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ค�าน�า

 หนงัสือเรือ่งการพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศกึษา: ข้อเสนอ
สู่พืน้ทีแ่ละนโยบาย ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของการด�าเนนิการภายใต้โครงการการสนบัสนนุและ
พฒันากลไกการขบัเคลือ่นครูและเดก็นอกระบบการศกึษา ทีไ่ด้รบังบประมาณสนบัสนนุ
จากกองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) โดยจดัท�าขึน้เพือ่น�าเสนอสาระส�าคญั
ในเชงิข้อเสนอแนะส�าหรบัผูป้ฏบิติังาน หน่วยงาน องค์กรท่ีดแูลเด็กนอกระบบการศกึษา 
และข้อเสนอเชงินโยบายส�าหรับภาครฐัในการสนับสนุนครแูละเด็กนอกระบบการศึกษา
 สาระส�าคัญของหนังสือน้ีได้จากการสังเคราะห์ข้อมลูจากการตดิตามผลการด�าเนนิการ
ของโครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุจากโครงการสนบัสนนุการพัฒนาครแูละเดก็นอกระบบ
การศกึษา ปีการศกึษา 2563 ของกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา ท้ังทางเอกสาร
การใช้แบบสอบถาม การสมัภาษณ์ การลงพืน้ทีท่ี่ด�าเนนิการของโครงการ และการจดัเวที
ถอดบทเรียนร่วมกับทุกโครงการดังกล่าว ท�าให้ได้ข้อเสนอแนะและข้อเสนอเชิงนโยบาย
ทีม่าจากการท�างานในพืน้ทีจ่รงิและสถานการณ์จรงิ ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อผูป้ฏบัิติงาน
หน่วยงาน องค์กรที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา และภาครัฐที่จะน�าไปเป็นแนวทาง
หรือแนวนโยบายเพื่อช่วยกันในการขับเคลื่อนการด�าเนินงานเพื่อสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางการศึกษาของเด็กนอกระบบการศึกษา โดยพัฒนาระบบการค้นหา 
เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลือเด็กให้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษา ติดตาม ช่วยเหลือ
เด็กนอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าศึกษาต่อหรือได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ รวมทั้ง
ป้องกันเด็กออกจากระบบการศึกษา
 ขอขอบคุณทุกโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสนับสนุนการพัฒนา
ครแูละเด็กนอกระบบการศกึษาทีไ่ด้ด�าเนนิการช่วยเหลอืเดก็นอกระบบการศกึษา และ
ให้ข้อมลูท่ีมค่ีาต่อการพัฒนาเป็นข้อเสนอแนะและข้อเสนอเชงินโยบาย และขอขอบคณุ
กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ทีใ่ห้การสนบัสนุนในการพัฒนาหนงัสอื
ครั้งนี้

คณะผู้จัดท�า
กรกฎาคม 2564
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บทที่ 1
บทน�ำ

 ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกาได้ก�าหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) ซึ่งริเริ่มจากการประชุม Rio+20 (United Nation Development 
Program, 2016) เป็นการร่วมกันก�าหนดทิศทางอนาคตของโลกโดยเริ่มต้นมาตั้งแต่
ปี ค.ศ. 2015 เรื่อยมาจนถึง ค.ศ. 2030 ประกอบไปด้วยเป้าหมายหลัก 17 ประการ 
เป้าประสงค์ 169 ข้อ ซึง่ครอบคลมุไปด้วย 3 เสาหลกั คอื เศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม
ทั้งนี้เนื้อหาการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ครอบคลุมจะยึดถือหลัก “No one left behind” 
หรอืจะไม่ทิง้ใครไว้เบ้ืองหลงั และประเทศไทยเป็นหน่ึงใน 193 ประเทศทีเ่ข้าร่วมการพฒันา
ที่ยั่งยืนด้วยเช่นกัน 
 การจัดการศกึษาทีม่คุีณภาพ ทัว่ถงึ และเป็นธรรม เป็นหน่ึงในเป้าหมายส�าคญั
ในการพฒันาทีย่ั่งยนื โดยเป้าหมายด้านการศึกษาเป็นเป้าหมายท่ี 4 ของการพฒันาท่ียัง่ยนื
มสีาระส�าคญัคอื การได้รบัการศึกษาทีม่คุีณภาพ อย่างเท่าเทยีม ท่ัวถงึ และส่งเสรมิโอกาส

https://www.sdgmove.com/aboutsdgs/
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ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ทุกคน (สหประชาชาติ ประเทศไทย, ม.ป.ป.) ทั้งนี้การวาง
เป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกนั้น เด็กและเยาวชนทุกคนทุกกลุ่ม
ในสงัคมต้องได้รบัความเสมอภาคทางการศึกษา ได้รับการศึกษาทีมี่คุณภาพในทุกระดบัช้ัน
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน สร้างโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นในระดับอุดมศึกษา
ท้ังสายสามญัและสายอาชพี ครอบคลมุไปจนถงึการจัดการเรยีนรู้กบัประชากรนอกเหนอื
วัยเรียนให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต
 จะเหน็ได้ว่าการศกึษาเป็นกลไกหลกัส�าคญัของการพฒันาประชากรของประเทศ
โดยเฉพาะประชากรเดก็และเยาวชนทีอ่ยูใ่นวยัเรยีนเป็นกลุ่มทีก่ฎหมายให้ความส�าคญั
มากทีส่ดุ ดงัจะเห็นได้จากบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 2560
ซ่ึงมจีดุเน้นด้านการพฒันาการศกึษาทีมุ่ง่สร้างโอกาสและความเท่าเทยีมทางการศกึษา
ซึง่สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับท่ี 2)
พ.ศ. 2545 และ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. 2553 ทีก่ล่าวว่าการจดัการศกึษาต้องจดัให้บุคคลมสีทิธิ
และโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และรัฐต้องจดัให้ท่ัวถึงและมคีณุภาพ
โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
 อย่างไรกต็ามด้วยสภาพความเจรญิก้าวหน้าทางวทิยาการด้านต่าง ๆ ของโลก
ส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสงัคม และมคีวามสลบัซบัซ้อนยากทีจ่ะเข้าใจ
ปรากฏการณ์รอบตวัทีม่กีารเปลีย่นแปลง นบัตัง้แต่การเปลีย่นแปลงจากสงัคมเกษตรกรรม
เป็นสงัคมอุตสาหกรรมและดจิิทลั ชมุชนชนบทเปลีย่นเป็นชมุชนเมอืงและการติดต่อส่ือสาร
เป็นไปอย่างรวดเรว็ รวมทัง้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 ผลการเปลีย่นแปลง
ดงักล่าวก่อให้เกดิผลกระทบต่อเดก็และเยาวชนไทยในปัจจบัุนทีก่�าลงัเผชิญปัญหาหลายด้าน
โดยเฉพาะการขาดผูเ้ลีย้งดู และการเล้ียงดูทีดี่ ท้ังในด้านอาหาร สภาพชีวติ ความเป็นอยู่
และจติใจ ในด้านการให้ความรักความอบอุน่ ความมัน่คง การศึกษาและสภาพแวดล้อม
ปัญหาความยากจนและช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน การขาดโอกาสทางการศกึษา
และความเสื่อมโทรมของทรัพยากร การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในปัจจบัุนสะท้อนมมุมองการขยายตวัของประเทศได้ทัง้ในด้านความมัง่คัง่และความก้าวหน้า
ทีท่ดัเทียมกับกลุม่ประเทศทีพ่ฒันาแล้ว ขณะเดยีวกนัความเจรญิเตบิโตดงักล่าวได้ก่อให้เกดิ
ความไม่เท่าเทียมกันทางฐานะเศรษฐกจิ สงัคม อนัเป็นผลสืบเนือ่งมาจากการกระจายรายได้
ท่ีไม่ทัว่ถงึและส่งผลต่อเดก็และเยาวชนในสงัคมทีม่สีภาพความเป็นอยูใ่นชวีติประจ�าวนั
และคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีเท่าที่ควรและไม่ได้รับการยอมรับในสังคม ที่เลวร้ายไปกว่านั้น
ยงัมเีดก็ซึง่ต้องกลายมาเป็นเด็กนอกระบบการศึกษาทีด้่อยโอกาสรวมอยูด้่วยจนอาจกล่าว
ได้ว่า ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งตกค้างของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
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 เดก็นอกระบบการศกึษา คอื เดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาทีม่อีายต้ัุงแต่
2-25 ปี ซึง่ปัจจบุนัไม่ได้เข้ารับการศึกษาอยู่ในระบบการศึกษาของสงักดังานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา (สอศ.) กองบัญชาการต�ารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ส�านกังานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) ส�านกังานคณะกรรมการส่งเสรมิ
การศึกษาเอกชน (สช.) สงักดักรุงเทพมหานคร หรอืหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีได้รับเงนิอดุหนนุ
จากรัฐบาล (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2563)
 UNESCO (2019) ได้รายงานสถานการณ์เด็กนอกระบบการศกึษาในปี 2561
โดยพบว่าทั่วโลก ยังคงมีเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา จ�านวนทั้งหมด 258.4 
ล้านคน เป็นเด็กวัยประถมศึกษา (ช่วงอายุ 6-11 ปี) 59.1 ล้านคน หรือร้อยละ 23 
เด็กวัยมัธยมศึกษาตอนต้น (ช่วงอายุ 12-14 ปี) 61.5 ล้านคน หรือร้อยละ 24 และ
เด็กวัยมัธยมศึกษาตอนปลาย (ช่วงอายุ15-17 ปี) 137.8 ล้านคน หรือร้อยละ 53 
ส�าหรับประเทศไทยข้อมูลจากระบบสารสนเทศ iSEE ของกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา (กสศ.) พบว่าในปี พ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาหรือเด็กที่ไม่มีข้อมูลในระบบการศึกษา ช่วงอายุ 3-17 ปี จ�านวนมากกว่า 
800,000 คน เมื่อจ�าแนกเด็กนอกระบบการศึกษาตามประเภทปัญหาพบในหลายกลุ่ม 
เช่น เดก็บนท้องถนน เดก็ชาตพัินธุ ์เด็กพลดัถ่ิน/เดก็ท่ีมปัีญหาด้านสทิธสิถานะ เดก็ก�าพร้า
เดก็ท่ีใช้แรงงาน เด็กในระบบการศึกษาทางเลอืกทีย่งัไม่ได้รบัการอดุหนนุทางการศกึษา
เช่น ศูนย์การเรียนของสถาบันสังคม ตามมาตรา 12 เด็กในครอบครัวแหว่งกลาง
เดก็ท่ีได้รบัผลกระทบจากสาธารณภัย เด็กพิเศษทางร่างกาย/จติใจ เดก็ในกระบวนการ
ยตุธิรรม เดก็ท้องไม่พร้อม เด็กยากจนพิเศษ เด็กเคลือ่นย้ายตามครอบครวั เดก็ท่ีได้รบั
ผลกระทบจากความรนุแรงทางเพศ และเด็กท่ีประสบปัญหาเฉพาะอ่ืน ๆ เช่น เดก็ท่ีอยู่
ในชุมชนแออัด 
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 นิโคลัส เบอร์เนตต์ (2557) นักเศรษฐศาสตร์การศึกษา อดีตผู้บริหารระดับสูง
ของยเูนสโกและธนาคารโลก ประมาณการไว้ว่า ปัญหาเดก็นอกระบบการศกึษาจะสร้าง
ความเสยีหายทางเศรษฐกิจและสงัคมให้กับประเทศไทยเป็นมลูค่าสงูถงึ 330,000 ล้านบาท
ทกุปี คดิเป็นร้อยละ 3 ของผลติภัณฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(GDP) ของประเทศ ซ่ึงเท่ากบั
ค่าเฉลีย่ของการเตบิโตทางเศรษฐกิจของไทยตลอดทศวรรษทีผ่่านมา แม้ว่าระบบการศกึษา
ของไทยจะลงทนุสงู แต่สถานการณ์ของเด็กนอกระบบการศกึษาของไทยยงัคงมแีนวโน้ม
แย่ลงในทุกพื้นที่ของประเทศซึ่งสร้างความเสียหายแก่โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยให้ออกจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) 
สอดคล้องกบัสมพงษ์ จิตระดบั (2562) ทีพ่บว่าในปี 2562 ประเทศไทยมเีดก็และเยาวชน
อาย ุ2-25 ปี อยูน่อกระบบการศึกษามากกว่า 8 แสนคน ซ่ึงมีแนวโน้มเพ่ิมจ�านวนสงูข้ึน
และมคีวามเสีย่งทีจ่ะเข้าสู่วงจรอันตราย 3 เร่ือง คือ เป็นแรงงานรายได้ต�า่ มคีวามเสีย่ง
อันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ การค้าประเวณี โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง และยุวอาชญากร
ที่ตกอยู่ในวังวนยาเสพติดและลักขโมย
 School of Changemakers (2020) ได้สรุปสาเหตุ
ที่ท�าให้เด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคันและไม่จบการศึกษา
ภาคบงัคบัตามท่ีกฎหมายก�าหนดไว้ 3 สถานการณ์ ประกอบด้วย
1) เด็กม ี“ความจ�าเป็น” มเีงือ่นไขส่วนตัวทีไ่ม่สามารถเรียนต่อ
ได้จนจบ ท�าให้คดิว่าการเรยีนเป็นการเสยีเวลาหรอืเสยีประโยชน์
เป็นสถานการณ์ที่มักจะเกิดขึ้นในครอบครัวยากจนที่มีหนี้สิน
เด็กอพยพย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง เด็กแต่งงาน เด็กตั้งครรภ์
2) เด็กมีปัญหาพฤติกรรมเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีกับผู้อื่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถช่วยเหลือ
ได้โดยการให้การสนับสนุนหรือให้โอกาส แต่ในความเป็นจริงวิธีแก้ไขปัญหาของสังคม
ยังเป็นไปในเชิงลงโทษ เพราะถูกมองว่าไม่คู่ควรกับการลงทุนด้านการศึกษาและไม่มี
อนาคตที่ก้าวหน้า เด็กกลุ่มนี้จึงมักจะรู้สึกแปลกแยกจากสังคม เช่น เด็กที่มีพฤติกรรม
ก้าวร้าว เด็กมีประวัติต้องคดี ติดยา ตั้งครรภ์ไม่พร้อม และ 3) เด็กไม่ได้รับการสนับสนุน
ด้านการศึกษาทีเ่หมาะสม เนือ่งจากการเรยีนการสอนส่วนใหญ่เป็นรปูแบบเดยีวทีเ่หมาะกบั
ทุกคน (One size fits all) ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรับรองเด็กทั่วไป ไม่ครอบคลุมปัญหา
ที่มีความหลากหลายและเฉพาะตัวของเด็กกลุ่มอื่น เช่น เด็กก�าพร้า เด็กยากจน เด็กที่
บ้านห่างไกล เด็กพิการ เด็กในสามจังหวัดชายแดนใต้ เด็กชาติพันธุ์ เด็กที่กดดันจาก
การเรียน การแข่งขันที่โรงเรียน
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 แนวคิดเรือ่งการป้องกนัและการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศกึษาได้ปรากฏ
อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ซึ่งได้ให้ความส�าคัญและ
ก�าหนดเป้าหมายให้เดก็นอกระบบการศึกษากลบัเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษา
ภาคบังคับ และได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพา
ตนเองในการด�ารงชีวิตได้ การด�าเนินงานในเรื่องนี้จึงเป็นโจทย์ทางนโยบายที่ส�าคัญ 
 ในส่วนของครูนอกระบบการศึกษา ลือชัย ศรีเงินยวง และคณะ (2563)
ได้สงัเคราะห์และนยิามความหมายครูนอกระบบการศกึษา โดยรวบรวมข้อมลูครูนอกระบบ
การศึกษาทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จ�านวนประมาณ 180 หน่วยงาน พบว่า
1) ครูนอกระบบการศึกษาในภาคเอกชนจะเป็นผู้ที่ท�างานโดยไม่มีสังกัดใด ๆ มีทั้งที่
มวีฒิุครแูละไม่มีวฒุคิร ูชือ่เรยีกอาจแตกต่างกัน เช่น ครูศูนย์การเรียนรูชุ้มชน ครูมอแกน 
ครขู้างถนน หรอืครสูอนเดก็เร่ร่อน ซึง่ท�างานนอกพืน้ทีโ่รงเรยีน และท�างานกบัเดก็นอกระบบ
ที่เป็นเด็กด้อยโอกาส หรือเด็กในสภาวะยากล�าบาก กลุ่มเสี่ยง ไปจนถึงเด็กเร่ร่อนบน
ท้องถนน (ถาวร และ/หรือ ชั่วคราว) และเด็กกลุ่มต่างด้าว โดยมีบทบาทเน้นการสอน
วชิาชีวติหรอืทักษะต่าง ๆ ส่วนใหญ่จะแสวงหางบประมาณด้วยตนเองหรอืมีมลูนธิ ิสมาคม 
ให้การสนบัสนนุ 2) การท�างานขององค์กร กลุม่คน หรือบุคคลท่ีช่วยเหลอืดแูลเดก็และ
เยาวชนกลุม่ต่าง ๆ จ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมอืกบัหลายหน่วยงาน
บางกรณอีาจต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้
จากเงนิงบประมาณหรือเงินบรจิาค เคร่ืองมือและบคุลากรในทีมงาน
ปัจจุบันมีไม่เพียงพอ หรือแม้แต่ปัญหาบางประการที่อาจเกิดจาก
เจ้าหน้าทีภ่าครฐัเอง และ 3) ครูนอกระบบการศึกษายังมีความต้องการ
พฒันาศกัยภาพตนเองเพือ่ให้สามารถช่วยเหลอืและพฒันาเดก็นอกระบบ
ให้มีทักษะที่เหมาะสม มีระบบการท�างานที่ดี และเรียนรู้เพื่อสามารถ
เพ่ิมพนูความรู้ได้ตามความถนดัและต้องการของแต่ละบคุคล ได้แก่ 1) การท�างานร่วมกนั
ในลักษณะเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการท�างาน ทักษะและองค์ความรู้
จ�าเป็น ระบบการติดตามสถานการณ์ปัจจุบนั และพฒันาระบบการส่งต่อเดก็เป็นรายกรณี
2) การเพิม่พนูศกัยภาพตนเองในด้านกฎหมายเกีย่วกับเดก็ และทักษะการให้ค�าปรกึษา
และ 3) การท�างานของครูนอกระบบการศึกษายังต้องแสวงหางบประมาณเพือ่มาสนบัสนนุ
การช่วยเหลือและพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการด�ารงชีวิตในปัจจุบัน และทักษะอาชีพเพื่อให้แก่เด็กและเยาวชนให้มีรายได้
เลี้ยงชีพและครอบครัว
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 กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาได้ส่งเสรมิให้มกีารด�าเนนิงานโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2563 ขึ้น โดยมีข้อค้นพบ คือ
รปูแบบการท�างานเพือ่ดูแลเดก็นอกระบบการศกึษาในประเทศไทยนัน้มทีัง้ทีห่น่วยงานภาครฐั
หรือภาคประชาสังคมเป็นผู้ด�าเนินการหลัก และการท�างานร่วมกันในลักษณะภาคี
เครอืข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสงัคม และภาควชิาการ ทัง้นีต้้องอาศยั
การท�างานที่สอดประสานกันเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดูแลเด็กนอกระบบ โดยมี
บุคคลทีส่�าคญัในการดแูลเดก็กลุม่น้ีคอื “ครนูอกระบบการศกึษา” จากผลการด�าเนนิงาน
ขององค์กร 66 แห่ง ท�าให้ค้นพบตัวตนของครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ในพื้นที่ 
74 จังหวัด ก่อให้เกิดการเปิดพื้นที่การท�างานด้านเด็กนอกระบบการศึกษา ค้นพบ
วิธีการค้นหา พัฒนาและส่งต่อความช่วยเหลือแก่เด็กนอกระบบศึกษา ยกระดับทักษะ
และเครือ่งมอืในการท�างานส�าหรับครนูอกระบบการศกึษา เกดิการประสานงานกบัหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของเด็กนอกระบบการศึกษา  
 จากสถานการณ์ของเด็กและครูนอกระบบการศึกษาดังกล่าวมา ซึ่งน�าไปสู่
การค�านึงถงึการป้องกนัและการแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาทีป่รากฏ
อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ซึ่งได้ให้ความส�าคัญและ
ก�าหนดเป้าหมายให้เดก็นอกระบบการศึกษากลบัเข้าศึกษาต่ออย่างน้อยจนจบการศึกษา
ภาคบังคับและได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพตามความถนัดและมีศักยภาพที่จะพึ่งพา
ตนเองในการด�ารงชีวิตได้ การด�าเนินงานในเรื่องนี้จึงเป็นโจทย์ทางนโยบายที่ส�าคัญ 
โดยมีข้อเสนอแนะส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กรที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา
และข้อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา 
ซึ่งจะกล่าวในบทต่อ ๆ ไป  
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บทที่ 2
ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำเด็กนอกระบบกำรศึกษำ
ส�ำหรับผู้ปฏิบัติงำน หน่วยงำน องค์กรที่ดูแล

 จากการด�าเนนิงานโครงการสนบัสนนุการพัฒนาครแูละเด็กนอกระบบการศึกษา
ปี 2563 ขององค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน และองค์กรภาคประชาสังคม ท่ีสนับสนุนโดย
กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา ได้ด�าเนินการกบักลุม่เดก็นอกระบบการศกึษา
ที่เป็นกลุ่มหลัก ๆ คือ เด็กพิการในชุมชน เด็กยากจนในชุมชน เด็กและเยาวชนใน
กระบวนการยุติธรรม เด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
เด็กชาติพันธุ์หรือชนกลุ่มน้อย เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าว พบว่าได้มี
การช่วยเหลือและพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และมีโอกาสเข้ารับการเรียนรู้ได้ตาม
ศักยภาพและความต้องการ โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีต้นทุน
ในการท�างานมาแล้ว ซึง่ส่วนใหญ่ด�าเนนิงานบนพืน้ฐานตามภารกิจขององค์กร แต่บางส่วน
ยงัขาดการเชือ่มโยงกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง หรือหากมกีารท�างานท่ีเช่ือมโยงกนัจะเป็น
ลกัษณะของความสมัพันธ์ส่วนตัวมากกว่าการเช่ือมโยงเชิงระบบ ท�าให้ขาดความต่อเน่ือง
ในการดแูลกลุม่เป้าหมาย ซึง่เหน็ได้จากผลการช่วยเหลอืเดก็นอกระบบการศกึษาท่ีเป็น
กลุม่เป้าหมายส่วนใหญ่เป็นการด�าเนนิงานในลกัษณะการจดัการเรียนรูบ้นฐานกจิกรรม
(Activity based) ที่เป็นการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ ในขณะที่
มีกลุ่มเป้าหมายเป็นส่วนน้อยที่ได้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เช่น
ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศัย ศูนย์การเรียน
ทีด่�าเนนิการโดยสถาบนัทางสงัคม และศูนย์การเรยีนท่ีด�าเนนิการโดยสถานประกอบการ  
 ในส่วนของครหูรือผูดู้แลเด็กนอกระบบการศึกษา จากการด�าเนนิงานโครงการ
สนับสนุนการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ปี 2563 ได้มีการพัฒนาศักยภาพ
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และทกัษะของครูหรอืผูดู้แลเด็กนอกระบบการศึกษาท้ังกลุม่ครูนกัพฒันา ครูประจ�าการ
และครูจติอาสา ให้มคีวามรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรยีนรูไ้ด้อย่างมคีณุภาพ
ได้แก่ การสร้างปฏสิมัพันธ์และปฏบัิติงานร่วมกับกลุม่เป้าหมาย การวเิคราะห์ การวางแผน
การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
จติวิทยาเดก็ ระบบการคุ้มครองเด็ก การพัฒนาเครือข่ายการเรยีนรูแ้ละการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์ดแูลเดก็และเยาวชนนอกระบบการศึกษา
 อย่างไรกต็ามพบว่าองค์กรทีด่แูลและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาก�าลัง
ประสบสภาวะการขาดแคลนทรัพยากรในการท�างาน ซึง่พบทัง้ในองค์กรภาคประชาสงัคมทีม่ี
ข้อจ�ากดัด้านบคุลากร งบประมาณ และอ�านาจหน้าทีใ่นการดแูลเดก็นอกระบบการศึกษา หรือ
แม้แต่หน่วยงานรฐั เช่น กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ ท่ีมีอัตราจ้างครสูอนเด็กด้อยโอกาส
ในพืน้ทีเ่ทศบาล แต่ยงัขาดสวสัดกิารและความมัน่คงในอาชีพ จึงขาดแรงจูงใจในการท�างาน
อย่างต่อเนือ่ง การดแูลช่วยเหลอืเดก็จึงจ�าเป็นต้องหาอาสาสมัครในพื้นที่มาช่วยด�าเนินงาน
 โดยในบทน้ีขอแบ่งการน�าเสนอข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กนอกระบบ
การศึกษาส�าหรบัผูป้ฏิบัติงาน หน่วยงาน องค์กรทีดู่แล ทัง้หมด 6 ตอน ดังมรีายละเอยีด
ต่อไปนี้

ตอนที่ 1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กในกระบวนการยุติธรรม
และครูที่ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรม

 เด็กในกระบวนการยุติธรรมเป็นบุคคลที่มีการกระท�าความผิด มีอายุไม่ถึง
ยีส่บิสีปี่บรบิรูณ์ท่ีได้รับการพจิารณาตามค�าส่ังของศาลเยาวชนและครอบครวั ให้เข้ารบั
การแก้ไข บ�าบัด และฟื้นฟู ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึก
   และอบรมเด็กและเยาวชน ทั้งนี้การส่งเสริมการเรียนรู้
   เดก็ในกระบวนการยตุธิรรมจ�าเป็นต้องมีการส่งเสริมการร่วมมือ
   กับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการเข้าถึงคุณภาพการศึกษา
   ขั้นพื้นฐานตามชั้นเรียนและช่วงวัย และการพัฒนาทักษะ
   อาชพีตามทีเ่ด็กให้ความสนใจ เพ่ือเป็นเกราะป้องกันตนเอง
ไม่ให้เข้าไปสู่วงจรของการก้าวพลาดหรือกระท�าผิดซ�้าอีกครั้ง ซึ่งมีข้อเสนอแนะส�าหรับ
ผู้ด�าเนินงานดังนี้
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 1.1 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กในกระบวนการยุติธรรม
 1.1.1 การค�านึงถึงกลไกทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเด็กในการเข้าถึง
การศึกษาที่มีความหลากหลายและสอดคล้องกับตนเองของเด็ก ทั้งอนุสัญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
 1.1.2 ส่งเสริมให้ครูและเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเด็กในกระบวนการยุติธรรมได้เห็น
ภาพกลไกการศึกษาที่มีหลายรูปแบบ ทั้งรูปแบบการศึกษาตามกระแสหลัก การศึกษา
ทางเลือก การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ซึ่งเด็กในศูนย์ฝึกมักเป็นเด็กที่โตที่เหมาะกับ
การเรยีนแบบการเรยีนรูบ้นฐานการท�างานเพือ่เสรมิกับหลกัสตูรของส�านกังานส่งเสรมิ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และเพื่อให้เด็กได้พบตนเอง
ในเชิงอาชีพและการท�างาน
 1.1.3 ครูควรท�าความเข้าใจภูมิสังคมของเด็ก เรียนรู้ลีลาการเรียนรู้ของเด็ก 
(Learning Style) เพื่อการออกแบบการท�างานและการจัดการเรียนรู้ให้เหมาะกับ
เด็กแต่ละกลุ่ม แต่ละคน
 1.1.4 จากการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พระราชบัญญัติการบริหาร
การแก้ไขบ�าบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่กระท�าผิด พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และหลักเกณฑ์และวิธีการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขัน้พ้ืนฐาน พทุธศกัราช 2551 ส�าหรับกลุม่เป้าหมายเฉพาะพบว่า กรมพนิิจและคุม้ครอง
  เด็กและเยาวชนสามารถบริหารจัดท�าหลักสูตรการศึกษาอบรม
  เด็กในกระบวนการยุติธรรมที่เหมาะสมได้ภายในหน่วยงานเพ่ิมเติม
  จากนโยบายการศกึษาปัจจบุนัซึง่ผกูภาระงานการศกึษาไว้กบัหน่วยงาน
  การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อขยาย
  ขอบเขตการปฏิบัติงานให้มีความยืดหยุ่นหลากหลายสอดคล้องกับ
ความต้องการทีแ่ตกต่างในการแก้ไขปัญหาเพ่ือสร้างแนวทางการปรบัพฤตกิรรมการเรยีนรู้
ไปสูเ่ส้นทางการสร้างตวัตนอย่างมคีวามหมายใหม่ให้กบัเดก็และเยาวชนได้อย่างครอบคลมุ
ทั่วถึง
 1.1.5 คุณภาพการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตของเด็กในกระบวนการยุติธรรม
จากกิจกรรมที่เกิดขึ้นทั้งหมดภายในศูนย์ฝึกตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอน การท�ากิจกรรม
ในเวลาเรยีน นอกเวลาเรียน กจิกรรมในกจิวตัรประจ�าวนั กิจกรรมบ�าบัดฟ้ืนฟู กจิกรรม
พัฒนาทักษะตามความสนใจ งานอดิเรก งานจิตอาสา สามารถน�ามาเชื่อมโยงกับ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สมรรถนะส�าคัญในการเรียนรู้ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ 
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และกจิกรรมพฒันาผูเ้รยีน ทีส่อดคล้องกบัเกณฑ์วดัและประเมนิผลเทยีบเคยีงกับคณุภาพ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐานได้จากการประเมนิผลตามสภาพจริง เพียงมกีารเพิม่เตมิกระบวนการ
เรยีนรูต้ามความสนใจ พฒันาทกัษะให้เป็นความถนดัและความเช่ียวชาญ เพือ่วางเป้าหมาย
ในการท�างานและการศกึษาต่อในโอกาสต่อไป โดยใช้หลักการมส่ีวนร่วมในการเช่ือมโยง
คุณค่าที่เกิดประโยชน์กับเด็กอย่างแท้จริง
 1.1.6 การบริหารจัดการเวลาในการออกแบบการจัดการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญ
ของการเสรมิสร้างศกัยภาพเดก็ตามความถนัดและความสนใจ ให้เกดิมติใิหม่ในภารกจิ
การศึกษาที่รวมภารกิจบ�าบัดฟื้นฟู การช่วยเหลือติดตาม และการจัดกิจกรรมจาก
เครือข่ายให้เกิดความยืดหยุ่นและมีเป้าหมายร่วมกันเป็นหนึ่งเดียว ลดข้อจ�ากัดของ
การจัดการภาระงานได้อย่างมีคุณภาพ ได้แก่ 1) กิจกรรมศิลปะ
มผีลในการสร้างสมาธเิสริมจนิตนาการสูก่ารคิดวิเคราะห์สงัเคราะห์
เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมบ�าบัดฟื้นฟูและเป็นการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน 2) กิจกรรมกีฬา สามารถสร้าง
การเรยีนรูด้้านการฝึกวินัย ความมีน�า้ใจ การพฒันาวุฒิภาวะภายใน
การคิดค�านวณ ความสัมพันธ์ในหมู่คณะ และการพัฒนาสุขภาวะทางกายและใจ 
  กิจกรรมกีฬาจึงมิได้เป็นเพียงงานอดิเรกหรือวิชากีฬา แต่ถือได้ว่า
  เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมบ�าบัดและการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
  แบบองค์รวม และ 3) งานช่าง มกีารเรยีนรูด้้านศลิปะ การออกแบบ
  การคิดค�านวณ ความงาม ความแม่นย�า ความประณตี ความรู้วทิยาศาสตร์
  เรือ่งส ีพืน้ผวิ วัสดุอปุกรณ์ ความปลอดภยัในการท�างานและการใช้งาน
ต้นทนุ ราคาซือ้ ราคาขายท่ีเป็นธรรม การประสานประโยชน์การท�างานระหว่างผูท้�างาน
และผู้ใช้งานอย่างมีคุณภาพ งานช่างเป็นได้ทั้งกิจกรรมบ�าบัด
การฝึกอาชีพ และการศึกษาในเวลาเดียวกัน กิจกรรมเหล่านี้
เกิดขึ้นแล้วอย่างเป็นรูปธรรมภายในสถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ
เป็นต้น
 1.1.7 ผูบ้รหิาร คร ู และเจ้าหน้าทีข่องสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน
และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เป็นผู้มีความตั้งใจและมีจิตใจที่มุ่งมั่นท�างาน
เพื่อเด็ก มีทุนความรู้ ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ระดับสูง แต่ไม่มีโอกาส
ใช้ศักยภาพได้เต็มที่ ด้วยภาระงานที่อาจต้องท�าหลายหน้าที่ และด้วยองค์ความรู้ที่ยัง
เข้าไม่ถึงการออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู้และการวัดและประเมินผลท่ีตอบคุณภาพ
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การเรียนรู้ที่แตกต่างกันเพื่อให้ผู้เรียนขับเคลื่อนการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง การส่งเสริมให้
ผู้บรหิาร คร ูและเจ้าหน้าทีม่คีวามรูแ้ละเข้าใจในการจดัการศึกษาทางเลอืกเพือ่เสรมิสร้าง
ศักยภาพเด็กในทุกด้านให้เป็นทิศทางเดียวกันกับการมุ่งสร้างการเปลี่ยนแปลงเด็กตาม
ความต้องการสอดคล้องกับวิถีชีวิตของเด็ก
 1.1.8 สถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และศนูย์ฝึก
และอบรมเดก็และเยาวชนมีเครอืข่ายมาก ควรมกีารออกแบบร่วมกัน
เพื่อสร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการพัฒนาศักยภาพให้กับเด็ก
อย่างมเีป้าหมายและสอดคล้องกบับรบิทของเดก็เพือ่ท�าให้การเชือ่มร้อย
เครือข่ายน�าไปสู ่การพัฒนาระบบเสริมสร้างศักยภาพเด็กของ
สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกฯ แบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ
 1.1.9 การมีพื้นที่ทางสังคมทั้งกายภาพหรือการติดต่อทางสื่อสังคมออนไลน์ 
เป็น Learning Hub ศูนย์ให้ค�าปรึกษาหลงัจากได้รับการปล่อยตวั เพือ่การเสรมิทักษะ
การปรบัตวัและสร้างความเข้มแขง็ให้กบัตวัเดก็ให้ผ่านช่วงการสร้างการยอมรบัและเชือ่มัน่
ในตนเอง การอยูร่่วมกบัครอบครวัและสังคม การวางเป้าหมายและประคบัประคองชีวติ
ให้มั่นใจขึ้น
 1.1.10 แนวทางการด�าเนินงานทีเ่กีย่วข้องภายหลงัการปล่อยตวั การเช่ือมร้อย
เครือข่ายหลากหลายรปูแบบในภมูสิงัคมของเดก็ให้หลากหลายทัง้รปูแบบและแนวทาง
ด�าเนินงานให้มากเพียงพอต่อการเชื่อมพ้ืนที่ทางสังคมรองรับแนวทางการด�าเนินชีวิต
ที่เป็นโอกาสครั้งใหม่เพื่อสร้างกระบวนการเป็นเครือข่ายความร่วมมือในการช่วยเหลือ
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กในกระบวนการยุติธรรมต่อเนื่องและขยายผล จนกลายเป็น
เครือข่ายทีเ่ข้มแขง็ในการสร้างโอกาสการศึกษาต่อและการมีงานท�าได้อย่างสอดคล้องกบั
บริบทความต้องการและศักยภาพท่ีของเด็กที่จะมีโอกาสพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 
ไม่กลับไปตกอยู่ในสภาพแวดล้อมเดิมอย่างไม่มีทางเลือก
 1.1.11 ปัจจัยและเงื่อนไขที่จ�าเป็นต้องค�านึงถึงในการช่วยเหลือ
และจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ในกระบวนการยตุธิรรม อาท ิ1) ความต้องการ
โอกาสในการพัฒนาตนเองของเด็ก 2) ความต้องการในการจัดการศึกษา
เพื่อสร้างทางเลือกให้กับเด็ก 3) นโยบายและแผนงานของกรมพินิจและ
คุม้ครองเดก็และเยาวชน ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาทางเลอืกอืน่ ๆ ท่ีตอบสนอง
การเรียนรู้ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มภายในสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน 4) การปรับแผนการด�าเนินงาน
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ตามความต้องการของเด็กเป็นตัวตั้ง มีความยืดหยุ่นมากพอที่จะรองรับการเข้า-ออก 
ในทุกระยะ 5) การปรับเปลี่ยนมโนทัศน์ในรูปแบบการศึกษาแบบเดิม และร่วมสร้าง
กระบวนทัศน์ในการมีส่วนร่วมปฏิรูปการศึกษาเพื่อเด็กในกระบวนการยุติธรรม โดยหาก
ผูจ้ดัการศกึษายงัไม่สามารถทะลายก�าแพงของการเรยีนรู้ท่ีเอาวิชามาเป็นตวัตัง้ได้ และ
ยังมองไม่เข้าใจการศึกษาทางเลือกแบบกลุ่มประสบการณ์ท่ีตอบสนองการเรียนรู้ตาม
ศกัยภาพของแต่ละบคุคลหรอืกลุม่ อาจส่งผลกระทบต่อการเรยีนรูข้องเด็ก เพราะจะท�าให้
เดก็อึดอดัและไม่รกัในการเรยีนรู้ในอนาคตได้ 6) การทีเ่ด็กและเยาวชนยงัมคีวามไม่เข้าใจ
รปูแบบการเรยีนรู้แบบเสาะแสวงหาความรูด้้วยตัวเอง ขาดความเข้าใจรปูแบบการเรียนรู้
ยงัยึดตดิอยูก่บัรปูแบบการเรยีนรูท้ีม่กีารป้อนวชิาและการไม่ยอมรบัตวัเองท�าให้การเรยีนรู้
บนฐานกจิกรรมหรอืกลุม่ประสบการณ์อาจไม่ได้ผล ดงัน้ันการให้ค�าแนะน�าและให้ก�าลงัใจ
รวมทัง้การเป็นผูอ้�านวยความสะดวกในการเรียนรู้ของครูเป็นสิง่จ�าเป็น 7) การจดัการศึกษา
แบบกลุ่มประสบการณ์ต้องเช่ือมโยงปัญหาด้านการท�ามาหากินหรืออาชีพของเด็ก
8) ครแูละบคุลากรทีเ่กีย่วข้องต้อง “เข้าใจ” เด็กในสถานพนิจิฯ และศนูย์ฝึกฯ ทุกคนไม่ใช่
เดก็ท่ีมปัีญหาพเิศษ ท่ีต้องดแูลเป็นพเิศษ ซึง่เด็กกลุม่นีก็้มชีวีติเหมอืนเดก็ทัว่ ๆ ไปในสงัคม
นอกจากจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดกระบวนการจัดการศึกษา
ทางเลือกให้กับเด็กอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และต้องมี “ความรัก” ที่มีต่อ
เด็กทุกคนเหมือนลูกหลานญาติพี่น้องและมี “ความอดทน” ในการท�างานให้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง เป็นผู้เอื้อให้เกิดการเรียนรู้ สร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ เป็นผู้ใฝ่สังเกต
และเอาหวัใจน�าทาง สร้างสิง่แวดล้อมให้เอือ้ต่อการเรยีนรู้ เด็กย่อมเรียนรูไ้ด้ตลอดเวลา
โดยไม่รู้ตัวเลยว่าก�าลังเรียนรู้ และ 9) การมีแหล่งเรียนรู้ที่เปิดกว้างหลากหลาย

 1.2 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาครทูีด่แูลเดก็ในกระบวนการยตุธิรรม
 1.2.1 กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็สามารถประสานความร่วมมอืกับหน่วยงานทาง
การศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในการส่งเสริมความสามารถของครูให้สามารถออกแบบ
แผนการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ที่อิงสมรรถนะ การเป็นครูโค้ชหรือเป็นผู้อ�านวย
ความสะดวกในการเรียนรู้ และการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักการของการบูรณาการ
การเรยีนรู ้การศกึษาทางเลอืก การจัดการเรยีนรูโ้ดยใช้โครงงาน การเรยีนรูสู้ก่ารเปลีย่นแปลง 
การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ และการเรียนรู้เชิงรุก 
 1.2.2 สถานพินจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชนและศนูย์ฝึกและอบรมเดก็และ
เยาวชนควรใช้ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ (Professional Learning Community) 
ในรูปแบบของการศึกษาจากบทเรียน (Lesson Study) เพื่อใช้ในการพัฒนาครู
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 1.2.3 กรมพินจิและคุม้ครองเด็กและเยาวชนส่งเสรมิให้ครทู�างานแบบมส่ีวนร่วม
สามารถประสานการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของส�านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ส�านักงานคณะกรรมการ
การอาชวีศกึษา กรมสขุภาพจติ เพ่ือให้สามารถรองรับปัญหา และติดตามเดก็และเยาวชน
หลงัได้รบัอสิรภาพ เป็นต้น กล่าวคือ กศน. ประสานเร่ืองให้ความรูเ้สรมิการฝึกฝนอาชีพ
เพิม่เตมิ เม่ือมคีวามต้องการหรือยกระดับความสามารถในอาชีพ เสริมความรูใ้นเรือ่งทักษะ
ชีวิตที่ต่อเนื่อง และสนับสนุนการเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อปรับคุณวุฒิ
ทางการศึกษา และส่งต่อไปยังกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 
ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา ประสานเรือ่งการจดัการศกึษาและพฒันาอาชพี
เพื่อพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก และสนับสนุนบุคลากรและทรัพยากรที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ทางด้านอาชพีส�าหรบัเด็ก ส่วนกรมสขุภาพจิต ประสานในเรือ่งการดแูลเดก็ทีอ่าจประสบ
กับปัญหาเดิม ๆ เพื่อให้ผ่านพ้นความยากล�าบากไปได้ รวมทั้งการสร้างก�าลังใจให้มี
ความเข้มแขง็ในการต่อสูชี้วติ และการเข้าถงึผูป้กครองของเดก็ เพือ่ช่วยเหลอืในการคลีค่ลาย
ปัญหารวมทั้งให้การช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กในอีกทางหนึ่งด้วย

    1.2.4 ส่งเสริมให้เกิดการท�างานร่วมกันระหว่างครูภายในและครูภายนอก 
โดยการพฒันาเด็กในกระบวนการยตุธิรรมควรมีทัง้ครกูระบวนการหรอืครูโค้ช ทีจ่ะท�างาน
และตดิตามเดก็เป็นรายบคุคล มคีรูเฉพาะทางหรือครูวชิาชีพเพือ่การส่งเสรมิการเรียนรู้
ให้เด็กในเรื่องเฉพาะ และมีครูภายนอกที่มาช่วยเสริมความรู้ในสิ่งที่เด็กต้องการและ
สนใจเป็นครั้ง ๆ  ไป เพื่อให้เห็นทิศทางและทางเลือกใหม่ ๆ  มาเป็นผู้ที่จะช่วยเหนี่ยวน�า
ให้ครูท่ีอยู่ภายในสถานพินจิฯ หรือศนูย์ฝึกฯ เกดิการเรยีนรู้และพฒันาส่ิงใหม่ ๆ ส�าหรับเดก็



การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: ข้อเสนอสู่พ้ืนที่และนโยบาย  19

ตอนที่ 2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กพิการและครูที่ดูแล
เด็กพิการในชุมชน

   เด็กพิการในชุมชนมีลักษณะความบกพร่องของสติปัญญา
  และความผิดปกติของร่างกายแตกต่างกัน บางรายมีปัญหาซ�้าซ้อน 
  เช่น มีความบกพร่องพิการทางร่างกายร่วมกับทางสติปัญญา
  ท�าใหส้ิ่งที่ต้องการพัฒนา การได้รับการบริการและความช่วยเหลือ
  มคีวามแตกต่างกัน ดังนัน้ข้อเสนอแนะในการช่วยเหลอืจงึถูกออกแบบ
มาให้มีความหลากหลาย ยืดหยุ่น เพื่อให้ตรงกับปัญหาของเด็กแต่ละกลุ่ม รวมทั้ง
จัดความช่วยเหลือแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างครอบครัว สถานศึกษา สถานบริการ
ทางการแพทย์ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 2.1 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาเดก็พิการในชมุชน
 2.1.1 ปัญหาความพกิารและความผดิปกตขิองเดก็เป็นสิง่ท่ีซบัซ้อน มคีวามแตกต่างกนั
ทั้งในแง่ลักษณะ ปัญหา เช่น สติปัญญาคาบเส้น เรียนรู้ช้า แอลดี สมาธิสั้น และบางราย
มคีวามพกิารทางกายร่วม และสภาพความเป็นอยู่และฐานะรายได้ของครอบครวั ซึง่ทัง้หมด
ส่งผลต่อระดบัความต้องการพัฒนาและการบรกิาร รวมท้ังความช่วยเหลอืท่ีแตกต่างกัน
โดยไม่รวมถงึเง่ือนไขเชงิบรบิทอืน่ ๆ เช่น การมอียูข่องโรงเรยีนปกตแิละโรงเรยีนการศึกษา
พิเศษ สถานบริการสาธารณสุข และบุคลากรวิชาชีพในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน
อย่างมาก อีกทั้งเมื่อแยกครอบครัวเป็นกลุ่มที่มีปัญหาสูง ต้นทุนต�่า ปัญหาปานกลาง
และต�า่ ต้นทนุปานกลางและต�า่ และกลุม่ทีม่ปัีญหาสงูต้นทุนสงู สะท้อนให้เห็นว่ารปูแบบ
การพฒันาและบรกิารท่ีจะตอบสนองปัญหาและความต้องการของเดก็พกิารและครอบครวั
เป็นเร่ืองทีต้่องออกแบบให้มคีวามหลากหลายและยดืหยุน่ให้ตรงกบัปัญหาของแต่ละกลุม่
เช่น กลุ่มที่มีปัญหาสูง ต้นทุนต�่า ต้องการความช่วยเหลือแบบบูรณาการทั้งบริการ
ทางการแพทย์ สวัสดิการ การศึกษาและเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มที่สามารถดูแลตนเองได้
ระดบัหนึง่ต้องการระบบบริการทีเ่ป็นสิง่แวดล้อมให้การสนบัสนนุ เพ่ือให้เดก็และครอบครวั
สามารถข้ามผ่านภาวะเหล่านัน้ไปได้ (โชษติา ภาวสทุธิไพศฐิ และลอืชยั ศรเีงนิยวง, 2559)
  2.1.2 รูปแบบการพัฒนาและการบริการส�าหรับเด็กพิการควรมีความยืดหยุ่น
ที่อาจมีความเป็นไปได้ในระดับชุมชนคือ 1) รูปแบบบริการส�าหรับเด็กที่มีปัญหามาก 
(กลุ่มปัญหารุนแรง ต้นทุนต�่า) ที่ควรมีการน�าเด็กมาวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
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เป็นรายกรณแีล้วสร้างรูปแบบการบรกิารแบบผสมผสานในระดับพืน้ท่ี ด้วยการประสาน
บริการและแบ่งบทบาทระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายพัฒนาสังคมของ
เทศบาล/อบต. ท�าหน้าทีส่�ารวจขึน้ทะเบียนสทิธิผ์ูพิ้การและช่วยเหลอืด้านสงัคมเศรษฐกจิ
กบัครอบครวัเดก็ โรงพยาบาลให้การบ�าบดัรักษาหรือส่งต่อไปรบัการรกัษาต่อนอกพ้ืนท่ี
โรงเรียนการศึกษาพิเศษและโรงเรียนปกติในพื้นที่เพื่อให้การศึกษา 2) รูปแบบบริการ
ส�าหรับเด็กที่มีปัญหาความพิการทางการเรียนรู้ด้วยการสร้างระบบการเรียนการสอน
โดยชมุชน/ผูป้กครองทีจ่ะช่วยยกระดับด้านการอ่านการเขยีนให้กับเดก็ พร้อมท้ังเสรมิสร้าง
ศักยภาพด้านอื่น ๆ ที่เด็กมีและยกระดับการมองเห็นคุณค่าในตนเองของเด็ก ๆ และ 
3) รปูแบบการช่วยเหลอืเด็กทีอ่ยูใ่นกลุม่เสีย่งมปัีญหาท่ียงัไม่ชดัหรอืมแีนวโน้มจะมปัีญหา
มากข้ึนทีต้่องอาศยัความร่วมมอืกนัของท้องถ่ินและชมุชน รวมถงึโรงเรยีนในการเปิดพืน้ท่ี
ให้กับเดก็ ๆ และผูป้กครองได้มีกจิกรรมการพฒันาร่วมกนัมากขึน้ (โชษิตา ภาวสุทธไิพศฐิ
และลือชัย ศรีเงินยวง, 2559)
 2.1.3 การสร้างสังคมความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันให้กับเด็กพิการ
และครอบครัว ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่จะท�าให้เด็กพิการสามารถด�าเนินชีวิตอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกตสิขุเช่นเดียวกบัคนปกติในสงัคม ครอบครวัของเดก็พิการนบัเป็นหน่วยสงัคม
ส�าคญัท่ีจะช่วยดูแลเดก็พกิารให้ด�าเนินชวิีตต่อไปได้ โดยการสร้างองค์ความรูใ้นการดแูล
รักษา บ�าบัด และฟ้ืนฟ ู จากประสบการณ์ชวีติของคนในครอบครวัท่ีเกิดจากกระบวนการ
เรียนรู้ทั้งจากการลองผิดลองถูก การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น การได้รับความช่วยเหลือ
และได้เรยีนรูก้ารดแูล รักษา บ�าบัด และฟ้ืนฟูเด็กพิการจากกลุม่คน สถาบัน และองค์กร
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความพิการ แต่ทั้งนี้ความพิการที่มีความแตกต่างหลากหลาย
และบริบทแวดล้อมของชุมชนที่ครอบครัวอาศัยอยู่นั้นย่อมต่างกันออกไป จึงส่งผลให้
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ความรูท่ี้เป็นอยูอ่ย่างสากลหรือมมีาตรฐานเดยีวนัน้อาจไม่เหมาะกบัเดก็พกิารและครอบครัว
แต่ละครอบครวั การตระหนกัในตนเองของครอบครวัเดก็พกิารทีจ่ะเรียนรูแ้ละสร้างสรรค์
ความรูเ้พือ่การดแูลเด็กพกิารให้สามารถด�ารงชวิีตอยูไ่ด้จึงเป็นเรือ่งส�าคญั อกีท้ังช่วยเปิด
พ้ืนที่ให้กับความรู้ในการดูแลเด็กพิการให้เกิดขึ้นอย่างหลากหลาย สร้างการยอมรับ
ในสังคมต่อความรู้ที่ถูกสร้างจากประสบการณ์ชีวิตของพ่อแม่ของเด็กพิการที่ค่อย ๆ 
สร้างองค์ความรู้เหล่านั้นขึ้นมาอย่างมีคุณค่า สามารถใช้ได้จริงกับลูกหลานของตนเอง 
และพร้อมทีจ่ะแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกับผูอ้ืน่ เป็นการกระจายความรูใ้นการดแูลเดก็พกิาร
ให้กว้างขวางออกไป 
 2.1.4 ครอบครวัเดก็พกิารในชมุชนไม่สามารถยนืหยดัอยูไ่ด้ตามล�าพงั หากต้องการ
ความช่วยเหลอืจากผูค้นร่วมสงัคมเดียวกนั ทัง้ในด้านของการยอมรบัในตัวตนและคุณค่า
ของคนพกิาร และความช่วยเหลอืเพ่ือให้ครอบครวัเด็กพกิารสามารถอยูใ่นสังคมได้อย่าง
เท่าเทยีม การสร้างเครอืข่ายของการช่วยเหลอืครอบครวัเด็กพกิารในชุมชนจึงเป็นสิง่ส�าคญั
ทีจ่ะสร้างความมัน่คงในการด�ารงชีวติให้กบัครอบครวัเดก็พกิาร ทัง้ด้านวถีิของการด�าเนนิชวีติ
ขั้นพื้นฐานในสังคม ด้วยการได้รับสวัสดิการความช่วยเหลือจากทั้งรัฐและเอกชน เช่น 
ค่ารักษาพยาบาล การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานและภาคบังคับเท่าเทียมกับคนทั่วไป 
การมสีิง่อ�านวยความสะดวกในการด�าเนนิชวีติเช่นเดยีวกบัคนปกต ิอกีทัง้ยงัได้รบัการยอมรบั
จากคนในชมุชนถงึการมตีวัตนอยู่ในชุมชน มศีกัยภาพในการประกอบอาชพีและท�ากจิกรรม
สาธารณะร่วมกับผูอ้ืน่ได้ และยังมีเครือข่ายทางสงัคมของครอบครวัคนพกิารท่ีมคีวามเข้าใจ
มคีวามรู ้และพร้อมทีจ่ะช่วยเหลอืซึง่กนัและกนับนฐานคิดของการเรยีนรูเ้พือ่สร้างชุมชน
ให้เป็นฐานแห่งการฟื้นฟูชีวิตส�าหรับครอบครัวและเด็กพิการ 

 2.1.5 การช่วยเหลอืเดก็พกิารในชมุชนควรด�าเนนิการอยูบ่นแนวคิดการฟ้ืนฟู
ชวีติของคนพกิารโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (CBR) โดยมกีระบวนการสร้างเครือข่ายประกอบด้วย
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1) สร้างให้เกิดการตระหนักรู้ต่อการด�ารงอยู่ของคนพิการในชุมชน เพื่อให้ทุกฝ่ายได้
ตระหนักว่าคนพิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ควรมีการเก็บข้อมูล จัดท�าทะเบียน และ
ก�าหนดการด�าเนินกจิกรรมทีเ่กีย่วข้องไว้ในแผนด�าเนนิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
อย่างเป็นรูปธรรม 2) สร้างภาคีเครือข่ายช่วยเหลือครอบครัวเด็กพิการ โดยประสาน
ร่วมมือกันของคนในชุมชน บุคลากรจากหน่วยงานของรัฐ เช่น สถานพยาบาล โรงเรียน
ศูนย์ กศน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมให้กับ
ครอบครวัเดก็พกิารให้สามารถร่วมกนัดแูลเดก็พกิาร มใิช่การทิง้ให้เป็นปัญหาเฉพาะของ
ครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง และ 3) สร้างเครือข่ายครอบครัวเด็กพิการให้สามารถ
เรียนรู้ แบ่งปันความรู้ร่วมกัน ให้ความช่วยเหลือกันเองในกลุ่มครอบครัวเด็กพิการ 
และยงัท�าให้สามารถเข้าถงึความช่วยเหลอือืน่ ๆ ได้สะดวกข้ึนกว่าการด�าเนนิชีวติตามล�าพงั 
อกีท้ังยงัได้สร้างพืน้ทางสงัคมทีป่ลอดภยัและเท่าเทยีมให้กบัเด็กพกิารในชมุชนอีกด้วย 
 2.1.6 การส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาเด็กพิการ
ซึ่งประกอบด้วย ครอบครัวเด็กพิการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ โดยครอบครัวเด็กพกิารมบีทบาทในการดแูลและส่งเสรมิพฒันาการ
เด็กพิการ เข้ารวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ 
เป็นไปได้อาจรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการโดยครอบครัว องค์กร
ภาคเอกชนมีบทบาทในการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพ ทุนสนับสนุน ส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมการจดัต้ังศนูย์การเรยีนเฉพาะความพิการโดยองค์กรภาคเอกชน องค์กรภาครฐั
ทางด้านการศกึษามกีารจัดการศึกษาพเิศษ สนบัสนนุเทคโนโลย ี สิง่อ�านวยความสะดวก
  สื่อ บริการ ความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา ทางด้านการแพทย์
  ให้การรักษาฟ้ืนฟู บ�าบดั ทางด้านสังคมให้สวัสดกิารสังคมการอยูร่่วม
  ในสงัคม สทิธทิางด้านอาชพีให้บรกิารฝึกอาชีพ จดัหางานพฒันาฝีมอื
  โดยทุกหน่วยงานส่งเสริมจัดตั้งศูนย์การเรียนเฉพาะความพิการ
  โดยองค์กรภาครัฐ ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาท
  ในด้านสวสัดิการสงัคม เบีย้ยงัชพี สนบัสนนุงบประมาณ และส่งเสรมิ
จดัตัง้ศนูย์การเรียนเฉพาะความพกิารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมถงึการสร้าง
โอกาสการมส่ีวนร่วมในชุมชน การพัฒนาเด็กพกิารน้ันทกุภาคส่วนในสงัคม ไม่ว่าจะเป็น
ครอบครวั ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ล้วนมคีวามส�าคญัต่อการพฒันา
เดก็พิการเป็นอย่างยิง่ ฉะน้ันในการพัฒนาเด็กพกิารจึงจ�าเป็นต้องมกีารจดัตัง้กลุม่ชมรม
ผู้ปกครองและสร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาเด็กพิการ
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 2.1.7 ควรมีการผลักดันให้มีศูนย์บริการการศึกษาใกล้บ้านส�าหรับเด็กพิการ
ในชุมชน ที่อาจมีที่ตั้งอยู่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชน 
ซึ่งจะมีบทบาทเป็นพื้นที่ที่ครูกรุณาที่เป็นผู้มีจิตอาสาจากครอบครัว ชุมชน และองค์กร
ในพืน้ที ่ท�างานในการฟ้ืนฟเูดก็พกิาร การท�าแผนพัฒนาเดก็รายบคุคลร่วมกบัผูป้กครองเดก็
และจดัการเรยีนรูเ้พือ่การเตรยีมความพร้อมเด็กก่อนเข้าสูร่ะบบโรงเรยีนหรอืการท�างาน

 2.1.8 ควรมีการประสานงานกันระหว่างชุมชนหรือมูลนิธิที่ดูแลเด็กพิการ
เพื่อการส่งต่อเด็กส�าหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เช่น ส่งต่อไปยังศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ศนูย์ กศน. โรงเรยีนในพืน้ที ่ ศนูย์การเรยีนของสถาบันสังคม หรืออาจมีการรวมตัวกัน
เป็นองค์กรชุมชนเพื่อจัดต้ังและจดทะเบียนกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปิด
ศูนย์การเรยีนส�าหรบัเดก็พกิารในชุมชน ซ่ึงมศีกัดิแ์ละสทิธเิทยีบเท่ากบัโรงเรยีนโดยทัว่ไป
โดยใช้หลักสูตรตามกลุ่มประสบการณ์ที่สอดคล้องกับลักษณะและวิถีชีวิตของเด็ก
ตามหลักเกณฑ์ในการปรับใช้หลักสูตรแกนกลางส�าหรับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ และมี
การประสานกบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และชุมชน เป็นไปเพ่ือการดแูลเด็กขณะอยู่
ในชุมชน โดยหากพบว่ามคีวามจ�าเป็นเร่งด่วน จะส่งต่อและประสานงานความช่วยเหลือ
เด็กเยาวชนพิการไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง  
  2.1.9 ความพกิารมักถกูรบัรู้ว่าคือความผดิปกติทางกาย หรอืจติใจท่ีเหน็ชัดเจน
และเป็นภาพลบ ดังนั้น การก�าหนดให้การอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ เป็นความพิการ
ทางการเรียนรู้จงึไม่เพยีงขดัแย้งกบัการรบัรูข้องสงัคมและผูป้กครองแต่ยงัน�าไปสูก่ารถูก
ตตีราทางสงัคม ทีส่�าคัญคอื ความพกิารทางการเรยีนจะไม่ได้เป็นความผดิปกตทิีม่ข้ีอจ�ากดั
ในชวีติด้านอืน่ ๆ เท่านัน้ แต่ในเชิงวชิาการและเครือ่งมอืทีใ่ช้วดัยงัมข้ีอจ�ากดัในการแยกแยะ
สาเหตุและต้องใช้วิชาชีพเฉพาะคือนักจิตวิทยาคลินิกเท่านั้น เด็กที่มีปัญหาความพิการ
ทางการเรยีนรู้จ�านวนไม่น้อย เป็นผลสบืเนือ่งมาจากระบบการศกึษาทีไ่ม่สามารถออกแบบ
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หลักสูตรการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับข้อจ�ากัดของเด็ก จึงมีผลให้กลุ่มเด็กที่ขาดโอกาส
เหล่านีไ้ม่ได้รบัการช่วยเหลอื ฟ้ืนฟ ูทัง้จากครแูละผู้ปกครองท่ีเหมาะสมและดพีอ ทัง้หมด
แสดงให้เห็นว่าปัญหาความผดิปกตทิางการเรียนรู้ในเดก็มคีวามจ�าเป็นต้องได้รบัการทบทวน
ในเชิงวิชาการและกฎหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะการก�าหนดว่าความผิดปกติระดับใด
ทีค่วรนบัเป็นความพกิารอย่างแท้จรงิ (โชษิตา ภาวสทุธไิพศฐิ และลอืชัย ศรเีงินยวง, 2559)

 2.2 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาครทูีด่แูลเดก็พิการในชมุชน
 2.2.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในพืน้ทีค่วรเป็นเจ้าภาพร่วมกับศนูย์การศกึษา
พเิศษ และโรงพยาบาลในพืน้ทีร่่วมกนัในการพฒันาครผููด้แูลเดก็พกิารในชมุชน โดยส่วนใหญ่
เป็นผู้ปกครองเด็ก อาสาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.) และคนในชุมชน
ให้เรยีนรูร้ะบบการดแูลเดก็ทีใ่ช้ระบบการดแูลเด็กพกิารโดยใช้ครอบครวัและชมุชนเป็นฐาน
ส่งเสริมให้มีความรู้ ความเข้าใจในสภาพความพิการของความพิการแต่ละรูปแบบ และ
มีความสามารถในการศึกษาและวิเคราะห์เด็กเป็นรายกรณี เพื่อน�าไปสู่การออกแบบ
การช่วยเหลือเดก็เป็นรายบคุคลได้อย่างสอดคล้องกบัปัญหาและความต้องการของเดก็
การวางแผนการดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน เพื่อการดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องและเท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง และการประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดูแลเด็กตาม
สภาพปัญหา
 2.2.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ควรเป็นเจ้าภาพในการพัฒนา
ครูที่สอนอาชีพส�าหรับเด็กให้สามารถออกแบบหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่อิง
สมรรถนะที่สอดคล้องกับอาชีพและเหมาะสมกับเด็ก

 2.2.3 ควรน�าหลกัการใช้ชมุชนการเรยีนรู้เชงิวชิาชีพ (Professional Learning
Community) ในรปูแบบของการศกึษาจากบทเรยีน (Lesson Study) มาใช้ในการพฒันา
ครูผู้ดูแลเด็กพิการ
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  2.2.4 ส่งเสริมให้ครูผู้ดูแลเด็กพิการได้รับการพัฒนาหรือศึกษาต่อ ได้รับ
การอบรมทางด้านวิชาชีพที่หลากหลาย
  2.2.5 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กพิการ และมีค่าตอบแทน 
มีสวัสดิการให้แก่ครูผู้ดูแลเด็กพิการ

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กชาติพันธุ์และ
ครูที่ดูแลเด็กชาติพันธุ์

 การพฒันาเด็กชาติพนัธุใ์ห้สอดคล้องกบัความต้องการและศกัยภาพของตนเอง
ให้มีประสิทธิภาพต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคีทั้งครูโค้ช ผู้น�าชุมชน ปราชญ์ชุมชน
เกษตรอ�าเภอ อาจารย์ในวิทยาลยัชุมชน และจากสถาบันการศกึษาในท้องถ่ิน มหาวทิยาลัย
โรงเรียนสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนสังกัดต�ารวจ
ตระเวนชายแดน ศนูย์การศกึษานอกระบบโรงเรียน โรงเรยีนฝึกอาชพี และสถาบนัต่าง ๆ
ในท้องถิน่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ รวมไปถงึการพฒันาครทูีท่�างานกบัเดก็ชาตพินัธุ์
ทัง้ครนูกัพฒันา ครจูติอาสา และครปูระจ�าการ ให้มศีกัยภาพ สมรรถนะทีจ่�าเป็นทัง้ความรู้
ทกัษะ และทศันคติ เพือ่ทีจ่ะน�าองค์ความรู ้กระบวนการ วธิกีารมาพฒันาให้ความช่วยเหลอื
แบบบรูณาการ ดงันัน้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กชาติพนัธุแ์ละครท่ีูดแูลเดก็ชาตพัินธุ์
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 3.1 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาเดก็ชาติพันธ์ุ 
 3.1.1 การจดัการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์บริบทของเดก็ วถิชีีวติศาสนาและวฒันธรรม
ชุมชน 
 3.1.2 การพฒันาหลกัสตูรทีเ่ป็นการศกึษาบรูณาการกบัชวิีตอย่างเป็นองค์รวม
ไม่แยกส่วนออกจากบริบทของเด็กและชุมชน ยืดหยุ่นตามความต้องการของชุมชน
เพื่อการแก้ปัญหาที่ชุมชนก�าลังเผชิญอยู่ 
   3.1.3 การเปิดโอกาสให้เด็กสร้างการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้
  ตามศกัยภาพและความสนใจ โดยจัดกระบวนการตามธรรมชาติการเรยีนรู้
  ของมนุษย์ เรียนจากวถีิชวีติจรงิ ปฏบิติัจรงิบนฐานทรพัยากรในชมุชน
  ใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการเรยีนรู ้ เน้นการเรียนรู้
  ที่เริ่มจากครอบครัว ชุมชนไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น เป็นการเชื่อมโยง
  ความรู้ในพื้นที่กับความรู้นอกพื้นที่ เชื่อมความรู้ดั้งเดิมกับความรู้ใหม่ 
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 3.1.4 การพฒันาทกัษะชวีติและการอยูร่อดอย่างมีคณุภาพในพ้ืนทีไ่ด้ท่ามกลาง
ความเปลีย่นแปลง สร้างอาชีพในท้องถิน่ สร้างผูป้ระกอบการเพือ่สงัคมทีต่่อยอดการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างเข้าถึงคุณค่า เพื่อพาไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน
 3.1.5 การให้ความส�าคญัของการพฒันาทักษะอาชพีควบคูไ่ปกับการให้คณุค่า
ของตนเอง รวมถงึการท�าให้พ่อแม่ ผูป้กครอง เปิดมมุมองต่ออาชพีทีห่ลากหลายท่ีเกดิขึน้
ในสังคม

 3.2 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาครทูีด่แูลเดก็ชาตพัินธุ์
 3.2.1 การส่งเสริมให้ครูเป็นครูกระบวนการหรือโค้ช เนื่องจากเป็นการจัด
การเรยีนรูใ้ห้กบัเดก็ท่ีคละวยั คละความถนัดและความสนใจ ซ่ึงเป็นไปตามกระบวนการ
เรียนรู้ตามธรรมชาติของมนุษย์  
 3.2.2 การประสานเชือ่มโยงครทูีม่คีวามหลากหลาย เป็นผูรู้้จรงิอยูใ่นทกุสถานะ
และอาชพีที ่“ข้ามพ้นใบประกอบวชิาชีพ” เช่ือมโยงครบู้าน ครภูมูปัิญญา ครวูดั ครูโรงเรยีน
ครูอาสา ครูเทคโนโลยี 
 3.2.3 การส่งเสรมิให้ครูเป็นครทูีเ่น้นการเรียนรู้แบบมส่ีวนร่วม ให้เดก็และชมุชน
ร่วมออกแบบหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้กับครู เด็กจึงมีอิสรภาพในการเรียนรู้
ครจูงึไม่เพยีงเป็นโค้ช แต่เป็นผูส้ร้างผูเ้รียนให้เป็น “ผูรู้้” หรอืเจ้าภาพ ส่งเสรมิการเรยีนรู้
เพือ่การค้นพบตนเองของผูเ้รยีน สร้างทกัษะการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการเรยีนรูร่้วมกนั
เพื่อยกระดับผู้เรียนให้สามารถจัดการความรู้ของตนเองสร้างประโยชน์ได้ตามคุณค่า
และศักยภาพเฉพาะตนที่แตกต่างกัน
 3.2.4 การส่งเสริมให้ครูเรียนรู้การประเมินผลบนการมีส่วนร่วมจากเพื่อน
ผูป้กครอง ชมุชน คร ูเครอืข่ายและผูเ้รยีนประเมนิตนเพือ่พฒันาตนเอง ผ่านการน�าเสนองาน
ในหลากหลายรปูแบบตามสภาพจรงิของผูเ้รยีน ประเมนิสิง่ทีน่�าไปใช้จรงิในชวีติ แก้ปัญหาเป็น
พ่ึงตนเองได้ ท�างานกับผู้อื่นได้ และที่ส�าคัญคือผู้เรียนจะมีความรักในชุมชนท้องถิ่น
ภูมิใจในชาติพันธุ์ สามารถเชื่อมโยงความรู้ท้องถิ่นและสังเคราะห์ความรู้ใหม่มาประยุกต์
ต่อยอด เพื่อสร้างการอยู่รอดในพื้นที่ท่ามกลางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง 
ให้เกิดคุณค่าในชุมชนและขยายออกไปสู่สังคม
 3.2.5 การส่งเสริมให้ครูเรียนรู้ เปิดพื้นที่และเปิดภูมิทัศน์การเรียนรู้ให้กับเด็ก
พื้นที่ทุกหนแห่ง คือพื้นที่แห่งการเรียนรู้ เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา กับทุกคน เชื่อมโยง
บ้าน วัด โรงเรียน ท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน รัฐ ภาคีเครือข่าย เชื่อมโยงการเรียนรู้
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ในพืน้ทีท่างวฒันธรรมของตนเองและวฒันธรรมอืน่ ผ่านการเรยีนรูใ้นพืน้ทีจ่รงิ สร้างเครอืข่าย
ระดับพื้นที่และระหว่างพ้ืนที่เป็นเครือข่ายทางการศึกษาท่ีเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
เพื่อแลกเปลี่ยนความเช่ียวชาญ ร่วมกันพัฒนาเครื่องมือการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
ด้วยสื่อทรัพยากรและแหล่งเรียนรู้จริงที่เปิดกว้าง หลากหลาย ทั้งจากธรรมชาติ 
ดิน ป่า ต้นไม้ สายน�้า วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม หนังสือ สิ่งพิมพ์ สื่อสารสนเทศ 
สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ 
 3.2.6 การจัดเวทีแลกเปลี่ยนและการอบรมเชิงปฏิบัติการทั้งในเชิงวิชาการ
และในเชิงจิตใจ เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนระหว่างคนท�างานในพื้นที่ในประเด็นที่คล้าย ๆ กัน
สามารถน�าตัวองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับ ประยุกต์ใช้ในพื้นที่ของตนเองได้
 3.2.7 การพฒันาครูอาสาให้มีมากขึน้ในพ้ืนทีเ่พ่ือสร้างการแลกเปล่ียนระหว่าง
ครูในพื้นที่ ครูอาสา พ่อแม่ ผู้ปกครอง
 3.2.8 การมมีมุมองเชงิระบบของครูโดยค�านงึถึงการพึง่พาตนเองเป็นฐานการคดิ
และการท�างานที่ส�าคัญ

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กไร้สัญชาติและ
ลูกหลานแรงงานต่างด้าวและครูที่ดูแลเด็กไร้สัญชาติและ
ลูกหลานแรงงานต่างด้าว

 การจัดการศึกษาและการเรียนรู้ส�าหรับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงาน
ต่างด้าวจ�าเป็นต้องด�าเนินการให้เป็นรปูธรรม สามารถน�าไปปฏบัิตไิด้จรงิ และเป็นหน้าท่ี
ทีต้่องใช้การบูรณาการระหว่างหน่วยงานทัง้ภาครฐั ภาคเอกชน องค์กรชุมชน ผูป้กครอง
และองค์กรเอกชนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความร่วมมือและสนับสนุนการด�าเนิน
การจัดการศึกษาแต่ยังขาดการพัฒนาระบบการท�างานร่วมมือกันระหว่างหน่วยงาน



การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: ข้อเสนอสู่พ้ืนที่และนโยบาย  28

ทีเ่ก่ียวข้องในทางปฏบัิตอิย่างเป็นรปูธรรมชัดเจน ส�าหรบัข้อเสนอแนะส�าหรบัผูป้ฏบัิตงิาน
หน่วยงาน องค์กรที่ดูแล มีรายละเอียดต่อไปนี้

 4.1 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาเดก็ไรส้ญัชาตแิละลกูหลานแรงงาน
 ตา่งด้าว 
 4.1.1 สนบัสนุนปัจจัย 4 ให้เด็กมเีพยีงพอในการด�ารงชีวติ
และเน้นการพัฒนาทักษะชีวิตและการอยู่รอดอย่างมีคุณภาพ
ในพื้นที่อยู่ท่ามกลางภัยคุกคามและความเปลี่ยนแปลง สร้างอาชีพ
ในท้องถิน่ สร้างผูป้ระกอบการเพ่ือสงัคมทีต่่อยอดการพฒันาท้องถ่ิน
อย่างเข้าถึงคุณค่า เพื่อพาไปสู่การพึ่งตนเองและการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของชุมชน
 4.1.2 จัดการเรียนรู้ให้ตอบโจทย์บริบทของเด็ก วิถีชีวิต ศาสนาและวัฒนธรรม
ชุมชน โดยค�านึงถึงเด็กในรูปแบบต่าง ๆ ตามสภาพการณ์ที่เป็นอยู่ เช่น เด็กเร่ร่อน 
เดก็ไร้สญัชาติ เดก็ตามตะเขบ็ชายแดน และกลุม่ชาติพนัธุท่ี์มีลกัษณะความละเอยีดอ่อน
ทางวัฒนธรรมการด�ารงชีวิตที่แตกต่างกัน 
 4.1.3 พัฒนาหลักสูตรที่เป็นการศึกษาบูรณาการกับชีวิตอย่างเป็นองค์รวม 
ไม่แยกส่วนออกจากบริบทของเดก็และชมุชน ยดืหยุน่ตามสภาพปัญหาและความต้องการ
ของเด็กและชุมชนเพื่อการแก้ปัญหาที่เด็กและชุมชนก�าลังเผชิญอยู่ 
 4.1.4 เปิดโอกาสให้เด็กสร้างการเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได้ตามศักยภาพและ
ความสนใจ โดยจดักระบวนการตามธรรมชาติการเรียนรู้ของมนุษย์ เรยีนจากวิถีชีวติจริง
ปฏบิตัจิรงิบนฐานทรพัยากรในชมุชน ใช้ปัญหาและสถานการณ์จริงเป็นโจทย์ในการเรยีนรู้
เน้นการเรียนรู้ที่เริ่มจากครอบครัว ชุมชนไปสู่สังคมที่ใหญ่ขึ้น เป็นการเชื่อมโยงความรู้
ในพื้นที่กับความรู้นอกพื้นที่ เชื่อมความรู้ดั้งเดิมกับความรู้ใหม่ 
 4.1.5 เน้นการพิทักษ์สิทธิและการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นประเด็น
ละเอยีดอ่อนน�าไปสูก่ารถกูละเมดิสทิธิมนุษยชนของเด็กและการละเมดิข้อมลูส่วนบุคคล
ดังนั้นจึงจ�าเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นที่จะน�าไปสู่การพัฒนาเด็กรายบุคคลได้
 4.1.6 การให้พื้นที่หรือช่องทางในการสื่อสารสาธารณะส�าหรับเด็กไร้สัญชาติ
และลูกหลานแรงงานต่างด้าวส�าหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อการน�าเสนอตัวตนหรือเป็นพื้นที่
ส�าหรับให้เด็กได้ยืนหยัดสื่อสารวิถีชีวิต ศักยภาพและความสนใจ อันน�าไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจต่อสังคมและทัศนคติที่ดีต่อเด็กกลุ่มนี้
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 4.2 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาครทูีด่แูลเดก็ไรส้ญัชาตแิละ
 ลกูหลานแรงงานตา่งดา้ว
 4.2.1 ควรมีระบบการจดัการฝึกอบรมเพือ่ยกระดบัศกัยภาพครูผูดู้แลเด็กไร้สญัชาติ
และลกูหลานแรงงานต่างด้าว ทัง้ในเรือ่งบริบทเชงิวัฒนธรรมของเดก็ ทักษะในการแก้ไข
หรือพัฒนาเด็กตามประเด็นสภาพและปัญหาต่าง ๆ เช่น การแก้ปัญหาเรื่องไร้สถานะ 
การเรยีน การท�างาน เรียนรูเ้ก่ียวกบัจิตวทิยาการพฒันาการเพือ่การดแูลเดก็และการดแูล
จติใจของตนเอง ภาษาของกลุม่ชาติพนัธ์ุต่าง ๆ รูปแบบการท�างาน
กับเด็กในกลุ่มเปราะบางที่ต้องมีความละเอียดอ่อนสูง แนวทาง
การสร้างแรงบันดาลใจในการท�างานและการศึกษาแนวโน้ม
เก่ียวกับอาชีพใหม่ ๆ หรือเรื่องความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
ในการดูแลเด็ก ช่องทางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
ช่องทางการประสานงานเพื่อส่งต่อเด็กไปยังหน่วยงานภาครัฐ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง รวมทั้งการสร้างเครือข่ายคนท�างานกับเด็กไร้สัญชาติและลูกหลาน
แรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนและแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในการท�างาน และ
มีการการพัฒนาชุมชนนักปฏิบัติที่ช่วยให้เกิดการพัฒนาศักยภาพครูอย่างต่อเนื่อง 
 4.2.2 การยกระดับศักยภาพศูนย์การเรียนที่ดูแลเด็กไร้สัญชาติและลูกหลาน
แรงงานต่างด้าว เพื่อให้ศูนย์การเรียนที่มีระบบการท�างานเพ่ือเกื้อหนุนการเรียนรู้ 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่อย่างยั่งยืน ในส่วนของชุมชน 
ควรให้ชุมชนแต่ละชุมชนตั้งคณะท�างานที่เป็นรูปธรรม เปิดโอกาสให้แรงงานต่างด้าว
เข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการเป็นศูนย์ช่วยเหลอืเด็กไร้สญัชาตแิละลกูหลานแรงงาน
ต่างด้าว เป็นกลไกที่สามารถให้ค�าปรึกษาและ/หรือดูแลเด็กและเยาวชนเบ้ืองต้น
ในการสนับสนุน รวมถึงการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาที่เหมาะสม และ
มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการท�างาน และการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็ก 
           4.2.3 การพจิารณาสวสัดกิาร ค่าตอบแทนแก่ครผููด้แูล
   เด็กไร้สัญชาติและลูกหลานแรงงานต่างด้าวเนื่องจาก
   การด�าเนนิงานของครกูลุม่ดงักล่าวในองค์กรภาคประชาสังคม
   หรือในชุมชนส่วนใหญ่เป็นลักษณะงานแบบอาสาสมัคร 
   จงึไม่ได้รับค่าตอบแทนในขณะทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนนิงาน
   เกิดขึ้น
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ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กมุสลิมในพ้ืนที่ต่าง ๆ 
และในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และครูที่ดูแลเด็ก

            การพฒันาเดก็และครมูสุลมิในพืน้ทีต่่าง ๆ และในพืน้ท่ี 3 จงัหวดั
  ชายแดนภาคใต้ จ�าเป็นต้องอาศัยความเข้าใจและความไว้วางใจ
  ของคนในพื้นที่หรือหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือ เนื่องจากบางพื้นที่
  ทีม่คีวามซบัซ้อนและเข้าถึงได้ยาก กระบวนการการศกึษาท่ีส่งเสรมิ
  การเรยีนรูใ้นด้านการฝึกทกัษะชวิีต ทกัษะทางสงัคม และมทัีกษะทาง
  อาชีพทีส่อดคล้องกบัความต้องการของเดก็ ต้องมกีารสอดแทรกเนือ้หา
ตามหลักของศาสนาอสิลาม รวมทัง้การให้ความส�าคญักับการด�าเนนิงานทีม่กีารสนบัสนนุ
จากภาครฐั ภาคเอกชน ผูป้กครอง ภาคประชาสงัคม ชุมชน และหน่วยงานอืน่ ๆ  ทีเ่ก่ียวข้อง
ให้มากยิ่งขึ้น โดยมีข้อเสนอแนะของผู้ด�าเนินงานดังต่อไปนี้

 5.1 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาเดก็มสุลมิในพ้ืนทีต่า่ง ๆ และในพ้ืนที่ 
 3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
 5.1.1 การเข้าถงึตัวเด็กมุสลมิทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษา ควรประสานการค้นหา
และขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากคนในพื้นที่
 5.1.2 การประสานความร่วมมือในการพฒันาเดก็จากหลายหน่วยงานทัง้ครอบครวั
ชมุชน ศูนย์การเรียน โรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โรงเรยีนปอเนาะ รวมทัง้หน่วยงาน
ภาครฐั เช่น ศนูย์การศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั โรงเรยีนในพืน้ทีท่ีส่งักดั
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนหรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ และองค์กรภาคประชาสังคมทีม่คีวามเชีย่วชาญในพืน้ที่
ในการร่วมกันออกแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
หรอืทกัษะอาชีพ และตดิตามการส่งต่อเพือ่การศกึษาต่อในระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาอาชีพตามที่เด็กสนใจ
เพือ่ให้เด็กมโีอกาสท่ีจะหลดุพ้นจากความยากจน ความไม่เข้าใจ
ในเชิงเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา รวมถึงความรุนแรงในพื้นที่
 5.1.3 การสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 ส�าหรับเด็กมุสลิมที่อยู่
นอกระบบการศึกษา ซึ่งใช้หลักสูตรแบบกลุ่มประสบการณ์เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม 
โดยกลุม่ประสบการณ์นอกจากมเีรือ่งกลุม่ทกัษะชวีติ กลุม่อาชพีแล้ว ควรมกีลุม่ประสบการณ์
ด้านศาสนาที่เด็ก ๆ ใช้แหล่งเรียนรู้ด้านศาสนาในชุมชน คือ โรงเรียนตาดีกาหรือ



การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: ข้อเสนอสู่พ้ืนที่และนโยบาย  31

โรงเรียนปอเนาะเป็นแหล่งเรียนรู้แล้วมาเชื่อมโยงสู่การประเมินคุณภาพการเรียนรู้
เพ่ือให้ได้วุฒิการศึกษาขั้นพื้นฐานกับศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 ซึ่งจะเป็นพื้นฐาน
ในการต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น อันจะน�าไปสู่โอกาสในการท�างานที่สามารถ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้
   5.1.4 การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ที่สร้างสรรค์ที่ปลอดภัย
  ในทกุ ๆ หมูบ้่าน เช่น ศนูย์การเรียนรูช้มุชนทีพ่ฒันาจากความร่วมมอื
  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่กบัชมุชน เพือ่ให้เดก็มพีืน้ทีใ่นการเรยีนรู้
  ด้วยตนเองอยูต่ลอดเวลา โดยศูนย์การเรยีนรูชุ้มชน ประกอบไปด้วย
  ห้องสมดุชมุชน ห้องอนิเทอร์เนต็ชุมชน ห้องวชิาการชมุชน ห้องเรยีนรู้
  กลุ่มอาชีพชุมชน ลานกิจกรรมชุมชน  
 5.1.5 ให้ความรัก สร้างแรงจูงใจ สื่อสารเชิงบวก ส่งเสริมความกล้าแสดงออก
ให้กับเด็ก 
 5.1.6 ควรเชื่อมโยงคุณค่าของหลักศาสนาอิสลามกับวิธีการจัดการเรียนรู้
ใช้และสร้างสือ่การเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นศนูย์กลาง เช่น การเรยีนรูเ้ชงิรกุ การใช้เกม 
ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงภูมิปัญญาของศาสนากับแนวคิดการศึกษาท่ีเหมาะกับเด็กใน
ศตวรรษที่ 21 
 5.1.7 การร่วมกนัระหว่างองค์กรในการพัฒนาหลักสตูรแบบกลุม่ประสบการณ์
ที่สามารถปรับให้เหมาะกับบริบท รวมทั้งความสนใจของเด็กรายบุคคล

 5.2 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาครทูีด่แูลเดก็มสุลมิในพ้ืนทีต่า่ง ๆ 
 และในพ้ืนที ่3 จงัหวดัชายแดนภาคใต้
 5.2.1 ส่งเสริมการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้มีสมรรถนะที่สอดคล้องในการดูแลเด็ก ด้วยกระบวนการการเรียนรู้
สู่การเปลี่ยนแปลง (Transformative Learning) และการพัฒนาบนฐานสมรรถนะ 
(Competency based Development) เช่น การพัฒนาให้ครมูคีวามเข้าใจในศาสนา
อสิลาม การพฒันาให้เป็นครูกระบวนกร ครูโค้ช มพีืน้ฐานความรูท้างจติวทิยา การแนะแนว
ชีวิตและอาชีพ เป็นต้น เนื่องจากเป็นการพัฒนาครูให้สอดคล้องกับจัดการเรียนรู้และ
ส่งเสริมอาชีพ ให้กับเด็กที่มีอายุ ความถนัดและความสนใจที่แตกต่าง มีความสามารถ
ในการออกแบบกระบวนการเรยีนรูเ้ชิงรกุ (Active Learning) และการเรยีนรูโ้ดยใช้ปัญหา
เป็นฐาน (Problem based Learning) ร่วมกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม ความเชื่อทาง
ศาสนาอิสลาม รวมทั้งมีทีมสนับสนุนในการด�าเนินงานทั้งในแง่ของการจัดการศึกษา
และการติดตามประเมินผล 
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   5.2.2 ส่งเสริมและต่อยอดการเรียนผ่านชุมชมการเรียนรู้
  เชงิวชิาชีพ (Professional Learning Community) การนเิทศการสอน
  การพฒันาตามระบบพีเ่ลีย้ง หรือแม่ไก่-ลกูไก่ (Mentoring) แลกเปลีย่น
  การเรียนรู้จากประสบการณ์ท�างานจริงร่วมกนัระหว่างครแูละเจ้าหน้าท่ี
  ท�างานกับเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ และในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  ทั้งในระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด 
 5.2.3 ส่งเสรมิให้ครเูรยีนรูก้ารสร้างขัน้ตอนและกระบวนการเข้าถงึเดก็ โดยเริม่จาก
กระบวนการเข้าถงึ วเิคราะห์และจดักลุม่เดก็ตามความต้องการพืน้ฐานและการช่วยเหลอื
เร่งด่วน การคัดกรองปัญหาและช่วยเหลือเด็กโดยปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ก�าหนดบทบาท
ของบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเด็ก ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในการให้ความช่วยเหลือ และก�าหนดระบบส่งต่อให้ความช่วยเหลือเป็นรายกรณี 
 5.2.4 มีหน่วยงานรองรับความสามารถของครูผู้ดูแลเด็กมุสลิมในพื้นที่ต่าง ๆ 
และในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้ได้รับเงินสนับสนุนและสวัสดิการในดูแลสุขภาพ 
ความปลอดภัย และที่เกี่ยวข้องกับการท�างาน รวมทั้งการได้รับการยอมรับจากสังคม 

ตอนที่ 6 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กยากจน
และครูที่ดูแลเด็กยากจน

 เด็กยากจนในชุมชนอาศัยอยู่ในพ้ืนทีท่ีห่ลากหลาย มสีภาพปัญหา สภาพแวดล้อม
ความสนใจและความต้องการแตกต่างกัน ข้อเสนอแนะในการพัฒนาเด็กยากจนและ
ครูที่ดูแลจึงมีรูปแบบการด�าเนินงาน เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และช่วยเหลือเด็กยากจน
ตามบริบทของพื้นที่ โดยจ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนระหว่างเครือข่ายต่าง ๆ และ
การมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน มีรายละเอียดดังนี้ 

 6.1 ขอ้เสนอแนะในการพัฒนาเด็กยากจน
 6.1.1 มีกิจกรรมการเรยีนรูเ้พือ่ชีวติทีเ่หมาะสม โดยต้องบรูณาการทัง้ด้านวชิาการ
ศลีธรรม จรยิธรรม และทักษะการด�ารงชวีติในสดัส่วนท่ีเหมาะสมและมมีาตรฐานคณุภาพ
เท่าเทียมกัน เนื้อหากิจกรรมการเรียนรู้ในการสร้างเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน
ยากจนในชุมชน ได้แก่ การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง และ
การเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามความเหมาะสม
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 6.1.2 จดัการเรยีนการสอนทีม่คีวามยดืหยุน่ เพ่ือให้สอดคล้องกบัสภาพสังคม
วฒันธรรมทีแ่ตกต่างกนัของเดก็และสภาพบริบทชมุชน เพือ่ให้เกดิการเพิม่โอกาสส�าหรบั
เดก็และเยาวชนยากจนในชุมชนมากข้ึน ควรมคีวามยดืหยุน่ในการเรยีนรู ้ได้แก่ ยดืหยุน่
เอกสารหลักฐานที่จ�าเป็น ดังเช่น กรณีของนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติ ระยะเวลาของ
การจัดการศึกษาควรพิจารณาให้เหมาะสมกับเด็กยากจนและสภาพครอบครัวโดยเพิ่ม
การจดับรกิารในรปูแบบของการศกึษาตามอธัยาศยัตามความเหมาะสมในบรบิทสงัคมนัน้ ๆ
(กมัปนาท บรบิรูณ์ และรณดิา เชยชุม่, 2553) นอกจากน้ันควรเสริมสร้างทกัษะการเรยีนรู้
แบบน�าตนเองให้เด็กยากจนในชุมชนสามารถพึง่พาตนเองได้ สร้างแรงบนัดาลใจ เปิดโอกาส
และเปิดพืน้ทีแ่หล่งเรยีนรู้ทกัษะอาชีพในชมุชน ให้มหีลากหลายประเภท จดัการศกึษา
ส�าหรบัเดก็ทีต่ัง้ครรภ์รวมทัง้ให้ความรู้เรือ่งการดแูลตนเองเพือ่ลดความเสีย่งทีเ่ด็กจะเกดิมา
พิการหรือการให้ความรู้ในการป้องกันการท้องไม่พร้อม เป็นต้น 

 6.1.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคีเครือข่ายทางสังคมอย่างจริงจัง
โดยเปิดโอกาสให้กลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการทางการศึกษาเพี่อเพิ่มโอกาส
ทางการศึกษาแก่เด็กกลุ่มเป้าหมาย และปิดช่องว่างด้านการบริการและการบริหาร
จัดการของหน่วยงานรัฐ ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครอง 
การเยี่ยมบ้านและการส่งต่อข้อมูลเด็กจากโรงเรียนถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีความจ�าเป็นเพื่อเพิ่มความใกล้ชิดระหว่างโรงเรียน ชุมชน บ้าน ครูและเด็ก โดยมี
บคุลากรจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็นผูป้ระสานงาน เพือ่ให้เข้าใจสภาพการอยูอ่าศยั
และสภาพปัญหาของเด็ก เพื่อวางแผนช่วยเหลือในล�าดับต่อไป 
 6.1.4 ชุมชนควรจัดท�าระบบข้อมลูเด็กในชมุชน ในลกัษณะโครงข่ายฐานข้อมลู
ทางสังคมของเด็กและเยาวชนยากจน เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ศักยภาพ และตรวจสอบ
สถานะทางโอกาสของเด็กในชุมชน และสามารถช่วยเหลือหรือสนับสนุนการเรียนรู้
ได้อย่างเหมาะสม ระบบการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษาและปัจจัยพื้นฐานอื่น ๆ 
ที่สอดคล้องกับสภาพของเด็กและเยาวชนยากจนในชุมชน สามารถส่งต่อเด็กไปถึง
สถานศึกษาต่าง ๆ ได้ ไม่ต้องตระเวนหาเด็กให้มาเรียน
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 6.1.5 ส่งเสริมการจัดท�าสวัสดิการในรูปแบบต่าง ๆ ในชุมชน ได้แก่
  1) การดูแลสุขภาพและจิตใจของเด็ก ได้แก่ การจัดโครงการอาหาร
กลางวันให้ทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพเพื่อให้เด็กได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์และ
จ�าเป็นต่อพฒันาการทางสมองและร่างกายทีด่ก่ีอให้เกดิความเสมอภาคในเพือ่นรุ่นเดียวกนั
ในด้านพัฒนาการทางร่างกายและสติปัญญา รวมถึงการพัฒนาในเรื่องอื่น ๆ 
  2) การช่วยเหลือทุนการศึกษา เป็นการเพิ่มโอกาสทางรายได้ ได้แก่ 
     การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อแบ่งเบาภาระให้ครอบครัวของเด็กยากจน 
     ป้องกันการออกกลางคันของเด็ก เนื่องจากต้องไปช่วยครอบครัวท�างาน 
     การพิจารณาให้ทุนการศึกษาควรครอบคลุมถึงความเพียงพอในด้านต่าง ๆ 
     ท่ีมคีวามจ�าเป็นในการศึกษาของเด็ก ครอบครวัท่ีมฐีานะยากจนมกัจะไม่ได้
โอกาสทางการศกึษาทีด่ซีึง่รปูแบบหนึง่ของการสนบัสนนุทางการศกึษาส�าหรบัเด็กยากจน
คอื การป้องกนัเดก็เยาวชนหลดุออกจากระบบการศึกษา โดยใช้การจดัสรรเงนิอดุหนุน
อย่างมีเงื่อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT) โดยสนับสนุนเงินไปที่ตัวเด็ก
และครอบครวัเพือ่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศกึษาของเดก็และครอบครวัเพือ่แลกกับ
การมาเรยีนและพัฒนาการด้านร่างกายและการเรียนรู้ทีเ่หมาะสม และได้รบัการตดิตาม
และดแูลในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเน่ืองจนส�าเร็จการศึกษาโดยครูและผูบ้รหิารสถานศกึษา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการท�างานร่วมกันระหว่างสถานศึกษาและครอบครัว
  3) การดแูลสวสัดกิารในการด�าเนนิชวีติ ได้แก่ การดแูลความปลอดภยั
เส้นทางและระบบการเดนิรถส�าหรบัเดก็ทีม่ถ่ิีนอาศยัไกล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ควรประสานงานกบัโรงเรียนและชมุชนเพ่ือให้บริการรถรับส่งอย่างท่ัวถึง ปลอดภัย และ
เพียงพอต่อความต้องการของเด็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกล (อัญมณี บูรณกานนท์, 2553)
  4) การเสริมสร้างความเข้าใจและการสื่อสารสาธารณะ โดยผลิตสื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
การส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กยากจนในชุมชนทั้งในระดับ
หน่วยงานที่ด�าเนินการ ระดับเครือข่ายหน่วยงานในชุมชน
และระหว่างชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน มองเห็น
ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เรียนรู้บทเรียนความส�าเร็จร่วมกัน เป็นต้น ผ่านเวทีการพูดคุยแบบเป็นทางการ และ
ไม่เป็นทางการ และการสื่อสารแบบนี้อย่างต่อเนื่องสม�่าเสมออีกทั้งหน่วยงานในระดับ
นโยบายจะได้เข้าใจสถานการณ์ดังกล่าวด้วย โดยการเผยแพร่ผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย
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ได้แก่ ข่าว ภาพข่าว บทความ วิดีโอ สื่อ Info graphic คู่มือการบริหารจัดการส�าหรับ
ผูป้ฏบัิตงิาน คูม่อืการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ผ่านช่องทางสือ่ต่าง ๆ ได้แก่ สือ่มวลชนทัว่ไป
หนงัสือพมิพ์ นติยสาร ทวี ีวทิย ุเวบ็ไซต์และสือ่โซเชยีลมเีดีย อาทิ เฟสบุ๊ค (Facebook) 
ยูทูป (YouTube) การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานโครงการฯ เป็นต้น

 6.2 ข้อเสนอแนะในการพัฒนาครทูีด่แูลเดก็ยากจน
 6.2.1 การรบัสมัครครูทีดู่แลเด็กยากจนโดยคัดเลอืกกลุม่ท่ีตอบโจทย์การดแูลเด็ก
ซึ่งขั้นตอนนี้ควรเริ่มตั้งแต่การให้เด็กยากจนท�าแบบสอบถาม และระบุหาวัตถุประสงค์
ที่เด็กต้องการศึกษาพัฒนาโดยเฉพาะ
 6.2.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการบนฐานสมรรถนะ (Competency-Based 
Training) เน้นความสามารถที่จ�าเป็นและความต้องการของครูส�าหรับเด็กยากจนมาใช้
เป็นฐานของการจัดฝึกอบรม หรือน�ามาใช้เป็นเนื้อหาของการฝึกอบรม ท�าให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความสามารถตามเนื้อหานั้น ๆ โดยเน้นที่ความสามารถในการท�างาน
เป็นส�าคญั สมรรถนะทีจ่�าเป็นส�าหรับครแูละคนท�างานกบักลุม่เดก็ยากจน อาท ิสมรรถนะ
ด้านทัศนคติ สมรรถนะด้านทักษะ และสมรรถนะด้านความรู้ เป็นต้น เพื่อให้สามารถ
ท�างานกับเด็กยากจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น วางแผนและประเมินการเรียนรู้ได้ 
เขียนแผนการเรียนรู้ส�าหรับเด็กรายบุคคลได้ มีจิตวิทยาสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็ก 
มีจรรยาบรรณความเป็นครู และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นต้น
 6.2.3 การใช้การพัฒนาครูผ่านระบบแม่ไก่-ลูกไก่ (Mentoring) การพัฒนา
ครูนอกระบบการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่เป็นแกนน�าของเด็กในศูนย์การเรียน มูลนิธิ 
หรือบ้านเรียน ให้เด็กที่เป็นแกนน�าได้รับการพัฒนาศักยภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อให้มีศักยภาพในตนเองที่สูงขึ้น จากนั้นแกนน�าจะต้องน�าความรู้ ทักษะนั้นมาสอน 
มาฝึกอบรมเพื่อนในสิ่งที่ตนได้เรียนมา เป็นการส่งต่อองค์ความรู้นั้นจากเพื่อนถึงเพื่อน
เพื่อให้เด็กยากจนได้รับความรู้และอีกทางคือการได้ทบทวน ความรู้นั้นเพื่อน�าไปปรับ
ประยุกต์ใช้ต่อไป
 6.2.4 การใช้ชมุชนการเรยีนรูเ้ชงิวชิาชพี ให้ครไูด้ท�างานร่วมกนั โดยยึดเดก็ยากจน
ในชมุชนเป็นศนูย์กลางของการคิดและปฏบิติักิจกรรมต่าง ๆ ของคร ู โดยร่วมกนัท�างาน
ในระดับหน่วยงานด้วยกันเอง และ/หรือการท�างานระหว่างเครือข่ายในระดับพื้นที่
ร่วมกับองค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม



การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: ข้อเสนอสู่พ้ืนที่และนโยบาย  36

 6.2.5 การนิเทศ ก�ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้มีการดูแลการด�าเนินงาน
ของครสู�าหรบัเดก็ยากจน ในลกัษณะการนิเทศและให้ค�าช้ีแนะการท�างานโดยตรงและ
โดยอ้อม การก�ากบั ตดิตาม และประเมินผลกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ทีค่รไูด้ด�าเนนิการ
อย่างใกล้ชิด และต่อเนื่อง เพื่อน�าผลสะท้อนต่าง ๆ มาปรับปรุง และแก้ไขการท�างาน
เพือ่การพฒันาเดก็ยากจน โดยการด�าเนินการต่าง ๆ ท่ีต้องให้ความส�าคญักับการพัฒนา
ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน หรือสมรรถนะที่จ�าเป็นส�าหรับการท�างาน ท�าให้ครูมี
ความสามารถในการปฏิบัติภาระงานน้ัน ๆ ได้อย่างมีประสทิธภิาพ และกจิกรรมการพฒันา
ดังกล่าวสามารถท�าได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดมุมมองเชิงบวก เกิดทักษะการท�างาน
อย่างเชี่ยวชาญ และมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและแม่นย�า เพื่อให้ครูและคนท�างาน
กบัเด็กยากจนมคีวามพร้อมทัง้ในเชงิความรู้ ทักษะ และทัศนคตท่ีิดกัีบการท�างาน และ
ให้ได้รับการพัฒนาตนเองที่เหมาะสม 
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บทที่ 3
ข้อเสนอเชิงนโยบำยต่อภำครัฐในกำรสนับสนุน
ครูและเด็กนอกระบบกำรศึกษำ 

 จากรายงานการพฒันาทีย่ัง่ยนืปี 2021 พบว่าเป้าหมายที ่4 การเข้าถงึการศกึษา
ที่มีคุณภาพของประเทศไทย ยังอยู่ในระดับสีเหลือง ซึ่งหมายถึงยังมีความท้าทาย
บางประการอยู ่(โครงการวจิยัและสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาท่ียัง่ยนื: SDG Move, 2564)
โดยปัญหาส�าคญัของประเทศไทยคือ ปัญหาเรือ่งการออกจากการเรยีนกลางคนั ซ่ึงท�าให้
จ�านวนนกัเรยีนท่ีจบการศึกษาระดบัชัน้มธัยมศึกษาตอนต้นไม่ถงึร้อยละ 100 จากปัญหานี้
สะท้อนให้เห็นว่าในประเทศไทยมีเด็กท่ีออกกลางคันจากระบบการศึกษากลายเป็น
เด็กนอกระบบการศึกษาเพิ่มขึ้นทุกปีและมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนสูงขึ้น โดยมีสาเหตุ
ทีแ่ตกต่างกนั เช่น การปรบัตวัในการเรยีน ปัญหาครอบครวั ความยากจน การตดิยาเสพตดิ
ถูกจับและต้องคดี การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ความพิการ ปัญหาเรื่องสัญชาติหรือ
ชาติพันธุ์ รวมทั้งปัญหาเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นต้น 
ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาที่มากขึ้น
 อย่างไรก็ตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านการศึกษา ได้ให้
ความส�าคญักบัการป้องกันและแก้ไขในเร่ืองเดก็นอกระบบการศกึษา คอื การสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัย โดยในแผนได้กล่าวถึงว่ายังมี

พ้ืนที่

นโยบาย



การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: ข้อเสนอสู่พ้ืนที่และนโยบาย  38

เดก็และเยาวชนทีอ่อกนอกระบบการศกึษาจ�านวนมากทีไ่ม่จบการศกึษาภาคบงัคบั ไม่ได้รบั
การพฒันาทกัษะอาชพีตามความถนดัและมศีกัยภาพทีจ่ะพึง่พาตนเองในการด�ารงชวีติ
ซึ่งสะท้อนให้เห็นการขาดโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา 
 ดงันัน้การป้องกนัเดก็และเยาวชนออกจากระบบการศึกษาควรมกีารพฒันาระบบ
การค้นหา เฝ้าระวัง ติดตาม และช่วยเหลอืเด็กและเยาวชนนอกระบบการศกึษาให้กลบั
เข้าศึกษาต่อหรอืได้รับการพฒันาทกัษะอาชพี รวมท้ัง มกีลไกการสนบัสนนุอย่างเพยีงพอ
ทั้งในการป้องกันและมาตรการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนออกจากระบบการศึกษา
ตั้งแต่ระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องอันจะช่วยลดความเหลื่อมล�้าทางการศึกษา การสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษานอกจากจะสอดคล้องกบัเป้าหมายการพฒันา
ที่ยั่งยืนของโลกข้อที่ 4 แล้ว ยังเป็นรากฐานส�าคัญของการพัฒนาก�าลังคนของประเทศ
ให้สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยให้สามารถก้าวออกจาก
กับดักรายได้ปานกลางสู่การเป็นประเทศรายได้สูงต่อไป ซึ่งกลไกระดับบุคคล ชุมชน 
หรือองค์กรทีส่�าคญัในการขบัเคลือ่นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศกึษา
ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาคือ ครูนอกระบบการศึกษา ซึ่งยังต้องการการพัฒนา
ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีสิ่งเกื้อหนุนหรือกลไกส่งเสริมในการท�างานต่อไป
 จากสถานการณ์การพัฒนาประเทศที่มีความเชื่อมโยงกับการส่งเสริมโอกาส
และความเสมอภาคทางการศึกษาส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาท�าให้เห็นคุณค่า
ในตัวเอง เปลี่ยนวิธีคิด มีความพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเอง และสามารถเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาได้ ในส่วนของครูนอกระบบการศึกษา
ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการค้นหาและพัฒนาเด็กนอกระบบ
การศึกษา ควรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อด�าเนินการ
ช่วยเหลือและจัดการเรียนรู้ให้เด็กอย่างเหมาะสม รวมทั้ง
ได้รับการยอมรับและความร่วมมือจากเครือข่ายในพื้นที่
เพื่อร่วมกันดูแลและช่วยเหลือเด็ก ในบทน้ีจึงมีข้อเสนอ
เชิงนโยบายต่อภาครัฐในการสนับสนุนเด็กและครูนอกระบบ
การศึกษา ดังนี้
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 1. ขอ้เสนอเชงินโยบายตอ่ภาครัฐในการสนบัสนนุเดก็นอกระบบ
การศึกษา
 1.1 การจัดท�านโยบายและแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนทั้งที่อยู่ในระบบและ
นอกระบบการศึกษาตัง้แต่ระดบัท้องถิน่ถงึระดบัชาต ิ ซึง่ต้องอาศยัข้อมลูจากผู้ปฏบิตังิาน
ตั้งแต่ระดับพื้นที่ โดยต้องมีการลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นและความต้องการจาก
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งเด็กและเยาวชนทุกกลุ่มโดยตรง

 1.2 หน่วยงานภาครฐัทีท่�างานกับเดก็นอกระบบการศึกษาควรประสานความร่วมมือ
กบัองค์กรเอกชนในการพัฒนาระบบการค้นหา เฝ้าระวงั ตดิตาม และช่วยเหลอืเดก็และ
เยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลบัเข้าศกึษาต่อ หรือได้รบัการพัฒนาศกัยภาพในการเรยีนรู้
ทัง้ในด้านอาชพี ทกัษะชวีติ และการน�าตนเองในการเรยีนรูเ้พือ่การเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง
ตลอดชีวิต 
 1.3 การประสานงานและการเชือ่มต่อฐานข้อมลูของเดก็นอกระบบการศกึษา
ระหว่างภาครัฐด้วยกนัเอง เช่น ส�านักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน ส�านกังาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน 
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ และระหว่างภาครัฐกับองค์กรของภาคสังคมทีท่�างานกบั
เดก็นอกระบบการศกึษา ทัง้ในระดับประเทศ ระดับภาค ระดบัจงัหวดั และระดบัต�าบล
และใช้ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อส่งต่อข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษา
และความต้องการในพื้นที่ในการช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษา
 1.4 ผลกัดนัหน่วยงานรบัผดิชอบระดับมหภาค เช่น ส�านกังานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ส�านักงานส่งเสรมิการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศัย
กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน ท�างานบูรณาการกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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และหน่วยงานรบัผิดชอบระดับจลุภาค องค์กรปกครองท้องถิน่ (อปท.) ท�างานบรูณาการ
กับส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และองค์กรเอกชน ท�างานแบบบูรณาการกัน
ในการจัดท�าฐานข้อมูลเด็กนอกระบบการศึกษาเชิงลึกที่เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน เพื่อใช้
เป็นฐานในการดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษาในระดับท้องถิ่น
 1.5 การบรูณาการความร่วมมอืระหว่างหน่วยงาน สร้างเครอืข่ายความร่วมมอื
ทั้งภาคการศึกษาและนอกภาคการศึกษา เพราะเด็กนอกระบบการศึกษาต้องเชื่อมโยง
ความร่วมมือมากกว่ารั้วโรงเรียน ทั้งกรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมส่งเสริมและพัฒนา
คณุภาพชวีติคนพกิาร กรมพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ส�านกังานส่งเสริมการศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั ส�านกังานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา กรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิน่ กรมสขุภาพจิต รวมถึงภาคประชาสงัคม และภาคเอกชน เพือ่ให้
สามารถรองรับปัญหา และติดตามเด็กและเยาวชน 
   1.6 ภาครัฐควรมีนโยบายให้มีกลไกเชิงพื้นที่ระดับจังหวัด
  ท�างานเชิงรุกในการป้องกันไม่ให้เด็กหลุดจากระบบและช่วยเหลือ
  เด็กนอกระบบการศึกษาเพื่อการศึกษาต่อในระบบการศึกษาหรือ
  การเรียนรู้ตามความสนใจหรือความถนัด หรือการดูแลเรื่องสุขภาพ 
  ทกัษะชวีติ เศรษฐกจิ และสงัคม รวมท้ังมมีาตรการตดิตามเฝ้าระวัง
  รายกรณีเพื่อลดอัตราเสี่ยงการหลุดออกนอกระบบการศึกษา
 1.7 ภาครฐัควรส่งเสริมการออกแบบและพฒันาความร่วมมอืระหว่างภาครฐัและ
ภาคประชาสงัคมให้เกดิระบบในการดูแลและส่งต่อทรัพยากรในการดูแลเดก็นอกระบบ
การศึกษาอย่างครอบคลุม รวมถึงการปรับบทบาทของภาครัฐในการดูแลเด็ก ทั้งนี้
ภาคประชาสังคมควรจะมีบทบาทในฐานะที่เป็นผู้ให้บริการและภาครัฐควรมีบทบาท
ในฐานะผูส้นบัสนนุทรัพยากรในการให้บริการ อันจะส่งผลให้เกดิรูปแบบการให้บรกิาร
ดูแลและสนับสนุนเด็กนอกระบบการศึกษาที่มีความหลากหลายและเหมาะสมกับ
เดก็นอกระบบการศกึษาแต่ละกลุม่ รวมถงึภาครัฐจะมบีทบาทในฐานะผูค้วบคุมมาตรฐาน
การให้บริการ การก�าหนดมาตรฐาน และผลลัพธ์ของการให้บริการ ตลอดจนการเสริม
ศักยภาพในเชิงระบบ
 1.8 หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานออกนโยบายและหน่วยงานระดับปฏิบัติ 
ต้องปฎิบัติการให้เกิดผลเป็นจริงตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ คือ ส่งเสริมคืนอ�านาจ
การเรียนรู้ให้กับเด็กทุกคน รวมทั้งเด็กนอกระบบการศึกษา มีสิทธิที่จะได้รับการศึกษา
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ตามความต้องการในระบบต่าง ๆ และมีเสรีภาพที่เด็กจะได้เลือกเรียนรู้ตามความถนัด
โดยรปูแบบวธิกีารจดัการศกึษาไม่จ�าเป็นต้องเหมอืนกันในทกุพ้ืนที ่ ควรให้มคีวามยดืหยุ่น
หลากหลายรปูแบบเป็นอสิระ โดยมุง่ตอบสนองความต้องการของเดก็ ครอบครวั ชุมชน
ท้องถิ่นเป็นส�าคัญ และทุกคนมีสิทธิเสรีภาพที่จะเลือกรูปแบบการศึกษาเรียนรู้ตามที่
ต้องการในระบบต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับตนได้ ภายใต้การคุ้มครองสนับสนุนจากรัฐ
อย่างเท่าเทียมกัน โดยควรมีการด�าเนินการดังนี้
  1.8.1 ภาครฐัควรจดัต้ังกองทนุหมนุเวยีนเพือ่การศกึษาและการเรยีนรู้
ตลอดชวีติทัง้แบบในระบบโรงเรยีน นอกระบบโรงเรยีน และตามอัธยาศยั ส�าหรบัครอบครวั
ที่ยากจน และครอบครัวของเด็กนอกระบบการศึกษา โดยใช้กลไกการท�างานค้นหา
ครอบครัวและตัวเด็กระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สถานศึกษามาร่วมเป็นกรรมการช่วยดูแล
ในแต่ละจังหวัดของตัวเอง

  1.8.2 ภาครฐัต้องจ่ายเงนิอดุหนนุเข้าบัญชกีารศึกษาเดก็ทกุคน รวมทัง้
เด็กนอกระบบการศึกษา โดยจ่ายเงินอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนไปที่ตัวเด็ก
ทุกคน เปิดโอกาสให้เด็กออกแบบเลือกประเด็นหรือหัวข้อการเรียนรู้และพื้นที่เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง เพราะวนัน้ีสังคมและชมุชนมพ้ืีนทีเ่รียนรู้สาธารณะท่ีมคุีณภาพอยูทุ่กพืน้ท่ี
สามารถรองรับการเรียนรู้ตามความสนใจของเด็กแต่ละคนได้ แล้วน�าผลการเรียนรู้
นั้นมาเป็นส่วนหนึ่งในการวัดประเมินผลพัฒนาการเพื่อการเทียบโอนประสบการณ์
การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออุดมศึกษา ขณะเดียวกัน
ตามพันธกิจการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล ไม่ทอดทิ้งใคร เด็กทุกคนต้องได้รับการคุ้มครอง
ส่งเสรมิสทิธทิางการศกึษาขัน้พืน้ฐานอย่างเท่าเทยีมกัน ดงันัน้มาตรการจ่ายเงนิสนบัสนนุ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนนี้ จะต้องครอบคลุมโดยรัฐจ่ายเงินอุดหนุนการศึกษา
เข้าบัญชีเด็กทุกคนด้วย ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใด สถานภาพใด ทั้งที่อยู่ในและนอกระบบ
การศึกษา
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  1.8.3 ทุกมหาวิทยาลัยเป็นมหาวิทยาลัยเปิด เป็นตลาดวิชา และ
เป็นมหาวทิยาลยัของการศึกษาเรยีนรู้ตลอดชวิีต โดยท่ามกลางกระแสการเปลีย่นแปลง
เป็นอย่างมาก มหาวทิยาลยัทัง้โลกถูกท�าให้หมดศรทัธาและค่านิยมต่อใบปริญญาก�าลัง
ถูกสั่นคลอนอย่างหนัก การศึกษาระดับอุดมศึกษาถึงเวลาเปล่ียนแปลงสู้กับวิกฤต
ด้วยการปรับตัวเองให้มีสถานะเป็นตลาดวิชา เป็นมหาวิทยาลัยเปิดด้วยระบบโมดูล 
(Module) หรือชุดวิชาที่พัฒนาทันกับการเคล่ือนตัวของวิทยาการความรู้สมัยใหม่ 
คณุภาพวดัจากการน�าไปใช้ได้จริง และเป็นมหาวทิยาลยัของการศกึษาเรยีนรูต้ลอดชวิีต
รบัผู้เข้าศกึษาหลายช่องทางโดยไม่จ�ากดัวฒิุและวยั รวมทัง้ผูท้ีอ่ยูใ่นระบบหรือนอกระบบ
การศึกษา

  1.8.4 ภาครฐัควรพัฒนาและส่งเสริมการใช้การจดัการศกึษาตามอัธยาศยั
ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา คือ การเรียนผ่านระบบการเรียนแบบเปิดเพื่อมวลชน
(Massive Open Online Course: MOOC) และมกีารต่อยอดจากการเรยีนรู้ในลกัษณะน้ี
ไปสูก่ารจดัการศกึษาท่ีสามารถรับรองการส�าเรจ็การศึกษาได้นัน้ จะต้องออกแบบให้อยู่
ในรปูแบบของธนาคารเครดิต (Credit Banking) โดยกระทรวงศกึษาธกิารอาจออกแบบ
หลักสูตรที่ก�าหนดกลุ่มเนื้อหาหรือหัวข้อที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ผ่าน MOOC เพื่อน�ามาใช้
ในการเข้ารบัการประเมนิจากส่วนกลางเพือ่ขอส�าเรจ็การศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษา
ขัน้พ้ืนฐาน หากผู้เรยีนสามารถเกบ็ความก้าวหน้าในการเรยีน MOOC ในหลกัสตูรต่าง ๆ
ที่ก�าหนดและผ่านการประเมินดังกล่าวแล้วก็จะถือว่าเทียบเท่ากับการส�าเร็จการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเช่นเดียวกับการศึกษาในระบบโรงเรียน
  1.8.5 การส่งเสรมิให้ใช้หลกัเกณฑ์การปรบัใช้หลักสตูรแกนกลางส�าหรบั
กลุม่เป้าหมายเฉพาะ ของส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน เพือ่การส่งเสรมิ
การเรียนรู้ในการเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเหมาะกับเด็กนอกระบบการศึกษา
แต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล 
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 1.9 การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว
ทั้งในเรื่องของรายได้ สวัสดิการ ความรู้ในการดูแลครอบครัว
และลูกหลาน เพื่อเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่ป้องกันเด็กหลุด
จากระบบการศึกษา 
 1.10 การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา
ทัง้ในรูปแบบการส่งเสรมิงบประมาณสนบัสนนุด้านอาหารเพือ่ความพร้อมในการเรยีนรู้
และการด�าเนินชีวิต หรือการส่งเสริมงบประมาณและกิจกรรมเพื่อให้เด็กเรียนรู้การท�า
กิจกรรมเพื่อการพึ่งตนเองด้านอาหาร

 2. ขอ้เสนอเชงินโยบายตอ่ภาครฐัในการสนบัสนนุครนูอกระบบ
การศึกษา
 2.1 การสนับสนุนการพัฒนาหน่วยงานของรัฐที่ดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา 
สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกสังกัด และศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศยั รวมทัง้ศูนย์การเรียนตามมาตรา 12 ของพระราชบญัญติัการศกึษา
แห่งชาต ิรวมทัง้องค์กรเอกชนให้มข้ีอมลู องค์ความรู ้และเครือ่งมอืท่ีจ�าเป็นในด�าเนนิการ
ป้องกนัและแก้ไขปัญหาเดก็และเยาวชนนอกระบบการศกึษาอย่างมปีระสทิธภิาพและยัง่ยนื
       2.2 การพฒันาศกัยภาพคร ูควรมรีะบบและหลกัสูตรการจัดฝึกอบรม
  เพือ่ยกระดบัศกัยภาพครนูอกระบบการศกึษาอย่างต่อเนือ่งเพือ่การพฒันา
  ทกัษะของตนเองให้จัดการกบังานทีเ่กดิข้ึนได้ โดยมหีน่วยงานภาครฐั
  ทีเ่ก่ียวข้องกับการพัฒนาเด็กนอกระบบการศกึษา และมหาวทิยาลยั
  รวมถงึองค์กรภาคประชาสงัคมทีเ่ป็นหลักของเครอืข่ายมาร่วมกนัพัฒนา
ทัง้นีค้รนูอกระบบการศกึษาทกุคนควรได้เข้าร่วมกจิกรรมการอบรมเพือ่พฒันาทกัษะหรือ
กระบวนการในการพฒันาเด็กนอกระบบการศกึษาในประเด็นต่าง ๆ และร่วมขบัเคลือ่นและ
ออกแบบกระบวนการในการพฒันาศกัยภาพของตนเองในรปูแบบต่าง ๆ รวมถึงพัฒนาระบบ
ท่ีช่วยให้เกิดการพฒันาศักยภาพครูอย่างต่อเนือ่ง เช่น การเรยีนรูผ่้านการปฏบิตัจิรงิ และ
เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ร่วมกับครนูอกระบบการศึกษาท่ีมีประสบการณ์และเป็นพีเ่ลีย้ง
ของครนูอกระบบการศึกษารุน่ใหม่ รวมทัง้การใช้แนวทางชมุชนนกัปฏบัิต ิ(Community of 
Practice – CoP) หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องท้ังในระดับนโยบายและระดบัพืน้ทีค่วรพฒันากลไก
หรอืนโยบายในการพฒันาครทูีช่ดัเจน แนะน�าการจดักระบวนการเรยีนรูใ้ห้มีความหลากหลาย
เพื่อให้ครูประยุกต์สิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ในการสอนเรื่องต่าง ๆ ได้มากขึ้น เช่น จิตวิทยา
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การพัฒนาการเพื่อการดูแลเด็กและการดูแลจิตใจของตนเอง ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ รูปแบบการท�างานกับเด็กนอกระบบการศึกษาที่ต้องมีความละเอียดอ่อนสูง 
แนวทางการสร้างแรงบนัดาลใจในการท�างานและการศกึษาแนวโน้มเกีย่วกบัอาชพีใหม่ ๆ
หรอืเรือ่งความรูเ้กีย่วกบักฎหมายในการดูแลเดก็ ช่องทางในการประสานงานกบัหน่วยงาน
ภาครฐั ช่องทางการประสานงานเพือ่ส่งต่อเด็กไปยงัหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้องโดยตรง
เช่น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือส�านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น รวมถึงการท�าสื่อการสอนที่หลากหลาย นอกจากนี้
ต้องมีการเสริมพลังครูเพื่อการดูแลจิตใจและสังคมของครู

 2.3 การยกระดบัศกัยภาพสถานพนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน ศนูย์ฝึกและ
อบรมเดก็และเยาวชน ศูนย์การเรยีนของสถาบนัสงัคม มูลนธิท่ีิท�างานกบัเดก็นอกระบบ
การศึกษา เพื่อให้สถานที่ดังกล่าวมามีระบบการท�างานเพื่อเกื้อหนุนการเรียนรู้และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมายท้ังเด็กและครูนอกระบบการศึกษาในพื้นท่ี
อย่างยั่งยืน ยกระดับและให้การสนับสนุนศูนย์การเรียน รวมถึงมีระบบการช่วยเหลือ 
และในส่วนของชมุชน ควรให้ชุมชนแต่ละชุมชนต้ังคณะท�างานท่ีเป็นรปูธรรม เป็นกลไก
ที่สามารถให้ค�าปรึกษาและ/หรือดูแลเด็กเบื้องต้นและการสนับสนุนพัฒนาครูและ
เดก็นอกระบบการศกึษาท่ีเหมาะสม การสนบัสนนุวสัดุอปุกรณ์ในการท�างาน และการจดั
กิจกรรมเพื่อการพัฒนาเด็กนอกระบบการศึกษา
 2.4 รองรับการมีตัวตนและความสามารถของครูนอกระบบการศึกษาเพื่อให้
ได้รบัสทิธปิระโยชน์ สวัสดิการในดูแลสขุภาพ ความปลอดภัยและทีเ่ก่ียวข้องกบัการท�างาน
การพฒันาทางความรูแ้ละอาชพี และค่าตอบแทน เนือ่งจากการด�าเนนิงานของครนูอกระบบ
การศกึษาขององค์กรภาคประชาสงัคม ส่วนใหญ่เป็นลกัษณะงานแบบอาสาสมคัร จงึไม่ได้รบั
ค่าตอบแทนในขณะทีม่ค่ีาใช้จ่ายในการด�าเนินงานเกดิขึน้ จงึควรพจิารณาสทิธปิระโยชน์
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สวัสดิการ ค่าตอบแทนแก่ครูนอกระบบการศึกษา โดยอาจเทียบเคียงการให้เบี้ยเลี้ยง
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ ในลักษณะเดียวกับอาสาสมัครอื่น ๆ เช่น อาสาสมัคร
สาธารณสขุ เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปฏบัิติงานทีจ่ะส่งผลต่อความสะดวกและประสทิธภิาพ
ในการดูแลเด็กเพิ่มขึ้น รวมถึงการได้รับการยอมรับจากสังคม
 2.5 การส่งเสริมให้มีอาสาสมัครการศึกษา (อสม.การศึกษา) เพื่อสนับสนุน
การท�างานในระดบัพืน้ทีช่่วยเหลอืเด็กนอกระบบการศึกษาได้ถึงระดบัหมูบ้่าน กลุม่บ้าน
ซึง่ท�าให้ช่วยส�ารวจเดก็ท่ีเสีย่งหลดุจากระบบการศกึษา เดก็นอกระบบการศึกษา เข้าถึงตัวเด็ก
และให้การช่วยเหลอืและสนับสนุนเด็กได้อย่างรวดเรว็ ทัง้นีอ้าสาสมคัรผู้ท่ีมจีติสาธารณะ
ในพื้นที่ เช่น บัณฑิตรองาน ข้าราชการครูเกษียณ ครูอัตราจ้าง และรุ่นพี่ในชุมชน 
ควรให้สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าอาหาร และค่าตอบแทนให้ตามความเหมาะสม เพื่อให้ 
อสม.การศกึษาสามารถท�าหน้าทีดั่งกล่าวและประสานงานไปยงัเครอืข่ายร่วมด�าเนนิงาน
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลไกระดับจังหวัดและระดับภาคเพื่อการช่วยเหลือเด็กเสี่ยงหลุดจาก
ระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษา

 2.6 การสรรหาและพัฒนาครูนอกระบบการศึกษารุ่นใหม่ ควรพิจารณาจาก
ทักษะความสามารถด้านมนุษยสัมพันธ์ แรงบันดาลใจและทัศนคติในการท�างานกับ
เดก็นอกระบบการศกึษา นอกเหนอืจากความรูท้างวิชาการ มกีารพฒันาจากการให้เรยีนรู้
ผ่านการอบรม การปฏิบัติจริงในพื้นที่หรือกับกลุ่มเป้าหมายจริง และมีพี่เลี้ยงเรียนรู้
ท่ีเป็นครูนอกระบบการศึกษาที่มีประสบการณ์คอยให้ค�าแนะน�า แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(Mentoring and Coaching) 
 2.7 การส่งเสริมการจัดการศึกษาตามบริบทของพ้ืนที่ เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการบรหิารจัดการทรัพยากรได้ตรงตามความจ�าเป็น ตามบริบท และครูจะได้มแีนวทาง
การจดัการศกึษาและการเรียนรู้ท่ีเหมาะกับเด็กทัง้ทีอ่ยูใ่นระบบหรอืนอกระบบการศึกษา
ที่มีความแตกต่างหลากหลายในด้านปัญหา ความต้องการ ของทั้งตัวเด็กและพื้นที่
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บทที่ 4
บทสรุป

 ปัญหาความเหลื่อมล�้าทางการศึกษาของประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล�้า
โดยมเีดก็ยากจน เดก็ด้อยโอกาส มากกว่า 3.7 ล้านคน ซึง่สถานการณ์ของเดก็นอกระบบ
การศึกษานั้น พบว่า ในปีการศึกษา 2561 มีเด็กและเยาวชนอายุระหว่าง 12–21 ปี
ทีอ่ยูน่อกระบบการศกึษารวมทัง้สิน้ 1.2 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 16.24 ของจ�านวน
เด็กในช่วงวัยเดียวกันทั้งหมด โดยสามารถแบ่งได้เป็น ช่วงอายุ 12–14 ปี จ�านวน
1.2 แสนคน อายุ 15–17 ปี จ�านวน 2.5 แสนคน และอายุ 18–21 ปี จ�านวนมากกว่า 
9 แสนคน ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่ามีเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่ต้อง
เสยีโอกาสและไม่ได้รบัสทิธิในด้านการศึกษาในแต่ละปีเป็นจ�านวนไม่น้อยกว่า 1 ล้านคน
(ศูนย์วิชาการและเครือข่ายวิชาการด้านเด็ก เยาวชน และครอบครัว คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564; สมพงษ์ จิตระดับ, 2563)
 สาเหตุที่เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษากลายเป็นเด็กนอกระบบการศึกษา
มสีาเหตมุาจากการตดิยาเสพติด การต้ังครรภ์ทีไ่ม่พึงประสงค์ การอพยพตามผูป้กครอง
ปัญหาครอบครัว ปัญหาในการปรับตัว รวมถึงการจัดรูปแบบการเรียนการสอนที่



การพัฒนาและสนับสนุนครูและเด็กนอกระบบการศึกษา: ข้อเสนอสู่พ้ืนที่และนโยบาย  47

ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ศักยภาพของสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้
ไปจนถงึการผลกัเดก็ออกจากระบบการศกึษากเ็ป็นปัจจยัทีช่่วยเพิม่จ�านวนเดก็ท่ีหลดุจาก
ระบบการศึกษามากขึ้น แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่พบมากที่สุดคือ ปัญหาเศรษฐกิจ พบว่า
ปัจจัยหลกัทีท่�าให้เดก็ไม่ได้เรียนต่อหรอืต้องออกจากการเรยีนกลางคนั เนือ่งจากครอบครวั
มฐีานะยากจน ซึง่สิง่ท่ีตามมาคอืเดก็ทีห่ลุดออกจากระบบการศึกษากลุม่นีจ้ะไม่ได้รบัสทิธิ
ด้านการศกึษา ไม่ว่าจะเป็นเงินอดุหนุน ค่าใช้จ่ายอปุกรณ์การเรยีน อาหารกลางวนั และ
ทีส่�าคัญคอืขาดโอกาสในการพัฒนาทกัษะการเรียนรู้ ซึง่อาจส่งผลต่อการประกอบอาชีพ
และการหาเลีย้งชพี (ศูนย์วชิาการและเครือข่ายวิชาการด้านเดก็ เยาวชน และครอบครวั
คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2564) 
 ปัญหาการหลุดจากระบบการศึกษาจนเป็นเด็กนอกระบบการศึกษานั้นไม่ใช่
แค่ปัญหาการศึกษาแต่ยังมีผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วย โดยนักวิชาการ
จากมหาวทิยาลยัสแตนฟอร์ดค�านวณว่า หากประเทศไทยไม่มเีด็กหลดุจากระบบจะท�าให้
จดีพีีเพิม่ขึน้ 3% ขณะทีอ่ดีตนักเศรษฐศาสตร์จากยูเนสโกประเมนิว่า การท่ีประเทศไทย
แก้ปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษาได้จะสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจมากกว่า 
228,000 ล้านบาทต่อปี 
 ดงัน้ันแนวคดิเร่ืองการป้องกนัและการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบ
การศึกษาจงึปรากฏอยูใ่นแผนการปฏรูิปประเทศ (ฉบบัปรบัปรงุ) ด้านการศกึษา ซึง่ได้ให้
ความส�าคญัและก�าหนดเป้าหมายให้เด็กนอกระบบการศึกษากลบัเข้าศกึษาต่ออย่างน้อย
จนจบการศกึษาภาคบงัคับ และได้รับการพฒันาทักษะอาชีพตามความถนดัและมีศกัยภาพ
ที่จะพึ่งพาตนเองในการด�ารงชีวิตได้
 การที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาได้นั้นจะต้องอาศัย
การมีส่วนร่วมจากทั้งระดับนโยบายของประเทศ การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐที่ดูแลและช่วยเหลือเด็กนอกระบบการศึกษาทั้งในเชิงป้องกันการหลุดออกจาก
ระบบการศกึษา การแก้ไขและช่วยเหลอืเม่ือเป็นเด็กนอกระบบการศกึษา โดยหน่วยงานรัฐ
มอี�านาจตามกฎหมาย มทีรพัยากรทัง้บคุลากรและงบประมาณในการขยายกลไกการท�างาน
ร่วมกับองค์กรเอกชน องค์กรภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถาบัน
การศึกษาในพื้นที่ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาเชิงระบบในการป้องกัน แก้ไข 
ช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงหลุดจากระบบการศึกษาและเด็กนอกระบบการศึกษา โดยมี
ข้อเสนอแนะโดยสรุป ดังนี้
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 ประการแรก ควรเสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบักลไกเดมิทีมี่ช่องว่าง เนือ่งจาก
หน่วยงานรฐัมข้ีอจ�ากดัท่ีไม่สามารถเข้าถึงพืน้ทีท่ี่มปัีญหาเฉพาะ หรอืลงไปแก้ไขปัญหาเชงิลึก
ได้ดเีท่าองค์กรภาคประชาสงัคมท่ีอยูใ่นพืน้ที ่ ในขณะทีอ่งค์กรภาคประชาสงัคมมข้ีอจ�ากดั
ด้านทรัพยากรในการด�าเนินงาน ดังนั้นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพื่อ ค้นหา พัฒนา 
และส่งต่อ จงึควรด�าเนนิงานร่วมกนัผ่านระบบจัดการรายกรณ ี โดยเช่ือมโยงและจดัวาง
ให้เป็นเชิงระบบมากขึ้น 

 ประการทีส่อง ควรพฒันากลไกใหม่เป็นตวัเช่ือมประสานการท�างานในพ้ืนที่ 
ทัง้น้ีหน่วยงานรัฐมกีลไกทีส่ร้างข้ึนในการด�าเนนิงานระดบัพืน้ท่ีอยูแ่ล้ว เช่น คณะกรรมการ
คุม้ครองเดก็ระดบัจงัหวดั คณะอนุกรรมการส่งเสริมการพฒันาเดก็ปฐมวยัระดบัจงัหวัด
คณะกรรมการสหวิชาชีพระดับจังหวัด ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด ตลอดจนมีหน่วยงานที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เช่น
บ้านพักเด็กและครอบครัว กศน. อ�าเภอ กศน. ต�าบล รวมทั้งองค์กรเอกชนในพื้นที่
แต่อาจไม่ได้มีการท�างานร่วมกันในเชิงเสริมแรงกัน การพัฒนาให้มีกลไกเชื่อมประสาน
ทีเ่สริมพลงักนั จะช่วยหนนุเสรมิกระบวนการท�างานของหน่วยงานรฐัให้มปีระสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 ประการที่สาม ควรพัฒนาระบบส�าหรับการท�างานเชิงป้องกัน เนื่องจาก
ท่ีผ่านมาพบว่าการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษามีความซับซ้อน หลากหลาย 
และต้องใช้ทรพัยากรจ�านวนมาก ดังน้ันการท�างานเชงิป้องกนักบักลุม่เดก็เสีย่งหลดุจาก
ระบบการศกึษา โดยพัฒนาระบบเฝ้าระวงัและจดัการเรยีนรูท้ีเ่หมาะสม เพือ่เป็นเครือ่งมอื
ในการแก้ไขปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืนเป็นสิ่งจ�าเป็นอย่างยิ่ง 
 ประการทีส่ี ่ควรเชือ่มโยงฐานข้อมลูเพือ่บรหิารจัดการและส่งต่อการช่วยเหลอื 
เนือ่งจากปัจจุบนัไม่มเีจ้าภาพดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างชัดเจน แต่ละหน่วยงาน
จงึมีความพยายามในการสร้างฐานข้อมลูเฉพาะของตวัเองขึน้มาเพือ่ด�าเนนิงานตามภารกจิ
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การเชือ่มโยงฐานข้อมลูจึงมีความจ�าเป็นเพ่ือให้การบรหิารจดัการและส่งต่อการช่วยเหลอื
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะมีการวิเคราะห์ฐานข้อมูลของแต่ละองค์กร เพื่อแบ่ง
บทบาทว่าแต่ละหน่วยงานควรเป็นเจ้าภาพหลกัหรือเจ้าภาพร่วม ในแต่ละส่วนงานอย่างไร
เพื่อพัฒนาสู่การท�างานในเชิงนโยบายร่วมกัน 
 ประการสดุท้าย การพฒันาต้นแบบหลักสตูรพัฒนาครนูอกระบบการศึกษา
และต้นแบบหลักสูตรท่ีสะท้อนความหลากหลายของศักยภาพผู้เรียนรายบุคคล
ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา โดยจะด�าเนินงานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 
องค์กรภาคประชาสังคมที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลเด็กนอกระบบการศึกษา
และสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เพื่อน�าไปใช้ในการพัฒนากลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กและ
ครูนอกระบบการศึกษาที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐและพื้นที่
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