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ค�าน�า
 หนงัสอืชดุความรู้การวางแผนและการจดัการเรียนรูส้�าหรบัเดก็นอกระบบการศกึษา
เกดิข้ึนภายใต้ “โครงการการสนับสนนุและพัฒนากลไกการขบัเคล่ือนครแูละเดก็นอกระบบ
การศึกษา” ได้รับการสนับสนุนจากส�านักพัฒนาครู นักศึกษาครู และสถานศึกษา 
กองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ท้ังน้ี โครงการมีเป้าประสงค์เพือ่สร้างและ
เสนอกลไกในการพฒันาคณุภาพการเรยีนรูแ้ละคณุภาพชีวติของเดก็นอกระบบการศกึษา
ควบคู่กบัการพฒันาคณุภาพครูนอกระบบการศึกษาทีดู่แลกลุม่เป้าหมาย วตัถปุระสงค์หนึง่
คือ การสนับสนุนและติดตามประเมินผลการด�าเนินโครงการที่ได้รับการสนับสนุน โดย
การจดัท�าชดุความรู้เพือ่สนบัสนนุการท�างานของครนูอกระบบการศกึษา หนงัสอืชดุความรู้นี้
เกิดขึ้นจากผลการส�ารวจความต้องการและการลงพ้ืนที่ติดตามสนับสนุนการท�างาน
ด้านองค์ความรู้ของครนูอกระบบการศึกษาในโครงการจ�านวน 19 โครงการ และพฒันา
เป็นชุดความรู้เพื่อสนับสนุนการท�างานของครูและเด็กนอกระบบการศึกษาขึ้น ทั้งนี้ 
หนังสือชุดความรู้มีจ�านวนทั้งสิ้น 3 เล่ม ประกอบด้วย
 ชดุความรูท้ี ่1 หลกัการและกฎหมายเกีย่วกับการดูแลเดก็นอกระบบการศึกษา
 ชดุความรูท้ี ่2 การวางแผนและการจดัการเรียนรูส้�าหรับเดก็นอกระบบการศกึษา
 ชุดความรู้ที่ 3 การดูแลตนเองของครูนอกระบบการศึกษา
 คณะผูจ้ดัท�าชดุความรูท้ี ่2 การวางแผนและการจัดการเรยีนรู้ส�าหรับเด็กนอกระบบ
การศึกษา เป็นชดุความรูท้ีป่ระกอบไปด้วยนยิามความหมายของเดก็นอกระบบการศกึษา
หลักการและเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา รูปแบบ
การเรยีนรูข้องเดก็นอกระบบการศึกษา และกระบวนการจดัการเรยีนรูเ้พือ่เดก็นอกระบบ
การศกึษา ซึง่จะเป็นแนวทางทีเ่ป็นประโยชน์ต่อครูนอกระบบการศกึษาทีจ่ะน�าไปประยกุต์ใช้
ในการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษาตามสภาพและบริบทของเด็กและ
พื้นที่ต่อไป
 

คณะผู้จัดท�า
พฤษภาคม 2564
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 “ความเหล่ือมล�า้” คอื ความไม่เท่าเทียมกนั หรอื Inequality เป็นความไม่เท่าเทยีมกนั
ทีป่รากฏในทกุ ๆ เรือ่ง ไม่ว่าจะเป็นความเหลือ่มล�า้ทางเศรษฐกจิ ความเหล่ือมล�า้ทางการเมือง
หรอืความเหลือ่มล�า้ทางสังคม สิง่ทีป่รากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด คอื ช่องว่างระหว่างรายได้
และทรัพย์สนิของคนไทยมคีวามแตกต่างและห่างกันมากข้ึนทุกวนั ๆ คนรวยรวยมากข้ึน
ส่วนคนจนยิง่จนลงและมจี�านวนมากยิง่ข้ึน ประเทศไทยจึงเป็นประเทศทีม่คีวามเหลือ่มล�า้
ที่สุดในโลกเมื่อปี 2561 จนปัจจุบันความเหลื่อมล�้านี้ก็ยังคงด�ารงอยู่  
 ในด้านการศกึษาพบว่า เกดิความเหลือ่มล�า้ไม่ต่างกัน ประเทศไทยมีเด็กยากจนและ
ขาดโอกาสที่เข้าไม่ถึงการศึกษาเป็นจ�านวนมากอย่างค�ากล่าวที่ว่า “คนเหมือนกัน
แต่คนไม่เหมอืนกนั” น่ันคือเราเป็นคนเหมอืนกนั แต่ท�าไมเราไม่เท่ากัน เราแตกต่างกนั
หลายคนเกิดมาพร้อมด้วยฐานะความเป็นอยู่ที่มั่นคง ส่วนอีกหลายคนมีความยากจน
ข้นแค้น หลายคนมีโอกาส แต่หลายคนขาดโอกาส (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ, 2560)  
 ความพยายามที่จะปฏิรูประบบการศึกษาไทยเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล�้านี้
และปัญหาอื่น ๆ ในระบบการศึกษามีมานาน 20 กว่าปีแล้ว เห็นได้จากการผลักดัน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่เปิดให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ
มส่ีวนร่วมในการจดัการศึกษามากขึน้ ท�าให้หลายภาคส่วนมคีวามตืน่ตวั มคีวามตระหนกั
เห็นถึงปัญหาการศึกษาที่เกิดขึ้น และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา ที่ผ่านมาพบว่า
กระทรวงศกึษาธกิารพยายามทีจ่ะปรบัทัง้โครงสร้างการบรหิารงานตัง้แต่ระดบักระทรวง
จนถึงระดับโรงเรียนทั่วประเทศมีการปรับการเรียนการสอน ปรับหลักสูตร การพัฒนา
บุคลากร และอีกมากมายที่กระทรวงศึกษาธิการพยายามจะปฏิรูป ส่วนภาคเอกชน
กพ็ยายามสร้างการศึกษาแบบใหม่เพือ่เป็นทางเลอืกให้กบัเดก็หลากหลายรปูแบบมากยิง่ขึน้
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แต่ความพยายามแก้ปัญหากลับเหมือนวังวนในอ่างปลา ปัญหาความเหลื่อมล�้ายังคงมี
เหมือนเช่นเดิม (ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และคณะ, 2563)  
 “เดก็นอกระบบการศกึษา” เป็นสภาพปัญหาหนึง่ทีเ่กดิขึน้เพราะความเหลือ่มล�า้
ทางการศึกษา ทุกปีพบว่ามีเด็กต้องออกจากโรงเรียนกลางคันจ�านวนมาก นอกจากนั้น
เดก็เรยีนจบประถมศกึษาแล้วไม่ได้ศกึษาต่อในระดบัมัธยมศกึษาตอนต้นกม็จี�านวนเพ่ิมขึน้
ทัง้ ๆ ทีป่ระเทศไทยมนีโยบาย “เรียนฟรี” ต้ังแต่ปฐมวยัจนถึงมธัยมต้นก็ตาม ท�าให้ปัจจุบัน
พบว่า มเีดก็และเยาวชนไทยกว่า 4.3 ล้านคนทีย่ากจน เรยีนหนงัสอืด้วยความยากล�าบาก
ขาดโอกาสเข้าถึงการศึกษา (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา, 2562) และ
มหีลายคนทีห่ลดุออกจากระบบการศึกษา ต้องออกเรียนกลางคนัเพราะระบบการศกึษา
ที่กดทับให้พวกเขาไม่สามารถอยู่ในระบบได้

 ค�าถามคือ เพราะอะไรเป็นสาเหตุให้เด็กเหล่านั้นหลุดออกจาก
ระบบการศึกษา ? 

แผนภาพตัวอย่างแสดงการสรุปสาเหตุปัญหาเด็กนอกระบบการศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
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 ตวัอย่างการวิเคราะห์จากแผนภาพข้างต้นพบว่า ปัญหาเดก็นอกระบบการศกึษา
ในกลุม่ชาตพินัธ์ุกะเหร่ียงมสีาเหตุหลกั 5 สาเหตุ ด้วยกนั คอื 1) ความยากจน ครอบครวั
มรีายได้น้อยไม่เพยีงพอท่ีจะส่งลกูเรยีน เพราะการศึกษาไม่ได้ฟรจีรงิ บางครอบครวัต้องให้
ลกูมาเป็นแรงงานช่วยในภาคการเกษตร หรอืออกจากการเรยีนไปท�างานรบัจ้างเพือ่หารายได้
ช่วยครอบครวั 2) การเข้าไม่ถึงการศึกษา ไม่มโีรงเรียนตัง้อยูใ่นชุมชนหรอืโรงเรยีนบางท่ี
ถกูยบุไปเพราะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และโรงเรียนทีม่อียูน่ัน้ไกลจากหมู่บ้านของตนเอง
เดก็บางคนต้องเดนิทางไกลหรือให้ผูป้กครองไปรบัและส่ง ซ่ึงมรีะยะทางไปกลบัจากบ้าน
ถึงโรงเรียนกว่า 20 กิโลเมตร เด็กเหล่านั้นจึงจ�าเป็นต้องอยู่หอพักของโรงเรียนที่ไกล
จากครอบครวัของตนเอง เมือ่เดก็เรยีนจบระดบัชัน้ประถมศกึษาหรอืมัธยมศกึษาตอนต้น
ตามการศกึษาภาคบงัคบัของภาครัฐ การเดินทางท่ีต้องเสยีค่าใช้จ่ายเอง บวกกบัรายได้
ทีมี่ไม่มากนกัและไม่แน่นอน ท�าให้หลายครอบครวัตัดสนิใจไม่ส่งลกูเรยีนต่อหรอืเดก็หลายคน
เลอืกทีจ่ะไม่ศกึษาต่อเพราะความยากจน 3) เดก็ออกจากการเรยีนกลางคนัและไม่ต้องการ
ศึกษาต่อ ด้วยการยัดเยียดความรู้ให้กับเด็กเรียนเรื่องไกลตัวมากกว่าเรื่องใกล้ตัว
เน้นการท่องจ�ามากกว่าการปฏบิติั วชิาทีเ่รียนไม่สามารถน�ามาใช้ได้ในชีวติจรงิ การศกึษา
ที่เป็นอยู่จึงไม่ใช่สิ่งที่เด็กกลุ่มนี้ต้องการพวกเขาจึงไม่ชอบการเรียน และยิ่งการระบาด
ของยาเสพติดส่งผลให้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาได้ง่ายยิ่งขึ้น 4) ครอบครัว
มีทางเลือกอาชีพน้อย ครอบครัวของเด็กนอกระบบการศึกษาส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพ
ท�าการเกษตรและการท�างานรับจ้าง ด้วยระบบการเกษตรเชิงเดี่ยวที่ราคาถูกก�าหนด
จากพ่อค้าที่รับซ้ือผลผลิต ท�าให้ครอบครัวของเด็กมีรายได้น้อยหรือหลายครอบครัว
มีหน้ีสินจ�านวนมาก ส่วนคนท�างานรับจ้างมักจะเป็นแรงงานไร้ฝีมือที่ได้ค่าแรงน้อย
แค่พอประทังชีวิตเท่านั้น และ 5) ความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ท�ามาหากินใน
การท�าการเกษตร การไม่มีทีดิ่นเป็นของตนเอง การเช่าทีดิ่นด้วยราคาทีส่งู หรือการไม่มีเอกสาร
รบัรองสทิธใินท่ีท�ากนิตนเอง ท้ัง ๆ ทีไ่ด้รับการสบืทอดมาจากปู่ย่าตายายก็ตาม ปัญหา
เหล่านีก้ท็�าให้เกดิวังวนความยากจนของครอบครวัเดก็นอกระบบการศึกษา คอื จนทัง้เงนิ
และจนทั้งโอกาส (สาวิตรี พูลสุขโข, 2563)
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บทที่ 1
นิยำมควำมหมำย

เด็กนอกระบบกำรศึกษำ



การวางแผนและการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา 11

เด็กนอกระบบการศึกษา คือใคร อยู่ที่ไหน พวกเขาไม่ใช่เด็ก กศน. 
อย่างที่หลายคนเข้าใจ แต่พวกเขาเป็นกลุ่มเด็กที่หลุดออกจากระบบ
การศึกษาที่จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ หลายคนบอกว่าพวกเขาเป็น
คนจนเป็นคนด้อยโอกาสทีภ่าครฐัดแูลไม่ทัว่ถงึ หรอืเป็นเดก็เกเรทีไ่ม่ชอบ
เรยีนหนงัสอื หรอืเป็นเด็กกลุม่เสีย่งต่อยาเสพติดและการใช้ความรนุแรง
และอื่น ๆ แต่จะมีใครรู้บ้างว่าเกิดอะไรขึ้นกับเด็กกลุ่มนี้ อะไรที่ท�าให้
พวกเขาต้องหลุดออกจากระบบกลายเป็นเด็กนอกระบบการศึกษา
ที่ขาดโอกาสเรียนรู้และขาดโอกาสพัฒนาตัวเองภายใต้สิทธิท่ีพวกเขา
พึงจะได้รับจากภาครัฐในฐานะพลเมืองคนหนึ่ง 

แผนภาพตัวอย่างแสดงการนิยามความหมายของเด็กนอกระบบการศึกษาในกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง
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 จากแผนภาพข้างต้น เด็กนอกระบบการศึกษา คือ เด็กที่ยากจน ขาดแคลน
ทนุทรัพย์ในการศกึษา เข้าไม่ถงึแหล่งทุนการศึกษา และอาจจะอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีห่างไกล
จากสถานศกึษา หรอืเด็กทีมี่ปัญหาด้านสุขภาพ/มีความพกิาร ท�าให้ไม่ได้ไปเรยีนหนังสอื
ทีโ่รงเรยีน หรือเขาอาจจะเป็นเด็กทีอ่อกจากการเรียนกลางคัน ถกูระบบผลกัออกจากระบบ
ทั้งทางตรงและทางอ้อม เป็นต้น 
 ศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ (2562) นักวิชาการด้านการศึกษา 
มองว่า “เด็กและเยาวชนไทยนอกระบบส่วนใหญ่ถูกสังคมมองข้ามไม่ให้ความส�าคัญ
มาโดยตลอด ด้วยอคติเชิงลบท�าให้เส้นทางชีวิตของเด็กและเยาวชนกลุ่มนี้จะเป็นศูนย์
หรือติดลบทันทีเมื่อหลุดออกนอกระบบ เพราะพวกเขามีแนวโน้มสูงที่จะเข้าสู่วงจร
สงัคมสเีทาทีอั่นตราย 3 เร่ืองคือ 1) แรงงานนอกระบบ ท่ีมีรายได้ต�า่ ถูกนายจ้างเอารดั
เอาเปรียบ ท�างานที่เสี่ยงอันตรายต่อชีวิตและสุขภาพ  2) การค้าประเวณี โดยเฉพาะ
เดก็ผูห้ญิง และ 3) ยวุอาชญากร ตกอยู่ในวงัวนยาเสพตดิเป็นเดก็เดนิยา และลกัเลก็ขโมยน้อย
ถ้าทกุคนในประเทศยงัปล่อยให้ปัญหาเด็กไทยหลดุนอกระบบเรือ่ย ๆ อย่างไม่สนใจ ผลกัไส
ให้พวกเขาไปอยู่ด้านมืดของสังคมย่อมเกิดผลเสียต่อสังคมและประเทศอย่างแน่นอน 
อกีทัง้เด็กนอกระบบการศกึษามอีีกจ�านวนมากทีม่ต้ีนทุนของความใฝ่ดอียากเรยีนหนงัสอื
แต่ไม่มีโอกาส สิ่งที่สังคมไทยควรเรียนรู้ คือการเปลี่ยนมุมมองต่อเด็กนอกระบบใหม่ 
ช่วยกันเยยีวยาชีวติ ให้โอกาส รวมถงึช่วยกันสมทบความช่วยเหลอืเพือ่สร้างคน ให้ชวีติใหม่
ต่อยอดอนาคตทางการศึกษาให้กับเด็กเหล่านี้” 
 เดก็ทุกคนจงึควรได้รับโอกาสในการเปลีย่นแปลงตวัเอง ได้โอกาสในการศกึษาต่อ
ตามความต้องการของพวกเขา เพือ่ให้เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาได้พัฒนาตนเอง
ตามวัยที่พวกเขาควรจะได้รับ 

เราจะให้โอกาสนี้กับพวกเขาอย่างไร แล้วเรารู้หรือไม่ว่า
ปัจจุบันเด็กและเยาวชนเหล่านี้เขาอยู่ที่ไหนบ้าง ท�าอะไรกันอยู่ 
แล้วพวกเขายังมีความฝันกันอยู่ไหม พวกเขาอยากท�าอะไร

และยังมีค�าถามมากมายหลายประการ ที่อาจจะต้องลงไปค้นหา
ถึงจะพบปัญหาที่แท้จริง 
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บทที่ 2
หลักกำรและเป้ำหมำย

ในกำรจัดกำรเรียนรู้ส�ำหรับ
เด็กนอกระบบกำรศึกษำ
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 “ไม่มีหินก้อนใดโง่” เป็นค�าพดูทีถ่กูเขยีนไว้บนก้อนหนิหน้าโรงเรยีนล�าปลายมาศ
พฒันา จงัหวดับรุรีมัย์ ทีช่่วยย�า้เตือนครูผูส้อน ผูป้กครอง หรอืตวัเด็กเองว่าไม่มเีด็กคนไหน
ทีเ่กดิมาโง่หรอืไม่ฉลาด ทกุคนสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเองได้ เพราะเช่ือว่ามนษุย์ทุกคน
มศีกัยภาพตามธรรมชาติท่ีแตกต่างหลากหลายกนัไปตามเหตปัุจจยัทีแ่วดล้อมของครอบครวั
ชุมชน ภูมินิเวศ และสังคมวัฒนธรรมที่หล่อหลอมบ่มเพาะกันมา

หินแต่ละก้อนเป็นเพียงหินก้อนหนึ่ง
ไม่ได้มีความฉลาดหรือความโง่
เราจะไม่เห็นว่านกตัวใดโง่
นกแต่ละตัวใช้ชีวิตอิสระตั้งแต่เกิดจนตาย
(วิเชียร ไชยบัง, 2562ก)

“
 ดังนั้นเด็กที่หลุดออกจากระบบการศึกษาจึงไม่ได้เป็นเพราะว่าไม่มีศักยภาพ
ที่จะเรียนต่อได้ แต่อาจจะเป็นเพราะความยากจนหรือขาดโอกาส และอาจจะเกิดจาก
ระบบการศึกษาที่ท�าให้ต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากเป็นการศึกษาที่ไม่ตอบโจทย์
ความต้องการของผูเ้รยีน ทัง้หลกัสูตร วธิกีารสอน หรือสภาพภมิูนเิวศท่ีไม่เอือ้ให้ผูเ้รยีน
ได้เรียนรูห้รอืพฒันาด้วยตนเอง ดงันัน้การวางแผนและการจดัการเรยีนรู้ให้เดก็นอกระบบ
การศึกษาจะต้องค�านึงถึงหลักการเหล่านี้อย่างมีนัยส�าคัญ คือ 
 1. การเรียนรู้ที่เป็นความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง การบังคับหรือ
ยดัเยยีดในสิง่ทีเ่ขาไม่ต้องการเรียนรูจ้ะท�าให้เดก็นอกระบบการศกึษาปฏเิสธทีจ่ะเรยีนรู้
ท�าให้การจดัการเรยีนรูน้ัน้จะไม่เกิดประโยชน์อย่างแท้จรงิต่อพวกเขา (วเิชยีร ไชยบงั, 2562ข)
 2. การเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงหรือผ่านประสบการณ์อย่างมีความสุข 
การเรียนรู้ผ่านการลงมือท�าเป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จะท�าให้เด็กนอกระบบ
การศึกษาได้ลงมือกระท�าจริง เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติ ความรู้ที่เกิดขึ้นจะเป็น
ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การได้ปฏิบัติจริงของเขานั่นเอง (วิเชียร ไชยบัง, 2562ข; 
ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และคณะ, 2563)    
 3. การเรยีนรูเ้พือ่การเปลีย่นแปลง เป็นการเรียนรูท่ี้ก่อให้เกดิการเปลีย่นแปลง
ภายในตนเอง เกดิการเปลีย่นกระบวนทศัน์ หรือโลกทศัน์ท�าให้เดก็นอกระบบการศกึษา
เปลีย่นแปลงความรู้ความเข้าใจ ความมุง่ม่ันและพฤติกรรมของตนเองในทางทีด่ข้ึีน ทุกคน
สามารถบรรลุการเรยีนรูน้ี้ได้ ไม่จ�าเป็นว่าจะต้องเป็นผูท้ีส่มองดีเท่านัน้ (วิจารณ์ พานชิ, 2560)
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 4. การเรยีนรู้ทีกิ่นได้ ไม่ใช่ความรู้ท่องจ�าเพือ่น�าไปสอบเท่านัน้ แต่เป็นวิชาความรู้
เพื่อปากท้อง จับต้องได้ เรียนแล้วสามารถน�ามาใช้ในชีวิตประจ�าวันได้ และสามารถ
น�าความรู้นี้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษาหรือครอบครัว 
ซึง่จะท�าให้เดก็นอกระบบการศึกษามคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้ (ชชัวาลย์ ทองดีเลศิ และคณะ, 2563)    
 จากหลักการดังกล่าว จึงสามารถก�าหนดเป้าหมายในการจัดการเรียนรู้
ให้กับเด็กนอกระบบการศึกษา ได้ดังนี้ 

 1. เด็กนอกระบบการศึกษาได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพที่มีอยู่จะช่วยให้
 พวกเขาเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้น 

 2. เด็กนอกระบบการศึกษามีความรู้ในการประกอบอาชีพเป็นความรู้ที่กินได้ 
 น�าไปสร้างรายได้ให้กับตนเองหรือคนในครอบครัวได้ 

 3. เด็กนอกระบบการศึกษามคีวามสขุในการเรียนรู ้ ซึง่การเรยีนรูท้ีม่คีวามสุข
 ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดที่สร้างสรรค์ ท�าให้ค้นหาศักยภาพของตนเองพบ 
 และใช้อย่างเต็มศักยภาพที่มีอยู่ 
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บทที่ 3
รูปแบบกำรเรียนรู้

ของเด็กนอกระบบกำรศึกษำ
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 โลกยคุใหม่ทีม่เีทคโนโลยเีป็นส่วนหนึง่ของชวีติ จะท�าให้การเรยีนรูข้องเดก็นอกระบบ
การศึกษายุคใหม่มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น แต่นอกจาก
การหาความรู้จากโลกดิจิทัลแล้ว พบว่าความรู้เดิมยังคงมีคุณค่าแก่คนในท้องถิ่นนั้น ๆ 
(ประวิต เอราวรรณ์, 2562) ดังนั้นรูปแบบการเรียนรู้ของเด็กนอกระบบการศึกษา
จึงมีหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

 รูปแบบที่ 1 การเรียนรู้ด้วยตนเอง  
 ปัจจุบันมีอาชีพใหม่ ๆ และหลากหลายอาชีพ
ทีค่นรุน่ใหม่สนใจ เดก็นอกระบบการศกึษาสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเองในสิ่งที่สนใจ สามารถหาความรู้นั้นจากการอ่านหนังสือ จาก YouTube 
จาก Google หรือจากหน้าเพจต่าง ๆ รวมทั้งการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตนเอง เช่น 
การขายของออนไลน์ การท�าขนมเบเกอรี ่การเปิดร้านขายกาแฟ การท�าเกษตรผสมผสาน
การเป็นยทูบูเบอร์ การเรียนรูภ้าษาต่างประเทศ เป็นต้น การเรยีนรูด้งักล่าวเป็นการเรยีนรู้
ทีไ่ม่ต้องลงทนุมากมาย หากต้ังใจและมุ่งม่ันในการเรียนรู้ก็มคีวามรูม้ากมายในโลกเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ (Social network) รอให้เด็กนอกระบบการศกึษาได้เรยีนรูแ้ละพฒันาตวัเอง

 รูปแบบที่ 2 การเรียนรู้จากครอบครัว 
    หลายครอบครัวประกอบอาชีพส่วนตัวอยู่แล้ว
   ทัง้ในภาคการเกษตร หรือการเป็นผูป้ระกอบการ เป็นความรู้
   ทีต่กทอดมาจากบรรพบรุุษ เป็นอาชีพท่ีสร้างรายได้ไม่มาก
   กน้็อยให้กบัครอบครวั ในอดตีมกีารส่งต่อความรูจ้ากรุน่สูรุ่น่
   โดยลูกเรียนรู้จากพ่อแม่ พ่อแม่เรียนรู้จากปู่ย่าตายาย 
   เป็นการเรียนรู้จากคนใกล้ตัวท่ีบางครั้งเราอาจจะหลงลืม
และไม่ให้ความส�าคัญ เช่น งานช่างไม้ งานทอผ้า การท�าสวนไม้ผล การท�าใบชาแห้ง 
การเปิดร้านขายของ การท�าโฮมสเตย์ การย้อมสผ้ีา เป็นต้น การเรียนรูด้งักล่าวเป็นความรู้
ทีส่ามารถสร้างรายได้และไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายสงู แต่ทีผ่่านมาความรูเ้หล่านีม้กัจะถกูมองข้าม
และไม่ให้ความส�าคัญ เพราะค่านิยมในด้านการศึกษาที่ผิด ๆ ของผู้ปกครอง และ
การไม่ส่งเสริมอย่างจริงจังจากภาครัฐ
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 รูปแบบที่ 3 การเรียนเป็นกลุ่มตามความสนใจ 

 การเรียนรู้เป็นกลุ่มตามความสนใจจะช่วยให้เด็กนอกระบบการศึกษามีเพื่อน
ร่วมเรยีนรู ้ ไม่โดดเดีย่วในการเรยีนรู ้ การเรยีนรูใ้นรูปแบบนีจ้ะเริม่จากการหาเพ่ือนทีส่นใจ
เรือ่งเดยีวกนัอย่างน้อย 2 คน จากน้ันหาผูรู้้ ผูม้คีวามช�านาญ ผูม้ปีระสบการณ์ในชุมชน
หรอืนอกชมุชนมาถ่ายทอดความรูใ้ห้หรอืชวนกันไปเรยีนรู้ร่วมกนั เช่น การเรยีนรูก้ารท�า
เฟอร์นเิจอร์ไม้ไผ่ การเรยีนรู้การย้อมสธีรรมชาติ การเรยีนรู้การเล้ียงไก่ชน การท�าเกษตร
อินทรีย์ เป็นต้น การเรียนรู้แบบน้ีจะท�าให้เด็กนอกระบบการศึกษาสนุกและตั้งใจ
ในการเรียนรู้ร่วมกับเพื่อนที่สนใจในเรื่องเดียวกัน

 รูปแบบที่ 4 การเรียนรู้ด้วยหลักสูตรระยะสั้น 
   หลักสูตรระยะสั้นหรือการจัดคอร์สพัฒนาอาชีพต่าง ๆ
  ทีผ่่านมามหีน่วยงานการศกึษา และหน่วยงานอืน่ ๆ ของภาครฐั รวมทัง้
  ภาคเอกชน จัดขึน้อย่างต่อเน่ืองและมจี�านวนมากแต่เด็กนอกระบบ
  การศึกษายังขาดโอกาสได้เรียนรู้ และเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารนี้ เช่น 
  การอบรมการขายออนไลน์ การอบรมเป็นช่างตัดผม การอบรม
การใช้จกัรไฟฟ้า การอบรมการท�าปุย๋อนิทรีย์ การอบรมการท�าขนมปัง เป็นต้น การเรยีนรู้
ในรปูแบบนีเ้หมาะกบักลุม่เด็กนอกระบบการศึกษาท่ีสามารถเลอืกเรยีนรูต้ามความสนใจ
และความชอบของตนเอง การเรียนรู้ในรูปแบบนี้ยังเน้นการปฏิบัติมากกว่าการอ่านหรือ
ท่องจ�า เป็นความรู้ที่สามารถน�าไปประกอบอาชีพได้จริงสร้างรายได้ให้กับเด็ก ที่ส�าคัญ
การเรยีนแบบน้ียงัเรยีนในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ ค่าเรยีนไม่แพง และบางหน่วยงานยงัจดัอบรม
ให้ฟรีอีกด้วย 
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 ตัวอย่างหลักสูตรวิชาชีพระยะส้ันของวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดเชียงใหม่ 
(วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่, 2564) มีดังนี้
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บทที่ 4
กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้

ส�ำหรับเด็กนอกระบบกำรศึกษำ
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 จากหลกัการและเป้าหมายในการจดัการเรยีนรู้ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษานัน้
ครูนอกระบบการศึกษาที่เป็นครูพี่เลี้ยงที่อาจจะเป็นผู้น�าในชุมชน ครูในพื้นที่ และ
องค์กรสาธารณประโยชน์ที่เข้าไปท�างานสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้จะต้องจัดการศึกษา
แบบมีส่วนร่วมกับคนในพื้นที่ จัดร่วมกับกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือกลุ่มการศึกษา
ทางเลือก ซ่ึงท�าเป็นหลกัสตูรระยะสัน้หรือหลกัสตูรระยะยาวโดยสามารถท�าได้ 5 ขัน้ตอน
(ประดิษฐ์ ลีลานิมิต และสาวิตรี พูลสุขโข, 2557; สาวิตรี พูลสุขโข, 2559) ได้แก่
1) รูจ้กัตนเอง 2) ตวัเองมดีี 3) ตระหนักถงึสถานการณ์ทางสงัคม 4) ออกแบบสมัมาชีพ
5) การวัดผลและการประเมินผลการเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. รู้จักตัวตน 
 การด�าเนนิการขัน้นีม้เีป้าหมายเพือ่ให้เดก็นอกระบบการศกึษาได้ทบทวนตวัเอง
รู้จักตัวตน รู้ว่าตัวเองเป็นใคร เป็นคนที่ไหน มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างกับคนอื่นอย่างไร 
จะท�าให้เขาเหน็คณุค่าในตวัตนของตวัเองและเกดิความภาคภูมใิจมากข้ึน โดยกิจกรรม
ที่ใช้ในการทบทวนตนเองเพื่อรู้จักตัวตน คือ สายธารชีวิต ต้นไม้ชีวิต

 1.1 กิจกรรมสายธารชีวิต
 กิจกรรมสายธารชีวิต เป็นกิจกรรมการทบทวนชีวิตของตนเอง ท�าใหม้องไป
ข้างหลังทบทวนความสุขและความทุกข์ในอดีต ได้ทบทวนความผิดพลาด ทบทวน
ความฝันในวัยเด็ก และทบทวนสิ่งอื่น ๆ อีกมากมายที่จ�าฝังใจในวัยเด็ก การทบทวน
ท�าให้ได้รู้ที่มาของตนเอง ได้เห็นปัจจุบันของตัวเองและที่ส�าคัญท�าให้เห็นว่าอนาคต
จะไปทางใด นอกจากนั้นชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษานั้นมีที่มา และการก�าเนิด
ทีแ่ตกต่างกนั การเดนิทางด้วยเส้นทางทีแ่ตกต่างกนัท�าให้พบเจอปัญหาอุปสรรคทีแ่ตกต่างกัน
บางครั้งมักจะมองที่เป็นอยู่ปัจจุบัน บางคนอาจจะดูร่าเริง บางคนดูเคร่งเครียด หรือ
บางคนมักจะท�าตัวเป็นปัญหาของชุมชน ซึ่งไม่สามารถหยั่งรู้ได้ว่าที่เขาเป็นแบบนี้นั้น
เป็นเพราะอะไร 
   การได้เปิดใจเล่าเรื่องของตนเองและการได้รับฟังเรื่องราว
  ของเด็กนอกระบบการศึกษา ท�าให้รู้จักนิสัยและครอบครัวของ
  เดก็นอกระบบมากขึน้ สิง่นีจ้ะช่วยสร้างความไว้ใจขัน้พืน้ฐานให้กันและกนั
  ครพูีเ่ลีย้งจะเข้าใจเดก็กลุ่มนีม้ากยิง่ขึน้ ท�าให้ครูพีเ่ลีย้งสามารถช่วยเหลอื
  และหนุนเสริมตามศักยภาพตามความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ได้จริง 
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 วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ให้เดก็นอกระบบการศึกษาได้ทบทวนชวีติของตนเองท่ีผ่านมา รู้จกัชีวิต
ปัจจุบัน และการใช้ชีวิตในอนาคต 
 2. เพื่อให้ครูพี่เลี้ยงรู้จักชีวิตและเข้าใจเด็กนอกระบบการศึกษามากขึ้น
 3. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้ฝึกการฟังอย่างตั้งใจ
 เวลาที่ใช้
 120-180 นาที
 อุปกรณ์
    1. กระดาษ A4
 2. สีชอล์ก/สีไม้
    3. ดินสอ
 ขั้นตอน
 1. ให้ทกุคนหลับตาทบทวนชวีติตนเองตัง้แต่เกดิจนถึงปัจจบัุนว่ามีชวิีตเป็นอย่างไรบ้าง
ทั้งเรื่องครอบครัว การเรียน การงาน เพื่อน ฯลฯ 
 2. แจกกระดาษ A4 ส ีปากกา ให้แต่ละคนหามุมเงยีบ ๆ ถ่ายทอดเรือ่งราวชีวติ
หรือเหตุการณ์ช่วงที่ส�าคัญของตนเองโดยเปรียบชีวิตของตนเองเหมือนกับสายน�้าที่ไหล
มาเรื่อย ๆ ผ่านเรื่องราวมากมาย 
 3. เมือ่แต่ละคนวาดภาพสายธารชีวิตเสร็จแล้ว ให้แบ่งปันเร่ืองราวชวิีตของตนเอง
ในกลุม่ย่อย ผลดักนัเล่าทลีะคนจนครบทกุคนในกลุม่ โดยเพือ่นท่ีฟังจะต้องฟังอย่างตัง้ใจ
 4. สรปุการเรยีนรู ้(ความรูสึ้ก สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้สิง่ท่ีจะน�าไปปรบัใช้ในชีวติประจ�าวนั)

ภาพแสดงตัวอย่างกิจกรรมสายธารชีวิต
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  1.2 กิจกรรมต้นไม้ชีวิต 
  กจิกรรมน้ีคล้าย ๆ กับกจิกรรมสายธารชีวติ แต่เป็นการเปรยีบเทียบ
  ตนเองเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งที่มีราก ล�าต้น กิ่งก้าน ใบ และผล 
  เป็นกิจกรรมที่ท�าเพื่อการทบทวนตัวเอง ส�ารวจตัวตนด้านในและ
  เครือข่ายชีวิตของเด็กนอกระบบการศึกษาได้ ทบทวนที่มาที่ไปของ
  ตวัเอง ทบทวนความรูค้วามสามารถ ทบทวนความฝัน อกีทัง้เครอืข่าย
  ทีเ่ช่ือมโยงชวิีตของแต่ละคน ดงันัน้ กระบวนการน้ีจงึช่วยให้เด็กนอกระบบ
การศึกษามคีวามภาคภูมใิจในตวัเอง มีความมัน่ใจมากขึน้ เหน็เพ่ือนร่วมทาง และกล้าคดิ
กล้าตัดสนิใจ ท�าในสิง่ทีดี่ สิง่ทีค่วรจะท�าทัง้เพ่ือตนเองและเพือ่ผูอ้ืน่ ในส่วนของการแลกเปลีย่น
ให้เพื่อนฟังและการฟังเรื่องราวของเพื่อนเป็นการเปิดก�าแพงตัวตน ท�าให้คนภายนอก
เข้าถึงตัวตนของเด็กนอกระบบการศึกษาได้มากขึ้น เข้าใจชีวิตกันและกัน เรียนรู้ชีวิตที่
แตกต่าง บางครั้งอาจน�ามาเป็นบทเรียนในการใช้ชีวิตของตนเองได้ด้วย 

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้ทบทวนชีวิตของตนเองที่ผ่านมา ท�าให้
รู้จักตนเองและมีความภูมิใจในตนเองมากขึ้น
 2. เพ่ือให้ครูพ่ีเลีย้งได้รู้จกัและเข้าใจชีวิตของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา
มากขึ้น
    3. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาฝึกการฟังอย่างตั้งใจ
 เวลาที่ใช้
 120-180 นาที
 อุปกรณ์
    1. กระดาษ A4
    2. สีชอล์ก/สีไม้
    3. ดินสอ
 ขั้นตอน
 1. อธิบายกิจกรรมโดยเปรียบเทียบชีวิตของคนเราเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่ง 
โดยให้ 
 - ราก แทน ครอบครัว ญาติพี่น้อง 
 - ล�าต้น แทน แนวคิด อุดมคติ 
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 - กิ่ง แทน เพื่อน เครือข่าย 
 - ใบ แทน ความรู้ความสามารถ 
 - ผล แทน ความฝัน
 2. ให้ทุกคนหลับตาทบทวนชีวิตตนเองตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน
    3. แจกกระดาษ A4 สี และดินสอ แล้วให้ทุกคนวาดรูปต้นไม้ชีวิตของตนเอง
    4. แบ่งกลุ่มย่อยผลัดกันเล่าต้นไม้ชีวิตของแต่ละคนจนครบทุกคน (คนที่ฟัง
จะต้องฟังอย่างตั้งใจ)
    5. สรปุการเรยีนรู ้(ความรูส้กึ สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้สิง่ทีจ่ะน�าไปปรับใช้ในชีวติประจ�าวนั)

ภาพแสดงตัวอย่างกิจกรรมต้นไม้ชีวิต

 2. ตัวเองมีดี  
 การคิดเชงิบวก (Positive Thinking) เป็นกระบวนการทางความคดิของบุคคล
อนัเกิดจากการทีค่นเรานัน้ มรีปูแบบการรับรูแ้ละการรูค้ดิ (Perception and Cognitive
Style) ไปในทิศทางที่ดี มองและรับรู้สิ่งต่าง ๆ ตามสภาพความเป็นจริง เป็นเหตุเป็นผล
ด้วยอารมณ์ทีผ่่องใส จึงท�าให้มพีฤติกรรมการแสดงออกท่ีเหมาะสมดงีามและสร้างสรรค์
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานท่ีท�าให้คนเราเกิดการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมทัง้ยงัเป็นจดุเริม่ต้นของความฉลาดทางอารมณ์และความคดิสร้างสรรค์ด้วย ซ่ึงความคดิ
ในเชงิบวกนัน้ท�าให้ผูค้ดิเกิดความรูส้กึไปในทศิทางบวกและจะแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมทีดี่
ส่งผลท�าให้ทั้งตนเองและสังคมคนรอบข้างมีความสุข (พิทักษ์ สุพรรโณภาพ, 2561) 
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 ด้วยมมุมองแนวคิดการคิดเชงิบวกท�าให้เชือ่ว่าทกุคนมคีวามสามารถและมข้ีอดี
ของตวัเอง ไม่จ�าเป็นต้องเหมอืนกนัทกุคน ทกุคนมทีัง้ข้อดแีละข้อเสยีในตวัเอง การให้คณุค่า
ตวัเอง เหน็ข้อดีของตวัเอง ท�าให้เกดิความภาคภมูใิจในตวัเอง มคีวามคดิและการปฏิบัติ
ทีส่ร้างสรรค์ ทีผ่่านมาเด็กนอกระบบการศึกษามกัจะถกูมองเห็นแต่ข้อเสียโดยมกัจะเป็น
เด็กหลงัห้องทีค่รูไม่เหน็ศกัยภาพ แต่ใครจะรูว่้าเดก็กลุม่นีมี้ศักยภาพด้านอืน่ทีย่งัมองไม่เหน็
เพราะไม่มีพื้นที่ให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้แสดงออก เด็กนอกระบบการศึกษานั้น
อาจจะมีความสามารถที่ไม่สามารถประเมินได้ด้วยแบบประเมินรูปแบบเดิม ๆ ของ
กระทรวงศึกษาธิการ การให้พื้นที่และโอกาสย่อมท�าให้เห็นศักยภาพของตนเอง ริเริ่ม
ท�าในเรื่องที่สร้างสรรค์และสามารถก�าหนดเป้าหมายชีวิตของตนเองได้ โดยกิจกรรมที่ใช้
เพื่อการมองเห็นตนเองและผู้อื่นในเชิงบวก คือ ดอกไม้ในใจฉัน ลวดเสียบกระดาษ 
มนุษย์เปลี่ยนแปลง 

 2.1 กิจกรรมดอกไม้ในใจฉัน 
 การมองบคุคลอ่ืนในแง่ลบท�าให้มองไม่เหน็ส่วนทีด่ขีองเขา
ซึง่ส่งผลให้มองไม่เหน็ส่วนดีของตนเองด้วย โดยมักจะรู้สกึว่าตนเอง
มข้ีอด้อยเยอะจนมองไม่เห็นข้อเด่นของตนเอง จงึไม่ได้พฒันาส่วนนัน้
ให้ดีขึ้น การแก้ไขข้อด้อยหากไม่มีพลังใจที่เพียงพอจนท�าให้รู้สึกว่า
ข้อด้อยของตนเองเป็นสิ่งที่แก้ไขไม่ได้ โดยทัศนคติแบบนี้ท�าให้เด็กนอกระบบการศึกษา
เกิดความเครียดจนแสดงออกในทางที่ผิด ๆ และมักจะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา
ทีเ่กดิขึน้ กิจกรรมนีจ้ะช่วยให้เดก็นอกระบบการศกึษาฝึกคดิถงึตวัเองและคนอืน่ในแง่ดก่ีอน
ซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะต้องมองผู้อื่นเฉพาะในแง่ดีเท่านั้นแต่ให้รู้จักมองทั้งสองแง่นั้น
อย่างเข้าใจและมีเหตุผล 

 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษามองเห็นสิ่งดี ๆ ของตนเอง
    2. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษามองเห็นสิ่งดี ๆ ของผู้อื่น
    3. เพือ่ให้เดก็นอกระบบการศึกษาเกดิความภาคภูมใิจในตนเองและเข้าใจผูอ้ืน่
 เวลาที่ใช้ 
    30-60 นาที
 อุปกรณ์
   1. กระดาษตัดเป็นรูปดอกไม้ หรือกระดาษ A5
    2. สีชอล์ก/สีเมจิก
    3. ปากกา
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 ขั้นตอน
 1. ให้เด็กนอกระบบการศึกษาจับคู่กับคนที่รู้จักน้อยที่สุดในการเข้าร่วมครั้งนี้
 2. เขียนความดีและความภาคภูมิใจของตนเองลงในกระดาษ (รูปดอกไม้)
 3. เล่าสู่กันฟังกับคู่ที่เราเลือก (มีเงื่อนไขให้ผู้ฟังฟังอย่างตั้งใจโดยไม่ให้ถาม
จนกว่าผู้เล่าจะเล่าจบ)
 4. จับกลุ่ม 4 คนเล่าถึงความดีความภาคภูมิใจของเพื่อนให้คนในกลุ่มฟัง
 5. สรปุการเรยีนรู ้(ความรูสึ้ก สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้สิง่ท่ีจะน�าไปปรบัใช้ในชีวติประจ�าวนั)

ภาพแสดงตัวอย่างกิจกรรมดอกไม้ในใจฉัน

 2.2 กิจกรรมลวดเสียบกระดาษ
 ลวดเสยีบกระดาษเป็นอปุกรณท์ีใ่ช้หนีบกระดาษ 
เพราะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานนี้โดยเฉพาะ แต่กิจกรรมนี้
จะน�าลวดเสียบกระดาษมาให้เด็กนอกระบบการศึกษา
ได้ค้นหาประโยชน์ทีม่ากกว่าการน�ามาหนบีกระดาษเท่านัน้
โดยให้ทุกคนช่วยกันหาประโยชน์ของลวดเสียบกระดาษ
ให้ได้มากที่สุดในเวลาที่ก�าหนดให้ 
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 การมองคุณค่าจากสิ่งเล็ก ๆ เช่น ลวดเสียบกระดาษอันเล็ก ๆ ที่มีประโยชน์
หลายสิบอย่าง แล้วย้อนกลับมามองตวัเองไม่ว่าจะเป็นเดก็ ผู้ใหญ่ ผู้สงูอาย ุหรอืจะเป็นใครกต็าม
ด้วยบทบาทหน้าท่ีทีแ่ตกต่างกนัไปน้ัน เม่ือได้ย้อนกลบัมามองตนเองก็จะเหน็ว่าตวัเองน้ัน
มคีณุค่าและประโยชน์ทีจ่ะท�าเพือ่คนอ่ืนได้อกีมากมายหลายอย่าง มพีลงัท่ีจะเปลีย่นแปลง
แก้ไขปัญหาของตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม หรือในระดับโลกก็สามารถที่จะท�าได้ 
การมองเหน็สิง่ด ีๆ ของตนเอง จะช่วยท�าให้เด็กนอกระบบการศกึษามคีวามมัน่ใจในตวัเอง
มีความภูมิใจในตัวเอง และมีความสุขในการใช้ชีวิต เพราะพวกเขาเห็นชีวิตของตนเอง
มีคุณค่า เขาจะไม่ท�าร้ายตัวเองซึ่งในทางกลับกันเขาจะท�าเพื่อคนอื่นมากขึ้น

 วัตถุประสงค์
    1. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาเห็นคุณค่าและประโยชน์ของสิ่งเล็ก ๆ
    2. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาเห็นคุณค่าและประโยชน์ในตัวเอง 
 เวลาที่ใช้
    60-120 นาที
 อุปกรณ์
    1. กระดาษ A4 
    2. ลวดเสียบกระดาษ
   3. ปากกา
 ขั้นตอน
    1. ให้เด็กนอกระบบการศึกษาแบ่งกลุ่มย่อยดูลวดเสียบกระดาษ
    2. ระดมความคดิร่วมกนัว่า “เราสามารถน�าลวดเสียบกระดาษไปใช้ประโยชน์
อะไรได้บ้าง?” 
    3. น�าเสนอประโยชน์ของลวดเสียบประดาษในวงใหญ่ทีละกลุ่ม 
    4. สรุปประโยชน์ของลวดเสียบกระดาษ (ใส่หมายเลขเพื่อให้เห็นประโยชน์
ในเชิงปริมาณ)
    5. ให้เดก็นอกระบบการศึกษาเปรยีบเทยีบตวัเองเหมอืนกับลวดเสยีบกระดาษว่า
ในฐานะเป็นเด็กหรือเยาวชนมีประโยชน์อะไรบ้างกับครอบครัว ชุมชน และสังคม
ท�าในกลุ่มย่อย
    6. น�าเสนอวงใหญ่  
    7. สรปุสิง่ทีไ่ด้เรยีนรู้ (ความรูส้กึ สิง่ทีไ่ด้เรยีนรู ้สิง่ท่ีจะน�าไปปรับใช้ในชวิีตประจ�าวนั)
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ตัวอย่างกิจกรรมลวดเสียบกระดาษ

 ลวดเสียบกระดาษมีประโยชน์อะไรบ้าง 
 หนบีผ้า หนบีเขม็ขัด หนบีกระดมุ ใช้ถ่วงน�า้หนกัในการทดลอง ใช้เจาะส่ิงของได้
แคะฟัน คั่นหนังสือ ใช้งัดกุญแจ ใช้หนีบผมได้ ก�าไล หนีบกระดาษ ใช้แทนกระดุม 
ท�าคลิปหนบีผม ตกแต่งสิง่ประดษิฐ์ ยดึของ เจาะกระดาษ แคะเลบ็ กิบ๊ตดิผม ก้านดอกไม้
ประดิษฐ์ หนบีเขม็ขัด เกีย่วของ หนีบกระโปรง แคะห ูเกาหลงั พวงกุญแจห้อง หนีบผ้า
ต่อสะพานไฟ หยิบสิ่งของ ท�าสร้อยคอ ท�ากระทง ตกแต่งกระเป๋า ติดกระดุม ท�าต่างหู 
ท�าเข็มกลัด เอาไขประตู หลักวัดต�าแหน่ง ต่อไฟ จิ้มผลไม้  ฯลฯ 

 เด็กและเยาวชนมีประโยชน์อะไรบ้าง 
 ช่วยลดการใช้พลาสตกิ ประหยัดน�า้ไฟ ไปเลอืกตัง้ ท�าบญุ บรจิาคเลอืด บรจิาคของ 
ช่วยเหลอืเพือ่น เป็นก�าลงัใจให้พ่อแม่ ให้ก�าลงัใจเพือ่น ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม ปลกูต้นไม้ 
พาผูส้งูอายขุ้ามถนน  ไม่ทิง้ขยะเรีย่ราด รกัเพือ่นมนุษย์ นวดเพ่ือน ป่ันจกัรยาน อ่อนน้อมถ่อมตน
ท�าตามกฎระเบียบ เป็นอาสาพฒันาชนบท ซ้ือของจากผูสู้งอาย ุ ฯลฯ 

 2.3 กิจกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลง
    ในปัจจุบันผู้คนมักจะมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบ
   บุคคลอืน่อยู่เสมอ โดยมักจะลอกเลยีนแบบบุคคลทีม่ช่ืีอเสยีง
   ปฏบิตัติามค�าสัง่ผูอ้ืน่ไม่เป็นตวัของตัวเองหรอืบรโิภคอาหาร
   ตามโฆษณาชวนเชือ่ ซึง่เครือ่งมือนีจ้ะช่วยให้เด็กนอกระบบ
การศึกษาได้ทบทวนตัวเอง และช่วยกระตุ้นให้เขาต้องการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนา
ศักยภาพตัวเองเพิ่มขึ้นในหลาย ๆ ด้าน ได้แก่ แนวคิด วิธีคิด (ในการมองโลก) ความรู้
ความสามารถ นสิยั ต้นทนุชวีติ และประสบการณ์ทีเ่คยได้รบั กจิกรรมนีจ้งึเป็นเครือ่งมอื
ที่ช่วยให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้ทบทวนตัวเอง และหยุดมองตัวเองให้มากขึ้น 
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 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาเห็นสิ่งดี ๆ ต้นทุนชีวิตความสามารถของ
ตนเอง และสิ่งที่ต้องแก้ไขปรับปรุง
    2. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษามีความภาคภูมิใจในตนเอง
    3. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษารู้แนวทางการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
 เวลาที่ใช้
 60 นาที
 อุปกรณ์
    1. กระดาษ A4
 2. สีชอล์ก/สีเมจิก
 ขั้นตอน
 1. อธิบายกิจกรรมพร้อมน�าตัวอย่างมาให้ดู
 2. ให้เด็กนอกระบบการศึกษาหลับตาแล้วทบทวนตัวเอง 2 นาที  
 3. ให้เดก็นอกระบบการศึกษาสะท้อนตัวเองในด้านต่าง ๆ ท่ีเป็นอยูใ่นปัจจบัุน
และต้องมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยเขียนส่ิงที่เป็นอยู่ปัจจุบันไว้ทางด้านซ้าย
และสิง่ท่ีต้องการเปลีย่นแปลงไว้ทางด้านขวาของภาพ ลงในกระดาษซึง่วาดรปูตวัเองไว้
โดยให้ 
       - สมอง แทน แนวคิด (มุมมองการมองโลก) 
       - มือ แทน ความรู้ ความสามารถ 
       - หัวใจ แทน นิสัย 
       - ล�าตัว แทน ต้นทุนชีวิต 
       - เท้า แทน ประสบการณ์ชีวิต
 4. แบ่งปันในกลุ่มย่อย
 5. สรุปกิจกรรมวงใหญ่ (ความรู้สึก สิ่งที่ได้เรียนรู้
สิ่งที่จะน�าไปปรับใช้ในชีวิตประจ�าวัน)
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 3. ตระหนักสถานการณ์ทางสังคม
 ในขัน้น้ีช่วยให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้มองเหน็สิง่รอบตวัเขามากขึน้ เหน็ภเูขา
เหน็ต้นไม้ เหน็ผู้คน เหน็การเปลีย่นแปลงของโลกท่ีเขาอาศัยอยู ่ สิง่เหล่านีผู้เ้ขียนเช่ือว่า
จะช่วยกระตุน้ให้เขามจิีตส�านึกต่อสงัคม และต่อสิง่แวดล้อมท่ีอยูร่อบตวัพวกเขามากข้ึน
โดยกิจกรรมที่ใช้ คือ โยนบอลค�าถาม ต้นไม้ชุมชน กระจกสองด้าน วิเคราะห์ปัญหา
ด้วยใยแมงมุม 

 3.1 กิจกรรมโยนบอลค�าถาม
 กจิกรรมน้ีต้องการให้เดก็นอกระบบการศกึษาได้มองชุมชนของตนเองในด้านทีด่ ี ๆ
ว่ามอีะไรบ้าง และในด้านทีเ่ป็นปัญหาทีเ่ขาพบเหน็นัน้มปัีญหาอะไรบ้าง ด้วยกระบวนการ
ทีส่นกุ โดยการใช้การโยนบอลไปมากบัเพือ่นเหมือนกบัโยนบอลเล่นกนั แต่ครท่ีูเป็นผูน้�า
กจิกรรมจะให้โจทย์ค�าถาม ซึง่คนทีร่บัลกูบอลจะต้องตอบค�าถามให้ได้ก่อนท่ีจะโยนบอล
ลูกนั้นให้กับเพื่อน ส่วนการตั้งโจทย์จะเริ่มจากค�าถามง่าย ๆ เช่น ผักพื้นบ้านในชุมชน
ของเรามอีะไรบ้าง สตัว์ในท้องถ่ินของเรามอีะไรบ้าง จากนัน้จงึเร่ิมใช้ค�าถามท่ีใช้ความคดิ
เพิ่มมากขึ้น เช่น ของดีในชุมชนเรามีอะไรบ้าง สิ่งที่เราภูมิใจในชุมชนของเรา และใช้
ค�าถามสุดท้ายคือ ปัญหาหรือสิ่งที่ไม่ดีที่เกิดขึ้นในชุมชนมีอะไรบ้าง 

ภาพแสดงตัวอย่างกิจกรรมมนุษย์เปลี่ยนแปลง
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 กจิกรรมนีจ้ะท�าให้เด็กนอกระบบการศกึษาได้เหน็สิง่ด ีๆ ท่ีมอียูใ่นชุมชนตนเอง
ทีย่งัคงมีหลายส่ิงหลายอย่างด้วยกนั เป็นการกระตุน้ให้เด็กนอกระบบการศกึษาเกดิความรกั
และความภมูใิจในชมุชนของตนเอง นอกจากน้ันการสะท้อนถึงปัญหาท่ีเกดิข้ึนในชุมชน
จะท�าให้เดก็นอกระบบการศึกษามคีวามสนใจปัญหาของชมุชนมากข้ึน มคีวามตระหนกั
ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหานั้น ๆ

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษารู้จักชุมชนของตนเองมากขึ้น
 2. เพือ่ให้เดก็นอกระบบการศึกษารักและภมูใิจชมุชนของตนเอง
 3. เพือ่ให้เดก็นอกระบบการศกึษามีจติส�านกึและตระหนักในปัญหาทีเ่กิดขึน้รอบตวั
 เวลาที่ใช้  
 60 นาที
 อุปกรณ์  
 1. ลูกบอล
 2. กระดาษปรู๊ฟ
 3. สีชอล์ก/สีเมจิก 
 4. กระดาษกาว
 ขั้นตอน      
 1. ให้เด็กนอกระบบการศึกษาทั้งหมดยืนล้อมวงเป็นวงกลมวงเดียว
 2. ครูพี่เลี้ยงตั้งโจทย์ง่าย ๆ ก่อน เช่น ผักพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน ประเพณีใน
ชุมชน เป็นต้น
 3. ครูพี่เลี้ยงโยนบอลให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วม
 4. เด็กนอกระบบการศึกษาพูดชื่อผัก พูดจบโยนบอลให้เพื่อนเสร็จแล้วนั่งลง
 5. โยนบอลไปเร่ือย ๆ จนหมดทกุคน (ค�าตอบต้องถูกต้อง และไม่ซ�า้กบัคนอืน่)
 6. บอกโจทย์ค�าถามอีก 2–3 ค�าถาม เช่น สัตว์ที่มีอยู่ในชุมชน ภูมิปัญญา
ในชุมชน สิ่งที่ชอบในชุมชน ปัญหาที่พบในชุมชน เป็นต้น โดยใช้วิธีการเดิม (ตั้งแต่
ข้อที่ 3-5)
 7. สรปุการเรยีนรู ้ ท�าให้เหน็สิง่ดี ๆ ในชมุชนมีมากมายหลายด้าน และปัญหา
ทีพ่บก็มีมากมายเช่นกัน (สรปุความรูสึ้ก ส่ิงทีไ่ด้เรียนรู ้สิง่ทีจ่ะน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวัน)
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 3.2 กิจกรรมต้นไม้ชุมชน 
 องค์ประกอบของชมุชนนัน้มีหลายส่วนประกอบด้วยกนั เปรยีบเหมอืนกบัต้นไม้
ต้นหน่ึงทีป่ระกอบด้วย ราก ล�าต้น กิง่ก้าน ใบ ดอก และผล ทุกส่วนล้วนมคีวามส�าคญั
แตกต่างกันไป เด็กนอกระบบการศึกษาจึงต้องท�าความเข้าใจทุกส่วนที่ประกอบขึ้นมา
เป็นชุมชน ๆ หนึ่ง ซึ่งมีทั้งประวัติความเป็นมา ประเพณีวัฒนธรรม การท�ามาหากิน 
หรอืองค์ความรู้ทีม่ใีนชุมชน ส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้เด็กนอกระบบการศกึษาได้เหน็ภาพรวม
ของชุมชนตนเองมากขึ้น 
 กิจกรรมนี้กระตุ้นให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้รู้ที่มาของชุมชน เห็นต้นทุน
และศักยภาพของชมุชนตนเอง จะท�าให้พวกเขาภาคภมูใิจในชมุชนของตนเอง และน�าต้นทนุ
และศักยภาพของชุมชนที่มีอยู่มาพัฒนาอาชีพของตนเองได้ 

 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาได้รู้จักชุมชนตนเองมากขึ้น
 2. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษามีความภาคภูมิใจในชุมชนตนเอง
 3. เพือ่ให้เดก็นอกระบบการศึกษาน�าต้นทนุและศกัยภาพของชุมชนมาพฒันา
เป็นอาชีพให้กับตนเองได้ 
 เวลาที่ใช้  
 120 นาที
 อุปกรณ์ 
 1. สีชอล์ก/สีเมจิก
 2. กระดาษปรู๊ฟ 
 3. กระดาษกาว
 ขั้นตอน
 1. ให้เดก็นอกระบบการศกึษาแต่ละคนจนิตนาการว่า ถ้าเปรยีบชุมชนเป็นต้นไม้
ต้นหนึ่ง ต้นไม้ต้นนั้นจะมีลักษณะรูปร่างเป็นอย่างไร
 2. อธิบายโมเดลต้นไม้เพิ่มเติม โดย 
       - ราก แทน ประวัติความเป็นมาของชุมชน/ชาติพันธุ์ 
       - ล�าต้น แทน ประเพณีวัฒนธรรม 
       - กิ่งก้าน แทน การท�ามาหากินของคนในชุมชน
       - ใบ แทน ทรัพยากรในชุมชน 
       - ดอก แทน องค์ความรู้ของคนในชุมชน  
       - ผล แทนสิ่งที่คาดหวังให้ชุมชนมีหรือเปลี่ยนแปลง
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 3. ให้เดก็นอกระบบการศกึษาแลกเปลีย่นกนัในกลุ่มย่อยว่าแต่ละคนจนิตนาการ
ต้นไม้จะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไร และเมื่อต้องมาเปรียบเทียบกับโมเดลต้นไม้แล้ว
เป็นอย่างไร เหมือนหรือต่างตรงไหน แล้วช่วยกันออกแบบต้นไม้ชุมชนของตนเอง 
 4. ให้แต่ละกลุม่ร่วมกันวาดรปูต้นไม้ชมุชนของตนเองออกมาและเขยีนอธบิาย
สั้น ๆ ในภาพโมเดลต้นไม้ชุมชน
 5. ให้แต่ละกลุม่น�าต้นไม้ชมุชนมาน�าเสนอเล่าถงึท่ีมาว่าท�าไมจงึวาดต้นไม้ชมุชน
ออกมามีลักษณะอย่างนี้ และเล่าถึงต้นไม้ชุมชนตนเองให้เพื่อน ๆ ฟัง 
 6. สรปุกจิกรรมตัวอย่างค�าถาม เช่น รู้สกึอย่างไร คดิเหน็อย่างไรต่อต้นไม้ชุมชน
แต่ละต้น ได้เรียนรู้อะไรบ้าง 

 3.3 กิจกรรมกระจกสองด้าน 
 ผู้เขียนมองเห็นว่าเด็ก ๆ มักจะมองชุมชนตนเองในด้านที่เป็นปัญหาเสมอ 
เช่นเดียวกับที่เรามักจะเห็นข้อเสียมากกว่าข้อดีของตัวเอง แต่ถ้ามองชุมชนของตนเอง
ให้กว้างขึน้หรอืมองอย่างรอบด้านมากขึน้พบว่า ชมุชนน้ันมสีิง่ด ีๆ หรอืต้นทุนอยูม่ากมาย
มีศักยภาพในหลาย ๆ ด้าน บางครั้งอาจจะมองข้ามสิ่งดี ๆ หรือต้นทุนเหล่านั้นอาจจะ
เป็นสถานที ่วฒันธรรมประเพณ ีอาหารการกนิหรืออาจจะเป็นผูค้นทีอ่ยูใ่นชมุชนก็เป็นได้
กิจกรรมนีต้้องการให้เดก็นอกระบบการศึกษามองชุมชนตนเองทัง้สองด้าน คอื ทัง้ด้านทีด่ี
และด้านที่เป็นปัญหา เพื่อให้เห็นต้นทุนทางสังคมที่พวกเขามีอยู่และสามารถน�าต้นทุน 
รวมทัง้น�าศกัยภาพเหล่านัน้ไปพฒันาอาชีพของตนเอง นอกจากนัน้พวกเขายงัได้เป็นส่วนหนึง่
ในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองหรือสังคมได้    
 
 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษามองเห็นชุมชน
ตนเองทั้ง 2 ด้าน ทั้งสิ่งดี ๆ และปัญหาของชุมชน
 2. เพือ่ให้เดก็นอกระบบการศึกษาสามารถน�าสิง่ด ีๆ
และศกัยภาพของชมุชนมาเป็นต้นทุนในการด�าเนินชีวิตของ
ตนเองได้ 
 3. เพ่ือให้เดก็นอกระบบการศกึษาเหน็ถงึการเปลีย่นแปลง
ของชมุชน ตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ และมส่ีวนร่วมในการแก้ปัญหา
ของชุมชน
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 เวลาที่ใช้
 120-180 นาที
 อุปกรณ์
 1. สีชอล์ก/ปากกาเคมี 
 2. กระดาษปรู๊ฟ 
 3. กระดาษกาว
 ขั้นตอน
 1. ให้เดก็นอกระบบการศึกษาคิดถงึสิง่ท่ีดี ๆ และปัญหาท่ีมีในชุมชนตนเอง
 2. แบ่งกลุ่มย่อย แล้วแจกอุปกรณ์ กระดาษปรู๊ฟ และสี 
 3. แบ่งกระดาษปรู๊ฟเป็น 2 ด้าน โดยใช้สีขีดเส้นกลางแผ่นกระดาษ ด้านหนึ่ง
ให้สะท้อนสิง่ทีด่ ี ๆ ในชมุชน ส่วนอกีด้านหน่ึงให้สะท้อนปัญหาท่ียงัพบในชุมชนออกมา
เป็นภาพวาด
 4. ให้ทุกคนช่วยกันท�าในเวลา 20-30 นาที
 5. น�าเสนอในวงใหญ่ทีละกลุ่ม แลกเปลี่ยนซักถาม
 6. สรุปต้นทุนหรือศักยภาพของชุมชนตนเองในวงใหญ่
 7. สรปุการเรยีนรู้ (ความรู้สกึ สิง่ท่ีได้เรียนรู้ ส่ิงทีจ่ะน�าไปปรบัใช้ในชวีติประจ�าวัน

ภาพแสดงตัวอย่างกิจกรรมกระจกสองด้าน
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 3.4 กิจกรรมใยแมงมุมปัญหา 
 กิจกรรมนี้เป็นสิ่งที่ช่วยให้การวิเคราะห์ปัญหา
เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้น หลักการวิเคราะห์โดยทั่วไปก็คือ 
การแยกแยะเรื่องนั้นออกมาเป็นส่วน ๆ แต่มักจะลืม
ที่จะเชื่อมโยงเรื่องเหล่านั้นเข้าด้วยกันอีกครั้งหนึ่ง ส่วนนี้
จะเป็นปัญหาที่ส�าคัญ เพราะการวิเคราะห์ปัญหาโดยขาด
การเชือ่มโยงนัน้ มักจะก่อให้เกดิการแก้ปัญหาทีไ่ม่ได้ผล และสามารถสร้างปัญหาอืน่ ๆ
เพิม่ขึน้อกีด้วย ซึง่ถ้าเดก็นอกระบบการศกึษาสามารถวเิคราะห์ปัญหาแล้วสามารถเชือ่มโยงได้
พวกเขาจะเข้าใจปัญหาที่พบเห็นได้หลากหลายแง่มุม และเข้าใจปัญหานั้นมากขึ้น
สามารถมองเห็นมมุมองในการแก้ไขปัญหาได้หลากหลายแนวทาง เพราะการวิเคราะห์
เป็นการแยกแยะปัญหาท�าให้เด็กนอกระบบการศึกษาเห็นถึงรากเหง้าของปัญหา และ
การสังเคราะห์เชื่อมโยงท�าให้เห็นภาพรวมของปัญหาทั้งหมด
 
 วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ให้เดก็นอกระบบการศกึษารูปั้ญหาทีม่ใีนชมุชนของตนเองและปัญหาสงัคม
 2. เพื่อให้เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
และสังคม
 3. เพือ่ให้เด็กนอกระบบการศึกษาสามารถเชือ่มโยงสาเหตขุองปัญหาและแก้ปัญหา
ที่ตรงจุด
 เวลาที่ใช้  
 180 นาที
 อุปกรณ์ 
 1. สีชอล์ก/ปากกาเคมี 
 2. กระดาษปรู๊ฟ 
 3. กระดาษกาว
 ขั้นตอน
 1. ระดมปัญหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนหรือสงัคม แล้วเลอืกปัญหาท่ีส�าคัญมากท่ีสดุ
5 ปัญหา (ขึ้นอยู่กับจ�านวนกลุ่มที่จะแบ่งวิเคราะห์ปัญหา)
 2. แบ่งกลุม่ย่อย แล้วให้แต่ละกลุม่เลอืกปัญหาท่ีต้องการวเิคราะห์ กลุม่ละ 1 ปัญหา
 3. แจกกระดาษปรูฟ๊ และส ีให้เขยีนปัญหาทีต้่องการวเิคราะห์ไว้ตรงกลางกระดาษ



การวางแผนและการจัดการเรียนรู้ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา36

 4. ระดมในกลุม่ย่อยว่าสาเหตุของปัญหาน้ีมอีะไรบ้าง เขียนลงไปแล้วลากลกูศร
โยงจากปัญหาไปหาสาเหตุ 
 5. คิดต่อไปว่าสาเหตุของสาเหตุแต่ละอันคืออะไร แล้วท�าเหมือนข้อ 4
 6. ช่วยกันดสูาเหตุของปัญหาว่าอนัไหนสามารถเชือ่มโยงกันบ้าง (สาเหตอุนัไหน
เป็นสาเหตขุองอกีสาเหตุหน่ึงบ้าง) แล้วลากโยงจากปัญหาไปสาเหต ุหรอืจากสาเหตหุนึง่
ไปอีกสาเหตุหนึ่ง
 7. ให้แต่ละกลุ่มน�าเสนอการวิเคราะห์ และแลกเปลี่ยนซักถามกันในวงใหญ่
 8. สรปุการเรียนรู้  ตัวอย่างค�าถามการสรุปกิจกรรมนีค้อื รู้สกึอย่างไร สงัเกตเหน็
อะไรบ้าง วิธคีดิแบบเช่ือมโยงเป็นอย่างไร ต่างจากความคิดแบบแยกส่วนอย่างไร เราจะ
แก้ปัญหานี้ได้อย่างไร เราต้องท�าอะไรบ้าง จะเอาวิธีคิดแบบเชื่อมโยงมาช่วยแก้ปัญหา
ได้อย่างไร

ภาพแสดงตัวอย่างกิจกรรมใยแมงมุมปัญหา

 4. ออกแบบสัมมาชีพ  
 สมัมาชพี หมายถงึ อาชพีทีไ่ม่เบยีดเบยีนตนเอง ไม่เบียดเบียนผูอ้ืน่ ไม่เบียดเบียน
สิง่แวดล้อม และมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเป็นความพยายามทีจ่ะปรบัจากการ “ท�ามาหากนิ”
เป็นการ “ท�ามาค้าขาย” โดยไม่ได้เอาก�าไรสูงสุดหรือเป็นเป้าหมายสุดท้ายเป็นตัวตั้ง 
และต้องค�านึงถึงความเป็นธรรมทางสังคม (ส�านักงานพัฒนาชุมชนอ�าเภอหนองหาน 
จงัหวัดอดุรธาน,ี 2560) โดยการออกแบบสมัมาชพีควรจะอยูบ่นฐานภมูนิเิวศของตนเอง
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 ที่ผ่านมาเด็กนอกระบบการศึกษาถูกตีกรอบความคิด ถูกท�าลายความฝัน 
หลายคนไม่มโีอกาสได้ฝันถึงอนาคตของตนเอง เพราะมคีนในครอบครวัหรอืครทูีโ่รงเรยีน
ขีดเส้นทางให้เดิน จึงท�าให้เด็กหลายคนไม่ได้ท�าตามความฝันของตนเองและหลายคน
ขาดโอกาสที่จะฝัน หรือท�าในสิ่งที่ต้องการท�า กระบวนการนี้จึงมีเป้าหมายเพื่อท�าให้
เด็กนอกระบบการศึกษา ได้รู้ว่าตัวเองฝันอยากท�าอาชีพอะไรในอนาคต และจะต้อง
ท�าอย่างไรบ้างถึงจะประกอบอาชีพนี้ได้  
   สิ่งที่ต้องระวัง คือ การมีฝันเป็นสิ่งที่ดีแต่การให้โจทย์นี้กับ
  เดก็นอกระบบการศึกษาท�าได้ 2 แบบ คอื แบบแรกให้เขาฝันแบบไกลทีส่ดุ
  เป็นอาชีพในจนิตนาการ ถ้าเป็นไปได้ต่อมาต้องให้เขาฝันแบบทีส่องด้วย
  เป็นฝันทีจ่บัต้องได้จริง หรอืฝันในสิง่ทีพ่วกเขาสามารถประกอบอาชพี
  ได้จริง หรอืสามารถประกอบอาชีพนีไ้ด้ในชุมชนตนเอง มรีายได้จรงิ ๆ
  ซึ่งจะท�าให้เขาเชื่อมั่นว่าฝันนั้นเป็นจริงได้นั่นเอง   
 ในการท�าแผนการพฒันาอาชพีในฝันนีจ้ะต้องให้เดก็นอกระบบการศกึษาได้ท�า
ด้วยตัวเอง เพราะการออกแบบด้วยตนเองและการท�าแผนจะช่วยท�าให้เด็กนอกระบบ
การศึกษารูเ้ป้าหมายชีวติทีช่ดัเจนมากยิง่ข้ึน เป็นเป้าหมายท่ีจบัต้องได้จรงิ การออกแบบ
สมัมาชพียงัช่วยให้เขาวางแผนชีวติเป็น สามารถเรยีงล�าดบัสิง่ทีจ่ะท�าก่อนหลงัได้ ซึง่จะท�าให้
พวกเขาสามารถประสบความส�าเร็จไปอีกขั้นหนึ่งในชีวิตของเขานั่นเอง โดยครูพี่เลี้ยง
จะให้โจทย์ในการออกแบบและท�าแผนพัฒนาอาชพีดัง ซ่ึงมรีายละเอยีดของแต่ละโจทย์
มีดังนี้
 4.1 อาชพีในฝัน ต้องการท�าอาชีพอะไรเป็นอาชพีหลกั อาชีพเสริม อาชีพท่ีชอบ
อาชีพที่สามารถสร้างรายได้ได้จริง หรือมีต้นทุนเดิม

ภาพแสดงตัวอย่างอาชีพในฝัน
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 4.2 เป้าหมายในการประกอบอาชพีในฝัน การก�าหนดเป้าหมายจะช่วยให้
เดก็นอกระบบการศกึษารูเ้ป้าหมายทีแ่ท้จรงิของการพฒันาตนเองและการพฒันาอาชพี
ในฝัน รูว่้าสิง่ทีต้่องการท�าจะเกิดประโยชน์กับตัวเขาและครอบครวัอย่างไร โดยใช้ค�าถามว่า
ท�าไมถึงต้องการประกอบอาชีพนี้? เพราะอะไรถึงต้องการท�า? 

 ตัวอย่างค�าตอบ 
 เช่น ต้องการมีรายได้เพิ่มขึ้น ลดภาระของครอบครัว เป็นสิ่งที่ชื่นชอบ
เป็นรายได้เสริม ต้องการพัฒนาเป็นอาชพีหลกั เพ่ือพัฒนาสายพนัธุ ์(ไก่ชน) เพือ่สืบทอด
การทอผ้ารุ่นต่อรุ่น เพื่อรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิม เพื่อมีอาชีพเป็นของตนเอง ฯลฯ 

 4.3 ลักษณะของอาชีพในฝัน อาชีพที่จะท�าเป็นอย่างไร มีลักษณะอย่างไร
และท�าอะไรบ้างในการประกอบอาชีพนี้ 

 4.4. วธิกีารหรอืแนวทางในการพัฒนาอาชีพในฝัน มวีธิกีารอย่างไร หรอื
มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ข้อนี้จะเน้นให้เด็กนอกระบบการศึกษาหาความรู้อย่างรอบด้าน
ก่อนที่จะลงมือท�า โดยความรู้อาจจะอยู่กับคนใกล้ตัว ความรู้จากผู้รู้ในชุมชน ความรู้
จากอินเทอร์เน็ต หรือความรู้จากการเข้าเรียนยังสถาบันการเรียนรู้ที่จัดเป็นหลักสูตร
หรือคอร์สระยะสั้น เป็นการเรียนรู้เฉพาะทาง หรือเรียนรู้เฉพาะเรื่องที่สนใจ 
 4.5 ระยะเวลาในการพัฒนาอาชพีในฝัน
ท�าเมื่อไหร่ ท�าช่วงเวลาไหน ก�าหนดเป็นแผนงาน
เป็นสัปดาห์ หรือเป็นเดือนก็ได้ 
 4.6 สิง่ทีต่อ้งการสนบัสนนุในการพัฒนา
อาชพีในฝัน (อุปกรณ์/งบประมาณ) หลังจากที่
เขยีนแผนมาแล้ว 5 ข้อ เด็กนอกระบบการศึกษาก็จะรูว่้าเขาต้องการหรอืมีความจ�าเป็น
ต้องใช้อุปกรณ์หรือสิ่งจ�าเป็นต่าง ๆ เป็นอะไรบ้าง โดยให้ดูจากต้นทุนของครอบครัว
หรอืทีม่อียูใ่นชุมชนก่อน จากน้ันค่อยมองหาช่องทางการสนบัสนนุจากภายนอก เพือ่ให้
การพัฒนาอาชีพในฝันนั้นเป็นจริงได้ 
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ภาพแสดงตัวอย่างแผนพัฒนาอาชีพของเด็กนอกระบบการศึกษา
ต.สันสลี และต.บ้านโป่ง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 
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 เมื่อเด็กนอกระบบการศึกษาท�าแผนเสร็จแล้ว พวกเขาก็จะเริ่มการเรียนรู้
และการปฏิบติัการ ครใูนพืน้ทีห่รือองค์กรท่ีดแูลจะต้องคอยสนับสนุนและให้ค�าปรกึษา
แก่พวกเขา เพือ่ให้สามารถด�าเนินการตามแผนทีว่างไว้ได้ และหลังจากท่ีเดก็นอกระบบ
การศกึษาได้ผ่านการปฏบัิติการจรงิครใูนพืน้ทีจ่�าเป็นต้องสรปุบทเรียนการเรยีนรู้ร่วมกนั
อีกครั้ง เพื่อให้พวกเขาได้เติบโตทางความคิดจากการเรียนรู้และจากการท�างานจริง  
 
 5. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
   การจัดการเรยีนรู้ส�าหรบัเดก็นอกระบบการศกึษาควรมีการวดั
  และประเมนิผลการเรยีนรูท่ี้สะท้อนคณุภาพการเรยีนรู ้และพฒันาการ
  ของผู้เรียนรายบุคคลตามความเป็นจริงด้วยเครื่องมือที่หลากหลาย
  และสอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน เป็นการวัดและประเมินผล
  ผูเ้รียนเพือ่เสรมิพลังใจและศกัยภาพการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนให้มคีณุภาพ
  มากยิง่ขึน้ โดยใช้กระบวนการและเครือ่งมือท่ีหลากหลายตามบริบท
ประเภทของผู้จัดและองค์กรที่จัดการเรียนรู้ให้กับเด็ก เช่น การสังเกตท่าที พฤติกรรม 
ทกัษะต่าง ๆ ท้ังในเชงิวชิาชพี ทกัษะชวีติ การสมัภาษณ์เดก็และผูท้ีเ่กีย่วข้อง การดผูลงาน
เป็นต้น

 สรุป

 ไมม่เีดก็คนไหนทีเ่กดิมำโงห่รอืไมฉ่ลำด ทกุคนสำมำรถเรยีนรูแ้ละพัฒนำ
ตัวเองได้ มนุษย์ทุกคนมีศักยภำพตำมธรรมชำติที่แตกต่ำงหลำกหลำยกันไป
ตำมเหตปุจัจัยทีแ่วดล้อมของครอบครวั ชมุชน ภมูนิเิวศ และสังคมวัฒนธรรม
ทีห่ลอ่หลอมบม่เพำะกนัมำ เดก็นอกระบบกำรศึกษำก็เช่นเดยีวกัน กำรวำงแผน
และกำรจัดกำรเรียนรู้เพ่ือเด็กนอกระบบกำรศึกษำ จะต้องท�ำให้พวกเขำ
เปลีย่นแปลงทัง้ภำยในและภำยนอก สำมำรถประกอบอำชีพสร้ำงรำยไดเ้ลีย้งดู
ตัวเองและครอบครัว มีชีวิตที่ดีขึ้น และใช้ชีวิตอย่ำงมีคุณค่ำแก่ผู้อื่น ชุมชน 
และสังคมต่อไป
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