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โดยอาศยัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นกลไกหลักในการขับเคลือ่นระดบัพืน้ท่ี 
เพราะมีอ�านาจหนา้ท่ีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ความรับผิดชอบทาง 
การเมือง และความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีจะต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของ 
ประชาชนอยู่แล้ว ประกอบกับมีความเข้าใจบริบท ปัญหาและความต้องการ 
ของพืน้ท่ี เข้าถงึทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ และสามารถเชือ่มโยงเครอืข่ายความร่วมมือ 
ทั้งภายในและภายนอกพื้นที่ได้เป็นอย่างดี 

ท้ังนี้ มีต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีบทบาทส�าคัญในการลด 
ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา และจดัการศกึษาเพือ่ความเป็นเลศิอยู่หลายพืน้ท่ี 
อาทิ เทศบาลนครขอนแก่น – ต้นแบบการจดัการศกึษาเพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ 
ด้วยการฟื้นฟู เยียวยา และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบ 
ในเมืองที่หลุดออกจากระบบการศึกษา หรือเทศบาลนครเชียงราย – ต้นแบบ 
การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ โดยได้รับการประกาศให้เป็น ‘เมืองแห่ง 
การเรียนรู้ (Learning City)’ แห่งแรกของประเทศไทยจากองค์การ  
UNESCO หรือเทศบาลนครภูเก็ต - ต้นแบบระบบสนับสนุนทางการศึกษา 
ท่ีมกีารน�าระบบข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการก�าหนดทิศทางการจดัการศกึษา 
ของจังหวัดในรูปของ ‘พิมพ์เขียวทางการศึกษา’ 

นอกจากนี้ ยังมีตัวอย่างการจัดการศึกษาโดยท้องถิ่นท่ีน่าสนใจกระจาย 
อยู่ทั่วทุกภูมิภาค เช่น การจัดการศึกษาสัมมาชีพของ อบจ.สุรินทร์ การพัฒนา 
อาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐานของ อบต. และเทศบาลในจังหวัดบึงกาฬ 
นราธิวาส และสงขลา การจัดอาหารกลางวันภายใต้งบประมาณท่ีไดร้ับให้มี 
คุณภาพด้วยการใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นและความร่วมมือของคนในชุมชน 
ของ อบต.ก�าแพง จังหวัดสตูล การจัดตั้งโรงเรียนกีฬาเพื่อช่วยเหลือเด็ก 
ยากจนของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช การจัดการเรียน 
การสอนด้วยหลักสูตร Montessori ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล 
เมอืงร้อยเอด็ การขบัเคลือ่นนโยบายพืน้ท่ีนวตักรรมทางการศกึษา (Education 
Sandbox) ของ อบจ.ระยอง การระดมทุนคนละ 10 บาทเป็นกองทุน 
สนบัสนนุนกัเรยีนนกัศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรพัย์ของ อบจ.เชยีงใหม่ การสร้าง 
อาสาสมคัรการศกึษาให้การสนบัสนนุช่วยเหลอืโรงเรยีนและครใูนสถานการณ์ 
แพร่ระบาดของ COVID-19 และการด�าเนินงานอื่นๆ 

จากตวัอย่างดงักล่าวข้างต้น ‘ปัจจยัแห่งความส�าเรจ็’ ของการจดัการศกึษา 
เพ่ือแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในพื้นท่ี ภายใต้แนวคิดปวงชน 
เพื่อการศึกษาและการใช้ชุมชนเป็นฐานในการท�างาน จึงอยู่ท่ีการให้องค์กร 

การสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาเป็นวาระการพฒันาท่ีนานาประเทศ 
ให้ความส�าคัญมาอย่างต่อเนื่อง แต่ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษายังเป็น 
ปัญหาท่ีมีความท้าทายและสลับซับซ้อนมากขึ้น การแก้ไขปัญหาด้วยการ 
พึ่งพากลไกภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างยั่งยืน 
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างจริงจัง ด้วยแนวคิดปวงชน 
เพื่อการศึกษา (All for Education) และการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นท่ี  
(Area-based Education Reform)  

ส�าหรบัประเทศไทยเอง มคีวามมุ่งมัน่ท่ีจะลดความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา 
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนยากจนและด้อยโอกาส ควบคูไ่ปกับการ 
ยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเปน็เลิศและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
แก่ประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวยั ในช่วงท่ีผ่านมา มกีลไกการด�าเนนิงานส�าคญัๆ 
อาทิ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษามีบทบาทในการจัดท�าแผน 
การปฏริปูประเทศด้านการศกึษา 2560 หรอืการก่อตัง้กองทุนเพือ่ความเสมอภาค 
ทางการศกึษา (กสศ.) 2561 เพือ่ท�างานร่วมกบัหน่วยงานภาครฐั องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น สถาบันวิชาการ ภาคเอกชน และชุมชน ในการให้ความช่วยเหลือ 
เดก็และเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทางการศกึษาและขาดแคลนทุนทรพัย์ท่ัวประเทศ 
ผ่านโครงการส�าคัญๆ เป็นต้น 

การปฎิรูปการศึกษาเชิงพื้นท่ีหรือ ‘การใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานใน 
การท�างาน’ จะช่วยให้การขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างบูรณาการ 
ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการท�างานใหม่ๆ ช่วยย่อโจทย์การแก้ปัญหา 
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาจากระดับประเทศสู่ระดับท้องถิ่น ท้ังในเชิง 
ความซับซ้อนและขนาดของปัญหาให้จัดการได้ง ่ายขึ้น และท่ีส�าคัญคือ 
เด็กและเยาวชนจะได้รับความส�าคัญเป็นอันดับหนึ่ง (Children First) 
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5. การสนับสนุนการสร้างและขยายผลนวัตกรรมการจัดการศึกษา  
เช่น อาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา) การใช้แอปพลิเคชัน iSEE  
ในการติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนในแต่ละพื้นท่ี การพัฒนาส่ือ 
และแหล่งการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น 

‘ปัจจัยแห่งความส�าเร็จ’ ของการจัด 
การศึกษาเพือ่แกไ้ขปัญหาความเหลือ่มล�า 
ทางการศึกษาในพื้นที่ ภายใต้แนวคิด 
ปวงชนเพือ่การศึกษา และการใช้ชุมชน 
เป็นฐานในการท�างาน จึงอยู่ที่การให้ 
‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น’ เป็น  
‘จดุจดัการ’ ประสานความร่วมมือจาก 
ทกุภาคส่วน   

ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ‘จุดจัดการ’ ประสานความร่วมมือจากทุกภาคสว่น 
ท้ังในและนอกพื้นท่ีในลักษณะของ ‘การถักทอเป็นเครือข่ายความร่วมมือ 
ท่ีเข้มแข็ง’ ร่วมมือกันระดมความคิดและการปฏิบัติงานบน ‘ฐานข้อมูล’  
ท่ีทันสมัย และสามารถติดตามสถานะของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลได ้
มีการก�าหนดบทบาทความรับผิดชอบของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ค�านึงถึง 
ความพร้อมของหน่วยงาน ทุนทางสังคมและบริบทของพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นท่ีมีอยู่เป็น 
กลไกส�าคัญในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาค (Equity)  
และเพื่อความเป็นเลิศ (Excellence) ควรให้ความส�าคัญกับ

1. การรณรงค์สื่อสารเชิงรุกให้คนในสังคมตระหนักถึงความส�าคัญของ 
การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย การจัดการศึกษา 
ส�าหรับกลุ่มที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ และการส่งเสริมการเรียนรู้ 
ตลอดชวีติ รวมท้ังสร้างความเชือ่ม่ันในศกัยภาพของท้องถิน่ในการจัดการศกึษา  
การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะอาชีพได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 

2. การสนับสนุนการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชน 
ท้องถิ่นมีอิสระในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น ปรับแก้ไขระเบียบ 
ปฏิบัติ ท่ีเป ็นอุปสรรคต่อการท�างานให้เกิดความคล่องตัวภายใต้หลัก 
ธรรมาภิบาล

3. การพัฒนาระบบข้อมูลของพื้นที่ให้เป็นเอกภาพส�าหรับติดตาม 
ดูแลเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล 
เพื่อใช้ในการวางแผนการจัดการศึกษาของพื้นท่ี ก�าหนดมาตรการ/รูปแบบ 
บริการ และจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 
ที่แท้จริง 

4. การส่งเสริมความร่วมมือเป็นหุ ้นส่วนการพัฒนาของทุกภาคส่วน 
ทีเ่ป็นรปูธรรมชดัเจน เน้นการท�างานท่ียดืหยุ่นคล่องตวั มีความคดิสร้างสรรค์ 
มุ่งผลส�าเร็จเป็นหลัก มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมี 
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างภาคีเครือข่าย
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ความเสมอภาคทางการศึกษาถือเป็นวาระส�าคัญของประเทศไทย 
นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 เป็นต้นมา เนื่องจากมีการจัดท�าปฏิญญาสากลว่าด้วย 
การศึกษาเพ่ือปวงชน (World Declaration on Education for All) 
หรือ ‘ปฏิญญาจอมเทียน’1 ของประเทศสมาชิกที่ต้องการให้เด็กและเยาวชน 
ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึง หลังจากนั้น เป้าหมายการศึกษา 
เพื่อปวงชนได้พัฒนามาเป็น 1 ใน 8 ของเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ 
(Millennium Development Goals: MDGs) ในปี พ.ศ. 2555  
และเป ็น 1 ใน 17 เป ้าหมายการพัฒนาท่ียั่ งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ในวาระการพัฒนาของประเทศสมาชิก 
องค์กรสหประชาชาติ ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปี (พ.ศ. 2558-2573)  

ในการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษา (World Education  
Forum 2015) ณ เมืองอินซอน ประเทศเกาหลีใต้ ได้มีการประเมิน 
ความก้าวหน้าในการด�าเนินงานตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 
และให้การรับรองปฏิญญาอินซอนว่าด้วยการศึกษาปี 2030 ท่ีมีเป้าหมาย 
ให้ทุกประเทศสมาชิกต้องบรรลุภายใน พ.ศ. 2573 ตามเป้าหมาย 
การพัฒนาท่ียั่งยืนเป้าหมายท่ี 4 (SDG4) : Quality Education  
สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุมและ 
เท่าเทียมกัน และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 

บทน�า

1 ประเทศไทยร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนกับประเทศสมาชิก 
องค์การศกึษาวทิยาศาสตร์และวฒันธรรมแห่งสหประชาชาต ิ(UNESCO) ณ หาดจอมเทียน จังหวดัชลบรุี 
เมื่อปี 2533 มีประเทศสมาชิกเข้าร่วมลงนามกว่า 200 ประเทศ 

การจดัท�าปฏญิญาสากลว่าด้วยการศกึษาเพือ่ปวงชน 
(World Declaration on Education for All)  
หรือ ‘ปฏิญญาจอมเทียน’ พ.ศ. 2533
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ขณะเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2559 รัฐบาลไทยได้น�าเสนอร่างปฏิญญา 
อาเซียน 2016 ว่าด้วยการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษา (ASEAN 
Declaration on Strengthening Education for out-of-school 
Children and Youth : OOSCY) ให้ผู้น�าอาเซียนท้ัง 10 ประเทศ 
ร่วมลงนามและประกาศใช้ ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว ส�าหรับใช้เป็นกรอบการท�างานเพื่อลดความเหล่ือมล�้าทาง 
การศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค

แม้ว่าตลอดระยะเวลา 3 ทศวรรษท่ีผ่านมา การด�าเนินงานของ 
ประเทศต่างๆ ทั่วโลกตามเป้าหมายดังกล่าวจะมีความก้าวหน้าอย่างเด่นชัด 
ในหลายๆ ด้าน แต่ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษายังคงมีอยู่ ข้อมูล 
จาก The UNESCO Institution for Statistics (UIS) ชี้ให้เห็นว่า 
ในปี พ.ศ. 2559 มีเด็กและเยาวชนท่ัวโลกมากถึง 263 ล้านคน 
หรือประมาณ 1 ใน 5 ของประชากรวัยเรียนท่ัวโลกท่ีไม่ได้รับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน/หลุดจากระบบการศึกษากลางคัน และท่ีน่าเป็นห่วงคือแม้ว่า 
จ�านวนจะมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง (จากจ�านวน 377.5 ล้านคน 
ในปี พ.ศ. 2543) แต่อัตราการลดลงอยู่ในระดับน้อยมาก สะท้อนให้เห็นว่า 
ความก้าวหน้าในการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเริ่มชะลอตัวลง 
ตัวเลขเด็กนอกระบบเริ่มมีแนวโนม้เพิ่มสูงขึ้นอีกครั้ง จึงต้องร่วมกันคน้หา 
แนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ส�าเร็จภายในปี ค.ศ. 2030 ตามเป้าหมาย  
SDG4 ในอีก 10 ปีข้างหน้านี้

ส�าหรบัประเทศไทยเอง แม้จะได้รบัการยกย่องจากองค์การ UNESCO 
ว่ามีความมุ่งม่ันพัฒนาการศึกษาเป็นอย่างดี แต่ปัญหาการศึกษาท่ีส�าคัญๆ 
ยังเป็นเรื่องเร่งด่วนท่ีต้องด�าเนินการอย่างจริงจังต่อไป ยังมีเด็กและเยาวชน 
มากถึง 6.7 แสนคนอยู่ในกลุ่มที่ได้รับผลจากความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
ขณะเดียวกันต้องเน้นพัฒนาคุณภาพเพื่อยกระดับการศึกษาสู่ความเปน็เลิศ 
และส่งเสรมิการเรยีนรู้ตลอดชวีติภายใต้ระบบสนบัสนนุท่ีมปีระสิทธิภาพด้วย  

ภายใต้สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาของโลกท่ีมีความ 
ท้าทายและซับซ้อนมากขึ้น ขณะท่ีงบประมาณของภาครัฐและเงินบริจาค 
กลับมีแนวโน้มลดลง และผลการศึกษาของ UNESCO สะท้อนว่าหลาย 
ประเทศยังเน้นการแก้ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางการศึกษาด้วยการพ่ึงพา 
กลไกรัฐเป็นหลัก ท�าให้บางปัญหาท่ีเกิดจากบริบทเชิงพื้นท่ีไมไ่ด้รับการแก้ไข 
จริงจัง จึงมีความพยายามของผู้เกี่ยวข้องจากภาคส่วนต่างๆ ในการค้นหา 

‘นวัตกรรม’ หรือมาตรการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
ท่ีลงทุนน้อยแต่ได้ผลมาก สามารถขยายผลเชิงนโยบายและด�าเนินการ 
ในวงกว้างได้อย่างทั่วถึง 

เอกสารฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือน�าเสนอให้เห็นถึงความส�าคัญของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะเป็นองค์กรหลักในการลดความเหลื่อมล�้า 
และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับพื้นท่ี ส�าหรับใช้ประกอบ 
การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา : ปวงชนเพื่อ 
การศกึษา (All for Education) ระดบัภูมิภาคเอเชยีแปซฟิิก ในโอกาสครบรอบ  
30 ปีปฏิญญาจอมเทียน โดยสาระส�าคัญของเอกสารประกอบด้วย 4 ส่วน 
ได้แก่ 

1.  สถานการณ์ความเหลื่อมล�าทางการศึกษา
 และการด�าเนินงานที่ส�าคัญของไทย 
2.  การจัดการศึกษาของท้องถิ่น โดยท้องถิ่นและเพ่ือท้องถิ่น  
3. บทเรียนการท�างานของท้องถิ่นในการลดความเหลื่อมล�า   
 และสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
4.  สรุปและข้อเสนอแนะ 



1312 สานพลังท้องถิ่น ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

สถานการณ์ความเหลื่อมล�า
ทางการศึกษา และการด�าเนินงาน 
ที่ส�าคัญของไทย

1  1.1  
 สถานการณ์ความเหลื่อมล�้าทางการศกึษาในประเทศไทย

ความเหลื่อมล�้าเป็นหนึ่งในปัญหาส�าคัญของการศึกษาไทยท่ีการปฏิรูป 
การศึกษาทุกยุคทุกสมัยพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง แม้จะดีขึ้นบ้าง แต่ก็ยัง 
ไม่ก้าวหน้าเท่าท่ีควร2 ทรัพยากรทางการศึกษาท่ีดียังกระจุกตัวอยู่ในบาง 
พื้นท่ี และมีเพียงคนบางกลุ่มท่ีสามารถเข้าถึงได้ แม้ว่าเด็กและเยาวชนไทย 
จะเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ปวช. 
ได้มากข้ึนก็ตาม3 แต่มีเพียงร้อยละ 5 ของผู้ท่ีมาจากกลุ่มครอบครัวยากจน 
เท่านั้นท่ีมีโอกาสได้ศึกษาต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึน ขณะเดียวกัน 
ความเหล่ือมล�้าในเชิงคุณภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เม่ือเปรียบเทียบท้ังในมิติ 
ขนาด (สถานศึกษาขนาดใหญ่กับขนาดเล็ก) มิติในเมืองกับนอกเมือง  
มิติความแตกต่างระหว่างภูมิภาค รวมถึงมิติทางเศรษฐานะของผู้เรียนและ 
ครอบครัว ยกตัวอย่าง ผลการทดสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
ของโรงเรียนขนาดใหญ่สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็กประมาณร้อยละ 32 
ในปี 2560 (เม่ือเทียบกับปี 2552 ซึ่งต่างกันเพียงร้อยละ 14 แสดงวา่ 
ความเหลื่อมล�้าเพ่ิมสูงข้ึนกว่าเดิม) คะแนนในระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
และมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ของภาคใต้และภาคเหนือสูงกว่าของภาคกลาง 

ในส่วนนี้จะน�าเสนอให้เห็นภาพรวมของปัญหาความเหลื่อมล�้าทาง 
การศกึษาของประเทศไทย และตวัอย่างการด�าเนนิงานของกลไกและหน่วยงาน 
ส�าคญัในการลดความเหลือ่มล�า้และสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาในช่วง 
ท่ีผ่านมา ซึ่งต้องเผชิญกับความท้าทายใหมจ่ากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของไวรัส COVID–19 ท่ีอาจท�าให้ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา 
ทวีความรุนแรงมากขึ้นถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดี 

2 รายงานสุขภาพคนไทย หัวข้อ ‘สองทศวรรษการปฏิรูปการศึกษาไทย ความล้มเหลวและความส�าเร็จ’ 
จัดท�าโดย สถาบันวิจัยประชากรและสังคม (วปส.) มหาวิทยาลัยมหิดล ส�านักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และส�านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.), ปี 2563 
3 ที่มา: กสศ.
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และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คนมีฐานะได้เรียนโรงเรียนดีกระจุกตัวกัน 
ในเมืองเป็นกลุ่มที่มีผลคะแนนสอบ PISA สูง 

คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ท่ีคณะรัฐมนตร ี
แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อใหจ้ัดท�าแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา4 ได้ระบุถึง 
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาไว้ว่า ‘ในภาพรวมยังคงมีความ 
เหลื่อมล�้าสูง ผู ้เรียนได้เข้าเรียนไม่ครบทุกคน มีปัญหาการออกกลางคัน 
และผู ้ท่ีมีความต้องการจ�าเป็นพิเศษ ท้ังผู ้พิการ ผู ้ด ้อยโอกาส และผู ้มี 
ความสามารถพเิศษยงัไม่ได้รบัการพฒันาอย่างเหมาะสม ประชากรวยัแรงงาน 
ยังมีการศึกษาต�่ากว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเป็นจ�านวนมาก รวมท้ังมี 
ความแตกต่างในเชิงคุณภาพของแต่ละโรงเรียน ทั้งเรื่องขนาดที่ตั้ง (ในเมือง/ 
นอกเมือง) ผู้บริหาร ครู และส่ือการเรียนการสอน การใช้ความได้เปรียบ 
ทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มครัวเรือนท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจในการ 
เข้าถึงสถานศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ ยิ่งท�าให้โอกาสและความเสมอภาค 
ทางการศึกษามีความเหล่ือมล�้าสูงขึ้น อีกท้ังโอกาสท่ีได้รับนั้นยังอยู่บนฐาน 
ของคุณภาพท่ีแตกต่างกัน น�าไปสู่การสร้างความเหลื่อมล�้าในการกระจาย 
รายได้ท่ีเพ่ิมมากขึ้นในระยะยาว’ และจากข้อมูลในปี 2559 พบว่า  
ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนวัยเรียน (อายุ 3-17 ปี) นอกระบบการศึกษา 
และเด็กเยาวชนท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาสในระบบการศึกษา 
มากกว่า 3 ล้านคนท่ัวประเทศ คณะกรรมการฯ จึงก�าหนดกลุ่มเป้าหมาย 
ที่จะสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา5 ดังนี้

4 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา จัดท�าโดยคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 
(พฤษภาคม, 2562) 
5 ดร.ไกรยส ภัทราวาท ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กองทุนเพื่อความ 
เสมอภาคทางการศึกษา, การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าจากสถานการณ์โลกสู่สถานการณ ์
ไทย ใน Guidebook องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลดความ 
เหลื่อมล�้า, วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, พ.ศ. 2562 

1) เด็กเล็ก 0-2 ปีท่ีอยู ่ในครอบครัวท่ีมีรายได้ต�่าท่ีสุดร้อยละ 40 
ของประเทศมีอยู่ประมาณ 770,000 คน

2) เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ประกอบด้วย เด็กก่อนวัยเรียน 
ท่ียังไม่ได้รับโอกาสทางการศึกษาก่อนวัยเรียน ซึ่งรัฐธรรมนูญก�าหนดให้รัฐ 
ด�าเนินการจัดให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายประมาณ 230,000 คน และเด็ก 
วยัเรยีนการศกึษาภาคบงัคบัท่ีอยู่นอกระบบการศกึษาประมาณ 200,000 คน 

3) เด็กและเยาวชนยากจนในระบบการศึกษา ประกอบด้วย เด็กก่อน 
วัยเรียนในโรงเรียนอนุบาลที่อยู่ในครอบครัวยากจนประมาณ 610,000 คน  
นักเรียนยากจนในระบบการศึกษาภาคบังคับทุกสังกัดประมาณ 1.8 ล้านคน 
นักเรียนพิการในระบบการศึกษาภาคบังคับประมาณ 340,000 คน  
และนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ท่ีมีฐานะยากจนประมาณ  
60,000 คน 

4) เยาวชนอายุ 15-17 ปีท่ีไม ่ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย  
ปวช. หรือ กศน. หลังส�าเร็จการศึกษาภาคบังคับอันเนื่องมาจากปัญหา 
ความยากจนประมาณ 240,000 คน 

5) เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อายุ 18-25 ปีท่ีไม่ศึกษาต่อระดับ 
อุดมศึกษา ปวส. หรือ กศน. 

กลุ่มเป้าหมายสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

1. เด็กเล็ก 0-2 ปีที่อยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ต�าที่สุด
2. เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
3. เด็กเยาวชนยากจนในระบบการศึกษา
4. เยาวชนอายุ 15-17 ปีที่ไม่ศึกษาต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย  
 ปวช. หรือ กศน.
5. เยาวชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์อายุ 18-25 ปีที่ไม่ศึกษาต่อ   
 ระดับอุดมศึกษา ปวส. หรือ กศน.
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1.2
 การด�าเนินงานที่ส�าคัญของประเทศไทย
  

นกัการศกึษาและผู้ท่ีเกีย่วข้องในแวดวงการศกึษามคีวามเชือ่มัน่ว่า การลด 
ความเหลื่อมล�้าและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาจะเป็นกุญแจส�าคัญ 
ท�าให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพได้อย่างท่ัวถึง 
ช่วยเพ่ิมผลิตภาพและสร้างเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะเมื่อต้องเผชิญ 
กับความท้าทายจากโครงสร้างประชากรท่ีก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ภาวะ 
ความยากจนและขีดความสามารถในการแข่งขนัท่ีถดถอยลง ซึง่ล้วนเป็นกบัดกั 
ต่อการพฒันาประเทศท้ังส้ิน ด้วยเหตนุี ้ในช่วงท่ีผ่านมาหน่วยงานและผู้ท่ีเกีย่วข้อง 
กบัการจดัการศกึษาจงึมีความพยายามด�าเนนิการในเรือ่งนีห้ลายประการ อาทิ 

• คณะกรรมการอสิระเพือ่การปฏริปูการศกึษา (กอปศ.) ก�าหนดวตัถปุระสงค์ 
ของการปฏิรูปไว้ 4 ด้าน โดยหนึ่งในวัตถุประสงค์นั้นเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา (reduce disparity in education) ประกอบดว้ย 
(1) โอกาสในการเข้าถงึการศกึษาและเทคโนโลยท่ีีสนบัสนนุการเรยีนรู ้(equity  
in access) (2) โอกาสในการได้รับทางเลือกในการศึกษาและการพัฒนา 
การเรยีนรู้ท่ีเหมาะสมกบัศกัยภาพของผู้เรยีน (equity in choosing appropriate  
process in education) (3) โอกาสในการได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ 
และการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับศักยภาพตาม 
ความถนัดของผู้เรียน (equity in benefiting from aptitude-based  
quality education) ท้ังในและนอกระบบการศึกษา รวมถึงการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ

• กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศ.) ท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม พ.ร.บ. 
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้น�าเอากรอบการจัด 
กลุ่มเป้าหมายของ กอปศ. ท้ัง 5 กลุม่ตามหัวข้อ 1.1 (หน้า 15) มาท�างานร่วมกบั 
หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชนและชุมชน เพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในประเทศไทย มุ ่งให้ความช่วยเหลือเด็ก 
และเยาวชนด้อยโอกาสทางการศึกษาและขาดแคลนทุนทรัพย์ท่ัวประเทศ 
ซึ่งจ�าแนกเป็นกลุ่มเป้าหมาย 7 ประเภทย่อยที่มีจ�านวนกว่า 4.3 ล้านคน

ที่มา: ข้อมูลแผน กสศ. ปี 2563
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กสศ. ได้สนบัสนนุโครงการเพือ่ช่วยเหลอืกลุ่มเป้าหมายเหล่านี ้ท้ังทางตรง 
และทางอ้อม อาทิ 

(1) โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข 
(2)  โครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ช่วยเหลือเด็กที่หลุดออกนอกระบบ 
(3) โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงเพื่อให้ทุนเรียนต่อ ปวช. ปวส.  
 ส�าหรับนักเรียนยากจนที่เรียนดี
(4) โครงการพัฒนาสถาบันต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยเพื่อ 
 ดแูลพฒันากลุ่มเดก็เลก็ท่ียากจน และเตรยีมความพร้อมให้สามารถเรยีนรู ้
 ได้อย่างเต็มศักยภาพเมื่อเข้าสู่ระบบการศึกษา 
(5) โครงการสร้างโอกาสทางการศกึษาส�าหรบันกัเรยีนในพืน้ท่ีห่างไกลเป็นคร ู
 รุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) 
(6) โครงการทุนพฒันาเตม็ศกัยภาพสายอาชพี ให้ทุนเรยีนต่อปรญิญาตรถีึง 
 ปริญญาเอกแก่นักศึกษายากจนท่ีเรียนดีท่ีก�าลังใกล้จบ ปวส. หรือ 
 อนุปริญญาสายอาชีพ 
(7) โครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่าง 
 ต่อเนื่อง (TSQP) 
(8) โครงการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ในโรงเรียนเพื่อเติบโต 
 เป็นแรงงานคุณภาพยุค 4.0 ของเยาวชนไทย 
(9) โครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาทักษะแรงงานท่ีขาดแคลน 
 ทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 

ส�าหรับการจัดการศึกษาเชิงพ้ืนท่ี (Area-Based Education) นั้น 
ในช่วงท่ีผ่านมา กสศ. ได้จัดท�าโครงการในพื้นท่ีน�าร่อง 20 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�าปาง น่าน แพร่ สุโขทัย พิษณุโลก ขอนแก่น 
มหาสารคาม สุรินทร์ อ�านาจเจริญ อุบลราชธานี นครราชสีมา กาญจนบุรี 
นครนายก ระยอง สุราษฎร์ธาน ีภเูกต็ ยะลา และสงขลา โดยร่วมกบัหน่วยงาน 
ภาครัฐ ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และภาควิชาการ ในการสร้างกลไก 
ความร่วมมือระดับจังหวัด พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการวางแผน ติดตามและ 
ให้ความช่วยเหลือเป็นรายบุคคล ก�าหนดมาตรการติดตามให้ความช่วยเหลือ 
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้จังหวัดมีขีดความสามารถในการจัดการศึกษาส�าหรับ 
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

เพื่อให้สามารถแก้ปัญหาเชิงระบบได้อย่างยั่งยืน กสศ. พัฒนาระบบ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ (แอปพลเิคชนั iSEE) เป็นฐานข้อมลูส�าหรบัการป้องกนั 
(OOSCY Prevention) ไม่ให้เด็กและเยาวชนกลุ่มเส่ียงต้องหลุดออกนอก 
ระบบการศกึษา ผ่านโครงการเงินอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษอย่างมีเง่ือนไข 
ซึ่งสามารถช่วยเหลือไปไดแ้ล้วประมาณ 700,000 คน ควบคู่กับการแก้ไข 
เร่งด่วน (OOSCY Correction) ด้วยการค้นหาและส่งต่อให้เด็กกลับเข้าสู่ 
ระบบการศึกษาและอาชีพ ส่วนกลุ่มท่ียังไมพ่ร้อมคืนสู่ระบบการศึกษาก็จะ 
เข้าสู่กระบวนการเยยีวยาฟ้ืนฟจูากทีมสหวชิาชพีต่อไป โดยในปี พ.ศ. 2562  
กสศ. สามารถช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ทันที 5,000 คน จากจ�านวนเดก็เยาวชน  
(3-17 ปี) ท่ีอยู่นอกระบบการศกึษา 670,000 คนท่ัวประเทศ 
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 1.3 
 สถานการณ์ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อปญัหาความ 
 เหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
  

วกิฤตการณ์แพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ไม่เพยีงแต่ส่งผลต่อสุขภาพ 
และชีวิตความเป็นอยู่ของคนทั่วโลกเท่านั้น แต่ยังท�าให้ปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษาขยายกว้างเพิ่มขึ้นไปอีก ในท่ีนี้ขอยกผลการส�ารวจและศึกษา 
ผลกระทบของไวรัส COVID-19 ของหน่วยงานต่างๆ มาน�าเสนอ ดังนี้ 

• รายงานการศึกษาขององค์กรการกุศล Education Endowment 
Foundation (EEF) พบว่า ความคืบหน้าของการลดช่องว่างระหว่าง 
เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาสในประเทศอังกฤษกับกลุ ่มเพื่อน 
ร่วมชั้นเรียนท่ัวไปในช่วงเกือบ 10 ปีท่ีผ่านมา อาจจะสูญหายไปในช่วง 
เวลาไม่กี่เดือนเพราะการระบาดของไวรัส COVID-19  

• ในภูมิภาคเอเชีย การใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลและแพลตฟอร์ม 
ทางการศึกษาออนไลนต์่างๆ ต้องเผชิญกับปัญหาความเหล่ือมล�า้ในการ 
เข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม่เท่าเทียมกัน หรือ ‘Digital Divide’ 
แม้จะยังไม่มีตัวเลขท่ีประเมินออกมาแน่ชัด แต่ผู ้เชี่ยวชาญหลายฝ่าย 
ยอมรบัว่าหลายประเทศในเอเชยียงัมปัีญหาเข้าไม่ถงึสัญญาณอนิเทอร์เนต็ 
ท�าให้การเรียนการสอนออนไลน์ไม่ราบรื่น ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นไม่เพียงท�าให ้
เด็กเยาวชนต้องเรียนล้าหลังไม่ทันเพื่อนเท่านั้น แต่เด็กเยาวชนกลุ่มนี ้
ยังมีความเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบการศึกษาอีกด้วย

• การส�ารวจของ OECD6 ในกลุ่มนักเรียนอายุ 15 ปีกว่า 600,000 คน 
จาก 79 ประเทศทั่วโลก (รวมประเทศไทย) พบว่ามีความเหลื่อมล�้าของ 
การเข้าถึงส่ิงแวดล้อมท่ีเหมาะสมส�าหรับการเรียนรู้ในระบบออนไลน์ 
เช่น บ้านไม่เอื้ออ�านวยตอ่การเรียนหนังสือ ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ 

6 การส�ารวจขององค์กร OECD ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด โดยจัดท�ากรอบ
แนวทางส�าหรบัภาคการศกึษาในการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ COVID-19 (A framework to guide 
an education response to the COVID-19 Pandemic of 2020) 

ในการเรียน มีเด็กไทยท่ีเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ตเพียง 
ร้อยละ 57.8 และ 43.4 ตามล�าดับ และเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ 
ร้อยละ 81.6 แต่นักเรียนในกลุ่มเศรษฐานะล่างสุดมีเพียงรอ้ยละ 57 
ท่ีบ้านมีการเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต อาจเป็นเพราะไม่มีเงินสมัคร 
สมาชิก หรืออยู่ในบริเวณห่างไกลกว่าที่สัญญาณจะเข้าถึง   

• รายงานของ Kenan Foundation Asia7 ระบุผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ 
การศึกษาไทยว่า วิกฤติ COVID-19 จะยิ่งเปิดให้เห็นความไม่เท่าเทียม 
และความเหลื่อมล�้าในทุกมิติมากยิ่งขึ้น เพราะการเรียนทางไกล/เรียน 
ออนไลน์อาจเป็นไปไม่ได้ส�าหรับเด็กและเยาวชนบางกลุ่ม เนื่องจากเข้า 
ไม่ถึงอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษา ผู้เรียนอาจไม่ได้มีความพร้อม 
ท่ีจะเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกคน และถ้าเป็นการส่ือสารทางเดียว 
จากครจูะท�าให้เป็นการเรยีนรู้ท่ีน่าเบือ่และไร้ประสิทธิภาพ นอกจากนีพ่้อแม่ 
จ�านวนมากไม่สามารถท�าหน้าท่ีเป็นครูชั่วคราวเพื่อสอนเด็กในบ้านได้  
เพราะต้องออกไปหารายได้   

• การท่ีเด็กต้องออกจากโรงเรียนติดตอ่กันนานๆ อาจเป็นผลให้ความรู้ 
ถดถอยไปมาก โดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส นักเรียนท่ีมีความ 
บกพร่องทางการเรียนรู้ เด็กท่ีต้องพึ่งพิงอาหารกลางวันจากทางโรงเรียน 
เด็กทีต่้องการการดูแลจากครูอย่างใกล้ชิด เด็กกลุ่มยากจนและเปราะบาง 
เด็กที่ขาดแคลนทรัพยากรไม่มีคอมพิวเตอร์/อินเทอร์เน็ต ไม่ได้อยู่กับพ่อ 
แม่ผู้ปกครอง สภาพแวดล้อมในบ้านมปัีญหา เช่น ยาเสพตดิ ความรนุแรง 
ในครอบครัว ฯลฯ มีโอกาสจะได้รับผลกระทบที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง8 

7 What lessons from the Coronavirus Pandemic will shape the future of  
education 3 Consequences of COVID-19 ON Thai Education by Conrad  
HughesCampus & Secondary School Principal, La Grande Boissiere, International  
School of Geneva, (6 May 2020.) from https://www.weforum.org/agenda/2020/05/ 
covid19-lockdown-future-education/

8 ดร.ภูมิศรัณย์ ทองเลี่ยมนาค ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาค  
ทางการศึกษา กสศ. (13 เมษายน 2563) 
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• การส�ารวจผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดโรค COVID-19 ในกลุ่ม 
เป้าหมายผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษ9 ของ กสศ. พบว่าการไม่ม ี
อาหารรับประทานคือปัญหาเร่งด่วนท่ีสุด เพราะมีแนวโน้มท่ีครอบครัว 
จะมีรายได้ลดลงหรือไม่มีรายได้เลย ท�าให้เด็กและเยาวชนกลุ่มนี้ต้อง 
เผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาท่ีรุนแรงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ ในเบื้องต้นจึงต้องบรรเทาความเดือดร้อนและป้องกันการหลุด 
ออกจากระบบการศึกษาในปีการศึกษานี้ด้วยการให้ความช่วยเหลือ 
นักเรียนในครอบครัวยากจนพิเศษท่ีได้รับผลกระทบในระดับรุนแรง  
โดยเฉพาะด้านโภชนาการ อาหาร นม และน�้าสะอาด 

9 สถาบันวิจัยเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ร่วมมือกับ สพฐ. ท�าการส�ารวจผลกระทบจาก 
สถานการณ์ระบาดโรค COVID-19 ในกลุ่มเป้าหมายผู้ปกครองนักเรียนยากจนพิเศษผ่านทางโทรศัพท ์
(Telephone Survey) จ�านวน 1,100 ตัวอย่างทั่วประเทศ (ระหว่างวันที่ 13-19 เมษายน 2563) 

การแพร่ระบาดของไวรัส COVID–19  
ยิ่งตอกย�าให้เห็นถึงปัญหาความเหลื่อมล�า 
ในการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีไม ่
เท่าเทยีม (Digital Divide) ซ่ึงส่งผลกระทบ 
ตอ่การจดัการเรียนการสอนผา่นแพลตฟอร์ม 
ออนไลน์อย่างเห็นได้ชัดยิ่งขึ้น 
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การจัดการศึกษาของท้องถิ่น 
โดยท้องถิ่น และเพ่ือท้องถิ่น

2  2.1
 กรอบแนวคิดในการจัดการศกึษา 
 เพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา
  
 ในภาพรวม การจัดการศึกษาของประเทศไทยให้ความส�าคัญกับ 
3 ส่วนหลัก ได้แก่
 1) การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
 ด้วยการสร้างโอกาสในการเข้าถงึการศกึษาและการเรยีนรู้ของคนทุกช่วงวยั  
 ทุกเพศ ทุกเชือ้ชาต ิโดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายท่ีต้องให้ความส�าคญัเป็นพเิศษ 
 เช่น เดก็ปฐมวัย เดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษา นกัเรยีนท่ีเส่ียงหลดุจาก 
 ระบบการศกึษา เดก็ยากจน เดก็พกิาร เดก็ด้อยโอกาส ฯลฯ เพือ่ไม่ท้ิงใครไว้ 
 ข้างหลัง
 2) การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเพื่อความเป็นเลิศ 
 ทั้งการพัฒนาคุณภาพครู หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศตวรรษที่ 21  
 การพฒันาสถานศกึษาเฉพาะทาง/โรงเรยีนอจัฉรยิะ (Smart School) ฯลฯ 
 3) การมีระบบสนับสนุนที่เอื้ออ�านวย 
 เช่น ระบบข้อมูลระดับพื้นท่ี กลไกสมัชชาระดับพื้นท่ี กองทุนช่วยเหลือ 
 เด็กยากจน ระบบ ICT เพื่อการศึกษา นวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ 
 (เช่น Sandbox) กลไกการตดิตามประเมนิผลรายบคุคล ฯลฯ เพือ่ให้การจดั 
 การศึกษาบรรลุผลท่ีคาดหวังท้ังในระดับปัจเจก ระดับชุมชน และระดับ 
 ประเทศ อาทิ ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา การมีทักษะอาชีพและผลิตภาพ  
 (Product) ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
 ประชาชนเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นต้น  

การลดความเหลือ่มล�า้และสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาต้องอาศยั 
ความรว่มมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่ีเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบท 
และความต้องการของชุมชนท้องถิ่น 
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จากประสบการณ์การท�างานท่ีผ่านมาของนานาประเทศได้บทเรียน 
ส�าคัญ คือ การแก้ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางการศึกษาด้วยการพึ่งพากลไก 
ภาครัฐเพียงฝ่ายเดียวไม่สามารถจัดการปัญหาได้อย่างยั่งยืน ต้องอาศัย 
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนด้วยแนวคิดปวงชนเพ่ือการศึกษา (All for  
Education) ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และองค์กร 
ระหว่างประเทศ ครอบคลมุตัง้แต่การเชือ่มโยงข้อมลูสารสนเทศ การบรูณาการ 
การท�างาน การแบ่งปันทรัพยากรท้ังคนและเงิน การติดตามประเมินผลท่ีม ี
ประสิทธิภาพและธรรมาภบิาล รวมถงึ ‘การใช้ท้องถิน่เป็นฐานในการท�างาน’ 
หรอืการปฏิรปูการศกึษาเชงิพืน้ที ่(Area-Based Education Reform: 
ABE) ซึ่งเป็นแนวทางสากลท่ีหลายประเทศท่ัวโลก รวมถึงประเทศไทย 
ก�าลังด�าเนินการอยู่ โดยเน้นการท�างานร่วมกันของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
สร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ี (Area-Based Educational 
Innovation) เพื่อขจัดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาและความยากจน 

ในเวทีนวัตกรรมท้องถิน่ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา (Equity 
Forum 2020) เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  
ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา 
ได้แสดงปาฐกถาพเิศษว่าด้วยการใช้ชมุชนท้องถิน่เป็นฐานในการท�างาน มปีระโยชน์ 
ต่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ดังนี้ 

1. การใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐาน เด็กและเยาวชนจะได้รับความส�าคัญ  
 เป็นอันดับหน่ึง (Children First)
2. การใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานช่วยส่งเสริมการบูรณาการ 
 การท�างานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานช่วยส่งเสริมให้เกิดนวตักรรม 
 การท�างานใหม่ๆ
4. การใช้ชุมชนท้องถิ่นเป็นฐานช่วยย่อโจทย์การแก้ปัญหา
 ความเหลื่อมล�าทางการศึกษาจากระดับประเทศสู่ระดับท้องถิ่น  
 รวมทั้งลดความซับซ้อนและขนาดของปัญหาลงให้จัดการได้งา่ยขึ้น

 2.2 
 บทบาทความส�าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ในการจัดการศึกษา 
   

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีข้อได้เปรยีบหลายประการในการสนบัสนนุ 
การปฏิรูปการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาให้ส�าเร็จได้จริง 
เม่ือเทียบกบัการด�าเนนิงานในระดบัประเทศ ภาพในหน้าถดัไปแสดงข้อเท็จจรงิ 
ทางสถิติของประเทศไทยในการจัดการปัญหาด้านความเหลื่อมล�้าทาง 
การศึกษาระดับจังหวัด ซึ่งสามารถท�าได้ง่ายกวา่ระดับชาติกว่า 100 เท่า 
ดังนั้น ถ้าทุกท้องถิ่นในประเทศไทยสามารถเริ่มด�าเนินการปฏิรูปพื้นท่ีของ 
ตนเองให้เกิดความเสมอภาคทางการศึกษาได้แล้ว ประเทศไทยก็จะมีโอกาส 
บรรลุเป้าหมายความเสมอภาคทางการศึกษาท่ียั่งยืนได้จริงภายในปี 2030  
ตามกรอบเป้าหมาย SDG4 

องค ์กรปกครองส ่วนท้องถิ่นในฐานะเปน็องค ์กรหลักระดับพื้นท่ี 
ท่ีมีบทบาทส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา เพราะม ี
อ�านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย (Legal Accountability) 
ท่ีจะต้องจัดบริการการศึกษาให้คนในพื้นท่ีสามารถใช้งบประมาณ บุคลากร 
และการด�าเนินงานได้อย่างมีเอกภาพและคล่องตัว ขณะเดียวกันยังมีความ 
รับผิดชอบทางการเมือง (Political Responsibility) เพราะสมัครใจ 
เข้ามาท�างานเพื่อท้องถิ่น จึงต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social 
Responsibility) ด้วยการดแูลรบัผดิชอบความเป็นอยู่ของประชาชนในพืน้ท่ี 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกมิติ 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีความได้เปรียบเพราะอยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้ว 
ย่อมมีความเข้าใจคน เข้าใจสังคมวัฒนธรรม รู้ถึงทุนทางสังคมที่มีอยู่ เข้าถึง 
ข้อมูลเชิงลึกท่ีช่วยในการประเมินจุดแข็ง-จุดอ่อน ปัญหา และความต้องการ 
ของคนในพื้นที่ได้ อีกทั้งสามารถตอบสนองได้ตรงจุดและรวดเร็ว ยกตัวอย่าง 
การค้นหานักเรียนกลุ่มเปราะบางในพ้ืนท่ี การพัฒนาหลักสูตรหรือวิธีการจัด 
การเรียนการสอนให้เหมาะกับนักเรียนกลุ ่มเป้าหมายได้ดีกว่าโรงเรียน 
ในสังกัดประเภทอื่นๆ นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมโยงกิจกรรมทางการศึกษา 
กับป ัญหาอื่นๆ ด ้วยการน�าป ัญหาท่ีเกิดขึ้นจริงในชุมชนมาสร ้างเป ็น 
‘ห้องปฏิบัตกิารทางสงัคม (Social Lab)’ เพือ่ให้เดก็ได้เรยีนรู้ท�าความเข้าใจ 
ชีวิตผ่านปัญหาของชุมชนและวิถีชีวิตจริงของคนในพื้นท่ี เช่น น�าอัตลักษณ์ 
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ท้องถิ่นมาใช้ในการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กและเยาวชน เป็นต้น
ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรมีบทบาทส�าคัญในการจัด 

การศึกษาให้ครอบคลุม ท่ัวถึง และมีคุณภาพ ต่อยอดสู่ความเป็นเลิศ 
ทางการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของพื้นท่ี ส่งเสริม 
โอกาสในการพัฒนาทักษะท่ีจ�าเป็นและการเรียนรู้ตลอดชีวิต เฝ้าระวังเด็ก 
และเยาวชนกลุ่มเส่ียงท่ีจะหลุดออกนอกระบบการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ 
เด็กและเยาวชนท่ีอยู่ในครอบครัวยากจนและด้อยโอกาสสามารถกลับเข้าสู ่
ระบบได้ 

ที่มา: ข้อมูลแผน กสศ. ปี 2563
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บทเรียนการท�างานของท้องถิ่น
ในการลดความเหลื่อมล�า 
และสร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

3
การสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อลดความเหลื่อมล�้าทาง 

การศึกษา ด้วยแนวคิดปวงชนเพื่อการศึกษา (All for Education) โดยให้ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ‘จุดจัดการ’ ของการใช้ชุมชนเป็นฐานในการ 
ท�างาน ในท่ีนีจ้ะน�าเสนอบทเรยีนและประสบการณ์ท�างานของแต่ละพืน้ท่ี ดงันี้

 3.1  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ต้นแบบของการจัดการศกึษาในท้องถิ่น 10  

10 ประมวลสรุปจากการน�าเสนอในหัวข้อ ‘เรื่องเล่านวัตกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาจาก 
ท้องถิ่น และการดูแลประชาชนทุกวัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 การเตรียมความพร้อมและ 
ให้ความช่วยเหลือเด็กวัยเรียนและครอบครัวภายหลังสถานการณ์’ ในเวทีนวัตกรรมท้องถิ่น ร่วมสร้าง 
ความเสมอภาคทางการศึกษา (ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์), เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 และเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารฉบับนี้ได ้ประมวลต้นแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี 
ความโดดเด่นในการจัดการศึกษาท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษา มุ ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ และเพื่อสร้างระบบสนับสนุน 
การจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ รวม 3 กรณี ดังนี้ 
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    กรณีศึกษาที่ 1 
    เทศบาลนครขอนแก่น
    ต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

 
การจัดการศึกษาตามแนวทางของเทศบาลนครขอนแก่นครอบคลุม 

ท้ังการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย โดยท่ีม ี
การด�าเนินงานท่ีน่าสนใจคือ ในเขตเทศบาลมีเด็กและเยาวชนท่ีหลุดออก 
จากระบบ และไปรวมตัวเป็นกลุม่แก๊งค์ต่างๆ หรือท่ีเรียกกันว่า เด็กแว้น- 
เด็กสก๊อย โดยมีแก๊งค์มังกรด�าเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุด เดิมทีเด็กและเยาวชน 
เหล่านี้ไม่มีความไว้วางใจภาครัฐท�าให้กลไกท่ีเป็นทางการไม่สามารถเข้าถึง 
ตัวเด็กได้ เทศบาลนครขอนแก่นจึงจัดท�าโครงการฟื้นฟูเยียวยาและพัฒนา 
คุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนชายขอบในเมือง โดยใช้กลไกท่ีไม่เป็นทางการ 
เข้ามาท�างาน คือ กลุ่มจิตอาสาและองค์กรเอกชน (กลุ่มเอ็นจีโอ) เข้าไป 
ติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กชายขอบให้กลับเข้าสู่ระบบอีกครั้ง เริ่มต้นจาก 
การสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ พูดคุย เลี้ยงข้าวกัน หรือการใช้ ‘นวัตกรรม 
เนื้อย่าง’ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ท่ีดีซึ่งกันและกันก่อน หลังจากนั้นจึงจัดค่าย 
รวมกลุ่มเด็กท่ีมีพลังอยากแสดงออกให้มาท�าความรู้จักกันผ่านกิจกรรมกีฬา 
การเข้าค่าย การอบรมอาชีพ การบ�าบัดยาเสพติด เรียกว่า โครงการบ้าน AF 
เพื่อพัฒนาเด็กชายขอบตามความถนัดและความชอบของแต่ละคน และมี 
การตัง้ศนูย์สร้างโอกาสเยาวชนชายขอบเพือ่ใช้เป็นท่ีพกัอาศยัของเดก็เยาวชน 
มีตารางกิจกรรมร่วมกันทุกวัน ท�าให้เด็กเยาวชนนอกระบบเข้าถึงได้ปีละ 
300 คน จากเด็กชายขอบทั้งหมดประมาณ 1,200 คน และมีเด็กชายขอบ 
กว่า 160 คนท่ีมีอาชีพ/ได้รับการบ�าบัด/พร้อมท่ีจะกลับไปหาครอบครัว 
นอกจากนี้เยาวชนบางคนได้รับการยกย่องให้เป็นแกนน�า/ต้นแบบเยาวชน 
ช่วยเป็นพี่เลี้ยงดูแลเด็กชายขอบอื่นๆ ใน 95 ชุมชน และร่วมท�างานเป็น 
สภาเด็กและเยาวชนเพื่อสอดส่องดูแลเด็กเยาวชนในพ้ืนท่ีไม่ให้หลงไปใช้ชีวิต 
ที่ผิดพลาด 

ขณะเดียวกัน เทศบาลนครขอนแก่นยังให้ความส�าคัญกับเด็กในระบบ 
ท่ีเรียนรูไ้ม่ทันเพื่อน โดยจัดท�าโครงการ ‘ครู หมอ พ่อแม่’ เพื่อให้ครู 
และผู ้ปกครองมีความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการเรียนและปัญหา 
สุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ ่น ให้ครูสามารถคัดกรองโรคทางจิตเวชเด็ก 

และใหค้วามช ่วยเหลือเบื้องต ้นกับเด็กท่ีมีป ัญหาการเรียนได ้อย ่างมี 
ประสิทธิภาพและท่ัวถึง เพื่อให้เด็กทุกคนมีโอกาสและเข้าถึงการเรียนรู ้
อย่างเท่าเทียมกัน (ปัจจุบันเด็กนักเรียนระดับประถมศึกษาในสังกัดเทศบาล 
จ�านวน 4,816 คน เป็นเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้ 418 คน 
มีปัญหา 262 คน และอีก 156 คนต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาต่อไป) 
นอกจากนีเ้ทศบาลนครขอนแก่นยงัจัดท�า โครงการอิม่ท้องอุ่นใจบ้านใกล้โรงเรยีน 
เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสังคมเอื้ออาทร ด้วยการจัดบริการอาหารกลางวันฟร ี
ที่โรงเรียนหรือชุมชนตามนโยบายคนขอนแก่นไม่ทิ้งกันอีกด้วย

ปัจจัยความส�าเร็จของเทศบาลนครขอนแก่นอยู่ที่ ‘การสร้างและถักทอ 
เครือข่าย’ ระดมงบประมาณและทรัพยากรจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ให้เข้ามา 
ร่วมด้วยช่วยกันลดความเหลื่อมล�้าและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
โดยเฉพาะในกลุ่มด้อยโอกาส กลุ่มเสี่ยงที่จะหลุดออกจากระบบ และกลุ่มที่มี 
ความต้องการพิเศษ
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    กรณีศึกษาที่ 2 
    เทศบาลนครเชียงราย
    ต้นแบบการจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

เทศบาลนครเชียงรายวางเป้าหมายท่ีจะดูแลประชาชนทุกคนเพื่อสร้าง 
ความเป็นเมอืงน่าอยู่อย่างยัง่ยนื โดยมเีป้าหมายการจัดการศกึษามุ่งให้เชยีงราย 
เป็นนครแห่งการเรียนรู้และสร้างคนเพื่อพัฒนาเมืองเชียงรายในอนาคตด้วย
การยกระดับการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ปัจจุบันเทศบาลนครเชียงราย 
ได้รับการประกาศให้เป็น ‘เมืองแห่งการเรียนรู ้ (Learning City)’11 

แห่งแรกของประเทศไทย และได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรองการเป็น
สมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู ้อย่างเป็นทางการ
จากสถาบันการเรียนรู ้ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute 
for Lifelong Learning: UIL)12 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2562  
ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการเป็นสมาชิกอย่างเต็มที ่
เพราะได้รับการสนับสนุนการด�าเนินงานเพื่อสรา้งเมืองแห่งการเรียนรู ้ 
ซึ่งเทศบาลนครเชียงรายนับเป็นตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีม ี
ความพร้อมในการขับเคลื่อนหน่วยงานในลักษณะเทศบาลแห่งการเรียนรู้ 

12 จากข้อมูล ณ วันท่ี 1 มกราคม 2562 ยูเนสโกมีจ�านวนสมาชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่ง 
การเรียนรู้รวมทั้งสิ้น 224 เมือง จาก 52 ประเทศ (ยังไม่รวมประเทศไทย) 

11 เมืองแห่งการเรียนรู้ (Learning City) หมายถึง เมืองท่ีมีการใช้ทรัพยากรในทุกภาคส่วนอย่างมี 
ประสิทธิภาพ มีการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
และส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู ้ตลอดช่วงชีวิต องค์การยูเนสโกได้สร้างเครือข่ายเมืองแห่ง 
การเรยีนรู้ (UNESCO Global Network of Learning Cities: GNLC) เพ่ือเป็นเครอืข่ายด้านนโยบาย 
ระดับนานาชาติท่ีมีบทบาทในการสร้างแรงบันดาลใจ สนับสนุนองค์ความรู ้และกรณีศึกษาเพ่ือ 
สนับสนุนการสร้างการศึกษาอย่างเท่าเทียมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยมีตัวอย่างเมือง 
แหง่การเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ เช่น เมืองเอสปู ประเทศฟินแลนด์ (Espoo, Finland) เมืองสวอนซี 
สหราชอาณาจักร (Swansea, United Kingdom) เมืองนัมยังจู สาธารณรัฐเกาหลี (Namyangju, 
Republic of Korea) เป็นต้น 
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ขณะเดียวกัน เทศบาลนครเชียงรายมุ ่งพัฒนาโรงเรียนในสังกัด 
เทศบาลผ่าน 3 แนวทางส�าคัญ คือ (1) ผู ้บริหารมีนโยบายสร้างความ 
เท่าเทียมและโอกาสทางการศึกษา ดูแลทุนทรัพย์ทางการศึกษาเพื่อพาเด็ก 
และเยาวชนในพืน้ท่ีไปสู่เป้าหมายด้านการศกึษาอย่างยัง่ยนื (2) สร้างคณุภาพ 
ทางการศึกษาในเขตเทศบาลผ่านการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่าย 
ต่างๆ และ (3) สร้างการเรียนรู้จากวัฒนธรรมท้องถิ่น สิ่งแวดล้อมและชุมชน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลทั้ง 8 แห่งเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2 แห่ง 
ท่ีเหลือเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา แต่ละแห่งจะมีเป้าหมายและ 
ความโดดเด่นแตกต่างกนัไป เช่น วชิาการ ภาษาต่างประเทศ ศลิปะ วทิยาศาสตร์ 
อาชีพ ฯลฯ จึงสร้างทางเลือกที่หลากหลายให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง 
ในพ้ืนท่ี โดยเทศบาลนครเชยีงรายให้การสนบัสนนุและประสานงานกบัสถาบนั 
การศึกษา/ฝึกอบรมและหน่วยงานภายนอกเข้ามาเสริมศักยภาพในการจัด 
การเรียนการสอน เชน่ ประสานกับสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ในการ 
น�าหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพและให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน 
เทศบาล 5

การพัฒนาโรงเรียนเทศบาล 6 เป็นตัวอย่างท่ีดีของการจัดการศึกษา 
เพื่อความเป ็นเลิศของโรงเรียนในสังกัดองค ์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

เทศบาลนครเชียงรายท�าหน้าท่ีสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียน แต่อ�านาจ 
ในการจัดท�าหลักสูตรและพัฒนานักเรียนเป็นของโรงเรียนท้ังหมด โดยมี 
กลไกส�าคัญคือ ครูและผู้สนับสนุนการเรียนรู้ประจ�าห้องเรียน (Learning 
Support Assistant) หรือครู LS ที่ท�าหน้าที่เป็นครูพี่เลี้ยงช่วยติดตามดูแล 
เด็กอย่างใกล้ชิดและติดต่อประสานกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง มีการสร้าง 
ระบบข้อมูลของนักเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาเป็นรายบุคคล 
รวมถึงการสร้างเครือข่ายทางวิชาการกับสถานศึกษาท้ังในและต่างประเทศ 
หลายรูปแบบ เช่น อบรมพัฒนาครู จัดค่ายแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ฯลฯ  
ส่งผลให้โรงเรียนเทศบาล 6 เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสายวิทยาศาสตร์ 
เต็มรูปแบบที่มีศักยภาพทางวิชาการสูง

นอกจากนี ้เทศบาลนครเชยีงรายยงัได้ขยายการเรยีนรู้ไปยงักลุ่มเป้าหมาย 
อื่นๆ เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมทั้งร่วมมือ 
กับองค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นใกล ้เคียง มหาวิทยาลัยแม ่ฟ ้าหลวง 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและสร้างรายได ้
ให้ครอบครัวในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของ COVID-19 

เทศบาลนครเชียงรายท�าหน้าทีส่นับสนุนงบประมาณ 
ใหโ้รงเรียน แต่อ�านาจในการจัดท�าหลักสูตร 
และพัฒนานักเรียนเป็นของโรงเรียนทั้งหมด  
โดยมกีลไกส�าคญั คอื ครูและผูส้นับสนุนการเรียนรู้ 
ประจ�าห้องเรียน (Learning Support Assistant) 
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    กรณีศึกษาที่ 3  
    เทศบาลนครภูเก็ต
    ต้นแบบระบบสนับสนุนทางการศึกษา

เทศบาลนครภูเก็ตเป็นตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน�าระบบ 
ข้อมลูสารสนเทศมาใช้ในการจดัการศกึษา เนือ่งจากเป็นจังหวัดท่ีมปัีญหาเดก็ 
หลุดออกจากระบบการศึกษาในสัดส่วนท่ีสูงมากจังหวัดหนึ่ง สาเหตุส�าคัญ 
เกิดจากการขาดระบบข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน อีกท้ังครูมีภาระงานเอกสารล้นมือ 
ท�าให้ไม่สามารถป้องกนัและแก้ไขปัญหาของเดก็เหล่านัน้ได้ เทศบาลนครภูเกต็ 
จึงจัดท�าโครงการจัดการศึกษาโดยใช้ระบบสารสนเทศขึ้น มีการร่วมมือกับ 
กสศ. และมหาวิทยาลัยนเรศวรในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
(Q-info) ใช้เก็บข้อมูลเพื่อติดตามนักเรียนเป็นรายบุคคลในโรงเรียนสังกัด 
เทศบาลรวม 7 แห่ง มีการเก็บข้อมูลการมาเรียนของนักเรียนเพื่อประเมิน 
ความเสี่ยงในการออกจากโรงเรียนกลางคัน เพราะถ้ามีอัตราการขาดเรียนสูง 
จะส่งผลให้มีความเส่ียงสูงตามไปด้วย ขณะเดียวกัน ยังช่วยสะท้อนคุณภาพ 
การศึกษาและผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน ท�าให้ครูและโรงเรียนสามารถให้ความ 
ช่วยเหลือนักเรียนได้ทันท่วงที เช่น ออกเยี่ยมบ้าน หารือกับผู้ปกครอง ฯลฯ  
และสามารถวางแผนพฒันานกัเรยีนตามศกัยภาพของแต่ละคน เช่น จัดกิจกรรม 
ภาคฤดูร้อนเพื่อดูความถนัดและความต้องการของเด็ก ท�าให้เด็กและเยาวชน 
ในพื้นท่ีเรียนรู้อย่างมีความสุข อยากเรียนอะไรต้องได้เรียน นอกจากนี้  
ระบบข้อมลูยงัช่วยลดภาระในการจดัการงานเอกสารและระบบรายงานข้อมูล 
ของครูและผู้บริหารสถานศึกษาได้อีกด้วย  

ผลการด�าเนินงานดังกล่าว ท�าให้อัตราการขาดเรียนลดลงถึงร้อยละ 30 
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาดีขึ้นกว่าร้อยละ 50 และสามารถลดค่าใช้จ่าย 
ด้านเอกสารได้เกือบแสนบาทต่อปีต่อโรงเรียน เทศบาลนครภูเก็ตจึงน�าข้อมูล 
ของทุกโรงเรียนในสังกัดมาใช้ในการท�างานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อวางแผน 
และก�าหนดทิศทาง/เป้าหมายการจัดการศึกษาของจังหวัดภูเก็ตในรูปของ 
‘พิมพ์เขียวการศึกษาเทศบาลนครภูเก็ต 2020 (Phuket Education 
Blueprint for 2020)’ นับเป็นกลไกการบูรณาการทางการศึกษาระดับ 
ท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน

ในช่วงเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จังหวัดภูเก็ต 
ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเปน็อย่างมาก เทศบาลนครภูเก็ต 
จึงได้ท�างานร่วมกับกองการแพทย์ กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข 
และจิตอาสา มีการแบ่งพื้นท่ีเป็นดาวกระจายแล้วลงพบปะพูดคุยกับกลุ่มคน 
ต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเส่ียงในชุมชน ในเบื้องต้นได้มีการบรรเทาสาธารณภัย 
ให้กับประชาชน ขณะเดียวกันยังได้ตรวจสอบ ติดตาม และให้ความช่วยเหลือ 
เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ไปด้วย 

ท้ังนี้ ผู ้บริหารเทศบาลนครของท้ัง 3 พื้นท่ีต้นแบบเห็นตรงกันว่า 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มีศกัยภาพเพยีงพอท่ีจะขบัเคลือ่นการจดัการศกึษา 
เพื่อลดความเหลื่อมล�้าในพื้นท่ีของตนเอง เพราะเป็นองคก์รท่ีอยู่ใกล้ชิด 
ประชาชนในพื้นที่อยู่แล้ว ย่อมจะรู้และเข้าใจปัญหา รู้จักคน รู้จักพื้นที่อย่างดี 
เพียงแต่ต้องปรับมุมมองและความคิดบางอย่างเสียใหม่ ไม่ยึดติดอยู่กับ 
ข้อจ�ากดัด้านงบประมาณและระเบยีบข้อบงัคบัมากเกินไป ต้องประเมนิจดุแขง็ 
ของพ้ืนท่ีและของ อปท. ได้ เช่น การมวีฒันธรรมช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่กนัและกนั 
ของคนในพื้นท่ี ความสามารถในการประสานความร่วมมือของผู ้บริหาร 
และเจ้าหน้าท่ี อปท. จนถักทอเป็นเครือข่ายความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
ในพื้นท่ีเพื่อท�างานร่วมกันตั้งแต่การก�าหนดเป้าหมายและกรอบการพัฒนา 
ด้านการศึกษาที่ชัดเจน สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของคนในพื้นที่ 
การบูรณาการการท�างานเพื่อแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าโดยไม่ท้ิงใครไว ้
ข้างหลัง การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาสูค่วามเป็นเลิศ และท่ีส�าคัญ 
คือ ต้องสร้างความรู้สึกร่วมและความเชื่อมั่นให้ทุกคนในพื้นท่ีว่าการพัฒนา 
การศึกษาจะท�าให้ลูกหลานของตนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น และท้องถิ่นได้รับ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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   3.2
 หลากหลายบทเรียนจากพื้นที่ : 
 ท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา13  

กสศ. ได้ประมวลบทเรียนการด�าเนินงานท่ีน่าสนใจของท้องถิ่นในพื้นท่ีต่างๆ 
โดยจ�าแนกตามวัตถุประสงคข์องการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยจัดท�าตารางสรุปให้เห็นถึงนวัตกรรมส�าคัญ หน่วยงาน 
รับผิดชอบและสรุปแนวทางการด�าเนินงานให้เห็นภาพโดยรวม 

13 ประมวลข้อมลูจากการสัมภาษณ์ผู้บรหิารและการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ (เสวนาห้องย่อย) ในเวทีการประชมุ 
ออนไลน์นวตักรรมท้องถิน่ ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศกึษา จดัโดย กสศ. เมือ่วันท่ี 8 มถินุายน 2563, 
เอกสาร ‘เปิดนวัตกรรมการศกึษาท้องถิน่ 13 พืน้ท่ีท่ัวไทย’ (เอกสารประกอบ The Equity Forum 2020)  
และเอกสาร ‘Guidebook องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อลด 
ความเหลื่อมล�้า’ ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า, (2562) 

นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ การด�าเนินงาน

กลุ่มที่ 1  
ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

การจัดการศึกษา
สัมมาชีพ

อบจ.สุรินทร์ กลไกตั้งแต่ระดับจงัหวดั 
จนถึงพื้นท่ีและเครือข่าย 
ร ่วมกั นพัฒนาความ 
สามารถในการประกอบ 
อาชีพส�าหรับนักเรียน 
มั ธยมศึ กษาตอนต ้น 
และประชาชนทั่วไป 

นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ การด�าเนินงาน

สมัชชาการศึกษาเพื่อ 
สร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

อบจ.สุราษฎร์ธานี จดัตัง้เครอืข่ายหน่วยงาน 
ต่างๆ และ อปท. แก้ปัญหา 
การศกึษาในส่วนท่ีภาครฐั 
ไม่สามารถด�าเนินการ 
ไดท่ั้วถึง เช่น การออก 
กลางคัน ความบกพร่อง 
ทางการเรยีนรู้ พฤตกิรรม 
ไม่เหมาะสม การเรียนรู ้
แบบ PLC การศกึษาเพือ่ 
อาชีพและการมีงานท�า 

การจัดการศึกษา
เพื่อช่วยเหลือ 
เด็กและเยาวชน 
นอกระบบ 

อบจ.ยะลา น�าเด็กท่ีหลุดจากระบบ 
การศกึษากลบัสู่ห้องเรยีน 
หรอืการศกึษานอกระบบ 
ส่งเสริมด้านอาชีพและ 
ช่วยเหลือเดก็ยากจน

อาหารกลางวัน
อิ่มละ 20 บาท 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย

อบต.ก�าแพง
และ ศพด.
บ้านท่าแลหลา สตูล

ผู้ปกครองและจิตอาสา 
ช ่วยประกอบอาหาร 
กลางวันให้เด็ก โดยซื้อ 
วัตถุดิบจากคนในชุมชน 
แ ล ะ มี โ ร ง พ ย า บ า ล 
และหน ่วยงานอื่ นให  ้
ค�าแนะน�าด้านโภชนาการ  
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นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ การด�าเนินงาน

การพัฒนาอาชีพ
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 

- อบต.หนองสนทิ และ 
สหกรณก์ารเกษตรฯ 
สุรินทร์
- อบต.โนนสมบูรณ์ 
และ กศน.บึงกาฬ
- เทศบาลรือเสาะ 
และวิทยาลัยชุมชน 
นราธิวาส
-อบต.แค และวสิาหกิจ 
ชุมชนจะนะ สงขลา

จดัการเรยีนรู้และพฒันา 
ทักษะอาชีพให้แก่ผู้ด้อย 
โอกาส คนพกิาร ผู้สูงอายุ 
เยาวชนท่ีหลุดออกจาก 
ระบบ และคนในชุมชน 
เพือ่ให้มอีาชพีและรายได้ 
เพิ่มขึ้น ส ่งเสริมให ้มี 
การใช ้ทุนของชุมชน 
ส ร ้า ง มู ล ค ่า เ พิ่ ม ใ ห  ้
ผลิตภัณฑ์และอนุรักษ์ 
ภมูปัิญญาท้องถิน่ 

กลุ่มที่ 2 
ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

การจัดการศึกษา
แบบ Montessori 
ใน ศพด.

เทศบาลเมืองร้อยเอด็ เ ท ศ บ า ล ร ่ว ม มื อ กั บ 
ผู ้เชี่ยวชาญส่วนกลาง 
และครู ในชุมชนปรับ 
รปูแบบการเรยีนการสอน 
และน�าวัสดุในท้องถิ่น 
มาปรับเป็นส่ือประกอบ 
การเรียน 

การส่งเสริมการเรียน
การสอนในโรงเรียน
ขนาดเล็กด้วย
เทคโนโลยีที่ทันสมัย

เทศบาลเมือง 
เขาสามยอด ลพบุรี

จดัให้นกัเรยีนชัน้อนบุาล- 
ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ไ ด ้ใ ช ้ 
คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต 
สมาร์ทโฟน และบูรณา- 
การแอปพลิเคชันต่างๆ 
ในการเรียนการสอน 
ทุก วิชาใช ้ Google  
Classroom ส่ือการ- 
เรียนการสอน จัดเก็บใน  
Cloud ฯลฯ

นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ การด�าเนินงาน

โรงเรียนกีฬาทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสง 
นครศรีธรรมราช

พัฒนาทักษะด้านกีฬา 
ตามความถนัดของเด็ก 
แต่ละคน พร้อมสนบัสนนุ 
ให้เป็นนักกีฬาเยาวชน 
และทีมชาต ิจดัห้องเรยีน 
และอบรมคร ูส�าหรบัเดก็ 
ท่ีมีความต้องการพิเศษ 
เช่น เด็กออทิสติก 

โรงเรียนผู้สูงอายุ  
‘แก่อย่างสง่า  
ชราอย่างมีคุณภาพ’ 

อบต.หัวง้ม เชียงราย จดัการเรยีนสัปดาห์ละครัง้ 
แก ่ผู ้สู งอายุ  โดยให ้ 
เ จ ้า ห น ้า ท่ี  ร พ . ส ต .  
พระสงฆ์ มาให้ความรู้/ 
แลกเปล่ียนเรื่องสุขภาพ 
อนามัย อาหาร และ 
ก า ร อ อ ก ก� า ลั ง ก า ย 
พุทธศาสนา ความรู ้ 
รอบตัว 

กลุ่มที่ 3 
ระบบสนับสนุนการศึกษา

กองทุน 10 บาท อบจ.เชียงใหม่ จั ดตั้ งภาคี เ ชี ย ง ใหม  ่
เพือ่การปฏิรปูการศกึษา 
ร ะ ด ม ทุ น โ ด ย ข อ รั บ 
บริจาคคนละ 10 บาท 
ในช ่วงเดือนมกราคม 
ของทุกป ี เพ่ือใช้เป็นทุน 
การศกึษา ประกอบอาชพี 
สร้างส่ือการเรยีนการสอน 
ฯลฯ ส�าหรับนักเรียน 
นกัศกึษา และสถานศกึษา
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นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ การด�าเนินงาน

ค่ายฝึกนักเรียน
ภาคฤดูร้อน

อบจ.พัทลุง จัดกิจกรรมการเรียนรู ้ 
ต า ม ค ว า ม ถ นั ด แ ล ะ 
ความสนใจของ เด็ ก 
และเยาวชน เพิ่มพูน 
ทักษะชวีติเพือ่ลดปัญหา 
พฤตกิรรมท่ีไม่พงึประสงค์  
และความเหลื่อมล�้าทาง 
การศกึษา 

One Data, 
One Organization, 
One Plan

ส�านักงานการศึกษา
จังหวัดนครนายก

บรูณาการการขบัเคลือ่น 
งาน โดยให้ส�านักงาน 
สถิติจังหวัดบูรณาการ 
ข้อมูล จัดท�าแผนด�าเนิน 
การ โดยแบ่งบทบาท 
ความรับผิดชอบและ 
งบประมาณ ก�าหนดเป็น 
วาระของจังหวัดและ 
สร ้างแนวร ่วมกับภาค 
ส่วนต่างๆ 

พื้นที่นวัตกรรม 
ทางการศึกษา 
(Education 
Sandbox) 

อบจ.ระยอง ท� า ง า น กั บ ก ลุ ่ม ภ า คี 
การศึกษาไทยสร้างเด็ก 
และ เยาวชนทุกกลุ ่ม 
ให ้เป ็นพลเมือง 4.0  
สร้างนวัตกรรมหลกัสูตร 
เฉพาะ ฯลฯ ให้โรงเรียน 
และครู มีอิสระในการ 
บริหารจัดการการเรียน 
ก า ร ส อ น ท่ี มุ ่ง เ น ้น 
สมรรถนะส�าคัญของ 
ผู้เรยีนตามความต้องการ 
เชิงพื้นที่ 

นวัตกรรม ผู้รับผิดชอบ การด�าเนินงาน

อาสาสมัครการศึกษา
(ราชบุรีโมเดล) 

โรงเรียนในเครือข่าย 
ของโครงการ
มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

ให้จิตอาสาเข้ามาเป็น 
อ า ส า ส มั ค ร ท� า ง า น 
ส นั บ ส นุ น โ ร ง เ รี ย น 
แ ล ะ ค รู เ พื่ อ ติ ด ต า ม 
ใ ห ้ค ว า ม ช ่ว ย เ ห ลื อ 
แนะน�านักเรียน ท้ังด้าน 
การเรียนรู ้ การดูแล 
สุ ขภาพ  ทั กษะชี วิ ต  
ทักษะอาชีพ และอื่นๆ 

กลุ่มที่ 1
ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้า

มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
1) การจดัการศกึษาสมัมาชพี โดยองค์การบรหิารส่วนจงัหวัดสรุนิทร์ 
ประชาชนส่วนใหญ่ในจังหวัดสุรินทร์จบการศึกษาเพียงระดับชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนต้น มีเด็กที่ออกจากระบบการศึกษากลางคันจ�านวนมาก ท�าให้เด็ก 
ไม่มีศกัยภาพในการประกอบอาชพี จงึได้รบัค่าตอบแทนต�า่ ส่งผลให้มีคณุภาพ 
ชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร  

อบจ.สุรินทร์จึงร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นท่ีจัดท�า ‘โครงการจัดการ 
ศึกษาเพื่อสัมมาชีพ’ โดยมีกลไกการจัดการ 3 ระดับ คือ ระดับจังหวัด 
มีผู ้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน ระดับอ�าเภอมีนายอ�าเภอเป็นประธาน 
และระดับพื้นท่ีมีนายกองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นเป็นประธาน คณะท�างาน 
ประกอบด้วย อบจ.สุรินทร์ อบต. ตา่งๆ และส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ท�าให้การจัดกิจกรรมต่างๆ สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งจังหวัด 

ท้ังนี้ มีรายละเอียดการด�าเนินงานและผลท่ีเกิดขึ้นในแตล่ะกลุ่ม แต่ละ 
กรณีศึกษาที่น่าสนใจ กล่าวคือ 
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ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเชิงพ้ืนที่ของจังหวดัสุรินทร์
แบ่งเป็น 6 ด้าน คือ 

1. ส่งเสริมให้เดก็เป็นคนเกง่ ดี มงีานท�า 
2. พัฒนาสตปัิญญา 
3. ส่งเสริมสุขภาพ 
4. พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
5. พัฒนาทักษะชีวติ
6. ส่งเสริมอาชีพ 

 การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาของ 
จังหวัดสุรินทร์ เน้นไปท่ีการพัฒนาทักษะอาชีพให้เด็กท่ีหลุดออกจากระบบ 
การศึกษาในสาขาท่ีตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานควบคู ่ไปกับ 
การพฒันาความสามารถในการประกอบอาชพีขัน้พืน้ฐานให้เดก็ท่ีอยู่ในโรงเรยีน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาการออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มเส่ียง ลดความเหลื่อมล�้า 
ทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของคนในพื้นที่ 
 แผนการจัดการศึกษาเพื่อสัมมาชีพ ประกอบด้วย การจัดหลักสูตร 
พัฒนาความสามารถพืน้ฐานในการประกอบอาชพีส�าหรบันกัเรยีนมธัยมศกึษา 
ตอนต้นในโรงเรียนที่มีความพร้อม เช่น การเกษตร ทอผ้าไหม ท�าเครื่องเงิน 
การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ฯลฯ ปัจจุบันมีโรงเรียนท่ีใช้หลักสูตรการเกษตร 
ของจังหวัด 6 โรงเรียน หลักสูตรวัฒนธรรม 1 โรงเรียน และหลักสูตร 
การท่องเที่ยว 1 โรงเรียน ขณะเดียวกัน มีการฝึกอาชีพระยะสั้น และพัฒนา 
ฝีมือแรงงานตามความถนัดและความสนใจของเด็กท่ีหลุดออกจากระบบ 
การศึกษา เช่น ช่างเสริมสวย ช่างท�าผม ช่างยนต์ ฯลฯ การแนะแนวอาชีพ 
รวมท้ังจัดท�า ‘กล่องความรู้กินได้’14  เป็นชุดความรู้ให้เด็ก เยาวชน และ 
ประชาชนในพื้นที่เข้าถึงวิธีการต่อยอดอาชีพ/ท�าอาชีพใหม่ๆ ของท้องถิ่น
 ผลลัพธ์ความส�าเร็จท่ีเกิดขึ้น คือ กลุ่มเด็กท่ีออกจากการศึกษากลางคัน 
สามารถเข้าถึงการพัฒนาอาชีพจนกลายเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นลูกจ้าง 
แรงงานท่ีมีคุณภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนต้นแบบ 
ได้รับการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพขั้นพ้ืนฐาน อีกท้ังประชาชนท่ัวไป 
สามารถน�าความรู้จากกล่องความรู้กินได้ไปสนับสนุนการประกอบอาชีพ 

14 ‘กล่องความรู้กินได้’ เป็นรปูแบบในการให้บรกิารองค์ความรู้เพือ่สร้างอาชพีและยกระดบัคณุภาพสินค้า
และบริการในท้องถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น โดยมีเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแบบเบ็ดเสร็จ  
ท่ีเข้าใจง่าย ครบถ้วน ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ด�าเนินการโดยศูนย์ความรู้กินได ้
ของส�านักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) 
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การขับเคลื่อนงานให้ประสบความส�าเร็จเกิดจากผู ้บริหารท้องถิ่น 
และผู้ปฏิบัติงานท่ีเห็นความส�าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ 
ทุกภาคส่วนท่ีมีจิตอาสาสมัครใจเข้ามาช่วยงานและเข้าใจเป้าหมายตรงกัน 
มีการสร้างกลไกความร่วมมือตั้งแต่ระดับจังหวัดลงมาจนถึงระดับพื้นท่ี 
มีเครือข่ายการท�างานในลักษณะ ‘ปัญจภาคี’ ประกอบด้วย ผู ้ปกครอง 
หน่วยงานจัดการศึกษา หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ สมาคม และองค์การเอกชน เป็นกลไกขับเคลื่อนส�าคัญ 
มีการระดมสมองท�าความเข้าใจร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เก็บข้อมูลและติดตาม 
คน้หาเด็กกลุ่มเส่ียงให้กลับคืนสู่ระบบการศึกษาและการฝึกอาชีพ จัดท�า 
ยทุธศาสตร์การด�าเนนิงานท่ีมกีารก�าหนดหน่วยงานรบัผดิชอบในแต่ละกจิกรรม 
ชัดเจน และมีงบประมาณสนับสนุน  

2) สมัชชาการศึกษาเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการก่อตั้ง ‘สมัชชาการศึกษาเพื่อสร้างความ 
เสมอภาคทางการศกึษา’ มีนายก อบจ. เป็นประธาน คณะท�างานประกอบด้วย 
ข้าราชการบ�านาญ ข้าราชการครู บุคลากรจากองคก์ารบริหารส่วนจังหวัด 
และองค์การบริหารส่วนต�าบล และมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อ�านวยการเขต 
พืน้ท่ีการศกึษาเป็นท่ีปรกึษา โดยได้รบังบประมาณสนบัสนนุจาก อบจ. เป็นหลกั 
และบางส่วนจาก กสศ. เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้ความช่วยเหลือ 
และแก้ปัญหาการศึกษาในส่วนท่ีภาครัฐไมส่ามารถด�าเนินการได้ท่ัวถึง เช่น 
ปัญหานักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคันโดยไม่ทราบสาเหตุ ปัญหาเด็กท่ีม ี
ความบกพร่องทางการเรียนรู้ท่ีส่งผลให้มีพัฒนาการล่าช้าและเส่ียงท่ีจะหลุด 
ออกจากระบบการศึกษาได้ง่าย ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมของเด็กและ 
เยาวชน เป็นต้น จนสามารถผลักดันกิจกรรมส�าคัญๆ ใหป้ระสบความส�าเร็จ 
เป็นรูปธรรม ดังนี้

ส�าหรับ อปท. ที่สนใจจะน�าบทเรียนไปปรับใชใ้นพ้ืนที่ของตน 
ควรมีการท�าประชาคมเพ่ือปรึกษาหารือท�าความเข้าใจร่วมกัน 
ภายในชุมชนให้ทราบถงึปัญหาและความตอ้งการของคนในชุมชน 
ร่วมกันค้นหาจุดแข็งของชุมชน จัดท�าแผนยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน 
รวมทั้งสนับสนุนความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วย 

• การจัดท�าระบบสารสนเทศด้านการศกึษา เพือ่ตดิตามสถานะการศกึษา 
ของเดก็และเยาวชน ท�าให้มข้ีอมลูท่ีครบถ้วน สามารถใช้ในการตดิตามสถานะ 
และให้ความช่วยเหลือนักเรียนได้ทันกาล

• การเรียนรู้แบบ PLC (Professional Learning Community)  
หรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 

• การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู ้  
(Learning Disorder: LD) โดย อบจ. ร่วมมือกับศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ประจ�าจังหวัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียนในสังกัดส�านักงาน 
การบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อสรรหาโรงเรียนและครู อบรมพัฒนาคร ู
ด้านการศึกษาพิเศษ คัดกรองเด็ก LD จัดให้เรียนร่วมกันในชั้นเรียน รวมถึง 
จัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการของเด็กกลุ่มนี้ ส่งผลให้ครูสามารถคัดกรอง 
ผู ้เรียนและจัดการเรียนการสอนในรูปแบบการเรียนร่วมกันในชั้นเรียนได ้ 
เด็ก LD มีพัฒนาการด้านการเรียนรู้สูงขึ้น 
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• การจัดหลักสูตรพุทธทาสศึกษา เป็นหลักสูตรท้องถิ่นท่ีมุ ่งพัฒนา 
จิตส�านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝังให้เยาวชนเป็นคนดีของสังคม 
ดงัค�าสอนของท่านพทุธทาสภกิขท่ีุว่า ‘ศลีธรรมของยวุชนคอืสันตภิาพของโลก’

• การจัดการศึกษาเพื่ออาชีพและการมีงานท�า มีการขับเคลื่อนในระดับ 
ความคิดเรื่องของการจัดกิจกรรมเรียนรูอ้าชีพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 3 ส่งผลให้ครูแนะแนวและผู้ปกครองมีความเข้าใจเด็กมากขึ้น 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จอยู่ท่ีคณะผู้บริหารท้องถิ่นที่มีความเข้าใจ 
และพร้อมให้การสนบัสนนุภารกิจด้านการศกึษาท่ีสนองตอบปัญหาในพืน้ท่ี 
มกีารจดัตัง้คณะท�างาน ประกอบด้วยภาคเีครอืข่ายครอบคลุมทกุส่วนงาน 
รวมถงึผู้รู้และมปีระสบการณ์ เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้ทรงคณุวุฒ ิจติอาสา ฯลฯ 
เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น คล่องตัว และส�าเร็จลุล่วง 
ด้วยดี 

3) การจัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนนอกระบบ  
กลุ่ม Never และ Drop out โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

เมือ่พจิารณาข้อมลูจากฐานข้อมลูการศกึษานอกระบบของ กศน. ฐานข้อมูล 
Social Map ของ พมจ. และฐานข้อมูล Health Medicine ของ สสจ. 
สะท้อนให้เห็นว่า ในพื้นท่ี 3 อ�าเภอน�าร่องของจังหวัดยะลา (อ�าเภอรามัน 
ยะหา และบันนังสตา) มีปัญหาเด็กไม่สามารถเข้าถึงการศึกษา เด็กท่ีหลุด 
ออกจากระบบการศึกษาค่อนข้างมาก มีเด็กยากจนที่ต้องการความช่วยเหลือ 
รวมท้ังเด็กท่ีมีปญัหาสุขภาวะและโภชนาการ อบจ.ยะลา จึงวางแผน 
ให้การช่วยเหลือเด็กเหล่านี้เป็นรายกรณี โดยมีเป้าหมายเพื่อ 1) น�าเด็ก 
กลับเข้าสู ่ห ้องเรียนหรือส่งเสริมให้เด็กได้เรียนในการศึกษานอกระบบ 
2) ส่งเสริมด้านอาชีพให้เด็กมีงานท�า และ 3) ช่วยเหลือกลุ่มเด็กที่ยากจน 

การจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีจะรวมหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานดูแล 
เด็กเยาวชน และหน่วยงานพัฒนาอาชีพท้ัง 45 หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพเด็กให้ครอบคลุมท้ังด้านพฤติกรรม ด้านการเรียนรู ้ 
และด้านทักษะอาชีพ มีการก�าหนดกลไกการท�างาน 3 ระดับท่ีมีผู้แทนจาก 
ภาคส่วนต่างๆ ในพื้นท่ีเข้าร่วมด�าเนินงาน ได้แก่ ระดับอ�านวยการ ระดับ 
สนับสนุนหรือพี่เลี้ยงในระดับจังหวัดและอ�าเภอ และระดับปฏิบัติงานเชิง 
พ้ืนท่ีท่ีมีคณะกรรมการระดับต�าบลท�าหน้าท่ีบูรณาการหน่วยงานต่างๆ  
ชุมชน บ้านและโรงเรียน รวมท้ังมีคณะท�างาน ประกอบด้วย ส�านักงาน  

กศน. จังหวัด อบต. ส�านักงานอ�าเภอ ส�านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด 
ภาคประชาสังคมและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง โดย อบจ.ยะลา เป็นหน่วยงาน 
รบัผดิชอบหลกัโดยได้รบัทุนสนบัสนนุโครงการจาก กสศ. ตัง้แต่เดอืนมิถนุายน  
ปี 2562  

โครงการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา กลุ ่ม Never และ  
Drop out ท�าการส�ารวจและติดตามเด็กท่ีหลุดจากระบบการศึกษา ขณะนี้ 
สามารถระบุุจ�านวนเด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาและอยู่ในขั้นตอนการจัดท�า 
แผนรายกรณี คาดว่าหลังจากสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19 
มีแนวโน้มดีขึ้น อบจ.ยะลาและเครือข่ายน่าจะให้ความช่วยเหลือเด็กกลุม่นี้ 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ส่วนการให้ความช่วยเหลือเด็กยากจนท่ีมีอยู่ประมาณ  
2,900 คนนั้น มีการให้ความช่วยเหลือเป็นเงินอุดหนุนค่าอาหารเช้า และมี 
เด็กนอกระบบท่ีต้องการความช่วยเหลืออีก 2,269 คน แต่ขณะนี้มี 
งบประมาณช่วยเหลือได้เพียง 472 คนเท่านั้น 

การใช ้พื้นท่ีเป ็นฐานในการท�างานแก้ไขปญัหาเด็กหลุดออกจาก 
ระบบการศกึษาให้ประสบความส�าเรจ็ขึน้อยู่กบัหลายปัจจยั ตัง้แต่ความมุ่งมัน่ 
ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ความเชื่อมั่นในศักยภาพของชุมชน การเปิด 
โอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและบูรณาการการท�างานร่วมกันตลอดท้ัง 
กระบวนการ มีการสร้างทีมสหวิชาชีพเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานได้อย่าง 
เข้มแข็ง อย่างไรก็ดี มีข้อสังเกตว่า การท�างานยังต้องการการสนับสนุนจาก 
ภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นการก�าหนดนโยบายที่สอดคล้องเช่ื่อมโยงกัน ตั้งแต่ระดับ 
กระทรวงจนถึงระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ของแต่ละ 
หน่วยงาน หรือการได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนเข้ามาช่วยอุดช่องว่าง 
ด้านงบประมาณท่ีมีจ�ากัดเพื่อรองรับการช่วยเหลือเด็กท่ีตกหลน่ และการ
สนับสนุนให้เด็กที่ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพมีงานท�าด้วย 
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ข้อแนะน�าส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจจะน�าไป 
ด�าเนินงานในพื้นท่ีของตน คือ ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมในพื้นที่ มีการพบปะพูดคุยสื่อสาร 
แลกเปล่ียนเรียนรูร้่วมกันสม�า่เสมอ ทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
ร่วมคดิร่วมวางแผน และก�าหนดมาตรการ/แนวทางทีเ่หมาะสมกบับรบิท 
พื้นที่ตั้งแต่ต้น ก�าหนดบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน พัฒนา 
ระบบฐานขอ้มูล และใช้ข้อมูลในการท�างานและติดตามความก้าวหน้า  
แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน จัดท�าแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาระดับ 
จังหวัด และผลักดันให้มีการปฏิบัติตามแผนอย่างจริงจัง 

4) อาหารกลางวันอิ่มละ 20 บาทส�าหรับเด็กปฐมวัย โดยองค์การ 
บริหารส่วนต�าบลก�าแพง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแลหลา ต�าบล 
ก�าแพง อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

จังหวัดสตูลเป็นพื้นท่ีท�าการเกษตรและการประมงจึงมีแหล่งอาหารท่ี 
อดุมสมบรูณ์ ถ้าน�าจดุแขง็ในเรือ่งนีม้าใช้ในการบรหิารจดัการร่วมกบัโครงการ 
อาหารกลางวันส�าหรับเด็กปฐมวัยท่ีได้รับจัดสรรงบ 20 บาทต่อหัวต่อมื้อ  
ก็จะช่วยให้เด็กได้รับประทานอาหารท่ีสด ใหม่ และมีคุณภาพ อีกท้ังยังเป็น 
การช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนอีกด้วย

ด้วยเหตุนี้  ผู ้บริหารและครูในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทา่แลหลา 
จึงเปิดโอกาสใหค้นในชุมชนและผู้ปกครองท่ีมีจิตอาสาเข้ามาช่วยประกอบ 
อาหารกลางวัน ‘อาหารนี้ดีกว่าที่บ้าน’ ให้เด็กๆ ในศูนย์ฯ โดยมีโรงพยาบาล 
และหน่วยงานอืน่ๆ ในพืน้ท่ีมาให้ความรู้เกีย่วกบัการเลอืกวัตถดุบิจากท้องถิน่ 
ท่ีสด สะอาด และปลอดภัย นักโภชนาการให้ค�าแนะน�าการก�าหนดปริมาณ 
อาหารและสารอาหารท่ีเหมาะสมกับช่วงวัย การปรุงอาหารใหม้ีคุณภาพ 
ถูกสุขอนามัยและน่ารับประทาน การจัดการโรงครัว/โรงอาหารตามหลัก 
สุขาภิบาล การให้เด็กและผู้ปกครองเข้ามาร่วมก�าหนดเมนูอาหารกลางวัน 
พร้อมท้ังมีระบบรายงานผลให้ผู ้ปกครองรับทราบ เช่น แจ้งเมนูอาหาร 
ประจ�าสัปดาห์ส่งทางกลุ่ม Line เป็นต้น

ผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้น นอกจากจะท�าให้เด็กปฐมวัยเหล่านี ้
มีภาวะโภชนาการท่ีดี มีความตั้งใจและพร้อมท่ีจะเรียนรู้ มีสมาธิมากข้ึน 
และพัฒนาการดีขึ้นตามล�าดับแล้ว ผู้ปกครองยังเกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น 
อย่างเห็นได้ชัด สังเกตไดว้่า ในอดีตผู้ปกครองสว่นใหญ่จะส่งบุตรหลาน 

ไปเรียนโรงเรียนเอกชนในตัวจังหวัด แต่ปัจจุบันมีความต้องการท่ีจะส่ง 
บุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจ�าต�าบลมากข้ึน เนื่องจาก 
นักเรียนในศูนย์ฯ ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังใกล้บ้านและช่วย 
ประหยดัค่าใช้จ่าย นอกจากนีท้�าให้คนในชมุชนท่ีเข้ามาร่วมท�าอาหารกลางวัน 
มีความตั้งใจท�าอาหารส�าหรับเด็กในชุมชนของตน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ 
ไดร้ับการประเมินอยู่ในระดับดีมากของจังหวัด และยกระดับเป็นต้นแบบ 
อีกด้วย 

ปัจจัยแห่งความส�าเร็จเกิดจากคณะท�างานที่มีความคิดสร้างสรรค์ 
และมคีวามยดืหยุ่น จงึสามารถบรหิารจดัการงบประมาณท่ีมจี�ากัดให้เกิด 
ประโยชน์สงูสดุ ด้วยการสร้างจติส�านกึต่อส่วนรวมและเปิดโอกาสให้ชมุชน 
เข้ามามีส่วนร่วม สามารถประสานขอความร่วมมือจากหนว่ยงานด้าน 
สาธารณสุขและด้านการศึกษาในพื้นท่ีให้เข้ามาสนับสนุนความรู้ในการ 
ประกอบอาหารทีม่คีณุค่าทางโภชนาการและถกูสขุลักษณะ อกีทัง้ผู้บรหิาร 
ท้องถ่ินมีนโยบายให้การสนับสนุนและติดตามตรวจสอบการด�าเนินงาน 
อย่างต่อเนื่อง
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5) การพัฒนาอาชีพโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน มีตัวอย่างองค์กรปกครอง 
ส ่วนท้องถิ่นหลายแห่งได ้จัดการเรียนรู ้และพัฒนาทักษะอาชีพให ้แก ่
ผู้ด้อยโอกาสและคนในชุมชน ซึ่งช่วยให้พวกเขามีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น 
ส่งเสริมให้มีการใช้ทุนชุมชนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลิตภัณฑ์ เสริมสร้างชุมชน 
ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และสังคมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันด้วย 

  (1) การพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพืชผักอินทรีย์ ต�าบลหนองสนิท 
อ�าเภอสนม จังหวัดสุรินทร ์ เป็นตัวอย่างการท�างานขององค์การบริหาร 
ส่วนต�าบลท่ีก�าหนดนโยบายอาหารปลอดภัยไว้ตั้งแต่ตอนหาเสียงเลือกตั้ง 
และตั้งเป้าหมายไว้ว่า ‘คนในชุมชนหนองสนิทต้องมีสุขภาพดี มีอาหาร 
ปลอดภัยไว้บริโภค’ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายเกษตรอินทรีย์วิถีสุรินทร์ 4.0  
ของจังหวัด

การเข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบทดลองการพัฒนาแรงงานที่ขาดแคลน 
ทุนทรัพย์และด้อยโอกาสของ กสศ. นั้น อบต.หนองสนิทท�าหน้าท่ีเชื่อมโยง 
ภาคีเครือข่าย มีการใช้ ‘ธรรมนูญต�าบล’ เป็นตัวขับเคลื่อน เกิดการรวมกลุ่ม 
ผู ้สูงอายุ คนยากจนและด้อยโอกาส คนว่างงาน ผู ้พิการ และเยาวชน 
นอกระบบเข้ามารับการอบรมส่งเสริมอาชีพ โดยมีเกษตรกรที่มีประสบการณ์ 
มาเป็นพี่เลี้ยง ใช้พื้นท่ีสาธารณะส�าหรับปลูกผักอินทรีย์ และสนับสนุน 
ปจัจัยการผลิตตา่งๆ เช่น เมล็ดพันธุ ์ การแปรรูป พัฒนาบรรจุภัณฑ์  
การขนส่ง การส่งเสริมการตลาด โดยความร่วมมือขององค์กรต่างๆ  
เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ กศน. เกษตรอ�าเภอ โรงพยาบาลจอมพระ 
ผู้น�าชุมชน ฯลฯ จนกระท่ังจัดตั้งเป็น ‘สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์ 
หนองสนิท’

ผลท่ีเกิดขึ้น คือ เกษตรกรในพื้นท่ีเกิดแรงบันดาลใจปรับเปลี่ยนมาท�า 
เกษตรอินทรีย์ มีแผนการผลิตและแผนการตลาดท่ีแตกต่างกันไปตามฤดูกาล 
ท�าให้ผลิตพืชผักป้อนตลาดได้ต่อเนื่อง และน�าผักไปวางจ�าหน่ายท่ี Tops 
Supermarket ได้ สามารถปรับพลิกวิกฤติจากสถานการณ์ COVID-19 
ด้วยการจัดส่งผักถึงมือผู ้บริโภค ท�าให้ยอดขายเพิ่มขึ้น ในช่วง 2 เดือน 
ท่ีผ่านมา สหกรณ์การเกษตรพืชผักอินทรีย์หนองสนิทขายผักสรา้งรายได้ 
ไม่น้อยกว่า 1 แสนบาท และเกิด ‘ธนาคารผักอินทรีย์’ ส�าหรับเก็บเมล็ดพันธุ์ 
พืชไว้ใช้งาน 

นอกจากชุมชนหนองสนิทจะมีความมั่นคงทางอาหารสูง คนในชุมชน 
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มีอาหารปลอดภัยไว้บริโภค ต�าบลหนองสนิทยังเป็นต้นแบบให้พื้นท่ีอื่นๆ 
ในจังหวัดสุรินทร์ได้เข้ามาเรียนรู้ สหกรณ์ฯ มีแผนจะพัฒนาพื้นท่ีบริเวณ 
ธนาคารผักอินทรีย์เป็น ‘แหล่งเรียนรู้’ ของชุมชนและจังหวัด รวมถึงค้นหา 
นวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถปลูกผักได้ตลอดทั้งปี 

ปัจจัยความส�าเร็จอยู่ที่ผู้น�าท้องถิ่นที่มีนโยบายให้คนในชุมชนเป็น 
ผู้ด�าเนินการด้วยตนเอง โดย อบต. ท�าหน้าที่หนุนเสริม ระดมทุกภาคส่วน 
ที่มีหน้าที่และความช�านาญเข้ามาท�างานร่วมกัน ที่ส�าคัญคือ วางกลไก 
การท�างานเป็นกลุ่ม ดงึอาสาสมคัรจากกลุ่มต่างๆ ในพืน้ท่ีเข้ามาเพือ่ระดม 
ทรัพยากรและทุน ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า การท�าการเกษตรให้อยู่รอด 
ต้องยกระดบัความรู้เพือ่พฒันากระบวนการผลิตอยู่เสมอ และต้องรวมพลัง 
เป็นกลุ่มก้อน เพือ่เพิม่อ�านาจการต่อรองในตลาด ซึง่จะช่วยให้คนในชมุชน 
มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน

        (2) การพฒันาอาชพีผลิตภัณฑ์จากกกและผอื พืน้ทีชุ่่มน�า้โลกกดุทิง 
จังหวัดบงึกาฬ

บ้านกดุทิงมีต้นกกและผอืท่ีขึน้ตามธรรมชาตอิยู่เป็นจ�านวนมาก ประกอบกบั 
ชาวบ้านมภีมูปัิญญาในการทอเส่ือ ซึง่เดมิขายได้ประมาณผนืละ 100-300 บาท  
ตอ่มา กศน.บึงกาฬ อยากสร้างมูลค่าให้มากขึ้นและเพื่อสืบทอดภูมิปัญญา 
ชุมชน จึงได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏบึงกาฬ ส�านักงานเกษตรจังหวัด 
ส�านกังานพฒันาชมุชน ส�านกังานอตุสาหกรรมจังหวัด โดยม ีอบต.โนนสมบรูณ์ 
เข้ามาร่วมเป็นคณะท�างานและช่วยขับเคลื่อนเรื่องงบประมาณ การเข้ามา 
ของทุนพัฒนาอาชีพและนวัตกรรมท่ีใช้ชุมชนเป็นฐานของ กสศ. มีส่วนหนุน 
เสริมให้การพัฒนาทักษะอาชีพบนฐานทุนชุมชนเดินหน้าไปได้เร็วยิ่งขึ้น 

ในการฝึกทักษะอาชีพ มีการน�าภูมิปัญญาการแกะลาย ‘ขันหมากเบ็ง’  
ท่ีเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดบึงกาฬมาออกแบบเป็นลวดลายบนผลิตภัณฑ์ 
กกและผือ รวมท้ังผลิตภัณฑ์อื่นๆ แล้วจ�าหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ท้ังท่ี 
ศูนย์ฝึก/ศูนย์สาธิต หรือเพจเฟซบุ๊ก ก.กก บึงกาฬ และ Lazada และยังมี 
ผู้ประกอบการเข้ามาติดต่อให้พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ต่างๆ ท�าให้ 
ต ้องวางแผนการผลิตใหม่เพื่อรองรับความต้องการสินค้า โดยขอให ้
เกษตรจังหวัดช่วยเรื่องการปลูกกกและผือเพิ่ม ขณะเดียวกันมีการพัฒนา 
ทักษะฝีมือให้กับผู้เข้าร่วมโครงการท้ัง 54 คน เพื่อให้การผลิตผลิตภัณฑ ์
กกและผือกา้วไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชนได้ในท่ีสุด แต่ก็ยังต้องพัฒนาเรื่อง 

บรรจุภัณฑ์และทักษะฝีมือของสมาชิกอยา่งต่อเนื่องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่ีมี 
มาตรฐาน

ผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการนี้ คือรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์กกและผือ 
ได้กระจายไปสู่สมาชิกในครอบครัวท้ังในชุมชนบา้นกุดทิงและชุมชนใกล้เคียง 
คนในชมุชนมีรายได้เพิม่ขึน้ เกิดวทิยากรผู้รู้ภูมิปัญญาการทอเส่ือท่ียนิดถ่ีายทอด 
ความรู้ให้กบัผู้สนใจ การท�ากิจกรรมร่วมกนัท�าให้สัมพนัธภาพของคนในชมุชน 
ดีขึ้น ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อบต.โนนสมบูรณ์ได้สนับสนุนผ้า 
ให้สมาชิกกลุ่มช่วยตัดเย็บหน้ากากผ้าส�าหรับแจกคนในชุมชนได้ใช้งานโดย 
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ปัจจยัความส�าเรจ็ของการพฒันาอาชพีในชมุชนเกิดจากคนท่ีเข้าร่วม 
โครงการมคีวามอยากเรยีนรู้อยากพฒันาทกัษะโดย อบต. และคณะท�างาน 
หนนุเสรมิต่อเนือ่งเพือ่น�าศักยภาพท่ีมอียู่ไปต่อยอดให้เป็นรปูธรรมได้ตรงจดุ 
โครงการนี้จึงเป็นการกระจายโอกาสให้คนในชุมชนและสามารถลด 
ความเหลื่อมล�้าของสังคมลงได้อีกทางหนึ่ง 

       (3) การพัฒนาทักษะการขยายพันธุ์และดูแลสวนส้มจุกชุมชน 
บ้านแคเหนอื ต�าบลแค อ�าเภอจะนะ จงัหวัดสงขลา (วิสาหกิจชมุชนส้มจกุ 
จะนะ จังหวัดสงขลา)

เป้าหมายส�าคญัของโครงการ คอื เกิดคณะท�างานขบัเคลือ่นเรือ่งการอนรุกัษ์ 
พันธุ์ส้มจุก และพัฒนาหลักสูตรการดูแลขยายพันธุ์ส้มจุก เพื่อถ่ายทอด 
องค์ความรู ้และพัฒนาทักษะให้คนในชุมชนประมาณ 50 คน ซึ่งมีท้ัง 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุและคนพิการ โดยวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะเลือกที่จะ 
จับมือกับ อบต.แคท่ีเป็นเจ้าของพื้นท่ี ส�านักงานเกษตรอ�าเภอจะนะท่ีมี 
องค์ความรูเ้รื่องการเกษตร โรงพยาบาลสุขภาพต�าบลท่ีดูแลเรื่องสุขภาพ 
และก�านนัผู้ใหญ่บ้านท่ีเข้ามาช่วยคดักรองกลุ่มเป้าหมายท่ีจะเข้าร่วมโครงการ 

 ปัจจยัส�าคัญท่ีท�าให้ประสบความส�าเรจ็ คือ การคิดบนฐานทุนของ 
ชุมชนและใช้ทุนชุมชนที่มีอยู่ โดยให้ อบต. เป็นจุดคานงัดส�าคัญ เพราะมี 
บทบาทหน้าที่ในการดูแลคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยู่แล้ว อีกทั้งยังม ี
บุคลากร งบประมาณ และเครื่องมือที่พร้อมให้การสนับสนุนคนในชุมชน 
ให้มีโอกาสได้เรียนรู้ที่เชื่อมร้อยกับวิถีชีวิต บริบทชุมชน และการอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

    



5958 สานพลังท้องถิ่น ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

   (4) โครงการแฮนด์อินแฮนด์ : รือเสาะสร้างอาชีพ สร้างเศรษฐกิจ 
ชุมชนยั่งยืน จังหวัดนราธิวาส

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสมีแนวคิดท่ีจะพัฒนากลุ่มสตรีแม่บ้านในชุมชน 
ท่ีมี พ้ืนฐานการตัดเย็บเส้ือผ ้าสตรีมุสลิมอยู ่แล ้วให ้มี ทักษะอาชีพด ้าน 
การตดัเยบ็เส้ือผ้าท่ีได้มาตรฐาน เพือ่ลดความเหลือ่มล�า้ด้านรายได้ จึงประสาน 
ขอความร่วมมือจากเทศบาลรือเสาะและวิสาหกิจชุมชนแฮนด์อินแฮนด์ 
ท่ีมีความพร้อมด้านสถานท่ีและเครื่องมือเข้ามาช่วยพัฒนากลุ่มสตรีเหล่านี ้
ให้รู้จักการใช้เครื่องจักร และการออกแบบเส้ือผ้าจนสามารถพัฒนาต่อยอด 
การตัดเย็บเส้ือผ้าได้ด้วยตนเอง โดยอาจจะน�ากลับไปท�าเป็นอาชีพท่ีบ้าน 
หรือรวมกลุ ่มกันตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนต่อไป หรือเข้าท�างานในโรงงาน 
อุตสาหกรรมหรือวิสาหกิจแฮนด์อินแฮนด์ก็ได้ 

ในส่วนของเทศบาลเอง มีนโยบาย ‘รือเสาะเมืองกีฬา เมืองแฟชั่น’ 
จึงส่งเสริมให้วิสาหกิจแฮนด์อินแฮนด์ตัดเย็บชุดกีฬาและชุดแฟชั่นอื่นๆ 
เพ่ือสร้างงานในพื้นท่ี ท�าให้ประชาชนในชุมชนมีรายได้จากวิสาหกิจนี้สูงถึง 
400,000–800,000 บาท/เดือน ช่วยลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาส 
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น มีการน�ารายไดไ้ปจับจ่ายใช้สอยจนเกิด 
ห่วงโซ่เศรษฐกิจอื่นๆ ตามมา รวมท้ังมองเห็นโอกาสท่ีจะต่อยอดงานใหม่ๆ 
โดยใช้ทุนและศักยภาพในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่ม เช่น น�ายางพารามาพัฒนา 
เป็นผ้าปูส�าหรับละหมาด ท่ีนอนในศูนย์เด็กเล็ก เส่ือออกก�าลังกายโยคะ  
ที่อาสนะสงฆ์ เป็นต้น

โครงการส�าเร็จได้เพราะการบูรณาการนโยบายของเทศบาลและ
ความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในหลายพื้นที่ ทั้งเทศบาล 
วิสาหกิจชุมชน ส�านักงานเกษตร ส�านักงานอุตสาหกรรม รวมถึงการ
พฒันาทกัษะ โดยทีก่ลุ่มสตรมีต้ีนทนุความรู้เดมิดอียู่แล้ว และเมือ่ได้รบัการ 
หนนุเสรมิทีไ่ด้มาตรฐานก็ท�าให้เรยีนรู้ได้รวดเรว็ขึน้ เทศบาลรอืเสาะเข้ามา 
มีบทบาทในการสร้างโอกาส สร้างอาชีพ จัดหาตลาดท�าให้ชุมชนเป็น
แหล่งท�ามาหากินและสร้างรายได้ที่มั่นคงของประชาชนจึงไม่ต้องดิน้รน 
ออกไปท�างานนอกพืน้ที ่และช่วยให้ชมุชนเข้มแข็งได้อย่างยัง่ยนื 

ในส่วนของ กสศ. เองได้ให้การสนับสนุนโครงการทุนพัฒนาอาชีพ 
โดยใช้ชุมชนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานขาดแคลนทุนทรัพย์และ 
ด้อยโอกาสให้เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่และแรงงานฝีมือในชุมชนน�าร่อง 

50 พื้นท่ีท่ัวประเทศ ซึ่งเป็นพื้นท่ีท่ีมีสัดส่วนความยากจน มีการว่างงานสูง 
และมดีชันคีวามก้าวหน้าของคนต�า่ โดยจะมกีารวิเคราะห์ศกัยภาพและจัดท�า 
แผนร่วมกับชมุชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้เกิดรปูแบบการพฒันา 
ทักษะอาชีพแบบครบวงจร โดยใช้ชุมชนเป็นฐานเพื่อยกระดับทักษะฝีมือ 
และประกอบอาชพีให้พึง่พาตนเองได้ คาดว่าในปีแรกจะครอบคลมุกลุ่มเป้าหมาย 
ประมาณ 5,000-10,000 คน 

กลุ่มที่ 2
ท้องถิ่นกับการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้ 
1) การจดัการศกึษาในศูนย์พฒันาเด็กเล็กด้วยหลักสตูร Montessori  

โดยเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ในช่วงท่ีผ่านมา การเรยีนการสอนในระดบัเตรยีมอนบุาลของจงัหวดัร้อยเอด็ 

ยังจ�ากัดเฉพาะเด็กท่ีอยู ่ในครอบครัวท่ีมีทุนทรัพย์ ส่งผลให้เด็กบางกลุ่ม 
ขาดโอกาสได้รบัการเสรมิสร้างประสบการณ์ก่อนเข้าสู่ระดบัชัน้อนบุาล และส่ง 
ผลต่อพัฒนาการและผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจึงได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นในชุมชนท่ีมี 
เด็กด้อยโอกาส โดยใช้หลักสูตร Montessori ในการจัดการเรียนการสอน 
ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา เพื่อเปดิโอกาสให้เด็กทุกคนเข้าถึงการศึกษา 
ในระดับเตรียมอนุบาล เทศบาลเมืองได้ท�างานร่วมกับคณะครุศาสตร ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และโรงเรียนอนุบาลกรแก้วท่ีเป ็นต ้นแบบ 
การจัดการเรียนการสอนด้วยหลักสูตร Montessori รวมถึงครูในชุมชน 
มกีารน�าวสัดใุนท้องถิน่มาปรบัเป็นส่ือประกอบการเรยีนการสอนเพือ่ประหยดั 
ค่าใช้จ่าย 

ผลท่ีเกิดขึน้ คอื เดก็ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ในสังกดัเทศบาลเมืองร้อยเอด็ 
มีพัฒนาการเรียนรู้ท่ีดีขึ้น สามารถตอ่ยอดในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้นได้อย่าง 
มีคณุภาพ เดก็กลุ่มนีเ้ม่ือเข้าศกึษาต่อในระดบัชัน้อนบุาลของสถานศกึษาอืน่ๆ 
มีความสามารถในการช่วยเหลือตัวเองได้เป็นอย่างดี มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
ได้เหมาะสมและมีภาวะผู้น�า ท�าให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งนี้ได้รับการยอมรับ 
และเป็นท่ีต้องการของผู้ปกครองในจงัหวัดร้อยเอด็ เพราะค่าเล่าเรยีนไม่สูงมาก 
แต่เกิดผลสัมฤทธ์ิดเียีย่ม ท�าให้เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ต้องต่อยอดเปิดเป็นโรงเรยีน 
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อนุบาลและประถมศึกษาขึ้นมา โดยใช้หลักสูตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ในระดับอนุบาล และหลักสูตรของโรงเรียนสาธิตเกษตรในระดับประถมศึกษา 
อีกท้ังยังได้รับการยกย่องให้เป็นศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็กต้นแบบจากกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจากพื้นท่ีอื่นๆ มาศึกษาดูงาน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งมาท�า MOU ในการเรียนรู ้ 
ร่วมกับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ผลส�าเร็จดังกล่าวเกิดจากผู ้บริหารและบุคลากรของท้องถิ่นที่มี 
ความมุง่มั่นต้ังใจ เพราะการศึกษาต้องลงทุนและใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง 
จรงิจงั และต้องเลือกนวัตกรรมการจดัการศกึษาทีจ่ะน�ามาใช้ให้เหมาะสม 
ซึ่งหลักสูตร Montessori มีผลตอ่การจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก  
ครูคนเดิมแต่ปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน กลับส่งผลให้เด็กมีผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการศึกษาสูงขึ้นมาก อีกทั้งได้รับความร่วมมือที่ดีอย่างต่อเนื่องจาก 
การใช้นกัวิชาการหรอืผู้เชีย่วชาญด้านการศกึษา โดยน�าแนวคดิการพฒันา
เดก็ตามทฤษฎีท่ีนานาชาตยิอมรบัในการยกระดบัพืน้ที ่และโรงเรยีนกรแก้ว  
ซึ่งช่วยเป็นที่ปรึกษา/พี่เล้ียงในการอบรมพัฒนาครูให้เกิดความเข้าใจ 
และเชื่อมั่นว่าเด็กสามารถท�าได้ 



6362 สานพลังท้องถิ่น ร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 

2) การส่งเสริมการเรียนการสอนโรงเรียนขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย โดยเทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี

ปัจจุบนัเทคโนโลยเีข้ามามีบทบาทส�าคญัในชวิีตประจ�าวันมากข้ึน ในด้าน 
การศึกษาเอง ครูและนักเรียนก็ต้องใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ประกอบการเรียนรู้ 
จึงต้องได้รับการพัฒนาทักษะในการเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม 
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนเทศบาลเมืองเขาสามยอด 1 
ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กท่ีจัดการเรียนการสอนระดับชั้นอนุบาลจนถึง 
ประถมศึกษา จึงจัดให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ใช้อุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร ์
แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน และมีการบูรณาการแอปพลิเคชันต่างๆ ในการเรียน 
การสอนทุกวชิา เช่น ระดบัประถมศกึษาตอนปลาย ใช้ Google Classroom 
ส่ือการเรียนการสอนจัดเก็บใน cloud แชร์กันได้ มีห้องเรียนอัจฉริยะ 
4-5 ห้อง และแหล่งสืบคน้หาข้อมูลได้ด ้วยตนเองในช่วงพักกลางวัน 
ขณะเดยีวกนั ครทุูกคนสามารถใช้อปุกรณ์ในการสอน ทบทวน และประมวลผล 
เด็กได้ทันทีในระยะเวลาสั้นๆ 

การด�าเนนิงานต่างๆ ได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณจากกรมส่งเสรมิ 
การปกครองท้องถิน่ เทศบาลเมอืงเขาสามยอด และเจ้าอาวาสวัดพระบาทน�า้พ ุ
โดยมคีณะท�างาน ประกอบด้วย ครใูนโรงเรยีนเทศบาลเมอืงเขาสามยอด 1 
คณะกรรมการสถานศกึษา ผูบ้รหิารและสมาชกิเทศบาลเมอืงเขาสามยอด 
และเทศบาลวัดพระบาทน�า้พ ุรวมถงึเจ้าอาวาสวัดพระบาทน�า้พแุละคนใน 
ชุมชน 

ผลจากการด�าเนินงานดังกล่าว นอกจากจะท�าให้นักเรียนได้รู้วิธีการใช ้
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศประกอบการเรียนได้เต็มประสิทธิภาพ 
สามารถดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน มีทักษะในการ 
แสวงหาข้อมูลความรู้ใหม่ด้วยตนเอง สามารถคดิ วิเคราะห์ และมีวิจารณญาณ 
ถึงข้อดีข้อเสีย รวมถึงอันตรายจากการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งเป็นการสร้าง 
ภูมิคุ ้มกันในการใช้เทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ 
และในส่วนของครเูองกมี็ความกระตอืรอืร้นท่ีจะพฒันาศกัยภาพตนเอง เพือ่ให้ 
สามารถจัดการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพและสามารถปฏิบัติงานได้แม่นย�า  
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การพฒันาให้ครแูละนกัเรยีนรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยี 
และสามารถใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ได้เหมาะสมนั้นขึ้นอยู่กับวิสัยทัศน ์
ของผู้บรหิารท้องถ่ินและผู้บรหิารโรงเรยีน ความมุ่งมัน่ในการแก้ไขปัญหา 
อย่างเป็นระบบและมีงบประมาณสนับสนุนเพียงพอ การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี 
กับองค์กรต่างๆ เช่น วัด ชมุชน ฯลฯ เพือ่ประโยชน์ในการระดมทรพัยากร 
รวมท้ังการมีบุคลากรครูที่มีความรู้ความสามารถปฏิบัติงานได้อย่างม ี
ประสิทธิภาพ  
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3) โรงเรยีนกฬีาทุ่งสง สร้างโอกาสเดก็ยากไร้สู่การเป็นนกักฬีาทมีชาติ  
โดยเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลทุ่งสงมีนโยบายว่า ‘การศึกษาน�าการพัฒนา ปวงประชา 
มีส่วนร่วม’ เม่ือพบปัญหาเด็กด้อยโอกาสและยากจนไม่สามารถอยู่ในระบบ 
การศึกษาปกติได้ จึงสร้างโรงเรียนกีฬาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้า 
ทางการศกึษา และสร้างทางเลอืกท่ีดใีห้เดก็ยากไร้ด้อยโอกาส โรงเรยีนกฬีาทุ่งสง 
เป็นโรงเรียนประจ�าท่ีใช้หลักสูตรปกติผสมกับหลักสูตรการกีฬาท่ีได้รับ 
การรบัรองมาตรฐานเดยีวกบัโรงเรยีนกฬีาของกรมพลศกึษา งบประมาณท่ีใช้ 
ประกอบด้วยเงินอุดหนุนนักเรียนรายหัวจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และการสนันสนุนจากเทศบาลเมืองทุง่สงส�าหรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น  
ค่าจ้างโค้ช/ฝึกสอนกีฬา ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายในการน�านักเรียนไปแข่งขันกีฬา  
ค่าอุปกรณ์กีฬาต่างๆ เป็นต้น 

โรงเรียนกีฬาทุ่งสงพัฒนาทักษะและฝึกซ้อมกีฬาตามความถนัดของเด็ก 
แต่ละคนใน 4 ประเภทกีฬา ได้แก่ ยกน�้าหนัก ฟุตบอล วอลเลย์บอล 
และกรีฑา จนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันในระดับต่างๆ ได้ นอกจากนี้ยังมี 
ห้องเรียนส�าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ เช่น เด็กออทิสติกเป็นการเฉพาะ 
มีการอบรมครูให้มีความรู ้ ท�าความเข้าใจกับผู ้ปกครอง และร่วมมือกับ 
โรงพยาบาลเพื่อดูแลเด็กพิเศษกลุ่มนี้ 

เม่ือได้รับการศึกษาร่วมกับการฝึกฝนทางกีฬา ส่งผลตอ่เนื่องให ้
นักเรียนรู้จักคิดและวางแผนการใช้เบี้ยเลี้ยงเพื่ออนาคต มีจิตส�านึกรู้คุณค่า 
ของเงิน บางคนประสบความส�าเร็จเป็นนักกีฬาทีมชาติ เช่น นักกีฬากรีฑา  
รวมถึงได้เข้าอยู่ในสโมสรกีฬาที่มีชื่อเสียง

ความส�าเร็จของโรงเรียนกีฬาทุ่งสงเกิดจากการไดร้ับการสนับสนุน 
จากทกุภาคส่วน ทัง้คณะกรรมการสถานศกึษาและผู้ปกครอง ความมุ่งมัน่ 
ต้ังใจของผู้บริหารโรงเรียนและครูอาจารย์ ซึ่งต้องเข้าใจข้อจ�ากัดของ 
นกัเรยีน เช่น ความสามารถทางวิชาการ การขอเวลาเรยีนไปฝึกซ้อม ฯลฯ 
ครจูงึต้องมจีติใจเอ้ืออารแีละเสยีสละ เพราะต้องปรบัเปล่ียนการจดัการเรยีน 
การสอนให้เอือ้ต่อผู้เรยีน ต้องดแูลเดก็แทบจะตลอด 24 ชัว่โมง ‘ครตู้องรกั 
ลูกศษิย์เหมอืนลูกหลานตวัเอง’ อย่างไรกด็ ีการสร้างทกัษะกฬีาเพือ่สร้าง 
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กต้องได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน 
งบประมาณ โค้ชที่มีความสามารถ บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา 
รวมถึงการดูแลเรื่องการศึกษาด้วย เพื่อให้เด็กยากไร้ด้อยโอกาสเหล่านี ้
มีอาชีพที่มั่นคงในอนาคต 
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4) โรงเรียนผู้สูงอายุต�าบลหัวง้ม ‘แก่อย่างสง่า ชราอย่างมคีณุภาพ’  
โดยองค์การบรหิารส่วนต�าบลหวัง้ม อ�าเภอพาน จงัหวัดเชยีงราย

ต�าบลหัวง้มเป็นสังคมชนบทท่ีเข้าสู่สังคมผู้สูงอาย ุคนในชมุชนมีจิตอาสา 
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และมีการน�าค�าสอนทางพุทธศาสนามาเป็นส่วนหนึ่งของ 
วิถีชีวิตและถ่ายทอดสู่คนรุ่นหลัง แต่กลับพบว่า การดูแลเอาใจใสผู่้สูงอายุ 
ในพื้นท่ียังไม่ท่ัวถึง มีสถิติการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุเฉลี่ย 1 รายทุก 2 ปี 
โดยกลุ่มผู้สูงอายุติดบ้านมีโอกาสท่ีจะท�าร้ายตนเองสูงกว่าผู้สูงอายุติดเตียง 
และติดสังคม ด้วยเหตุนี้ อบต.หัวง้มจึงจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุขึ้นมาตั้งแต่ 
ปี 2553 เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าว และใช้ธนาคารความดเีป็นกลไกขบัเคลือ่น 
ด้วยการให้แต้มเม่ือผู้สูงอายทุ�าความดสี�าหรบัเอาไปแลกเป็นส่ิงของ 

โรงเรียนผู้สูงอายุได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุจ�านวนมาก มีการเรียน 
สัปดาห์ละครั้งทุกวันพฤหัสบดี เพื่อให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัย อาหาร 
และการออกก�าลงักายโดยเจ้าหน้าท่ี รพ.สต. การเรยีนรู้เรือ่งหลักธรรม พธีิกรรม 
และการประพฤตปิฏบิตัตินทางพทุธศาสนาโดยพระสงฆ์ และความรู้รอบตวัอืน่ๆ  
เช่น กฎหมาย การจดัการมรดก เหตกุารณ์ในปัจจบุนั ฯลฯ รวมท้ังการเล่นกฬีา  
ท�าให้ผู้สูงอายุสนใจเรียนต่อเนื่องจนต้องเปิดเป็นมหาวิทยาลัยผู้สูงอายุ อีกทั้ง 
มกีารขยายเป็นโรงเรยีนผู้สูงอายสุาขาในพืน้ท่ีต่างๆ โดยใช้อาคารอเนกประสงค์ 
ของหมู่บ้าน/วัด ส�าหรับผู ้สูงอายุท่ีไม่สะดวกมาเรียนท่ีโรงเรียนผู ้สูงอายุ  
อบต.หัวง้มจะจัดครูเข้าไปสอนถึงในพื้นท่ี นอกจากนี้ยังมีการตอ่ยอดไปสู่ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยการจัดอบรมด้านการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายไดใ้ห ้
ผู้สูงอายุ เช่น การท�าของที่ระลึก ฯลฯ 

การขับเคลื่อนโรงเรียนผู ้สูงอายุอาศัยภาคีเครือข ่ายชุมชนโดยม ี
อบต.หัวง้ม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบล คณะครูในพื้นท่ี ข้าราชการ 
บ�านาญ และเจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูลร่วมเป็นคณะท�างาน ได้รับงบประมาณ 
สนับสนุนจากส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และอบต.หัวง ้ม 
มกีารประชมุประชาคม อบต.หัวง้มเป็นประจ�าทุกเดอืนเพือ่ร่วมกนัแก้ไขปัญหา

ผู้สูงอายุในโรงเรียนผู้สูงอายุมีความสุขท่ีไดเ้ข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิด 
ประสบการณ์ และปรับตัวกลับเข้าสู่สังคม การรวมกลุ่มผู้สูงอายุท�ากิจกรรม 
นันทนาการต่างๆ หรือเป็นวิทยากรบรรยายให้เด็กนักเรียนในโรงเรียน 
ขยายโอกาส หรือเม่ือมีคณะมาศึกษาดูงานท่ีโรงเรียนผู้สูงอายุ ท�าให้ลด 
อัตราการฆ่าตัวตายลงได้ และช่วยดึงศักยภาพท่ีอยู่ในตัวผู้สูงอายุออกมา 
ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 

สิ่งส�าคัญที่จะท�าให้การด�าเนินงานประสบความส�าเร็จ คือ การมี
ข้อมูลซึ่งสามารถน�ามาวิเคราะห์เพื่อตอบสนองความต้องการที่แท้จริง
ของผู้สูงอายุได้ ต้องท�าให้ชุมชนเกิดความภาคภูมิใจด้วยการให้ชุมชน
มีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิดร่วมท�า ร่วมประเมินผลเพื่อให้เกิดความรู้สึก 
ร่วมเป็นเจ้าของ ต้องได้รบัความร่วมมอืจากภาคีเครอืข่ายท้ังคนในชุมชน 
แกนน�าชุมชน หน่วยราชการและท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาข้อมูล
สถิต ิจดัท�าเป็นแผนยทุธศาสตร์ และน�าแผนไปปฏิบัติ มกีารประชาสมัพนัธ์  
มคีณะท�างานท่ีมปีระสทิธิภาพ และมกีารสรปุผลการด�าเนนิการ ถอดบทเรยีน 
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในระยะต่อไป 
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กลุ่มที่ 3 
ระบบสนับสนุนการศึกษา 

มีกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ดังนี้
1) กองทุนลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษา (กองทุน 10 บาท)  

โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
จงัหวดัเชยีงใหม่มคีวามเหลือ่มล�า้ทางการศกึษาอย่างเห็นได้ชดั พืน้ท่ีท่ีเป็น 

อ�าเภอเมอืงมคีวามพร้อมด้านการศกึษาอย่างครบถ้วน แต่อ�าเภอท่ีอยู่ห่างไกล 
ทุรกันดารขาดแคลนและมีปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาในหลายมิติ 
ท้ังในด้านทรัพยากรบุคคล งบประมาณ อุปกรณ์ โอกาส การคมนาคม 
สภาพแวดล้อม ภาษา วฒันธรรม และอืน่ๆ จงึมกีารด�าเนนิงานเพือ่ลดช่องว่าง 
และแก้ปัญหาต่างๆ ผ่านกลไก ‘ภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา’ 
ซึ่งเป็นการท�างานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน โดยมี 
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นส�านกังานเลขานกุารให้การหนนุเสรมิ 
ด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงานด้านธุรการ 

การด�าเนินงานส�าคัญ คือ การระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู ้ด้อยโอกาส 
ทางการศึกษาและอาชีพผ่านการขอรับบริจาคจากชาวเชียงใหม่และผู ้มี 
จิตศรัทธาคนละ 10 บาทในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี หรือท่ีรู ้จักกันด ี
ในนามของ ‘กองทุน 10 บาท’ ในปี 2561 มียอดบริจาคประมาณ 2.72 
ล้านบาท ป ี 2562 ยอดบริจาคประมาณ 3.12 ล้านบาท และปี 2563 
ได้ยอดบริจาคเบื้องต้น 3.0 ล้านบาท โดยนักเรียนนักศึกษาท่ีเป็นชาว 
เชียงใหม่และสถานศึกษาในพื้นท่ีสามารถยื่นขอรับทุนได้ท้ังทุนสนับสนุน 
การศึกษา ทุนประกอบอาชีพระหว่างเรียนและหลังเรียนจบ ทุนสร้างส่ือ 
การเรียนการสอน/ปรับปรุงอาคารสถานท่ี รวมท้ังการวิจัย หลังจากนั้น 
คณะกรรมการจะลงพื้นท่ีจริงเพื่อสัมภาษณ์และพิจารณาว่าใครท่ีสมควร 
จะได้รับทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนตามท่ีขอมา โดยผู้ท่ีได้รับทุนไม่ต้อง 
น�ามาคืนแต่อย่างใด

ผลท่ีเกิดขึ้น คือ ช่องวา่งความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาของคนใน 
จังหวัดเชียงใหม่ได้ถูกลดให้แคบลง คนที่ขาดโอกาสสามารถเข้าถึงการศึกษา 
ที่มีคุณภาพมากขึ้น สามารถไปต่อยอดทางการศึกษา หรือน�าเงินไปใช้เป็นทุน 
ประกอบอาชีพท้ังระหว่างเรียนและหลังเรียนจบ ยกตัวอย่างนักศึกษา ปวช.  
ได้รับทุนประกอบอาชีพ 50,000 บาท ปัจจุบันเป็นช่างเชื่อมอยู่ในชุมชน  

ปัจจัยที่ท�าให ้กองทุน 10 บาทประสบความส�าเร็จเกิดจาก  
(1) การขับเคล่ือนของภาคีเครือข่ายที่รวมตัวกันด้วยใจ มีความเป็น 
จิตอาสาและมีความรู้ทั้งเชิงวิชาการและเชิงบริหาร โดยเฉพาะผู้อยู่ใน 
วงการศกึษาทีเ่กษยีณอายรุาชการ (2) ผู้บรหิาร อบจ.เชยีงใหม่ มวิีสยัทศัน์ 
และก�าหนดนโยบายชัดเจน ท�าให้คณะท�างานร่วมแรงร่วมใจเพื่อให้เงิน 
ที่ได้รับบริจาคมาเกิดประโยชน์สูงสุด (3) การใช้ข้อมูลมาน�าเสนอสื่อสาร 
ให้ชาวเชยีงใหม่ตระหนกัถงึปัญหา รวมทัง้มกีารใช้ข้อมลูจากการเยีย่มบ้าน 
และพืน้ทีข่องผู้ขอรบัทนุมาประเมนิผู้ทีส่มควรได้รบัทนุด้วย (4) การบรหิาร 
กองทนุทีโ่ปร่งใส ตรวจสอบได้ ใช้เวลาน้อย และเกิดประสทิธิภาพสงู จงึได้รบั 
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกหน่วยงานและชาวเชียงใหม่ 

 ทั้งนี้มีข้อแนะน�าส�าหรบั อปท. ทีส่นใจจะน�าไปด�าเนนิงานในพืน้ที่
ของตนวา่สามารถน�าระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยกระบวนการ 
งบประมาณท้องถ่ินมาใช้ในการขอรับเงินบริจาคจากประชาชน แล้วน�า
เข้าบัญชีก่อนที่จะน�ามาจ่ายเป็นทุนการศึกษา ซึ่ง สตง. ตรวจสอบแล้วว่า
สามารถท�าได้ และยังแสดงความชื่นชมถึงวิธีการนี้ด้วย 
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2) ค่ายฤดูร้อน (Summer Camp) ของการเรียนรู ้ตลอดชีวิต 
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง 

จังหวัดพัทลุงถูกขนานนามวา่เป็นเมืองแห่งการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต เพราะมีความพร้อมทางด้านการศึกษาสูง อีกท้ังชาวพัทลุง 
ให้ความส�าคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมาก นักเรียนในพ้ืนท่ีส่วนใหญไ่ด้รับ 
การศึกษาสูงกว่าการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ผลจากการลงพื้นท่ีของผู้บริหาร 
และทีมงาน อบจ.พัทลุงได้รับทราบปัญหาจากผู้ปกครองว่าในช่วงปิดภาค 
การศึกษา ผูป้กครองไมม่ีเวลาดูแลบุตรหลาน อาจท�าให้เกิดพฤติกรรมท่ีไม ่
พึงประสงค์ จึงจัดท�า ‘โครงการค่ายฝึกนักเรียนภาคฤดูร้อน (Summer 
Camp)’ ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา เพื่อเป็นกิจกรรมการเรียนรู้เพิ่มเติม 
ตามความถนัดและความสนใจของเด็กและเยาวชน ช่วยเพิ่มพูนทักษะชีวิต 
และทักษะอาชีพท่ีสามารถน�าไปสร้างรายได้เสริมได้ อีกท้ังยังช่วยลดปัญหา 
ความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาอีกด้วย

อบจ.พัทลุงให้การสนับสนุนงบประมาณการจัดค่ายฤดูร้อนเพิ่มขึ้น 
ทุกปี มีหน่วยงานทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมด�าเนนิงาน ปราชญ์ชาวบ้านช่วยเป็น 
วิทยากรใหค้วามรู้ในค่ายต่างๆ รวม 6 ค่าย รวมนักเรียนท่ีเข้าค่ายมากกว่า 
2,000 คน เกิดผลส�าเร็จ ดังนี้ 1) ค่ายกีฬา สามารถสร้างเด็กให้เป็นตัวแทน 
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ระดับทีมชาติ และการสอนว่ายน�้าช่วยลดอัตราเด็กเสียชีวิตจากการจมน�้า 
ลงได้ 2) ค่ายศิลปวัฒนธรรมมโนราห์ ช่วยให้เด็กได้ฝึกซ้อมและสามารถ 
ออกงานหารายได้เสริม 3) ค่ายวิชาการ ช่วยให้เด็กชายขอบได้รับโอกาส 
ทางการศึกษาอย่างเสมอภาค 4) ค่ายพัฒนาอาชีพ ช่วยท้ังนักเรียนและ 
ผู้ปกครองได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ท�าให้เกิดรายได้เสริม 
ในครอบครัว 5) ค่ายคุณธรรมจริยธรรม ช่วยน�านักเรียนกลุ่มเส่ียงมาอบรม 
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น และ 6) ค่ายดนตรี เปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงออก 
อย่างสร้างสรรค์

การจัดค่ายฤดูร้อนดังกล่าวส�าเร็จได้ดีเป็นผลมาจากการมีแนวคิด 
ในการแก้ปัญหาท่ีสอดคล้องกันของคณะผู้บรหิารท้องถิน่ และความสามารถ 
ของผู้ปฏิบัติงานในการท�าความเข้าใจความต้องการท่ีแท้จรงิของเด็กและ 
เยาวชนในพืน้ที ่สามารถประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และชมุชน เพือ่ค้นหา 
วิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยให้ความรู้ รวมทั้งได้รับการ 
สนบัสนนุจากครอบครวัและชมุชนทีเ่ปิดโอกาสให้เดก็และเยาวชนได้ออกมา 
เรยีนรู้ในช่วงปิดภาคการศกึษา อย่างไรก็ด ียังมข้ีอจ�ากดัด้านงบประมาณ 
ที่ไม่เพียงพอให้เด็กเยาวชนเข้าร่วมได้ครบถ้วน จึงต้องหาภาคีเครือข่าย 
สนับสนุนเพิ่มเติม และต้องมีการประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขในปีต่อไป 

3) ONE DATA, ONE ORGANIZATION, ONE PLAN  
กลยุทธ์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาระดับจังหวัด โดยส�านักงาน 
จังหวัดนครนายก

จังหวัดนครนายกมีนโยบายท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและยากจน เม่ือผู้ว่าราชการจังหวัดสนใจท่ีจะ 
ร่วมงานกับ กสศ. ในโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นท่ีเพื่อความเสมอภาค 
ทางการศกึษา เพือ่ให้ความช่วยเหลอืกลุ่มเดก็ปฐมวัยท่ีอยู่ในศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 
กลุ่มเด็กและเยาวชนอายุ 2-21 ปท่ีีอยู่นอกระบบการศึกษา จึงบูรณาการ 
โครงการดังกล่าวไว้ในกลไกท่ีมีอยู่ และตั้งคณะท�างานจากภาคส่วนต่างๆ  
เพื่อท�างานร่วมกันและมอบหมายให้ครู กศน.ต�าบลรับผิดชอบดูแลเด็ก 
เยาวชนนอกระบบเป็นรายกรณี รวมท้ังมีหน่วยงานท้ังในและนอกพื้นท่ี 
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากจนและด้อยโอกาส เช่น กสศ.  
อบจ.นครนายก กาชาดนครนายก บริษัทเอสโซ่ (ประเทศไทย) จ�ากัด (มหาชน)  
เป็นต้น 
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ในการขับเคลื่ อนงาน คณะท�างานได ้ใช ้หลักการ ‘1 DATA  
1 ORGANIZATION 1 PLAN’ ในการบูรณาการการให้ความช่วยเหลือ 
เด็กและเยาวชนในพื้นที่ให้เกิดความส�าเร็จอย่างยั่งยืน ดังนี้

• 1 ORGANIZATION ใช้กลไกคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ระดับจังหวัด อ�าเภอ และต�าบล โดยมีผูว้ ่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 
และก�านันเป็นประธาน นายแพทย์ สสจ. สสอ. ผอ.รพ.สต. เป็นเลขานุการ 
ตามล�าดับ คณะกรรมการประกอบด้วย ผู ้น�าท้องถิ่นภาคประชาสังคม 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ หน่วยงานสาธารณสุข หน่วยงาน 
การศึกษา และหน่วยงานพัฒนาชุมชน   

- คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัดท�าหน้าท่ีอ�านวยการ 
ก�าหนดกรอบแนวทางการด�าเนินงานและจัดสรรทรัพยากร (Supply Side)

- คณะกรรมการระดับอ�าเภอท�าหน้าท่ีบูรณาการปัญหาความต้องการ 
ระดับพ้ืนท่ีต�าบลและหมู่บ้าน แล้วน�ามาจัดล�าดับความส�าคัญ (Demand  
Side) 

- คณะกรรมการระดับต�าบลท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนการปฏิบัติในพื้นท่ี 
โดยมีการแต่งตั้งคณะท�างานด้านเด็กปฐมวัยและด้านเยาวชนนอกระบบ 
มาช่วยท�างานด้วย

• 1 DATA ให้ส�านักงานสถิติจังหวัดเป็นเจ้าภาพบูรณาการข้อมูลของ 
แต่ละหน่วยงานมาจัดท�าเป็นข้อมูลชุดเดียวท่ีทุกหน่วยงานใช้ในการแก้ปญัหา 
ได้ตรงจุด 

• 1 PLAN น�าข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดท�าแนวทางแก้ไขปัญหา 
‘เกาให้ถูกที่คัน’ ออกมาเป็นแผนเดียว แต่แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และงบประมาณตาม Function Area Agenda ในลักษณะ ‘แยกกันเดิน 
รวมกันตี’

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น คือ มีการบูรณาการและการมีส่วนรว่มจากทุก 
ภาคส่วนในพื้นท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้รับการพัฒนาสามารถจัดบริการ 
ดูแลเด็กปฐมวัยได้อย่างมีคุณภาพ เด็กและเยาวชนท่ียากจนและด้อยโอกาส 
ได้รับการศึกษา มีงานท�าและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ยกตัวอย่าง กสศ. 
และจังหวัดนครนายกเข้าไปให้ความช่วยเหลือเด็กชายท่ีหลุดออกจากระบบ 
การศึกษากลางคันก่อนท่ีจะจบชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เพราะพ่อแม่เจ็บป่วย 
ไม่มีรายได้ท่ีจะส่งเสียให้เรียนได้ และต้องออกไปรับจ้างท�างานตามท่ีต่างๆ  
โดยจังหวัดจะสนับสนุนให้เข้ารับการพัฒนาทักษะอาชีพท่ีสถาบันพัฒนา 

ฝีมือแรงงานจังหวัดต่อไป 
ทั้งนี้ จังหวัดได้ก�าหนดให้เรื่องนี้เป็น ‘วาระของจังหวัด’ ที่จะด�าเนินการ 

ต่อเนื่องและก�าหนดเป็นแผนงาน/โครงการในยุทธศาสตร์จังหวัด โดยใช ้
ฐานข้อมูลจริงจากการตรวจสอบเป็น Big Data ท่ีจะมาบูรณาการ 
การท�างานกับงบประมาณ Function Area Agenda ในลักษณะของ  
ONE PLAN และจะสร้างแนวร่วมโดยดึงภาคประชาชน ประชาสังคม  
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทน�ามากกว่า 
ภาคราชการ รวมทั้งสร้างค่านิยม ‘คนนครนายกไม่ทิ้งกัน’ 
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4) พื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษา (Education Sandbox)  
โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

ระยองเป็นหนึง่ในสามจงัหวดัเป้าหมายของโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกิจ 
พิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จึงต้อง 
พัฒนาก�าลังคนให้พร้อมต่อการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม อบจ.ระยอง 
ได้จัดประชุมระดมสรรพก�าลังปฏิรูปการศึกษาในปี พ.ศ. 2558 มีการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการระดับจังหวัด และให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 
พระนครเหนือ (วิทยาเขตระยอง) ท�าการวิจัยความต้องการก�าลังคนของ 
จงัหวดัจากกลุ่มต่างๆ เช่น หน่วยงานจดัการศกึษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้ปกครอง ตัวแทนเด็กและเยาวชน กลุ่มคนรุ่นใหม่ ภาคธุรกิจ 
เอกชน ฯลฯ และจัดท�าแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดระยอง  

ขณะเดียวกัน ระยองเป ็นหนึ่ งในหกพ้ืนท่ีนวัตกรรมการศึกษา  
(Sandbox) ตามพระราชบัญญัติพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562   
ซึ่งเน้นให้เกิดรูปแบบการบริหารจัดการและจัดการศึกษาในระดับพื้นท่ี 
มุ ่งพัฒนาสมรรถนะของผู ้เรียนให้เหมาะสมกับศักยภาพตามบริบทพื้นท่ี 
และความต้องการของประเทศ อบจ.ระยองได้ท�างานร่วมกับกลุ ่มภาคี 
เพื่อการศึกษาไทย (Thailand Education Partnership: TEP) 

เช ่น สถาบันวิ จัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สถาบันอาศรมศิลป ์  
มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิสดศรีสฤษดิ์วงศ์ ฯลฯ รวมท้ังหนว่ยงานในพ้ืนท่ี 
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน ส�านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อบจ.ระยอง และภาคเอกชน 
ที่สนับสนุนโรงเรียนโดยตรง 

พื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษาระยองมีเป้าหมายสร้างเด็กและเยาวชน 
ทุกกลุ่มให้เป็นพลเมือง 4.0 โดยก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ส�าคัญ 6 ประการ  
ได้แก่ 1) สร้างกลไกขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรก์ารศึกษาจังหวัดระยอง 
สู่การปฏิบัติ 2) จัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาจังหวัดระยอง 3) สร้าง 
แพลตฟอร์มทางการศึกษา (Education Platform) 4) ปรับกระบวนทัศน์ 
ทางการศึกษาของคนจังหวัดระยอง 5) สร้างโรงเรียน ห้องเรียน บุคคล 
ต้นแบบพืน้ท่ีนวัตกรรมการจัดการศกึษาจังหวัดระยองและ  6) พฒันาหลกัสูตร 
ระยอง (Rayong MARCO) แหล่งเรียนรู ้และศูนย์สร้างสรรค์ปัญญา 
เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการพัฒนาศักยภาพคนระยอง

จังหวัดได้ประกาศยุทธศาสตร์การศึกษา และให้สถานศึกษาใช้หลักสูตร 
Rayong MARCO เป็นกรอบในการจัดการศึกษาส�าหรับคนทุกกลุ ่ม 
ทุกช่วงวัย โดยเน้นเรื่องความเป็นผูน้�ายุคดิจิทัล (M-manpower) รากเหง้า 
ถิ่นฐานความเป็นระยอง (A-ancestor) ทรัพยากรท่ีมีความส�าคัญของ 
ระยอง (R-resource) การจัดการถิ่นฐานความเป็นเมืองน่าอยู่ (C-city  
planning) และอาชีพท่ีเหมาะสม (O-occupation) มีการให้อิสระพื้นท่ี 
ในการจัดการศึกษาตามแนวคิด Sandbox รวมท้ังจัดตั้งสถาบันการสอน 
และการเรียนรู ้จังหวัดระยอง (Rayong Teaching and Learning 
Academy) และโครงการผลิตนักเรียนทุนคุรุศึกษา  

ผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้น ท�าให้โรงเรียนและครูมีอิสระในการบริหารจัดการ 
การเรียนการสอนท่ีมุ่งเน้นสมรรถนะส�าคัญของผู้เรียนตามความต้องการ 
เชิงพื้นท่ี ด้วยการเปล่ียนรูปแบบการสอนจากเดิมมาเป็นการสอนแบบพี่เลี้ยง 
ท่ีคอยให้ค�าแนะน�าและสนับสนุนนักเรียนในการท�ากิจกรรมต่างๆ ส่งผลให ้
นักเรียนกล้าคิดกล้าท�า และเกิดกระบวนการเรียนรู ้เพื่อแสวงหาข้อมูล/ 
ความรู้ท่ีจ�าเป็นในการน�ามาใชพ้ัฒนางาน รวมถึงการสร้างองค์ความรู้ใหม ่
ให้กับตนเอง 
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ความส�าเรจ็ของ Education Sandbox ขึน้อยู่กบัความมุ่งมัน่ตัง้ใจจรงิ 
ของผู้บรหิารท้องถิน่และคณะท�างานทีต้่องการพฒันาการศกึษาเพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของจังหวัด การให้ทุกภาคส่วนร่วมกันก�าหนดยุทธศาสตร ์
การสร้างความเข้าใจท่ีตรงกนัระหว่างผู้บรหิารและคร ูจะส่งผลให้โรงเรยีน 
มีความเข ้มแข็งและพร้อมที่จะปรับเปล่ียน/พัฒนาได้ตลอดเวลา  
การให้อิสระโรงเรยีนและครใูนการคดิหลักสตูรของตวัเองตามกรอบ MARCO 
โดยมโีค้ชหรอืพีเ่ล้ียงเข้าไปช่วยแนะน�าให้ค�าปรกึษา การให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้ 
จากการปฏิบัติจริง ท�าให้เด็กมีทักษะในกระบวนการคิดและท�างาน 
สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้ตามความต้องการ 

5) ‘อาสาสมัครด้านการศึกษา’ กลไกใหม่เพื่อลดความเหล่ือมล�้า 
ทางการศึกษา

ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิงานป้องกนัควบคมุการแพร่ระบาด COVID-19  
ของภาคสาธารณสุข โดยเฉพาะการใช้กลไกอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) 
ในช่วงท่ีผ่านมา สะท้อนให้เห็นชัดเจนว่า ชุมชนเป็นฐานการท�างานท่ีส�าคัญ 
เพราะสามารถจัดการปัญหาในพื้นท่ีได้มีประสิทธิภาพมากกว่าการรวม 
ศูนย์อ�านาจ อีกท้ังการมีข้อมูลท่ีชัดเจนจะช่วยให้ตัดสินใจได้ถูกต้องยิ่งข้ึน 
น�าไปสู่การเกิดกลไก/นวัตกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นบนหลักการเดียวกัน 
คือ ‘อาสาสมัครด้านการศึกษา’ ซึง่จะมบีทบาทสนบัสนนุการท�างานในระดบั 
พืน้ท่ีเพือ่ช่วยเหลอืนกัเรยีนได้ถงึระดบัหมู่บ้านหรอืกลุ่มบ้าน (Village based)  
นอกจากจะให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืด้านการศกึษาและการเรยีนรู้แล้ว ยงัจะช่วย 
ให้ค�าแนะน�าด้านสุขภาวะและด้านอื่นๆ แก่นักเรียนและชุมชนได้อย่างท่ัวถึง 
และรวดเร็วขึ้น15  

จุดเริ่มต้นของการน�าแนวคิดอาสาสมัครด้านการศึกษา (อสม. กศ.) 
ไปด�าเนินงานเกิดขึ้นในโรงเรียน 4 แห่งของอ�าเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุร ี
ซึ่งท้ังหมดเป็นโรงเรียนท่ีท�างานอยู่ในเครือข่ายของโครงการมหาวิทยาลัย 
พี่เลี้ยงอยู่แล้ว ได้แก่ โรงเรียนบ้านตะโกล่าง โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร ์
โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) และโรงเรียนธรรมศาสตร์–จุฬาฯ 2 
โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ช่วยเป็นพี่เลี้ยง 
โรงเรียนท้ัง 4 เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีนักเรียนมีข้อจ�ากัด 
ไม่สามารถเข้าถึงการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) และการเรียนการสอน 
ออนไลน์ได้ เชน่ ตั้งอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล เป็นนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ท่ีไม่เข้าใจ 
ภาษากลางที่ใช้ใน DLTV นักเรียนไม่มีเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ จ�านวนครู 
มีน้อย ไม่เพยีงพอต่อการออกไปเยีย่มบ้านนกัเรยีนท่ีอยู่กระจัดกระจาย เป็นต้น 

15 ดร.อุดม วงษ ์สิงห ์ ผู ้อ�านวยการส�านักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษาครู  และสถานศึกษา  
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และผู้เข้าร่วมระดมความเห็นหัวข้อ ‘อสม. การศึกษา 
มิติใหม่เพ่ือลดความเหลื่อมล�้า’ ในเวทีนวัตกรรมท้องถิ่นร่วมสร้างความเสมอภาคทางการศึกษา  
(Equity Forum 2020), 8 มิถุนายน 2563. 
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อสม. การศึกษาท่ีเข้ามาช่วยสนับสนุนโรงเรียนนั้นมีความหลากหลาย 
เช่น ผูป้กครอง ข้าราชการบ�านาญ เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานรัฐ ศิษย์เก่าโรงเรียน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ฯลฯ โดยจะมีการแบ่งความรับผิดชอบตามหย่อมบ้าน 
เนื่องจากเด็กอยู่กระจัดกระจาย มีการใช้พื้นที่ในหมู่บ้านเป็นโรงเรียนชั่วคราว 
เช่น วัด ศูนย์เรียนรู้ชุมชน อาคารของกองทัพ ฯลฯ อาสาสมัครแตล่ะคน 
จะมีบทบาทแตกต่างกันไปตามสภาพปัญหา ความต้องการของพื้นท่ีและ 
ศักยภาพความพร้อมของอาสาสมัครเอง เช่น ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน  
ช่วยดูแลใบงาน เนื้อหา และส่ือการเรียนการสอนให้เด็กแต่ละคน ช่วยปรับ 
จูนสัญญาณโทรทัศน์ให้พร้อมเรียนหลักสูตรการเรียนการสอนทางไกล 
ช่วยเป็นล่ามส่ือสารภาษาถิ่นระหว่างครูกับเด็กชาติพันธุ์ ให้ความรู ้เรื่อง 
การปอ้งกันโรค การดูแลตนเองและโภชนาการ ช่วยสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ โรงครัว อาหารกลางวัน ฯลฯ รวมท้ังเป็นครูผู ้ช่วยเสริม 
ครูประจ�าชั้น 

ผลที่เกิดขึ้น นอกจากเด็กจะได้เรียนรู้เรื่องอื่นๆ เพิ่มเติมในลักษณะทีเ่ป็น 
Active Learning จากการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติจริง เช่น การดูแลสุขภาพ 
ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ฯลฯ แล้ว ยังช่วยให้ผู ้ปกครองและคนในชุมชน 
ตระหนกัถงึคณุค่าของการศกึษาและเข้ามาท�างานร่วมไปกบัโรงเรยีน ซึง่จะน�า 
ไปสู่การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ท่ียั่งยืนดว้ยความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ดังสุภาษิตของชาวแอฟริกันที่ว่า ‘It takes a village to raise a child : 
การสร้างเด็กคนหนึ่งต้องอาศัยคนทั้งหมู่บ้าน’  

อาสาสมัครการศึกษาจึงเป็นกลไกส�าคัญท่ีจะช่วยหนุนเสริมการท�างาน 
ของครูและโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะวิกฤติท่ีโรงเรียนมีข้อจ�ากัด 
ไม่สามารถดูแลเด็กนักเรียนได้อย่างท่ัวถึง ด้วยเหตุนี้ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจึงควรมีแนวทางในการสนับสนุนส่งเสริมให้เกิด อสม. การศึกษา 
ในแต่ละพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในสถานการณ์ COVID-19 ท่ี อปท. 
ต้องการตัวช่วยท่ีมีความคล่องตัวและเกาะติดพื้นท่ี เพราะจากการส�ารวจ 
สถานการณข์อง อปท. ในวิกฤติการระบาด COVID-19 ของ กสศ.16 

พบว่ามีแรงงานตกงานเพิ่มข้ึน ท้ังท่ีเป็นแรงงานในพื้นท่ีและแรงงานย้ายถิ่น 
กลับภูมิล�าเนา ครัวเรือนขาดรายได้แต่กลับมีรายจ่ายเพิ่มขึ้น มีครัวเรือน 

ท่ียากจนไม่มีอาหารครบสามมื้อ มีเด็กและเยาวชนท่ีอาจจะต้องออกจาก 
โรงเรียนกลางคันและไม่สามารถกลับเข้าสู ่การศึกษาได้ แต่ยังไม่ทราบ 
จ�านวนที่ชัดเจน ขณะที่ อปท. ส่วนใหญ่ยังมุ่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้า 
ท้ังการส่ือสารสถานการณก์ารระบาดเพื่อควบคุมโรค รณรงค์ใหป้ระชาชน 
มีความรู ้ในการป้องกันตนเอง ปรับงบประมาณเพื่อใช้ในการแก้ปัญหา 
จัดท�าฐานข้อมูลคนในชุมชนท่ีต้องการความช่วยเหลือ มอบอาหารและ 
ส่ิงของจ�าเป็น ส่วนในด้านการศึกษานั้นเป็นเรื่องท่ีมีความส�าคัญรองลงมา 
โดยพบว่ามี อปท. เพียงร้อยละ 31.3 ที่มีการด�าเนินงานบ้างแล้ว อีกร้อยละ 
11.8 วางแผนว่าจะท�า แต่ร้อยละ 56.9 ยังไม่มีนโยบายในการด�าเนินงาน 
แต่อย่างใด ในส่วนท่ีด�าเนินงานไปบ้างแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการเตรียมจัดท�า 
จุดล้างมือ/หน้ากากอนามัยส�าหรับวันเปิดภาคเรียน เตรียมความพร้อม 
ฉดีพ่นยาฆ่าเชือ้ให้กบัโรงเรยีนเป็นส่วนใหญ่ รองลงมาคอืส�ารวจความเดอืดร้อน 
ของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี ส่วนการคัดเลือกเด็กและเยาวชนท่ีเส่ียง 
จะหลุดจากระบบโรงเรียนยังมีการด�าเนินงานน้อยมาก เพียงร้อยละ 13.7 
เท ่านั้น เท ่ากับว ่า อปท. ท่ีท�าการส�ารวจถึงร ้อยละ 71.9 ยังไม ่มี 
นโยบายในการดูแลเด็กและเยาวชนท่ีหลุดหรือมีความเส่ียงท่ีจะหลุดออก 
จากระบบการศึกษาแต่อย่างใด  

16 ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, หัวข้อ ผลการส�ารวจ 
ความเหลือ่มล�า้ทางการศกึษา: เสียงสะท้อนจากท้องถิน่ ในเวทีนวตักรรมท้องถิน่ร่วมสร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา (Equity Forum 2020), 8 มิถุนายน 2563.  
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จาก ‘ตน้แบบราชบุรีโมเดล’ กสศ. จะน�าไปขยายผลด้วยการท�างาน 
กับโรงเรียนเครือข่าย ตั้งเป้าให้มี อสม.การศึกษา ไม่น้อยกว่า 500 คน 
ในโรงเรียนพื้นท่ีห่างไกล 279 แห่ง ครอบคลุม 45 จังหวัด กระจายทุก 
ภูมิภาค ซึ่งจะมีเด็กนักเรียนได้รับประโยชนก์ว่า 80,000 คน โดย กสศ.  
ได้จัดสรรเงินอุดหนุนรายละ 150 บาทให้กับนักเรียนเป็นค่าอุปกรณ์การเรียน 
และสุขอนามัยท่ีจ�าเป็นเฉพาะหน้า รวมท้ังเชิญชวนผู้ท่ีมีจิตอาสาในพื้นท่ี 
เข ้ามาร่วมเป็น อสม.การศึกษา มีการสนับสนุนคา่เดินทาง ค่าอาหาร  
และค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สามารถท�าหน้าท่ีประสานงาน 
ไปยงัเครอืข่ายร่วมด�าเนนิงานในพืน้ท่ี ซึง่เป็นกลไกระดบัจังหวัดและระดบัภาค 
ได้แก่ เครือขา่ยผู้บริหารโรงเรียนพื้นท่ีสูงและถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนในพ้ืนท่ี 
เกาะแก่ง และเข้าไปช่วยเหลือเด็กในชุมชน ช่วยส�ารวจเด็กท่ีมีความเส่ียง 
จะหลุดจากระบบการศึกษา แนะน�าการจัดการเรียนรู้และสุขอนามัยให้แก ่
นักเรียนและชุมชนในพื้นที่ได้

จากต้นแบบเทศบาลนครท้ัง 3 แห่ง และกรณีศึกษาท้องถิ่นท่ีน�ามา 
เสนอท้ังหมด จะเห็นได้ว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทเป็นหน่วย 
ประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนในพื้นที ่
ในรูปแบบต่างๆ เช่น คณะกรรมการ คณะท�างาน สมัชชา ฯลฯ รวมท้ัง 
ให้การสนับสนุนทรัพยากร ท้ังงบประมาณ บุคลากร องค์ความรู้และอื่นๆ  
การด�าเนินงานส่วนใหญ่ยังใช้กลไกรัฐท้ัง อปท. และหน่วยงานราชการต่างๆ  
ในพ้ืนท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อนหลัก ซึ่งอาจจ�าแนกบทบาทการด�าเนินงาน 
ที่แตกต่างกันไป ดังนี้ 

•  อปท. เป ็นหน ่วยงานหลักในการขับเคลื่อน ยกตัวอย ่างเช ่น 
การพัฒนาโรงเรียนเทศบาลในสังกัดของเทศบาลนครเชียงรายเพื่อมุ ่งสู ่ 
ความเป็นเลิศและสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ การจัดท�าพิมพ์เขียวการศึกษา 
เพื่อเปน็กรอบในการจัดการศึกษาของเทศบาลนครภูเก็ต การช่วยเหลือ 

เด็กชายขอบท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษาของเทศบาลนครขอนแก่น  
และ อบจ.ยะลา การผลักดันนโยบายพื้นท่ีนวัตกรรมการศึกษา (Sandbox) 
ของ อบจ.ระยอง การจัดค่ายฝึกภาคฤดูร้อนของ อบจ.พัทลุง การพัฒนา 
ศูนย์เด็กเล็กให้มีคุณภาพของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

• หน่วยงานรัฐในพื้นท่ีเป็นกลไกขับเคลื่อน ยกตัวอย่าง กศน.บึงกาฬ 
ท�าหน้าท่ีพัฒนาอาชีพให้คนในชุมชนตามโครงการพัฒนาอาชีพโดยใช้ชุมชน 
เป็นฐาน วทิยาลยัชมุชนเป็นกลไกหลกัประสานกบัวสิาหกิจชมุชนในการพฒันา 
ทักษะการตัดเย็บเสื้อผ้าให้แม่บ้านสตรีจังหวัดนราธิวาส

• ภาคประชาสังคมเป็นกลไกหลัก ยกตัวอย่างความส�าเร็จของกองทุน 
10 บาทท่ีเกิดจากภาคีเชียงใหม่เพื่อการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งท�างานร่วมกับ 
ทุกภาคส่วนอย่างเขม้แข็ง หรือวิสาหกิจชุมชนส้มจุกจะนะ จังหวัดสงขลา 
ท่ีช่วยพัฒนาทักษะการดูแลสวนส้มจุกให้ผู้สูงอายุ คนพิการและดอ้ยโอกาส 
ในชุมชน  

ท้ังนี้ แนวทางการด�าเนินงานของท้องถิ่นท้ังหมดเป็นไปเพื่อ 1) แก้ไข 
ปัญหาความเหล่ือมล�้าทางการศึกษาและปัญหาอื่นๆ ท่ีเกิดขึ้นในพื้นท่ี เชน่  
การช่วยเหลือเยียวยาเด็กชายขอบท่ีหลุดออกจากระบบการศึกษาและม ี
ความเส่ียงท่ีจะสร้างปัญหาต่อตนเองและสังคม การคัดกรองและพัฒนา 
เด็ก ท่ี มีความบกพร ่องทางการเรียนรู ้ (LD) ให ้มีพัฒนาการสูง ข้ึน  
การจัดการศึกษาเพื่อช ่วยเหลือเด็กยากไร ้ด ้อยโอกาสให ้มีทางเลือก 
และโอกาสเปน็นักกีฬาต่อยอดสู่ทีมชาติ 2) วางระบบสนับสนุนท่ีเอื้อต่อ 
การจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล�้าและสร้างโอกาสทางการศึกษา เช่น  
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสามารถติดตามเด็กและเยาวชนได้ 
เป็นรายบุคคล การพัฒนาหลักสูตรและโรงเรียนเฉพาะทางส�าหรับเด็กท่ีมี 
ความต้องการพิเศษ การปรับวิธีบริหารจัดการงบประมาณให้เด็กในศูนย์ 
พัฒนาเด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันท่ีมีคุณค่าถูกหลักโภชนาการ  
และ 3) สร้างโอกาสใหมแ่ละต่อยอดประเด็นพัฒนาอื่นๆ เช่น การฝึกอาชีพ 
โดยใช้ทุนทางสังคมและภูมิปัญญาท้องถิน่ให้กบักลุ่มด้อยโอกาสและประชาชน 
ที่สนใจ 

บทสรุป
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สรุปและข้อเสนอแนะ

4
การลดความเหลือ่มล�า้และสร้างความเสมอภาคทางการศกึษาโดยใช้ชมุชน 

เป็นฐานในการท�างาน โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ‘จุดจัดการ’  
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนท้ังในและนอกพื้นท่ีในลักษณะของ 
‘การถักทอเป็นเครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็ง’ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน 
ภาครฐั ภาคเอกชน สถาบนัการศกึษา สถาบนัวจิยั องค์กรชมุชนและประชาชน 
ในพื้นท่ี เพื่อระดมความคิดและทรัพยากรต่างๆ ท้ังงบประมาณ ก�าลังคน 
วัสดุอุปกรณ์ ข้อมูล องค์ความรู้และอื่นๆ มาใช้ในการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดการศึกษาของพื้นท่ีและบูรณาการการท�างานร่วมกันด้วยความมุ่งมั่น 
และต่อเนือ่งบน ‘ฐานข้อมลู’ ท่ีมคีวามชดัเจนเป็นปัจจบุนัและสามารถตดิตาม 
ตรวจสอบสถานะของเด็กและเยาวชนเป็นรายบุคคลได้ มีการก�าหนดบทบาท 
ความรบัผดิชอบของแต่ละฝ่ายท่ีเกีย่วข้องชดัเจน เพ่ือให้ความช่วยเหลือเยยีวยา 
พฒันาและยกระดบัทักษะความรู้ความสามารถของเดก็และเยาวชนในรปูแบบ 
ท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต้องการท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละ 
กลุ่มเป้าหมาย โดยค�านึงถึงความพร้อมของหน่วยงาน ทุนทางสังคมท่ีมีอยู่ 
และบริบทของพื้นท่ี รวมท้ังสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษาของ 
ท้องถิ่นท่ีสามารถน�าไปประยุกต์ใช้ในพื้นท่ีอื่นๆ ได้นั้น ท้ังหมดนี้เป็นปัจจัย 
แห่งความส�าเร็จของการสานพลังท้องถ่ินเพื่อสร้างความเสมอภาคทาง 
การศึกษาทั้งสิ้น 
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เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 7,852 แห่ง 
ทั่วประเทศ เป็นกลไกส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา 
ในพื้นท่ีภายใต้แนวคิดปวงชนเพื่อการศึกษา และการใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ในการท�างาน สามารถท�างานในเชิงกว้างและเชิงลึกมากกว่าเดิมได้ด้วย 
การขยายการท�างานให้ครบถ้วน (Coverage) ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
และทุกมิติความเหลื่อมล�้า มีความเข้าใจต้นตอของปัญหาและท�างานคุณภาพ 
ในเชิงลึก (Deepening) ได้มากขึ้น ด้วยการแก้ไปท่ีรากฐานของปัญหา 
ท่ีมคีวามหลากหลายได้ตรงจดุ และสามารถก�าหนดเป้าหมายการจัดการศกึษา 
ของท้องถิน่ให้ชดัเจน ท้ังเพือ่ความเสมอภาค (Equity) และเพือ่ความเป็นเลศิ  
(Excellence) ในเบื้องต้น กสศ. จึงมีข้อเสนอแนะดังนี้

1) รณรงคส์ื่อสารเชิงรุกเพื่อปรับเปล่ียนทัศนคติ (Mindset)  
ของคนในสังคม ให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน 
และปวงชนเพ่ือการศึกษา การเพิ่มศักยภาพประชากรทุกช่วงวัย การจัด 
การศึกษาส�าหรับกลุ่มท่ีมีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ และการส่งเสริม 
การเรียนรู ้ตลอดชีวิต รวมท้ังสร้างความเชื่อมั่นในศักยภาพของท้องถิ่น 
ในการจัดการศึกษา การเรียนรู้และการพัฒนาทักษะอาชีพไดอ้ย่างท่ัวถึง 
และมีคุณภาพ 

2) สนับสนุนการกระจายอ�านาจในการจัดการศึกษาโดยให้ชุมชน 
ท้องถิ่นเป็นฐานในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นท่ี มีความเป็นอิสระ 
ในการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนท่ีสอดคล้อง 
กับทิศทางการพัฒนาของท้องถิ่น ปรับแก้ไขระเบียบปฏิบัติท่ีเป็นอุปสรรค 
ต่อการท�างานให้เกิดความคล่องตัว เช่น งบประมาณ กฎระเบียบ กลไก 
การตรวจสอบ ฯลฯ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

3) พัฒนาระบบข้อมูลของพื้นท่ีให ้เป ็นเอกภาพส�าหรับใช ้ใน 
การติดตามดูแลเด็กและเยาวชนท้ังในและนอกระบบการศึกษาเป็นรายบุคคล 
และใช้ประโยชน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาของพ้ืนท่ี 
ก�าหนดกลยุทธ์/มาตรการ/รูปแบบการจัดบริการและการจัดสรรงบประมาณ 
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายท่ีแท้จริงและความต้องการของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ 
(Demand Driven) เพือ่แก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้และสร้างความเสมอภาค 
ทางการศึกษา 

4) ส่งเสรมิการร่วมมอืเป็นหุ้นส่วนการพฒันาระหว่างภาคทุีกภาคส่วน 
ท้ังประชาชน ชุมชน ภาคเอกชน และภาครัฐท่ีมีความเป็นรูปธรรมชัดเจน 
เน้นการท�างานที่ยืดหยุ่นคล่องตัว มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งผลส�าเร็จเป็นหลัก 
ไม่ติดกับระเบียบข้อบังคับและข้อจ�ากัดเดิมๆ มีการติดตามประเมินผล 
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ และมีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ระหว่าง 
ภาคีเครือข่าย ท้ังประเด็นความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคเชิงระบบ/กลไก 
ที่ต้องเร่งปรับแก้ไข

5) สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมการจัดการศึกษา พร้อมท้ังเผยแพร่ 
ขยายผล ยกตวัอย่าง อาสาสมคัรด้านการศกึษาท่ีช่วยเสรมิหนนุครแูละโรงเรยีน 
การใช้แอปพลิเคชัน iSEE ในการติดตามให้ความช่วยเหลือเด็กยากจน 
ในแต่ละพื้นท่ี รวมถึงการพัฒนาส่ือและแหล่งการเรียนรู ้ท่ีเป็นการสร้าง 
ระบบนิเวศ (Ecosystem) ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนในชุมชน 

ที่มา: ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2563 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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