เขาบัอกว่าหนูำมาคำิดดูแล้ว หนูำอยากมีอาชี่พที�ดี
อย่างที�คำรูบัอก แล้วสุดท้ายเขาก็เรียนำจนำจบั

ไมี่ใช่แ่ค่ครูัปัาล์มีที�จุัดีปัรัะกายไฟัฝึันให�แก่เด็ีกๆ มีีแรังบันดีาลใจัและควัามีกล�า 
ที�จัะวัาดีภาพัตัิวัเอุงในอุนาคติที�แติกต่ิางจัากที�เคยเปั็นอุยู่ แต่ิปัรัะกายไฟัฝึัน 
ขอุงเด็ีกๆ ที�เกิดีขึ�นนั�นเอุงก็ช่ว่ัยสง่ต่ิอุเช่่�อุเพัลิงในหวััใจัขอุงครูัปัาล์มีที�เคยท�อุแท�
ให�มีีแรังสู�กับอุปุัสรัรัคและควัามียากลำาบากต่ิอุไปั

“เขาบอกว่า อยากเปน็ครูเหมือนครูปาล์ม แค่คำานี�คำาเดียว มันทำาใหเ้รารูส้กึว่า การที�
เราทำาหน้าที�อยู่ตรงนี� มันสรา้งให้เด็กดอยคนหนึ�งเขามีความใฝ่ฝันว่า เขาอยากจะมี
อาชีพีที�ดีกว่าสิ�งที�เขาเปน็อยู ่ คือพ่อแม่เขาก็ทำาไร ่ เปน็หนี�เปน็สนิ แต่ว่าเมื�อก่อนเขาจะ
ไม่ตั�งใจเรยีน ไม่สนใจเรยีนเลย เพราะเขาคิดว่า จบม.3 ไปก็ไม่ได้อยากจะเรยีนต่อหรอื
ไม่ได้อยากจะทำาอาชีพีอะไร จบมาก็แค่ทำาไรเ่หมือนพ่อแม่ แต่พอวันหนึ�งที�ได้มาเจอ
ชีวิีตเรา เหมือนเขามเีราเปน็ไอดอล มันทำาใหรู้ส้กึว่าเด็กคนหนึ�ง เด็กกลุ่มหนึ�ง อยาก
จะมคีวามฝนั อยากจะทำาตามความฝนัเปน็เหมือนเราอย่างนี� ก็เลยคิดว่าจรงิๆ เราอยู่
ที�นี�ก็ดีนะ เพราะเด็กในเมืองเขามคีวามพรอ้มทกุด้านแล้ว เขามคีวามฝันอยากจะเปน็ 
อันนั�นอันนี� แต่เด็กดอยเขาไม่ม”ี

”

”

สมมติ์ว่าปี็นีำ�เราเปิ็ดรับัเด็กเข้าเรียนำได้ 60 คำนำ 
ถ้ามีเด็กในำหมู่บ้ัานำของเขต์บัริการไป็แล้ว 50 คำนำ 

เราก็จะเหลือที�ให้เด็กนำอกเขต์บัริการอีกเพียงแคำ่ 10 คำนำ

“ซึ่ึ�งเด็กในศนูย์ฯ มจีำานวนเยอะมากๆ อยู่แล้ว เพราะฉัะนั�นมันไม่พออยู่แล้ว ด้วยครูเรา 
ก็ไม่พอ หอ้งเรยีนเราก็ไม่พอ ถ้ึาเรารบัเขามาหมด มันไม่ได้อยู่แล้ว”

ดัีงนั�นจึังไมีใ่ช่แ่ค่ภารัะเรั่�อุงจัำานวันคาบการัสอุนอัุนหนกัอึุ�งที�ครูับนพั่�นที�หา่งไกล 
ติ�อุงแบกไวั�บนบ่า พัวักเขายังมีีภารักิจัที�จัะติ�อุงพัาเด็ีกๆ เข�าสู่รัะบบการัศึึกษา 
ให�มีากที�สุดี เน่�อุงจัากเด็ีกเหล่านี�เปั็นกลุ่มีมีีควัามีเสี�ยงสูงที�จัะหลุดีจัากรัะบบ 
เพัรัาะปัญัหาควัามียากจันที�ขดัีขวัางโอุกาสการัเข�าถึึงการัศึึกษา ครูัปัาล์มีเล่า
ว่ัา “เด็กที�นี�มีปัญหายากจนแทบจะ 100 เปอร์เซึ่น็ต์ โดยส่วนใหญ่เป็นครอบครัว
ที�ประกอบอาชีพีทำาไร ่ ทำาการเกษตร ปหีนึ�งอาจมรีายได้ทั�งหมดเพยีง 5-6 หมื�นบาท 
และเป็นรายได้ที�ไม่คงที�ตลอดทั�งปี ยกตัวอย่างถ้ึาเป็นกลุ่มคนชีาติพันธุ์ุ์ที�อยู่ในศูนย์ฯ 
โดยสว่นใหญ่เขาจะไม่ได้รบัอนุญาตใหอ้อกมาข้างนอก แต่ก็อาจจะอนโุลมใหม้ารบัจ้าง
ทำาไร ่ซึ่ึ�งรายได้เดือนหนึ�งไม่เกินสองพันบาท”

‘‘

”

เดินำทางไป็บ้ัานำเด็กแน่ำนำอนำว่าลำาบัาก  
แต์่ถ้าเด็กมาเรียนำทุกวันำได้ แล้วทำาไมคำรูจะไป็หาเด็กไม่ได้

”

”



Lesson 
Learned
เรียนอยา่งคุรู

- Nelson Mandela 
ปัรัะธีานาธีบิดีีคนแรัก 
แหง่สาธีารัณรัฐัแอุฟัรักิาใติ�

Education is the most 
powerful weapon 
which you can use to 
change the world.

การศึกษาเป็็นำอาวธุิอนัำ
ทรงพลังที�สุดที�จะใช้่เพื�อ
เป็ลี�ยนำแป็ลงโลก 

หนังส่อุเล่มีบางว่ัาดี�วัยข�อุเสนอุและข�อุวัิพัากษ์ที�เช่่�อุว่ัาการั
มีีสังคมีที�ทุกคนอุยู่ดีีมีีสุขอุย่างเสมีอุภาคจัะติ�อุงสรั�าง
นโยบายทางการัศึึกษารัะดัีบปัฐมีวััยให�มีีปัรัะสิทธีิภาพั
อุย่างทั�วัถึึง เพั่�อุเปั็นจุัดีสติารัต์ิแรักขอุงช่วิีัติที�ทำาให�เด็ีก 
ทุกคนไดี�เรัิ�มีก�าวัอุย่างเท่าเทียมีกัน ดี�วัยการัส่งเสรัมิีการั 
พััฒนาทักษะทางอุารัมีณ์และสังคมีไมี่น�อุยไปักว่ัาการั
พััฒนาทักษะทางปััญญาเพีัยงอุย่างเดีียวั

เรั่�อุงรัาวัขอุงเด็ีกๆ ทั�วัโลกที�ติ�อุงฝึ�าฟันัอุปุัสรัรัคต่ิางๆ นานา เพ่ั�อุไปัโรังเรัยีนใน 
แต่ิละวััน ไม่ีว่ัาจัะเปั็นเด็ีกช่ายแจ็กสัน วััย 11 ปัี ที�ติ�อุงเดิีนเท�าไปักลับกว่ัา 10 
ไมีล์ ผู้า่นทุ่งหญ�าสะวัันน่าที�เต็ิมีไปัดี�วัยสตัิว์ัรั�าย ซาฮิริา่ เด็ีกหญงิช่าวัโมีรัอ็ุกโก
วััย 12 ปีั ที�ติ�อุงข�ามีเท่อุกเขาอัุนติรัายไปัโรังเรัยีนปัรัะจัำา ซามูแอล เด็ีกช่าย
ช่าวัอิุนเดีียอุายุ 13 ปัีที�ติ�อุงนั�งรัถึเข็นทำามี่อุโดียมีีน�อุงช่ายทั�งลากทั�งเข็นเขาไปั 
โรังเรัยีนพัรั�อุมีกัน เผู้ยให�เห็นควัามีบากบั�นขอุงเด็ีกๆ ทั�วัโลกที�ติ�อุงการัเข�าถึึง 
การัศึึกษาอัุนเปัน็ควัามีหวัังเรัอุ่งรัอุงขอุงช่วิีัติ

พัอ็ุดีแคสต์ิเล่าเรั่�อุงครูัตัิวัเล็กที�มีแีรังบันดีาลใจัใหญ ่ช่วันให�คณุครูัทั�วัไทยลกุขึ�นมีา 
สรั�างการัเปัลี�ยนแปัลง ดี�วัยควัามีเช่่�อุที�ว่ัาแสงสว่ัางในตัิวัครูัจัะส่อุงปัรัะกาย
นำาทางวังการัการัศึึกษา ส่งต่ิอุกำาลังใจัให�กันทุกวัันอุาทิติย์เปั็นการัช่ารัจ์ัพัลัง  
ก่อุนไปัโรังเรัยีนอีุกครัั�งในวัันจัันทรั์

เว็ับไซึ่ต์ิที�รัว่ัมีกับกสศึ. เก็บปัรัะเด็ีนจัากงานสมัีมีนาทางการัศึึกษาที�นกัวิัช่าการั
แขนงต่ิางๆ รัว่ัมีกันถึอุดีบทเรัยีน สำารัวัจัและวิัเครัาะห์ปััญหาควัามีเหล่�อุมีลำา 
ทางการัศึึกษาไทยที�เกิดีขึ�นจัรังิเพ่ั�อุติอุบคำาถึามีและหาทางอุอุก รัวัมีทั�งพัูดีคยุ
กับบุคลากรัขอุงกสศึ. เพั่�อุช่ว่ัยทำาควัามีเข�าใจัปััญหาและเปั้าหมีายที�แท�จัรังิ 
ขอุงกสศึ.

Giving Kids a Fair Chance:
ก้าวแรกที่เท่าเทียม

On the way to school (2015)

Teacher Story

The101.World

เขียน: James J. Heckman
แปัล: สงัคมีแหง่การัเรัยีนรูั�และคณุภาพัเยาวัช่น (สสค.)
สำานักพัิมีพั์: Openworlds

แบ่่งปันหนังสือ ภาพยนตร ์พ็อดแคสต์ และเว็บ่ไซต์ ที�จะเสรมิความเข้าใจ
และเติมไฟกระตุ้นแรงบ่ันดาลใจให้ครูไทยทุกคนที�เป็นกำาลังสำาคัญในการ 
ชว่ยเหลือเด็กๆ ใหเ้ขา้ถึึงโอกาสทางการศึกึษาอย่างเสมอภาค

”

”

www.the101.world
www.the101.world
https://soundcloud.com/user-535132343/inskru


สำานักบรัหิารัเงินอุดุีหนุนเพั่่อุผูู้�ขาดีแคลนทนุทรัพััย์

เพ่ือใช้่งานำระบับัคำัดกรอง
แหล่งข้อมูล 

โรงเรียนำสัดกัด สพฐ. แอป็พลิเคำชั่นำ

โรงเรียนำสัดกัด อป็ท.

โรงเรียนำสัดกัด ต์ช่ด.

ปัจจยัพื้นฐานนักเรยีนยากจน

สงักัด สพฐ.

สงักัด อปท. และ ตชด.

คัดกรองทนุเสมอภาค

5

เงื่อนไขส่ำาคัญ
ของทึุนเส่มอภาค

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cct
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cctall
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%9B-%E0%B8%88%E0%B8%88-%E0%B8%A2%E0%B8%9E-%E0%B8%99%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99-%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3-%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%88%E0%B8%99/id1140087726
https://apps.apple.com/th/app/%E0%B8%84-%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97-%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84/id1471290042
https://www.facebook.com/cctthailand
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%97-2362269393996991/
https://www.facebook.com/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99-%E0%B8%95%E0%B8%8A%E0%B8%94-296967470975617/
https://cct.thaieduforall.org/
https://dla.thaieduforall.org/
https://bpp.thaieduforall.org/
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