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เปลี่่�ยนความเสี่่�ยง
เป็นโอกาสี่
ศาสี่ตราจารย์ ดร.สี่มพงษ์์ จิตระดับ
ประธานอนุกรรมการส่่งเส่ริมและพััฒนาเยาวชน
และประชากรวัยแรงงานนอกระบบ
และกรรมการบริหาร กส่ศ.

พััฒนากลไกต้้นแบบ
ส่ร้างต้ัวช่วยเยาวชน
และแรงงานนอกระบบ

มีนักเรียนยากจนหรือด้้อยโอกาส่เพิั�มขึ้้�นกว่า 20 ล้านคน
ในจำานวนนี�มีเด้็กที่ี�หลุด้ออกจากระบบการศ้กษากว่า 1.3 ล้านคน

มีเด้็กกว่า 5.7 ล้านคน ที่ี�ไม่ได้้รับการศ้กษา ต้ัวเลขึ้เหล่านี�กำาลังบอกว่า 
‘อนาคต้’ ขึ้องประเที่ศกว่า 6 ล้านคน ถููกที่ิ�งไว้ขึ้้างหลัง และพัวกเขึ้า

กำาลังเผชิญชะต้ากรรมพัร้อมกับครอบครัวเพีัยงลำาพััง 

จากการติ่ดต่ามสถานการณ์์ความเหล่ื่�อ่มลื่ำาทางการศึึกษา โดยเฉพาะท่�เกิดกับกลื่่่มคน 
ด้อ่ยโอ่กาส แลื่ะเด็กนอ่กระบบ หร่อ่เด็กท่�ม่ความเส่�ยงท่�จะ ‘หลุุด’ จากระบบการศึึกษาขอ่ง 
กอ่งท่นเพ่�อ่ความเสมอ่ภาคทางการศึึกษา (กสศึ.) ต่ลื่อ่ดช่่วงหลื่ายปีีท่�ผ่่านมา พบว่า ม่ตั่วเลื่ข 
หลื่ายตั่วท่�เพิ�มขึ�นอ่ย่างม่นัยสำาคัญ กล่ื่าวค่อ่ ม่นักเร่ยนยากจนหร่อ่ด้อ่ยโอ่กาสเพิ�มขึ�นกว่า  
20 ลื่้านคน ในจำานวนน่�เด็กม่เด็กหลื่่ดอ่อ่กไปีจากระบบการศึึกษากว่า 1.3 ลื่้านคน แลื่ะเม่�อ่ไปีดู
ตั่วเลื่ขท่�สำานักงานสถิติ่แห่งช่าติ่บันทึกไว้ก็พบว่า ม่เด็กกว่า 5.7 ลื่้านคน ท่�ไม่ได้รับการศึึกษา

ตั่วเลื่ขเหลื่่าน่�กำาลื่ังบอ่กว่า ‘อนาคต’ ขอ่งปีระเทศึ กว่า 6 ลื่้านคน ถูกทิ�งไว้ข้างหลื่ัง แลื่ะ
พวกเขากำาลื่ังเผ่ช่ิญช่ะต่ากรรมพร้อ่มกับครอ่บครัวเพ่ยงลื่ำาพัง 

ม่งานวิจัยหลื่ายช่ิ�นระบ่ว่า หากเด็กแลื่ะเยาวช่น
หลื่ด่อ่อ่กจากระบบการศึึกษา ช่่วิต่สว่นใหญข่อ่งพวกเขา
จะไม่ด่ขึ�น แลื่ะในงานวิจัยอ่่กหลื่ายช่ิ�นยังบอ่กด้วยว่า 
ต่ลื่อ่ดช่่วงอ่าย่ขอ่งเด็กเยาวช่นเหลื่า่นั�นโดยเฉพาะในช่ว่ง
ท่�พวกเขาม่อ่าย่ 15 - 60 ปีี พวกเขาจะม่รายได้เฉลื่่�ย 
อ่ยู่ท่� 6,000 บาท ยังไม่ต้่อ่งเอ่่ยถึงการขาดโอ่กาสในการ
ได้รับสวัสดิการต่่าง ๆ จากรัฐ 

ซึ่ึ� งหลื่ักฐานเช่ิงปีระจักษ์ลื่้วนม่ให้เห็นอ่ย่าง 
ต่่อ่เน่�อ่งจากข่าวสารผ่่านส่�อ่ต่่าง ๆ 

ด้วยเหตนุ้� กองทุนุเพื่่�อความเสมอภาคทุางการ
ศึกึษา หรอ่ กสศึ. จึึงใหค้วามสำาคัญกับการสรา้งโอกาส
ทุางการศึกึษาใหกั้บเด็กเยาวชนทัุ�งในแลุะนอกระบบ 
รวมถึึงประชากรวัยแรงงาน นั�นจึงทำาใหใ้นทก่โครงการ
ท่� กสศึ.ให้การสนับสน่น ลื่้วนม่กลื่่่มเปี้าหมายท่�เปี็นเด็ก
แลื่ะเยาวช่นนอ่กระบบการศึึกษา แลื่ะหนึ�งในนั�นค่อ่
โครงการสง่เสริมโอ่กาสทางการเรย่นรูแ้ลื่ะพัฒนาทักษะ
เยาวช่นแลื่ะแรงงานนอ่กระบบปีี 2565 

ซึ่ึ�งต่ลื่อ่ดระยะเวลื่า 3 ปีท่ี�ผ่า่นมา มค่วามกา้วหนา้
แลื่ะสร้างการเปีล่ื่�ยนแปีลื่งให้กับกล่่ื่มเป้ีาหมายอ่ย่าง
ช่ัดเจน ค่อ่ ครอ่บครัวขอ่งกล่่ื่มคนด้อ่ยโอ่กาสแลื่ะขาด 
ท่นทรพัยม์อ่่าช่พ่ มง่านทำา มร่ายได้ ทำาใหเ้ด็กแลื่ะเยาวช่น
ได้กลื่ับไปีเร่ยนหนังส่อ่ หลื่ายรายแม้จะยังไมพ่รอ้่มเร่�อ่ง
การศึกึษาก็หม่นเขม็ทิศึไปีท่�เร่�อ่งอ่าช่่พแทน



เพ่ิ่�มกำำ�ลัังพิ่ลั เพ่ิ่�อลัดตััวเลัข

ตลุอดระยะเวลุา 3 ปีทุ้�ผ่่านมา กสศึ. ภายใต้โครงการส่งเสริม 
โอกาสทุางการเร้ยนร้้แลุะพัื่ฒนาทัุกษะเยาวชนแลุะแรงงานนอกระบบ  
ได้พื่ยายามหา ‘กลุไก’ เพื่่�อทุ้�จึะเข้้าไปส่งเสรมิแลุะสรา้งอาชพ้ื่ใหก้ลุุ่มคน
ด้อยโอกาสแลุะข้าดทุุนทุรัพื่ย์ แต่การเข้้าไปช่วยเหลุ่อก็ทุำาได้ในตัวเลุข้ 
หลัุกพื่นั นั�นหมายความว่า กลุุ่มคนแลุะพื่ลุะกำาลัุงทุ้�มไ้มส่ามารถึรบัมอ่กับ
ตัวเลุข้เด็กนอกระบบการศึกึษา เด็กยากจึน แลุะข้าดทุนุทุรพัื่ย ์ทุ้�เพื่ิ�มสง้ขึ้�น
จึากสถึานการณ์์การแพื่รร่ะบาดข้องเช่�อไวรสัโคโรนา 2019 

อ่ยา่งไรกต็่าม การทำางานในช่ว่ง 3 ปีท่ี�ผ่า่นมาขอ่งโครงการน่� ทำาให ้กสศึ. 
ได้บทเรย่น ได้อ่งค์ความรู ้แลื่ะวิธีก่ารทำางานท่�จะนำามาขยายผ่ลื่ไปีสูห่นว่ยงาน
อ่งค์กรอ่่�น ๆ ท่�พร้อ่มจะพัฒนาแนวทางการหน่นเสริมแลื่ะลื่ดตั่วเลื่ขเด็ก 
นอ่กระบบการศึึกษาให้ได้มากท่�ส่ด 

เพ่�อ่แกไ้ขสถานการณ์ค์วามยากจนขอ่งคนด้อ่ยโอ่กาสแลื่ะขาดทน่ทรัพย์ 
รวมทั�งลื่ดตั่วเลื่ขเด็กนอ่กระบบท่�ม่แนวโน้มเพิ�มขึ�นเร่�อ่ย ๆ จากสถานการณ์ ์
การแพร่ระบาดขอ่งเช่่�อ่ไวรัสโคโรนา 2019 กอ่งท่นเพ่�อ่ความเสมอ่ภาคทาง 
การศึึกษา (กสศึ.) จึงดำาเนินโครงการส่งเสริมโอ่กาสทางการเร่ยนรู้แลื่ะพัฒนา
ทักษะเยาวช่นแลื่ะแรงงานนอ่กระบบ ปีี 2565

ดร.ไกรยส ภัทุราวาทุ ผ่้้จัึดการกองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทุาง 
การศึกึษา (กสศึ.) กลื่่าวว่า ในปีี 2565 ถ่อ่เปี็นปีีแรกท่� กสศึ.สนับสน่นกลื่่่ม
ปีระช่ากรท่�เป็ีนเยาวช่นนอ่กระบบการศึึกษาแลื่ะแรงงานนอ่กระบบท่�เป็ีน
กำาลื่ังสำาคัญในการพัฒนาปีระเทศึ

“เปีน็ท่�ทราบกนัด่ว่าสถานการณ์ป์ีจัจ่บนั ทำาใหเ้กดิโจทยท์างเศึรษฐกจิ 
เกดิการว่างงาน เกดิการช่ะลื่อ่ตั่วขอ่งเศึรษฐกจิ มก่ารปีดิกจิการ ซึ่ึ�งรายได้ท่�ลื่ด
ลื่งเหลื่่าน่�ทำาให้ครัวเร่อ่นขอ่งน้อ่ง ๆ  เยาวช่นท่�อ่ยู่ในวัย 15 - 25 ปีี หลื่าย ๆ  คน
ต้่อ่งลื่ก่ขึ�นมาเปีน็เสาหลื่กัขอ่งครอ่บครวั หลื่ายคนต้่อ่งอ่อ่กจากระบบการศึกึษา
ทั�งท่�ตั่วเอ่งอ่าจจะม่แผ่นแต่่เดิม อ่ยากเร่ยนต่่อ่จนสำาเร็จการศึึกษาขั�นพ่�นฐาน 
ไมว่่าจะเปีน็ ม.6 หร่อ่ ปีวช่. อ่ยากเรย่นต่่อ่ระดับมหาวิทยาลื่ยั แต่่แผ่นเหลื่า่นั�น
อ่าจจะต้่อ่งพับไปี” 

พัิ่ฒน�กำลัไกำ เพ่ิ่�อสร้้�งตััวช่่วย

ฉะนั�น หากเราสนับสน่นเยาวช่นนอ่กระบบการศึึกษาแลื่ะแรงงาน 
นอ่กระบบเหลื่่าน่� เขาจะกลื่ับมาม่พลื่ังท่�อ่ยากสร้างสรรค์สิ�งด่ ๆ ท่�เปี็นมูลื่ค่า
ทางเศึรษฐกิจ หร่อ่สร้างสรรค์สิ�งใหม่ ๆ ให้กับช่่มช่น จังหวัด แลื่ะสังคมไทย  
แต่่เขาทำาโดยลื่ำาพังไม่ได้ เขาต้่อ่งการกลื่ไก แลื่ะท่�สำาคัญเขาต้่อ่งการตั่วช่่วย 

ผู่จั้ดการกอ่งทน่เพ่�อ่ความเสมอ่ภาคทางการศึกึษา ยงักลื่า่วอ่่กว่า กสศึ.
ไม่ได้เป็ีนกลื่ไก หร่อ่หน่วยงานท่�ม่งบปีระมาณ์มากพอ่ท่�จะดำาเนินการได้ 
ทั�วปีระเทศึ แต่่ กสศึ.เป็ีนอ่งค์กรท่�ม่ภารกิจในการปีฏิิรูปีการศึึกษา ม่ภารกิจ 
ในการพัฒนาต้่นแบบท่�เปี็นนวัต่กรรม ต้่นแบบท่�สามารถนำาไปีขยายผ่ลื่ หร่อ่
แม้กระทั�งเปี็นต้่นแบบท่�ทำาให้หน่วยงานต่่าง ๆ นำาไปีขยายผ่ลื่ต่่อ่ในอ่นาคต่ 

งานที่ี�เราจะมาร่วมที่ำากันในอีก 1 ปีขึ้้างหน้านี� 
เป้าหมายปลายที่างคือ ที่ำาให้เด้็กเยาวชนกลุ่มนี�
ส่ามารถูยืนหยัด้ พัร้อมที่ี�จะปลด้ปล่อยศักยภาพั
และพัลังขึ้องเขึ้าออกมา และในที่้ายที่ี�สุ่ด้
เขึ้าจะส่ามารถูกลับสู่่ภาวะขึ้องการใช้ชีวิต้ปกต้ิ
กลับสู่่การมีงานที่ำาเป็นกำาลังส่ำาคัญขึ้องส่ังคมไที่ย 
เป็นหัวใจขึ้องการพััฒนาเศรษฐกิจไที่ยในอนาคต้

“เหลื่่าน่�ค่อ่พัฒนาการขอ่งการใช่้ช่่มช่นเปี็นฐาน ท่�เปีลื่่�ยนจากความเส่�ยงเปี็นโอ่กาส เปีลื่่�ยนจากการ
ใช่อ้่ำานาจมาเปีน็การใหโ้อ่กาสอ่ยา่งเปีน็รูปีธีรรมท่�ส่ด” ศึ.ดร.สมพงษ ์ จิต่ระดับ ปีระธีานอ่น่กรรมการสง่เสรมิ
แลื่ะพัฒนาเยาวช่นแลื่ะปีระช่ากรวัยแรงงานนอ่กระบบ แลื่ะกรรมการบริหาร กสศึ. กลื่่าว

ศึาสต่ราจารย์ ดร.สมพงษ์ ยังกลื่่าวอ่่กว่า ภาพท่�ปีรากฏิอ่อ่กมาช่ัดเจนท่�ส่ดขอ่งการดำาเนินโครงการ 
ค่อ่ การอ่ยู่รวมกัน แลื่ะการทำางานร่วมกันขอ่งคนในช่่มช่น ซึ่ึ�งไม่สามารถแยกได้ว่าเด็กต้่อ่งเร่ยนรู้แบบหนึ�ง 
ผู่้ใหญ่ต้่อ่งเร่ยนรู้แบบหนึ�ง 

“คนทัุ�งสองกลุุม่ ค่อ ครอบครวั เครอ่ญาติ หมายความว่า การแก้ไข้ปญัหาไมส่ามารถึแยกออกจึาก
กันได้ ต้องเป็นการแก้ปัญหาแบบองค์รวม หมายถึึงการเรย้นร้แ้ลุะส่งต่อ อ้กประเด็นค่อ กระบวนการ
เรย้นร้ต้้องมก้ารออกแบบใหม ่เพื่ราะการเรย้นร้ใ้นทุศึวรรษน้�ไมไ่ด้อย้ใ่นโรงเรย้นแลุะสถึาบนัการศึกึษา
อ้กต่อไป แลุะผ่ลุการดำาเนินงานได้บอกอยา่งชดัเจึนแลุ้วว่า การออกแบบกระบวนการเรย้นร้ต้้องยดึโยง
กับปัญหา ยดึโยงกับความต้องการ ยดึโยงกับชวิ้ต แลุะต้นทุนุทุรพัื่ยากรข้องชุมชน” 

ด้วยเหต่่น่� ในปีี 2565 กสศึ. จึงได้อ่อ่กแบบกระบวนเร่ยนรู้แบบใหม่เพ่�อ่ให้ทันต่่อ่การเปีล่ื่�ยนแปีลื่ง 
ผ่่านโครงการส่งเสริมโอ่กาสทางการเร่ยนรู้แลื่ะพัฒนาทักษะเยาวช่นแลื่ะแรงงานนอ่กระบบปีี 2565

“เราด่ใจท่�เห็นหลื่าย ๆ หน่วยงานเสนอ่ตั่วเข้ามาทำางานกับกลื่่่มเปี้าหมาย โดยเฉพาะอ่ย่างยิ�งกลื่่่ม
มหาวิทยาลื่ัย ท่�ผ่่านมาเราเห็นหลื่ายมหาวิทยาลื่ัยเข้ามาม่ส่วนทำาให้ความยากลื่ำาบากขอ่งคนสะดวกสบาย 
ยิ�งขึ�น มหาวิทยาลื่ัยได้เข้ามาเปี็น ‘จุึดเช่�อม’ ท่�ทำาเกิดการเปีลื่่�ยนแปีลื่งท่�ด่ขึ�น โดยนำาความรู้ ปีระสบการณ์์ 
แลื่ะนวัต่กรรมเข้ามาช่่วยช่าวบ้านได้จริง”  

เปลี่่�ยนความเสี่่�ยงเป็นโอกาสี่
ศาสี่ตราจารย์ ดร.สี่มพงษ์์ จิตระดับ
ประธานอนุกรรมการส่่งเส่ริมและพััฒนาเยาวชนและประชากรวัยแรงงานนอกระบบและกรรมการบริหาร กส่ศ.

พัฒนากลี่ไกต้นแบบ สี่ร้างตัวช่่วยเยาวช่นแลี่ะแรงงานนอกระบบ
ดร.ไกรยสี่ ภััทราวาท
ผู้จัด้การกองทีุ่นเพืั�อความเส่มอภาคที่างการศ้กษา (กส่ศ.)

เมลี่็ดพันธุ์์์แห่่ง
การเร่ยนร้้ท่�งดงาม
ผู้้้ให่ญ่่โช่คช่ัย ลี่ิ�มประดิษ์ฐ์์
อนุกรรมการส่่งเส่ริมและพััฒนาเยาวชนและ
ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ 
กองที่นุเพืั�อความเส่มอภาคที่างการศก้ษา (กส่ศ.) 
และอด้ีต้ผู้ใหญ่บ้านหนองกลางด้ง 
จังหวัด้ประจวบคีรีขึ้ันธ์

“ในวันน่� ผ่มรูสึ้กเป็ีนเกย่รติ่อ่ยา่งยิ�งท่�เห็นผู่น้ำาอ่งค์กรช่่มช่น ผู่แ้ทนจาก
ภาครัฐ จากท้อ่งถิ�น ภาคเอ่กช่น ภาคปีระช่าสังคม แลื่ะรวมถึงสถาบันวิช่าการ 
สถาบันการศึกึษา ทก่ ๆ  ท่านท่�เข้ามารว่มในวันน่� เพราะเหน็ความสำาคัญในการ
ทำางานรว่มกบัเยาวช่น งานทั�งหมดท่�เราจะมารว่มทำากนัในอ่่ก 1 ปีขีา้งหน้าน่� 
เปี้าหมายปีลื่ายทางค่อ่ ทำาให้เด็กเยาวช่นกลื่่่มน่�สามารถย่นหยัด แลื่ะพร้อ่ม 
ท่�จะปีลื่ดปีลื่่อ่ยศึักยภาพแลื่ะพลัื่งขอ่งเขาอ่อ่กมา แลื่ะในท้ายท่�ส่ด เขาจะ
สามารถกลื่ับสู่ภาวะขอ่งการใช่้ช่่วิต่ปีกติ่ กลื่ับสู่การม่งานทำา เปี็นกำาลื่ังสำาคัญ
ขอ่งสังคมไทย เปี็นหัวใจขอ่งการพัฒนาเศึรษฐกิจไทยในอ่นาคต่”

 เน่�อ่งจาก กสศึ. ตั่�งใจจะทำางานน่�ให้เป็ีนงานระยะยาว เพราะงาน
ลื่กัษณ์ะน่�ไมส่ามารถทำาจบได้ภายในปีเีด่ยว ขณ์ะเด่ยวกัน กสศึ.ยังมเ่ป้ีาหมาย
ในการจัดทำาข้อ่เสนอ่เชิ่งนโยบายเพ่�อ่ให้การแก้ไขปัีญหาเด็กแลื่ะเยาวช่น 
นอ่กระบบให้ขยายผ่ลื่ไปีทั�วปีระเทศึ 

เราหวังเป็นอย่างยิ�งว่าโครงการน้�ไม่ใช่แค่เป็นการทุำาปีเด้ยวแลุ้ว 
สิ�นสุดกันไป แต่เราอยากเห็นความสำาเรจ็ึแลุะสามารถึนำาไปเป็นข้้อเสนอ
เชงินโยบายได้ แลุะอยากจึะเชญิชวนทุกุทุ่านทุำางานไปจึนถึึงระดับดังกลุ่าว 
เพื่่�อให้การดำาเนินงานแก้ไข้ปัญหาเด็กแลุะเยาวชนนอกระบบการศึึกษา 
สำาเรจ็ึเป็นร้ปธรรม  

ผ่้ใ้หญโ่ชคชยั ลิุ�มประดิษฐ์ ์อ่น่กรรมการสง่เสรมิแลื่ะพฒันาเยาวช่นแลื่ะปีระช่ากรวัยแรงงานนอ่กระบบ 
กอ่งทน่เพ่�อ่ความเสมอ่ภาคทางการศึกึษา (กสศึ.) กล่ื่าวต่อ่นหนึ�งในการปีระช่่มเชิ่งปีฏิิบติั่การเพ่�อ่การปีรบัปีร่ง
ข้อ่เสนอ่โครงการส่งเสริมโอ่กาสการเร่ยนรู้แลื่ะพัฒนาทักษะเยาวช่นแลื่ะแรงงานนอ่กระบบ ปีี 2565 ว่า  
ขอ่แสดงความยนิด่กบัหนว่ยจัดการเร่ยนรูทั้�ง 114 หนว่ย ท่�ผ่า่นการคัดเลื่อ่่กในปีน่ี� ถ้าเปีร่ยบเปีน็เมลื่ด็พนัธี่ ์
หน่วยจัดการเร่ยนรู้ท่กหน่วยถ่อ่เปี็นเมลื่็ดพันธี่ค์่ณ์ภาพท่�สามารถนำาไปีเพาะปีลืู่กให้งอ่กงามได้

“กว่า 114 หน่วยจะเดินทางมาถึงวันน่�ได้ ต้่อ่งผ่่านกลื่ั�นกรอ่งถึง 4 ระดับ ค่อ่ 1. การคัดกรอ่งเบ่�อ่งต้่น
จากท่มหน่นเสริมวิช่าการ  2. การพิจารณ์ากลื่ั�นกรอ่งจากผู่้ทรงค่ณ์ว่ฒิ  4 ฝ่่าย จากภาควิช่าการ ภาคปีระช่า
สังคม ภาคธี่รกิจ แลื่ะภาคส่�อ่มวลื่ช่น เปี็นการคัดสรรท่�ม่ความโปีร่งใสแลื่ะรอ่บคอ่บ 3. การพิจารณ์าจาก 
คณ์ะทำางานช่่ดเลื่็กจากภาคส่วนวิช่าการ แลื่ะ 4.  การพิจารณ์าจากคณ์ะอ่น่กรรมการฯ เปี็น 114 โครงการท่�
ม่ค่ณ์ภาพ”

อ่ย่างไรก็ต่าม แม้หน่วยจัดการเร่ยนรู้ทั�ง 114 โครงการ จะเปี็นเมลื่็ดพันธี่์ท่�ถูกคัดสรรมาแลื่้ว แต่่
กระบวนการต่่อ่จากน่�ค่อ่ การบ่มเพาะความรูใ้ห้เมล็ื่ดพันธี่ท่์�งดงามเหล่ื่าน่�มาเพาะปีลูื่กลื่งดินเพ่�อ่นำาไปีสูค่วาม
งอ่กงามในช่่มช่นสังคม  

“ปีีน่�ม่เมล็ื่ดพันธี่ใ์หม่ท่�เปี็นกล่่ื่มเยาวช่นนอ่กระบบการศึึกษา แต่่การพัฒนาแรงงานนอ่กระบบก็ยัง
เปี็นปีัจจัยสำาคัญขอ่งการลื่ดความเหล่ื่�อ่มลื่ำา เพราะหากครอ่บครัวม่อ่าช่่พ ม่รายได้เพิ�มขึ�น แน่นอ่นว่า 
ลืู่กหลื่านย่อ่มม่ความเส่�ยงท่�จะหลื่่ดอ่อ่กจากระบบการศึึกษาน้อ่ยลื่ง โครงการน่�ไม่ได้ลื่ดความเหล่ื่�อ่มลื่ำา
ทางการเรย่นรู้ให้กบัเยาวช่นนอ่กระบบแลื่ะแรงงานนอ่กระบบเท่านั�น แต่่ยงัรวมถึงกล่่ื่มผู่พิ้การ ผู่ข้าดแคลื่น
ท่นทรัพย์แลื่ะด้อ่ยโอ่กาสอ่่�น ๆ เพ่�อ่ให้คนเหลื่่าน่�หลื่่ดพ้นจากความท่กข์ยาก ม่ค่ณ์ภาพช่่วิต่ด่ขึ�น ซึ่ึ�งตลุอด
ระยะเวลุา 10 เด่อนข้องการทุำาโครงการ หน่วยจัึดการเรย้นร้ไ้มไ่ด้ทุำางานเพื่ย้งลุำาพื่งั แต่ยงัมพ้ื่้�เลุ้�ยงภาค 
ทุ้มหนุนเสรมิวิชาการมาสรา้งกระบวนการเรย้นร้ร้ว่มกัน เพื่่�อช่วยกัน ‘บม่เพื่าะ’ เมล็ุดพื่นัธ์ุด้ ๆ เหลุ่าน้� 
ใหแ้ตกหน่อต่อยอดแลุะข้ยายผ่ลุไปส้่ชุมชนสังคมอ่�นต่อไป”  
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การออกแบบการเรียนรู้
ไม่ใช่สู่ต้รส่ำาเร็จ

การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ ที่ี�ผ่านมามักที่ำาภายใต้้สู่ต้รส่ำาเร็จ
คือคิด้มาแล้วว่า จะให้กลุ่มคนเหล่านั�นเรียนรู้อะไร ด้้วยกระบวนการและวิธีแบบไหน 

 แต้่ในส่ถูานการณ์์ปัจจุบัน การออกแบบการเรียนรู้แบบเด้ิมใช้ไม่ได้้อีกต้่อไป 
เพัราะยังมีเด้็กและเยาวชนอีกกว่าล้านชีวิต้ถููกผลักออกนอกระบบ

และพัวกเขึ้าต้้องการกระบวนการเรียนรู้รูปแบบใหม่ 

รองศึาสตราจึารย ์ดร.ลุ่อชัย ศึรเ้งินยวง ผ่้อ้ำานวยการศึน้ยจิ์ึตปัญญา
ศึึกษา มหาวิทุยาลัุยมหิดลุ อนุกรรมการส่งเสริมแลุะพื่ัฒนาเยาวชนแลุะ
ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ กลื่่าวต่อ่นหนึ�งในเวท่เสวนา เร่�อ่ง หลัื่กการ
สำาคัญแลื่ะแนวทางดำาเนินงานด้านเยาวช่นนอ่กระบบ การศึึกษาแลื่ะการสร้าง
กระบวนการเร่ยนรู้ร่วม จัดการเร่ยนรู้ในระดับพ่�นท่�/จังหวัด (กรณ์่ศึึกษา) ว่า 
กิจกรรมการพัฒนาเด็กแลื่ะเยาวช่นเหลื่่าน่�ถ่อ่เปี็นการสร้างช่าติ่ เปี็นการร่วม
ทำาบ่ญ เพราะยังม่เด็ก ๆ อ่่กมากมายท่�ยังต้่อ่งการความช่่วยเหลื่่อ่จากภาครัฐ 
ขณ์ะท่�ปัญหาทุ้�เกิดข้ึ�นกับเด็กนอกระบบมค้วามยากแลุะซึ่ับซึ่้อน โดยลุำาดับ
แรกต้องเข้า้ใจึนิยามข้องคำาว่า ‘เด็กนอกระบบ’ มเิชน่นั�นการทุำางานจึะเสรจ็ึ 
แต่ไมส่ำาเรจ็ึ โดยมองว่าระยะยาว เยาวชนจึะต้องมค้วามสุข้แลุะดำาเนินชวิ้ต
ต่อไปได้อยา่งมค้ณุ์ภาพื่

กำ�ร้เรี้ยนร้้้ตั้องย่ดหย่่นแลัะตั้องตั่อเน่�อง

รอ่งศึาสต่ราจารย์ ดร.ลื่อ่่ช่ยั ยกตั่วอ่ยา่งนทิานเก่�ยวกับช่ายพายเร่อ่หาปีลื่า 
ท่�มอ่งเห็นผ่ลื่ไม้อ่ยู่ในนำาแลื่ะคิดว่าเปี็นปีลื่า ก่อ่นตั่ดสินใจกระโดดลื่งไปีในนำา 
เพ่�อ่จับปีลื่า

 “พอ่กระโดดลื่งไปี ก็ไม่เจอ่ปีลื่า ดำานำาหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอ่ ไม่นานก็ม่เร่อ่
หาปีลื่าอ่่กลื่ำาพายเข้ามา เห็นนำากระเพ่�อ่มนึกว่าเป็ีนปีลื่า เลื่ยแทงฉมวกลื่งไปี 
จนช่ายหาปีลื่าต่าย ก็เหม่อ่นกับการทำางาน ในช่่วงเริ�มต้่น หากเข้าใจไม่ถูกต้่อ่ง 
นอ่กจากงานจะไม่สำาเร็จ เพราะมัวไลื่่ต่ามเงา ส่ดท้ายอ่าจเกิดการสูญเส่ยได้”

ทั�งน่� รอ่งศึาสต่ราจารย ์ดร.ล่ื่อ่ช่ยั ยงักลื่า่วอ่่กว่า กระบวนการเรย้นร้ต้้อง
ยด่หยุน่แลุะต้องใชเ้วลุาต่อเน่�องในการทุำางาน วิธก้ารต้องหลุากหลุาย ข้ณ์ะทุ้�
คนทุำางานต้องอดทุน เปิดกว้าง แลุะมองภาพื่รวม พื่รอ้มเข้้าใจึ รบัฟังั แลุะ 
ให้โอกาส รวมทัุ�งต้องไม่ติดกรอบการประเมินตามกระแสหลัุก แต่ควรมอง

ชวิ้ตเด็กนอกระบบจึากเหตุปัจึจัึยทุ้�ซึ่ับซึ่้อน เพราะปีัญหาท่�เกิดขึ�นม่ทั�งได้รับ
ผ่ลื่กระทบจากความเหลื่่�อ่มลื่ำาทางการศึึกษา ความร่นแรงในครอ่บครัว นำาไปีสู่
การใช่ย้าเสพติ่ด ดังนั�นทางอ่อ่กก็จะไม่สำาเรจ็รูปี  ท่�สำาคัญการทำางาน ต้่อ่งไมม่อ่ง
ปีัญหาเช่ิงเด่�ยว จะทำาให้ไม่เกิดการเช่่�อ่มโยง แลื่ะมอ่งไม่เห็นศึักยภาพเยาวช่น 

“ถ้าเข้าใจความซึ่ับซึ่้อ่นจะไม่ติ่ดกับดักการอ่อ่กแบบกิจกรรมการเร่ยนรู้ 
แต่่จะอ่อ่กแบบให้เหมาะกับกล่่ื่มเป้ีาหมาย เพราะการค้นพบตั่วเอ่งขอ่งเด็กจะ
ทำาใหเ้ขาเห็นคณ่์ค่าแลื่ะศัึกยภาพตั่วเอ่ง ฉะนั�น เปา้หมายการพื่ฒันาการศึกึษา
เด็กนอกระบบ การจัึดการศึกึษาต้องเช่�อมโยงกับตัวเยาวชน แลุะสอดคลุ้อง
กับธรรมชาติ ไม่ใช่ร้้เฉพื่าะวิชา ข้ณ์ะทุ้�เส้นทุางการพื่ัฒนาก็ไม่จึำาเป็นต้อง 
พื่าเด็กเข้้าส้่ระบบ แต่เป็นการศึกึษาทุ้�ทุำาใหเ้กิดการเรย้นร้ ้พื่รอ้ม ๆ กับการ
ประคับประคองให้ร้้จัึกแลุะค้นหาตัวเองได้ จึนพื่ึ�งตัวเองได้ในทุ้�สุด ดังนั�น
กระบวนการปีระคับปีระคอ่งจึงสำาคัญมาก ค่อ่ต้่อ่งยด่หย่่น ท่าท่การทำางานต้่อ่ง
ม่่งมั�น จริงใจ เช่่�อ่มั�นในตั่วเด็ก ม่ท่าท่ขอ่งความรัก โดยกระบวนการไม่สามารถ
ทำางานเชิ่งเด่�ยวได้ ต้่อ่งทำางานแบบเครอ่่ข่าย ใช้่ทก่มิติ่ขอ่งพ่�นท่�ให้เป็ีนปีระโยช่น์”

การทำางานกับเด็กนอ่กระบบ เด็กหลื่ังห้อ่ง ปีัญหาค่อ่ ครูไม่เห็น เด็กไม่ม่
ช่่อ่งทางส่�อ่สาร อ่าจม่ปีัญหาครอ่บครัว การใช่้ความร่นแรง ยาเสพติ่ด ทำาให้เด็ก
เหลื่่าน่�เดินอ่อ่กจากระบบ เด็กหลื่ายคนม่ศึักยภาพในการใช่้ช่่วิต่มากกว่าเด็กใน
ระบบ ขณ์ะท่�เด็กหลื่ายกล่่ื่มท่�ม่ปีัญหายังไม่ร่นแรง หากสามารถเข้าถึงหน่วย
จัดการเร่ยนรู้ได้ง่าย อ่ย่างเช่่นในแพลื่ต่ฟอ่ร์มอ่อ่นไลื่น์ ก็จะสามารถเปี็นตั่วช่่วย
ได้อ่่กทางหนึ�ง

ทั�งน่� เสนอ่แนะให้ 114 หน่วยจัดการเร่ยนรู้ สร้างพ่�นท่�ให้เกิดการ
เปีลื่่�ยนแปีลื่งแก่เด็กเยาวช่น ผู่ด้้อ่ยโอ่กาส โดยเริ�มการเปีล่ื่�ยนแปีลื่งจากพ่�นท่�เล็ื่ก ๆ  
ไปีสูภ่าพใหญ ่ อ่ยากให้จริงจังกับการทำาความเข้าใจความซึ่ับซึ่้อ่น ซึึ่�งต้่อ่งอ่าศึัย
ความอ่ดทน การเร่ยนรู้แลื่ะสะสมปีระสบการณ์์ นำาไปีสู่การขับเคลื่่�อ่นสังคม 
ทำาให้เด็ก ๆ ท่�เคว้งคว้างกลื่ับมาสู่เส้นทางท่�สดใส อ่ยากให้กำาลื่ังใจแลื่ะยินด่เปี็น
เพ่�อ่นร่วมทาง

กำำ�หนดเป้้�หม�ย แลั้วเด่นไป้ในทิ่ศทิ�งเดียวกำัน

พรเทพ เจรญิผลจันทร ์บรษัิัท เบทาโกรจำากัด (มหาชน) ผ้�ทรงคุณุวุุฒิ ิ
กสศ. กลื่่าวว่า หลื่ักสำาคัญขอ่งการทำาโครงการน่� ค่อ่ การคิดท่�เป็ีนระบบ แลื่ะ
การตั่�งเปี้าหมาย หน่วยจัดการเร่ยนรู้ต้่อ่งพูดค่ยกับช่่มช่น เพราะถ้าเข้าใจ 
เปี้าหมายไปีในทิศึทางเด่ยวกัน จะสามารถหาแนวทางท่�ต่อ่บโจทย์ไปีในทาง
เด่ยวกันได้ เพ่�อ่ดึงความร่วมม่อ่ท่กภาคส่วน

“อ่ยากให้ท่กคนเข้าใจเป้ีาหมาย เข้าใจโจทย์เด่ยวกัน แลื่ะค้นหาวิธีก่าร
ทำางาน เพราะระหว่างทางยังม่พ่�เลื่่�ยง ม่ช่่ดเคร่�อ่งม่อ่ พร้อ่ม ๆ กับการมอ่ง 
ความเส่�ยง หากต้่อ่งหย่ดเพ่�อ่ปีรบัเปีลื่่�ยนการทำางานกต้็่อ่งพรอ้่ม ทำาไปีเรย่นรูไ้ปี 
โดยระหว่างทางหน่วยจัดการเรย่นรูต้้่อ่งดูใหร้อ่บด้านว่า โครงการท่�ทำาต่อ่บโจทย์ 
สิ�งแวดลื่อ้่ม สข่ภาพ ช่่มช่นด้วยหรอ่่ไม ่มอ่งทั�งผ่ลื่บวกแลื่ะลื่บเพ่�อ่ใหเ้ดินต่่อ่ไปีได้ 
เพราะท้ายท่�สด่เม่�อ่ทน่หมดไปี แต่่ความรูย้งัคงอ่ยู่แลื่ะเปีน็ปีระโยช่นต่์่อ่ช่่มช่น”

หลื่กัการทำางานต้่อ่งมค่วามเขา้ใจช่่มช่น วัฒนธีรรม อ่าช่่พ พรอ้่มกับค้นหา
บ่คคลื่ท่�เปี็นแกนหลื่ักในช่่มช่น ไม่ว่าจะเปี็นผู่้นำาทางความคิด คนท่�เปี็นท่�นับถ่อ่ 
ปีราช่ญ์ช่่มช่น พร้อ่มเช่ิญช่วนเข้ามาม่ส่วนร่วม หร่อ่ทำาความเข้าใจแลื่ะดึงมา 
ขับเคลื่่�อ่นโครงการร่วมกัน

ในสว่นขอ่งกระบวนการเรย่นรู ้เปีน็สิ�งท่�หน่วยจัดการเรย่นรูต้้่อ่งแสวงหา 
สามารถนำาแนวคิดการเรย่นรู ้รบัฟังปีญัหาขอ่งเยาวช่นนอ่กระบบไปีปีรบัใช่ก้บั
แรงงานนอ่กระบบได้ ท่�สำาคัญต้่อ่งลื่งพ่�นท่� ดวิูธีก่ารทำางานในช่่มช่น แยกปีระเภท
คนในช่่มช่น แยกความต้่อ่งการพ่�นฐาน แลื่ะมอ่งหาคนสำาคัญในพ่�นท่�ช่่วยสร้าง
การเร่ยนรู้ช่่มช่น โดยสิ�งท่�ต้่อ่งทำาค่อ่ การทำาความรู้จักช่่มช่น วัฒนธีรรม แลื่ะ
เช่่�อ่มโยงไปีหาคำาต่อ่บ เพ่�อ่ใหเ้กดิการพฒันาต่่อ่ยอ่ดไปีสูก่ารสร้างอ่าช่พ่ต่่อ่ไปี  

ถู้าเขึ้้าใจความซัับซั้อน จะไม่ต้ิด้กับด้ักการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้
แต้่จะออกแบบให้เหมาะส่มกับกลุ่มเป้าหมาย เพัราะการค้นพับต้ัวเองขึ้องเด้็ก
จะที่ำาให้เห็นคุณ์ค่าและศักยภาพัขึ้องต้ัวเอง เป้าหมายในการพััฒนาการศ้กษา
เด้็กนอกระบบ ต้้องเชื�อมโยงกับต้ัวเยาวชน ส่อด้คล้องธรรมชาต้ิ
ไม่ใช่รู้เฉพัาะวิชา ขึ้ณ์ะที่ี�เส่้นที่างการพััฒนาก็ไม่จำาเป็นต้้องพัาเด้็กเขึ้้าสู่่ระบบ 
แต้่เป็นการศ้กษาที่ี�ที่ำาให้เกิด้การเรียนรู้ พัร้อม ๆ กับการประคับประคอง
ให้เขึ้ารู้จักและค้นหาต้ัวเองได้้ พ้ั�งต้ัวเองได้้ในที่ี�สุ่ด้

อยากให้ทีุ่กคน เขึ้้าใจเป้าหมาย เขึ้้าใจโจที่ย์เด้ียวกัน
และค้นหาวิธีการที่ำางาน เพัราะระหว่างที่างยังมี
พีั� เลี�ยง ชุด้เครื�องมือ พัร้อม ๆ กับการมอง
ความเส่ี�ยง หากต้้องหยุด้เพืั�อปรับเปลี�ยนก็ต้้องพัร้อม 
ที่ำาไปเรียนรู้ไป โด้ยระหว่างที่างหน่วยจัด้การเรียนรู้
ต้้องดู้ให้รอบด้้านว่า โครงการที่ี�ที่ำาต้อบโจที่ย์ 
ส่ิ�งแวด้ล้อม สุ่ขึ้ภาพั ชุมชน ด้้วยหรือไม่ 
มองที่ั�งผลบวกและลบเพืั�อให้เด้ินต้่อไปได้้ 
เพัราะที่้ายที่ี�สุ่ด้เมื�อทีุ่นหมด้ไป แต้่ความรู้ยังคงอยู่
และเป็นประโยชน์ต้่อชุมชนต้่อไป
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โลกยุคใหม่ ไม่ต้้องการ ‘ฮีีโร่’ คนเด้ียว

ที่ี�ผ่านมาในเวลามีวิกฤต้
เราต้้องการพัระเอกขึ้ี�ม้าขึ้าว
มาช่วยพัวกเรา แต้่โลกยุคใหม่
ฮีีโร่ไม่ได้้มีคนเด้ียวอีกต้่อไป 
ทีุ่กวันนี�ฮีีโร่ต้้องมาเป็นที่ีม
จ้งจะช่วยกันออกจากวิกฤต้ 
และทีุ่กที่่านก็คือฮีีโร่ที่ี�ถููกเลือก
ให้มาช่วยกันแก้วิกฤต้ครั�งนี�

ดร.สี่มคิด แก้วทิพย์
ผู้จัด้การโครงการส่่งเส่ริมโอกาส่ที่างการเรียนรู้และ
พััฒนาที่ักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ

เราทั�งหลื่ายกำาลื่ังอ่ยู่ในห้วงวิกฤต่ ท่ามกลื่างวิกฤต่น่�จะม่ลูื่กหลื่านเด็ก ๆ กระทั�งผู่้ใหญ่  
โดยเฉพาะคนท่�อ่่อ่นแอ่แลื่ะเปีราะบาง ยงัไม่ได้รบัความเป็ีนธีรรม ไมไ่ด้รบัสทิธีแิลื่ะโอ่กาส อ่ยูใ่น
สภาพแวดลื่้อ่มท่�ไม่เอ่่�อ่ ม่ช่่วิต่ท่�ยากลื่ำาบาก 

โครงการน่�เปีร่ยบเสม่อ่นกับเรากำาลื่ังช่่วยคนท่�กำาลื่ังจะจมนำา ทำาอ่ย่างไรเราจะช่่วยให้เขา
ลื่่กขึ�นมาพัฒนาศึักยภาพหร่อ่ฝ่ึกว่ายนำาได้ด้วยต่นเอ่ง แลื่ะเราจะเปี็นผู่้ฝ่ึกเขาได้อ่ย่างไร 

ผ่มรู้สึกยินด่แลื่ะช่่�นช่มท่านท่�ส่งโครงการเข้ามา ค่อ่ กลื่่่มคนท่�ม่จิต่เมต่ต่า ม่ความกร่ณ์า 
ท่�จะกู้ช่่วิต่ แลื่ะกู้สังคมให้ผ่่านพ้นวิกฤต่ แลื่ะการท่�จะอ่อ่กจากวิกฤต่ได้ต้่อ่งอ่าศัึยเคร่�อ่งม่อ่ 
การเร่ยนรู้ท่�เกิดจากการร่วมกันปีฏิิบัติ่การโดยม่พ่�เลื่่�ยง หร่อ่คนท่�เข้าใจมาช่่วยกันระดมกำาลัื่ง 
ในการสร้างการเร่ยนรู้ แลื่ะเช่่�อ่มโยงเคร่อ่ข่าย หากเราร่วมม่อ่กันจริงจังแลื่ะเร่งด่วน พลื่ังการ
เร่ยนรู้ร่วมจะนำาไปีสู่ระบบนิเวศึการเร่ยนรู้ใหม่ ๆ เพราะถ้าเราช่้า อ่าจจะสร้างความสูญเส่ย 
เพราะคนกำาลื่ังจะจมนำา ถ้าเราคิดช่้าไปีนิดเด่ยวก็จะเกิดความเส่ยหายมาก

ท่�ผ่่านมาในเวลื่าม่วิกฤต่ เราต้่อ่งการพระเอ่กข่�ม้าขาวมาช่่วยพวกเรา แต่่โลื่กย่คใหม่ 
ฮีโ่รไ่มไ่ด้มค่นเด่ยวอ่่กต่่อ่ไปี ทก่วันน่�ฮีโ่รต้่่อ่งมาเปีน็ท่ม จึงจะช่ว่ยกนัอ่อ่กจากวิกฤต่ แลื่ะทก่ท่าน 
ก็ค่อ่ฮี่โร่ท่�ถูกเลื่่อ่กให้มาช่่วยกันแก้วิกฤต่ครั�งน่� เราพยายามอ่่านความตั่�งใจขอ่งผู่้เสนอ่โครงการ 
ท่�คิดว่ามันเปี็นไปีได้ แลื่ะเลื่่อ่กให้มาเปี็นเพ่�อ่นร่วมทางในการแก้วิกฤต่ร่วมกัน 

ด้วยความเช่�อมั�นว่า เราจึะเป็นโอกาสข้องกันแลุะกันในการเป็น ‘ฮี้โร่’ ช่วยกันลุด 
ความเหลุ่�อมลุำาใหส้ังคมไทุย  

ที่ัศนะหัวหน้าพีั� เลี�ยง 5 ภาค

ค้น้ห�กำลั่ม่เป้้�หม�ยทิี�ใช่่...
‘หน่วยจัดการเร่ยนรู้’ ไม่ใช่่โรงเร่ยน ท่�ม่กล่่ื่มเปี้าหมายมานั�งรอ่ 

ไม่ใช่่มหาวิทยาลื่ัยท่�ม่นักศึึกษามานั�งรอ่ให้เราสอ่น แลื่ะไม่ใช่่หน่วยงาน 
ท่�จะต้่อ่งไปีช่วนคน 20 คนมานั�งอ่บรมเพ่�อ่พัฒนาทักษะอ่าช่่พแลื่ะการ
เรย่นรู ้แต่่ค่อ่กลื่่ม่คนท่�ไมม่ค่วามพรอ้่ม ทั�งเวลื่า เศึรษฐกจิ แลื่ะอ่งค์ความรู้ 
ฉะนั�นสิ�งแรกท่� ‘หน่วยจัดการเร่ยนรู้’ ต้่อ่งทำา ค่อ่ ค้นหาคนกลื่่่มน่�ให้เจอ่ 
แลื่ว้ไปีทำาความรูจั้กเขาให้มากท่�สด่ ใหเ้ขาไว้วางใจท่�จะทำางานรว่มกบัเรา
เม่�อ่เขาเริ�มไว้ใจแลื่ว้ต้่อ่งไมม่อ่งเขาเปีน็กลื่่ม่เปีา้หมายท่�ต้่อ่งได้รบัการพฒันา 
แต่่ต้่อ่งทำาให้เขาล่ื่กขึ�นมาเปี็นเจ้าภาพในการจัดการเร่ยนรู้ในมิติ่ต่่าง ๆ 
ด้วยต่นเอ่ง เพ่�อ่ในอ่นาคต่เขาจะสร้างการเรย่นรูใ้ห้กบัคนในช่่มช่นต่่อ่ไปี

ส�ยพิ่�นอ�ชี่พิ่ ส�ยพิ่�นแห่งกำ�ร้เรี้ยนร้้้
‘สายพานอ่าช่่พ’ เปี็นกระบวนการเร่ยนรู้ 

สำาคัญท่�หน่วยจัดการเร่ยนรู้ต้่อ่งม่ แลื่ะต้่อ่งทำาให้ 
กลื่่ม่เปีา้หมายมอ่งเหน็ภาพสายพานการเรย่นรูตั้่�งแต่่
ต้่นนำา กลื่างนำา ปีลื่ายนำา เช่่น 1. ปีลูื่กฝ่้ายท่�ต้่อ่ง 
เต่รย่มพ่�นท่� เต่รย่มดินแลื่ะการปีลื่กู 2. การเขน็ฝ่า้ย 
ค่อ่ การแยกเมล็ื่ดกบัป่ียฝ่า้ยเพ่�อ่นำาฝ่า้ยไปีทำาเสน้ฝ่า้ย 
3. การย้อ่มส่จากวัต่ถ่ดิบจากในช่่มช่น 4. การทอ่  
ท่�ต้่อ่งมอ่งถึงภูมิปีัญญาท่�ม่ทักษะในการทอ่แลื่ะ 
การสร้างลื่วดลื่าย 5. การแปีรรูปี เพ่�อ่เพิ�มมูลื่ค่า  
การอ่อ่กแบบ การตั่ดเย็บ แลื่ะ 6. การจำาหน่าย  
เหล่ื่าน่�ค่อ่สิ�งท่�หน่วยจัดการเร่ยนรู้ต้่อ่งสร้างการ 
เร่ยนรู้ให้กลื่่่มเปี้าหมายมอ่งเห็นความสัมพันธี์แลื่ะ
เช่่�อ่มโยงกันทั�งระบบ

พีิ่ร้ะมด่แห่งกำ�ร้เรี้ยนร้้้
การเรย่นในหอ้่งเรย่นอ่ยา่งเด่ยวส่งผ่ลื่ต่่อ่การ

เร่ยนรู้น้อ่ยท่�ส่ด เพ่ยง 10 เปีอ่ร์เซึ่็นต์่เท่านั�น ดังนั�น
การอ่อ่กแบบกระบวนการเรย่นรูต้้่อ่งให้ความสำาคัญ
กับการเร่ยนแบบ Active Learning แลื่ะสอ่ดแทรก
ด้วย Passive learning ใหก้ลื่่ม่เป้ีาหมายได้เรย่นรูจ้าก
การลื่งม่อ่ปีฏิิบัติ่จริง แลื่ะเม่�อ่เขาลื่งม่อ่ปีฏิิบัติ่กัน
เปี็นกล่่ื่ม เขาจะสามารถถ่ายทอ่ดแลื่ะแลื่กเปีลื่่�ยน
ความรู้ซึ่ึ�งกันแลื่ะกัน สิ�งน่�ค่อ่ความคาดหวังสูงส่ดท่� 
กสศึ.อ่ยากให้เกิดขึ�น นั�นค่อ่ การอ่อ่กแบบกระบวนการ
เร่ยนรู้ท่�นำาไปีสู่การลื่งม่อ่ทำา การถ่ายทอ่ดความรู้  
ท่�สามารถยกระดับไปีสู่การถกเถ่ยง แลื่กเปีลื่่�ยน 
การเร่ยนรู้ต่่อ่ไปี

‘บร่้ห�ร้จััดกำ�ร้โค้ร้งกำ�ร้’ 
กำร้ะบวนกำ�ร้เรี้ยนร้้้ส่้ผลัลััพิ่ธ์์ทิี�พึิ่งป้ร้ะสงค์้

‘การบริหารจัดการโครงการ’ เปี็นอ่่กหนึ�ง
ความรู้สำาคัญท่�หน่วยจัดการเร่ยนรู้ต้่อ่งเร่ยนรู้เพ่�อ่
ให้การดำาเนินโครงการปีระสบผ่ลื่สำาเร็จต่ามท่�ตั่�งไว้
การบริหารจัดการโครงการแบ่งเปี็น 3 ระยะ ค่อ่ ช่่วง
ต้่นนำา ค่อ่ การค้นหาแลื่ะวิเคราะห์กลื่่่มเปี้าหมายท่� 
แท้จริง ด้วยการวิเคราะห์ให้เห็นฐานช่่มช่น ระบบ
นิเวศึช่่มช่นท่�กล่่ื่มเป้ีาหมายอ่าศึัยอ่ยู่ เพ่�อ่นำามาใช้่
อ่อ่กแบบการจัดการเรย่นรูท่้�เหมาะสม สอ่ดคล้ื่อ่งกับ
กลื่่ม่เปีา้หมาย ช่ว่งกลื่างนำา ค่อ่ กระบวนการติ่ดต่าม
หนน่เสริมให้กล่่ื่มเป้ีาหมายเกิดการเรย่นรูแ้ลื่ะพัฒนา
ต่นเอ่งไปีสู่ทางเล่ื่อ่กอ่าช่่พต่่าง ๆ ให้ด่ขึ�น หร่อ่การ
เช่่�อ่มโยงกับภาค่เคร่อ่ข่ายท่�เก่�ยวข้อ่ง ช่่วงปีลื่ายนำา 
ค่อ่ การสร่ปีบทเรย่น การปีระเมนิผ่ลื่การทำางาน หรอ่่
ผ่ลื่ลื่ัพธีก์ารเปีลื่่�ยนแปีลื่งต่่าง ๆ เพ่�อ่ต่อ่บว่า ส่ดท้าย
สิ�งท่�หน่วยจัดการเร่ยนรู้ทำามาต่ลื่อ่ดระยะเวลื่าการ
ทำาโครงการสามารถต่อ่บวัต่ถป่ีระสงค์แลื่ะได้ผ่ลื่ลื่พัธี์
ต่ามท่�ตั่�งไว้หร่อ่ไม่

เรี้ยนร้้้น่เวศ ธ์ร้ร้มช่�ต่ั เศร้ษฐก่ำจัฐ�นช่่มช่นเพ่ิ่�อกำ�ร้จัดักำ�ร้ตันเอง
การอ่อ่กแบบการเรย่นรูท่้�ด่ต้่อ่งมอ่่งค์ปีระกอ่บท่�สมัพนัธีก์นัทั�งทรพัยากรธีรรมช่าติ่ 

วัฒนธีรรม แลื่ะเศึรษฐกิจ เหม่อ่นหิน 3 เส้า หินก้อ่นแรก : ทรัพยากรธีรรมช่าติ่ เปี็นฐาน
การผ่ลิื่ต่ขอ่งช่่มช่น หร่อ่เป็ีนฐานการผ่ลิื่ต่ขอ่งผู่้ด้อ่ยโอ่กาส หินก้อ่นสอ่ง : วัฒนธีรรม 
เปีน็ ‘ปีญัญา’ โดยสมัพนัธีก์บัทรพัยากรธีรรมช่าติ่กบัการผ่ลื่ติ่ หรอ่่ช่่ดความรูท้างวัฒนธีรรม 
หร่อ่โครงสร้างการจัดการต่นเอ่งทางวัฒนธีรรม หินก้อ่นสาม : เศึรษฐกิจ ท่�ม่ทั�งการผ่ลื่ิต่ 
การแลื่กเปีลื่่�ยน การบริโภค แลื่ะการจำาหน่าย โดยใช่้ทรัพยากรธีรรมช่าติ่ นิเวศึปีัญญา 
แลื่ะท่นวัฒนธีรรมเปี็นฐาน

ทั�งหมดเปีน็อ่งค์ปีระกอ่บท่�จะทำาผู่ด้้อ่ยโอ่กาสหรอ่่ผู่ข้าดแคลื่นทน่ทรพัยไ์ด้เรย่นรู้
การจัดการต่นเอ่งได้อ่ย่างม่ศึักดิ�ศึร่

หัวหน้�พีิ่�เลัี�ยง
ภ�ค้ใตั้

หัวหน้�พีิ่�เลัี�ยง
ภ�ค้เหน่อ ภ�ค้ตัะวนัตักำ

หัวหน้�พีิ่�เลัี�ยงภ�ค้ตัะวนัออกำเฉีียงเหน่อ หัวหน้�พีิ่�เลัี�ยงภ�ค้กำลั�ง ภ�ค้ตัะวนัออกำ  
แลัะภ�ค้ตัะวนัตักำ

หัวหน้�พีิ่�เลัี�ยงภ�ค้เหน่อ 

ส่มพังษ์ หลีเคราะห์

มัส่ยา คำาแหง ชีวัน ขึ้ันธรรม ชิษนุวัฒน์ มณ์ีศรีขึ้ำา

ผศ.ด้ร.สุ่วิชาน พััฒนาไพัรวัลย์

แบ่งเป็นช่วง (Phase)
เรียนรู้ • รอบคอบ • ระมดัระวงั

แนวทาง
การหนุนเสริม
ทางวชิาการ

ทําให้ชัด
ทางความคิดร่วมกัน

เตรียมคณะทํางาน “ทุกส่วน”
• พร้อมต่อการเรียนรู้ 
 สู่การเปลี่ยนแปลง    
“คุณค่า วธีิคิด (Mindset)”

เตรียมระบบสนับสนุน
• ที่ยืดหยุ่น
• ตอบสนอง
• บรรลุเป้าหมาย 

ผลการดําเนินการ
(Performance)

ความสอดคล้อง
ต้องกัน

(Conformance)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ช่วง 1 ช่วง 2 เขียนรายงาน

ภาษา ท่าที วถิี ลีลา บรรยากาศ คาดหวงั เรียนรูไ้ปด้วยกัน ร่วมสร้างอนาคต 

คน งาน

เงนิ

ความ
คิด 1

ความ
คิด 2

ความ
คิด 3

ความ
จริง 1

ความ
จริง 2

ความ
จริง 3

ความ
รู้ 1

ความ
รู้ 2

ความ
รู้ 3

ออกแบบ

ออกแบบ 2

ออกแบบ 3

แผน

แผน 2

แผน 3

= เหตุ-ผล
 หลัก-ฐาน
 เช่ือม-โยง

ไปตลอด
ไม่รู้จบ

ชัด

จริง

ทํา • กลุ่มเป้าหมาย
• รูปธรรม

ใช่ 

นโยบาย
Model

ช้ีแจงโครงการฯ • รายงานความก้าวหน้า คร้ังที่ 1
• ออกแบบแผนการไปต่อ ใน Phase 2

• รายงานความก้าวหน้า คร้ังที่ 2 • เวทีปิดโครงการ

• Workshop 
 เรียนรู้ร่วม คร้ังที่ 1 • ถอดบทเรียนระดับประเทศ

• หนุนเสริมระดับภูมภิาค
• ถอดบทเรียนภูมภิาค

ระดับชุมชน ระดับประเทศระดับภูมภิาค

งบประมาณ      ภาคี-ผู้ทรงคุณวฒุิ       การส่ือสารเพือ่การเปลี่ยนแปลง

เยี่ยมเยือน-หนุนเสริม ต่อเน่ือง อย่างใกล้ชิด
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เครื�องมือพััฒนา
ขึ้้อเส่นอโครงการ

Learning
Tool

‘ส่เปกต้รัม’
เค้ร่้�องม่อวเ่ค้ร้�ะห์เด็กำสำ�หรั้บ
กำ�ร้ออกำแบบกำร้ะบวนกำ�ร้เรี้ยนร้้้

การปรับปรุงขึ้้อเส่นอโครงการ

เม่�อ่พูดถึงเด็กนอ่กระบบ หร่อ่แม้แต่่กล่่ื่มเด็กด้อ่ยโอ่กาสขาด 
ท่นทรัพย์ เราไม่ม่ทางรู้เลื่ยว่า บ่คลื่ิก หน้าต่า ท่าทาง การแสดงอ่อ่กพวก
เขาเปี็นอ่ย่างไร 

ซึ่ึ�งจากกระบวนการทำางานด้านเด็กแลื่ะเยาวช่นมาอ่ย่างยาวนาน
ขอ่ง รองศึาสตราจึารย์ ดร.ลุ่อชยั ศึรเ้งินยวง ผ่้อ้ำานวยการศึน้ยจิ์ึตปัญญา
ศึกึษา มหาวิทุยาลัุยมหดิลุ อนุกรรมการสง่เสรมิแลุะพื่ฒันาเยาวชนแลุะ
ประชากรวัยแรงงานนอกระบบ ได้ค้นพบเคร่�อ่งมอ่่สำาคัญสำาหรบัวิเคราะห์
ลื่ักษณ์ะกลื่่่มเด็กท่�เร่ยกว่า สเปีกต่รัม (Spectrum)

‘สเปีกต่รัม’ เหลื่่าน่�เปีร่ยบเสม่อ่นธีรรมช่าติ่ขอ่งปีัญหาท่�ทำาให้เกิด
เหต่่สภาวะแต่กต่่างกัน แลื่ะทางอ่อ่กขอ่งการแก้ไขปัีญหาเหลื่่าน่�ก็ย่อ่ม 
แต่กต่่างกัน 

สี่่ฟ้า้ ค่อ่เด็กในระบบ สี่่เขี่ยว ค่อ่เด็กท่�อ่ยู่ในโรงเร่ยน แต่่เด็กเปี็น
เด็กท่�อ่ยู่หลื่ังห้อ่ง เปี็นเด็กท่�ตั่วอ่ยู่ในโรงเร่ยนแต่่ใจอ่ยู่นอ่กโรงเร่ยน ไม่ได้
เปี็นส่วนหนึ�งขอ่งโรงเร่ยน เด็กกลื่่่มน่�ม่ความหลื่ากหลื่ายมาก บางคนต้่อ่ง

Spectrum

2 วนัขึ้องการประชมุเชงิปฏิบิตั้กิารเพืั�อการปรบัปรงุขึ้อ้เส่นอโครงการส่ง่เส่รมิโอกาส่ที่างการเรยีนรู้และพััฒนา
ที่ักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบ ปี 2565 ซั้�งจัด้ขึ้้�นที่ี�อาคารอิมแพ็ัคฟอรั�ม เมืองที่องธานี นอกจากจะที่ำาให้
หน่วยจัด้การเรียนรู้ที่ั�ง 114 หน่วย ทีี่�เขึ้้าร่วมกระบวนการเรียนรู้เกิด้ความรู้ความเข้ึ้าใจในกระบวนการด้ำาเนิน
โครงการแล้ว ยังได้้เรียนรู้ชุด้เครื�องมือ การออกแบบกิจกรรมการด้ำาเนินโครงการ ที่ำาให้หน่วยจัด้การเรียนรู้
ส่ามารถูปรับปรุงขึ้้อเส่นอโครงการให้ส่อด้คล้องกับเป้าหมายและผลลัพัธ์ที่ี�ต้ั�งไว้

สำาหรับการปีรับปีร่งข้อ่เสนอ่โครงการในครั�งน่� ท่มหนน่เสริมทางวิช่าการ หร่อ่ท่มพ่�เลื่่�ยงภาคต่่าง ๆ  ได้อ่อ่กแบบกระบวนการเร่ยนรูเ้ชิ่งปีระเด็น
ใน 3 ห้อ่งย่อ่ย ดังน่�

ทำางานหาเลื่่�ยงครอ่บครัว บางคนอ่าจเปี็นเด็กกลื่่่มเส่�ยงต่่าง ๆ  เส่�ยงท่�จะเกิด
อ่าช่ญากรรม สว่นกล่่ื่มท่�เป็ีนเฉดสี่ส้่ี่ม เปีน็กล่่ื่มเด็กท่�มโ่อ่กาสเส่�ยงท่�จะเข้าไปี
ในโลื่กท่�เปีน็สี่เ่ทา แลื่ะสี่ด่ำา แลื่ะ สี่แ่ดง หมายถึงเด็กท่�ปีฏิิเสธีระบบโรงเรย่น 

ฉะนั�น การอ่อ่กแบบการเร่ยนรูส้ำาหรบัเด็กเยาวช่น เราต้องตั�งคำาถึาม
ว่า ทุำาไมเด็กจึึงไปอย้น่อกระบบ เป็นเพื่ราะเด็กไมเ่หมาะกับระบบ หรอ่
ระบบไมเ่หมาะกับเด็ก ด้วยเหต่น่่� การทำางานกับเด็กกล่่ื่มน่�จึงต้่อ่งมท่่าท่แลื่ะ
ทักษะท่�หลื่ากหลื่าย ต้่อ่งม่ความรัก ความเมต่ต่า ความเข้าใจ การให้โอ่กาส 
การรับฟัง การเคารพ การเปีิดกว้าง สิ�งเหลื่่าน่�เปี็นสิ�งจำาเปี็นพ่�นฐานขอ่งการ
ทำางานกับเด็กนอ่กระบบ เพราะเด็กท่�อ่ยู่ในเฉดส่ส้มแลื่ะส่แดงเปี็นเหย่�อ่  
(เปี็นผ่ลื่) ไม่ใช่่เปี็นเหต่่ 

ดังนั�น การดึงเด็กกล่่ื่มน่�เข้ามาอ่ยู่ในระบบ จะทำาให้พวกเขาม่ช่่วิต่ท่�
มั�นคง แลื่ะสามารถเดินต่่อ่ไปีได้ในอ่นาคต่ ทำาให้พวกเขาม่ความสดใส  
ม่ความสข่ พึ�งพาต่นเอ่งได้ ซึ่ึ�งถ่อ่ว่าเปีน็งานท่�ยากมาก ดังนั�นเราจึงต้่อ่งอ่าศึยั
ความจริงจัง จริงใจ แลื่ะความต่่อ่เน่�อ่ง แลื่ะการมอ่งงานในระยะยาว  

การจัดการเรียนรู้สําหรับ 
เยาวชนนอกระบบการศึกษา
ระดับจังหวดั และระดับตําบล

เป้าหมาย เพ่ือปรับจูนความคิด
หน่วยจัดการเรียนรู้

กระบวนการ
ห้องย่อย

ออกแบบแผนกิจกรรม แผน 3 เดือน 

แจกโจทย์สําหรับการวเิคราะห์

ระดม/แลกเปลี่ยน
สถานการณ์ปัญหาในพ้ืนที่ เกี่ยวกับระบบการศึกษา

ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับฐานข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
และบริบทพ้ืนที่

• กลุ่มเป้าหมาย (เยาวชนนอกระบบ) คนกลุ่มไหน สถานการณ์ (มคีวามเปราะบางอย่างไร) วธีิการค้นหา และการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
• วเิคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ศักยภาพ ความต้องการ ทักษะความรู้ที่จําเป็น
• การออกแบบกระบวนการเรียนรู้ เน้ือหา วธีิการ เคร่ืองมอื ตัวช่วย/ภาคี

• ดูพฒันาการ (Learning Curve) 
• การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
• ผลผลิตที่ได้นําไปสู่การออกแบบ
 แผน 6 เดือน

แผน 6 เดือน : กําหนดเงือ่นไข
• กลุ่มเป้าหมายครบตามจํานวน  
• การเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ 
• Active Learning
• กลไกคนหนุนเด็ก 
• พืน้ที่กลาง 
• ทักษะสําหรับ “เยาวชนนอกระบบการศึกษา” 
• ประกอบด้วยวชิาชีพ วชิาการ วชิาชีวติ

การพัฒนาทักษะอาชีพ 
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐานโครงการใหม่

ส่ือสารทําความเข้าใจ
กับหน่วยจัดการเรียนรู้ 

6 ประเด็นหลัก
Key Message ชุมชนเป็นฐาน1

พืน้ที่กลาง2

Active Learning3

กลุ่มเป้าหมาย5

กระบวนการพฒันา
ข้อเสนอโครงการ 

6

ทักษะ 4 ด้าน
• ทักษะการดูแลสุขภาพจิต
• ทักษะอาชีพ
 และการประกอบการ
• ทักษะในศตวรรษที่ 21
• ทักษะชีวติด้านการจัดการ

4

ระเบิดความรู้ 

ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้

มองเห็นส่ิงที่มี 
พร้อมเติมส่ิงที่ขาด

สะท้อน
การเรียนรู้

1

2

3

4

Key messages
(ทวนความเข้าใจของหน่วยฯ
+แลกเปลี่ยนกับเพือ่น) 

• ชุมชนเป็นฐาน
• พืน้ที่กลาง
• Active Learning
• ทักษะการเรียนรู้ 4 ด้าน
• การปรับตัว

ทบทวนโจทย์
โครงการตนเอง

เช่ือมโยงกับการเรียนรู้
ตลอดทั้งวนั พจิารณาวา่
เร่ืองไหนมแีล้ว/ เร่ืองไหน
ไมม่คีวรต้องเพิม่เติมข้อค้นพบจากการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ผ่านกรณี 5 ชุมชน 
(ตามบริบทของกลุ่มเป้าหมาย
และพืน้ที่)

• ต้องสอดคล้องกับ 
 key messages
• กรอบระยะเวลา 10 เดือน 
• ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย
 ที่กําหนดไว ้
• ใช้ความเช่ียวชาญของหน่วยฯ 
 ในการออกแบบกระบวนการ
 เรียนรู้

นําไปปรับปรุง
โครงการ

• นิยามความหมาย
 ของต่อยอด/ขยายผล
• พ้ืนที่การดําเนินงาน

จากโครงการที่นํามาใช้
• ผลลัพธ์
• บุคคล
• ประสบการณ์ + -
• ภาคี
• สายพานอาชีพ

• การเปลี่ยนแปลง 
 (วนัน้ีกลุ่มเป้าหมาย
 เป็นอย่างไร)

• ศักยภาพคณะทํางาน
• บทบาทหน้าที่
• การบริหาร
 จัดการโครงการ

• ภาคีภายใน
• ภาคีภายนอก
• เศรษฐศาสตร์ครัวเรือน/
 การจัดการกลุ่ม

จุดเน้นที่ควรปรับแก้
• ทักษะ 4 ด้าน
• กระบวนการ/กิจกรรม
• การเงนิ
• ผลลัพธ์ (เชิงระบบ)
• การใช้ชุมชนเป็นฐาน

• ยกระดับอย่างไร?
• กระบวนการ 
 (กลุ่มเก่า/กลุ่มใหม่)
• สายพานอาชีพ

• ระดับครอบครัว 
 ชุมชน ภาคี
• กระบวนการ
• สายพานอาชีพ
• ระบบนิเวศอาชีพ
• การบริหารจัดการ

การพัฒนาทักษะอาชีพ ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
โครงการต่อยอดและขยายผล

Key Message ทุนเดิม ยกระดับ
ผลลัพธ์เชิงระบบ

ชุมชนเป็นฐาน1 หน่วยจัดการเรียนรู้2 ภาคีร่วมดําเนินงาน3 กระบวนการเรียนรู้4

1%
100%?% ?% ต้องใช้เวลากี่ปี?

เงือ่นไข
พ่ีเลี้ยงเดิม

มกีิน
มกีึ๋น มกีลุ่ม

มขีอง
มขีาย
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โครงการต่อยอด
แลี่ะขียายผู้ลี่

โครงการพัฒนาทักษ์ะอาช่่พเยาวช่นแลี่ะแรงงานนอกระบบ

โครงการเด็กแลี่ะเยาวช่นนอกระบบการศึกษ์า

ส่ิ�งที่ี�เราคิด้ที่ำาต้รงกับความต้้องการเขึ้าหรือไม่?
“กระบวนการครั�งน่�ทำาให้เราอ่ยากเขา้ใจกล่่ื่มเป้ีาหมายมากขึ�นว่า แท้ท่�จริงแล้ื่ว

เขาต้่อ่งการอ่ะไร สาเหต่่อ่ะไรท่�ทำาให้เขาเข้าไม่ถึงระบบการศึึกษา ซึึ่�งเปี็นสิ�งสำาคัญ 
ท่�ทำาให้เราต้่อ่งไปีทบทวนกิจกรรมปีรับจูนความเข้าใจร่วมกันระหว่างหน่วยจัดการ
เร่ยนรู้กับเด็กเยาวช่นแลื่ะช่่มช่น เพ่�อ่หาทางอ่อ่กร่วมกันว่ากิจกรรมท่�เราตั่�งไว้ใน 
ต่อ่นแรกนั�นเปี็นสิ�งท่�เด็กต้่อ่งการจริงหร่อ่ไม่ เราอ่าจต้่อ่งปีรับกิจกรรมใหม่เพ่�อ่ให้
สอ่ดคลื่้อ่งกับความต้่อ่งการขอ่งกลื่่่มเปี้าหมายมากท่�ส่ด”

ได้้พัลัง ได้้เครือขึ้่าย ได้้พับคนที่ำางานจริง
“กระบวนการเรย่นรูใ้นวันน่�ทำาใหเ้ราได้พลื่งัจากเพ่�อ่น ๆ  ในเครอ่่ข่าย ได้เจอ่คนท่�ทำางานจรงิ ๆ   

เลื่่าในสิ�งท่�ทำาอ่ย่างลื่ะเอ่่ยด ทำาให้เราเห็นภาพช่ัดเจนมากขึ�น เห็นแววต่าท่�เปี็นปีระกายขอ่งเพ่�อ่น ๆ 
มนัเปีน็ความงามท่�เราสัมผ่สัได้ แลื่ะรูส้กึว่ามันมพ่ลื่งัอ่ยา่งมาก หลื่ายเร่�อ่งท่�เพ่�อ่น ๆ  ช่ว่ยกนัเลื่า่ ทำาให้
เราได้รับพลัื่ง เห็นส่สันความงาม สัมผั่สขอ่งจริงท่�เพ่�อ่นบอ่กเล่ื่า แลื่ะรับปีากว่าจะไปีเย่�ยมเย่อ่นกัน 
ในอ่นาคต่หากม่โอ่กาส” 

กามีีละฮ์์ หะยีียีะโกะ
เทศบาลตำำาบลพ่่อมี่�ง จัังหวััดปััตำตำานีี

พ่บจัันีทร์์ ลีลาศาสตำร์์สุนีทร์ 
มีูลนี่ธิ่กุมีุท จัันีทร์์เร์ือง
จัังหวััดปัทุมีธิานีี

วันนี�ผมไม่ถููกเลือกปฏิิบัต้ิอีกแล้ว
“ผ่มเปี็นเด็กใหม่ ไม่เคยทำาโครงการมาก่อ่น ท่กอ่ย่างท่�ฟังในวันน่�เปี็นสิ�งใหม่สำาหรับผ่ม 

ฟังแลื่้วทำาให้ผ่มนึกถึงปีัญหาขอ่งช่่มช่นตั่วเอ่งท่�ม่ปีัญหาเยอ่ะมาก ไม่ว่าจะเปี็นเร่�อ่งขยะ ท่�ดิน
ทำากนิ กระบวนการวันน่�ทำาใหผ้่มเหน็วิธีก่ารค้นหาปัีญหา เห็นขั�นต่อ่นในการหาทางแก้ไขปัีญหา
จากการรว่มกนัคิด แลื่ะทำารว่มกนั ว่าถ้าอ่ยากเปีล่ื่�ยนแปีลื่งช่่มช่นเราจะวางแผ่นอ่ย่างไร ได้เห็น
การขับเคลื่่�อ่นการทำางาน  การวางระบบการแก้ไขปีัญหา ในฐานะน้อ่งใหม่ ผ่มด่ใจท่�ได้มาร่วม
เร่ยนรู้ในวันน่� โดยเฉพาะการเข่ยนโครงการ เพราะผ่มอ่ยากเร่ยนรู้ อ่ยากแก้ปีัญหาช่่มช่น 
ท่�สำาคัญค่อ่ ผ่มได้รับมิต่รภาพ ท่กคนพร้อ่มถ่ายทอ่ดปีระสบการณ์์ให้ผ่ม เม่�อ่ก่อ่นผ่มเคยถูก
เลื่่อ่กปีฏิิบัติ่ ผ่มไม่ม่บัต่ร เปี็นคนไร้สัญช่าติ่ แต่่วันน่�ผ่มไม่ถูกเลื่่อ่กปีฏิิบัติ่จากท่มพ่� ๆ แลื่ะ 
คนท่�ผ่มไปีค่ยด้วย ขอ่บค่ณ์มากครับ”

สมีพ่ร์ ธิร์ร์มีะ
มีูลนี่ธิ่พั่ฒนีานีานีาเผ่่าไร์้พ่ร์มีแดนี
จัังหวััดเชีียีงใหมี่

ช่วยปิด้ Gap ความรู้ที่างวิชาการ
“ผ่มเป็ีนหน่วยจัดการเร่ยนรู้ท่�เป็ีนอ่งค์กรช่่มช่น กระบวนการเร่ยนรู้

ท่�พ่�เล่ื่�ยงจัดในครั�งน่� ทำาใหผ้่มได้รบัความรูม้ากมายจากอ่าจารย์มหาวิทยาลื่ยั 
ท่�ช่่วยปีดิ Gap (ช่่อ่งว่าง) ความรูท้างวิช่าการ โดยเฉพาะเร่�อ่งเทคนคิ แลื่ะการ
พฒันาทักษะการเร่ยนรูใ้หก้บักล่่ื่มเปีา้หมายท่�ต้่อ่งม่การนำาความรูข้อ่งหน่วย
จัดการเร่ยนรู้แลื่ะภูมิปีัญญาในช่่มช่นมาปีระย่กต์่ใช่้ร่วมกัน”

ด้ีใจที่ี�พับคนหัวใจเด้ียวกัน
“ได้เร่ยนรู้รูปีแบบการดำาเนินกิจกรรมแลื่ะรูปีแบบการค้นหากลื่่่มเป้ีาหมาย 

โดยเฉพาะกล่่ื่มเป้ีาหมายท่�เป็ีนผู่้พิการ รู้สึกด่ใจท่�ม่หน่วยจัดการเร่ยนรู้หลื่ายแห่งม่
ความคิดสร้างสรรค์เร่�อ่งการอ่อ่กแบบการเร่ยนรู้ให้ผู่้พิการ ภูมิใจท่�ได้มาเจอ่อ่งค์กร
ท่�ทำางานกับผู่้พิการท่�ม่หัวใจดวงเด่ยวกัน โดยเฉพาะการได้พบเจอ่กัลื่ยาณ์มิต่รท่�ม่
ความห่วงใยเร่�อ่งการปีระกอ่บอ่าช่่พขอ่งผู่้พิการหลื่ังจากพวกเราจากโลื่กน่�ไปี”

ทานีตำะวัันี ส่งห์แก้วั
ศูนียี์ปัร์ะสานีงานีวั่จััยีเพื่�อท้องถิ่่�นี
เกษตำร์กร์ร์มียีั�งยีืนี
จัังหวััดมีหาสาร์คามี

อุษา สุร์่แสง
ชีมีร์มีผู่้ปักคร์อง
คนีพ่่การ์ทางสตำ่ปััญญา 
จัังหวััดอ่างทอง

ขี้อค้นพบสี่ำาคัญ่
Reflection

ที่ำางานกับเด้็ก...ต้้องที่ำางานกับนิเวศรอบต้ัวเด้็ก
   “บทเร่ยนท่�ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรมครั�งน่� ค่อ่ การเร่ยนรู้การทำางานเช่ิงปีฏิิบัติ่อ่ย่างม่ส่วนร่วม 

ได้แง่คิดด่ ๆ ท่�สามารถนำาไปีปีรับใช่้กับการทำางานใน 4 ปีระเด็น ค่อ่ 1. คณ์ะทำางานในฐานะหน่วยจัดการ
เร่ยนรู้ต้่อ่งเป็ีนตั่วจริงแลื่ะพร้อ่มท่�จะไปีทำางานคล่ื่กคล่ื่กับช่่มช่นอ่ย่างต่่อ่เน่�อ่ง แลื่ะต้่อ่งม่ทักษะเร่�อ่งการ 
จัดกระบวนการแบบเร่ยนรู้เช่ิงปีฏิิบัติ่อ่ย่างม่ส่วนร่วม 2. ต้่อ่งทำางานร่วมกับภาค่เคร่อ่ข่ายในพ่�นท่� 3. ต้่อ่งม่
กระบวนการถอ่ดบทเร่ยนว่า งานท่�เราทำาได้ผ่ลื่อ่ย่างไร ม่ความท้าทายต่รงไหน ยังขาดอ่ะไร ต้่อ่งดึงใครเข้า
มาช่่วยอ่่กหรอ่่ไม่ 4. หน่วยจัดการเรย่นรู้ต้่อ่งทำางานกับนิเวศึรอ่บตั่วขอ่งเยาวช่นกล่่ื่มเปีา้หมาย ทั�งกล่่ื่มเพ่�อ่น 
ครอ่บครัว แลื่ะเคร่อ่ญาติ่”

เกร์ียีงไกร์ ไชียีเมีืองดี 
ผู่้อำานีวัยีการ์มีูลนี่ธิ่ร์ักษ์เด็ก
จัังหวััดเชีียีงใหมี่

10 11



People
Saying

เด็กำค้่ด เด็กำทิำ� ผ้ใ้หญ่่หน่น
ต่ำาบลื่เก่าขามช่่มช่นช่ายแดนเปี็นพ่�นท่�รอ่ยต่่อ่ 3 ปีระเทศึค่อ่ กัมพูช่า ลื่าว แลื่ะไทย ม่เด็กเยาวช่น
จำานวนมากท่�ขาดโอ่กาสทางการศึกึษา ต้่อ่งอ่อ่กมาเปีน็แรงงานในภาคเกษต่รแลื่ะรบัจ้างเพ่�อ่ช่ว่ยเหลื่อ่่
ครอ่บครัวท่�ม่ฐานะยากจน แต่่ม่จ่ดแข็งค่อ่ ม่การรวมตั่วกันขอ่งสภาเด็กแลื่ะเยาวช่นท่�เข้าใจปีัญหา
ขอ่งเยาวช่น จึงอ่ยากจะช่ว่ยเหลื่อ่่เพ่�อ่น ๆ  ด้วยการส่งเสริมทักษะแลื่ะการเรย่นรู้ให้เด็กแลื่ะเยาวช่น
ท่�ขาดโอ่กาสอ่ยูใ่นครอ่บครัวท่�มฐ่านะยากจนได้พฒันาศัึกยภาพต่นเอ่ง นำาไปีสูก่ารสร้างอ่าช่พ่ สร้าง
รายได้ สร้างภูมิค่้มกันให้ต่นเอ่งในอ่นาคต่เม่�อ่ก้าวเข้าสู่วัยแรงงาน ท่�สำาคัญโครงการน่�ยังเปีิดโอ่กาส
ให้เด็กแลื่ะเยาวช่นนอ่กระบบเข้ามาร่วมเปี็นคณ์ะทำางานโครงการฯ อ่่กด้วย ถ่อ่เปี็นโครงการท่�เด็ก
คิด เด็กทำา โดยม่ผู่้ใหญ่ในพ่�นท่�ช่่วยหน่นเสริม โดยม่การตั่�ง ‘กอ่งท่นคนร่่นใหม่สภาเด็กแลื่ะเยาวช่น
ต่ำาบลื่เก่าขาม’ ขึ�น มก่ารนำารายได้จากการจำาหน่ายสนิค้าแลื่ะการแสดงดนต่รใ่นต่ลื่าดปีระช่ารัฐจัด
เปี็นสวัสดิการให้กับสภาเด็กแลื่ะเยาวช่นท่�ด้อ่ยโอ่กาสด้านการศึึกษาในพ่�นท่�
ธีรีพันธ์ี ทองสขุ
สภาเด็กและเยาวุชนตำำาบลเก่าขาม จังหวัุดอุบลราชธีานี
โคุรงการสง่เสรมิทักษัะและการเรยีนร้�พลังเยาวุชนคุนรุน่ใหม่

เร้�อ�จัจัะแกำ้ปั้ญ่ห�ในภ�พิ่ร้วมไม่ได้ 
แตั่เร้�แกำ้ปั้ญ่ห�บ�งอย่�งได้
เด็กในสถานพนิจิแลื่ะค่้มครอ่งเด็กแลื่ะเยาวช่นจังหวัดนครพนม  สว่นใหญเ่ปีน็เด็กท่�ขาดโอ่กาสตั่�งแต่่
ยังไม่เข้าไปีอ่ยู่ในสถานพินิจฯ บางคนเส่ยโอ่กาสตั่�งแต่่เด็ก เม่�อ่อ่อ่กจากสถานพินิจฯ ก็ไม่ได้รับการ
ยอ่มรับ ช่่วิต่ไปีต่่อ่ไม่ได้ ขณ์ะท่�เยาวช่นนอ่กระบบการศึึกษาท่�ได้รับผ่ลื่กระทบจากสถานการณ์์การ
แพร่ระบาดจากเช่่�อ่ไวรัสโคโรนา 2019  หลื่ายคนต้่อ่งอ่อ่กจากโรงเร่ยน กลื่่่มน่�ถ้าปีลื่่อ่ยไปีนาน ๆ 
เขาจะกลื่ายเป็ีนปัีญหาขอ่งสังคม ปีัญหาเหล่ื่าน่�ค่อ่ความเหลื่่�อ่มลื่ำาท่�เด็กนครพนมกำาลื่ังเผ่ชิ่ญอ่ยู ่
โครงการน่�อ่าจจะแก้ปีัญหาในภาพรวมไม่ได้ แต่่เราสามารถแก้ปีัญหาบางอ่ย่างได้ โดยเฉพาะเร่�อ่ง
แนวคิด แลื่ะวิธี่การดำาเนินช่่วิต่ขอ่งกลื่่่มเปี้าหมาย เพราะเรากำาหนดกิจกรรมให้เขาคิดว่าสิ�งท่�เขา
กำาลื่ังพบเจอ่ค่อ่อ่ะไร แลื่ะจะเดินต่่อ่ไปีอ่ย่างไร จากนั�นค่อ่ยเติ่มเร่�อ่งทักษะอ่าช่่พท่�เขาเลื่่อ่กเร่ยนรู้
ด้วยต่นเอ่ง โดยม่คณ์าจารย์จากมหาวิทยาลัื่ยนครพนม แลื่ะกล่่ื่มผู้่ปีระกอ่บการภาคเอ่กช่น เขา้มา 
รว่มสรา้งการเร่ยนรู้
ผ้�ช่วุยศาสตำราจารยบุ์ญเยี�ยม ยศเรอืงศกัดิ� 
คุณะเทคุโนโลยอุีตำสาหกรรม มหาวิุยาลัยนคุรพนม
โคุรงการการพัฒินาทักษัะอาชพีเฉพาะทางเพื�อการพ่�งพาตำนเอง 

แค้่ทิักำษะอ�ชี่พิ่ยังไม่พิ่อ
“สอ่งปีีก่อ่นเราม่่งเน้นพัฒนาทักษะอ่าช่่พให้พ่อ่แม่วัยใสเพ่ยงอ่ย่างเด่ยว แม้บางคนจะ
สามารถสรา้งอ่าช่พ่ได้จริง แต่่ไมย่ั�งย่น เราค้นพบว่า การท่�พอ่่แมวั่ยใสจะปีระสบความสำาเรจ็
ในการปีระกอ่บอ่าช่่พได้ ต้่อ่งได้รับการช่่วยเหลื่่อ่จากคนในครอ่บครัว โดยเฉพาะในเร่�อ่ง
การเลื่่�ยงดูบ่ต่ร รวมถึงการม่คู่ช่่วิต่ท่�ด่ร่วมม่อ่กันปีระกอ่บสัมมาช่่พ ในปีีน่�เราจึงจัด
กระบวนการเร่ยนรู้แบบใหม่เพิ�มเติ่มนอ่กเหน่อ่จากการพัฒนาทักษะอ่าช่่พ ได้แก่ ทักษะ
การจัดการปัีญหาช่วิ่ต่ ทักษะการครอ่งคู่ อ่นามัยเจริญพันธี่เ์พ่�อ่ปีอ้่งกันปัีญหาการตั่�งครรภ์
ซึ่ำา ทักษะการดูแลื่ส่ขภาวะครอ่บครัวเพ่�อ่เต่ร่ยมความพร้อ่มไปีสู่การพัฒนาอ่าช่่พธี่รกิจ 
เพราะเราเช่่�อ่มั�นว่าวันหนึ�งเม่�อ่เขาพร้อ่มก็จะสามารถนำาทักษะความรู้น่�มาใช่้ได้ในยาม 
ต้่อ่งเผ่ช่ิญภาวะวิกฤต่ช่่วิต่ หร่อ่เม่�อ่ลื่้มเหลื่วจากงานปีระจำา เขาสามารถใช่้เงินท่นไม่มาก 
สร้างอ่าช่่พสร้างรายได้เลื่่�ยงตั่วเอ่งได้”
นางสาวุสดุาพร นาคุฟััก กลุ่มฅนวัุยใส
โคุรงการพัฒินาทักษัะชวิีุตำในกลุ่มพ่อแม่วัุยรุน่ จังหวัุดเชยีงใหม่

เกำษตัร้กำร้ร่่้นใหม่หัวใจัพิ่อเพีิ่ยง
พ่�นท่�จังหวัดจันทบ่ร่ม่กล่่ื่มเด็กอ่อ่ทิสติ่กท่�ขาดโอ่กาสทางการศึึกษา แลื่ะโอ่กาสในการ
พัฒนาทักษะอ่าช่่พเปี็นจำานวนมาก เน่�อ่งจากหาโรงเร่ยนเร่ยนยาก บางโรงเร่ยนแม้จะ 
รับเด็กเข้าเร่ยน แต่่เด็กก็ได้ไปีแค่โรงเร่ยน ไม่ได้ความรู้อ่ะไรกลื่ับมา เด็กหลื่ายคนจบ
มัธียมศึึกษาปีีท่� 3 แล้ื่วไม่ได้เร่ยนต่่อ่ ส่งผ่ลื่ให้ไม่ม่อ่าช่่พ ไม่ม่รายได้ กลื่่่มผู่้ปีกครอ่งจึง 
รวมกลื่่่มกันตั่�งช่มรมผู่้ปีกครอ่งบ่คคลื่อ่อ่ทิสติ่ก จังหวัดจันทบ่ร่ แลื่ะคิดนำาท่�ดินท่�ได้รับ 
การจัดสรรมาสร้างกระบวนการเร่ยนรู้ด้านการเกษต่รเพ่�อ่เปี็นโอ่กาสในการสร้างอ่าช่่พ 
ให้กับกลื่่่มผู่้ปีกครอ่งแลื่ะเด็กอ่อ่ทิสติ่กในอ่นาคต่
ชุลวีุรรณ ประสาทพันธ์ี ชมรมผ้�ปกคุรองบุคุคุลออทิสติำก จังหวัุดจันทบุรี
โคุรงการพัฒินาเกษัตำรกรรุน่ใหม่หวัุใจพอเพยีงจังหวัุดจันทบุรี

เรี้ยนร้้้จั�กำผึ�งโพิ่ร้ง
กล่่ื่มผู่้เลื่่�ยงผ่ึ�ง อ่ำาเภอ่วิภาวด่ จังหวัดส่ราษฎร์ธีาน่ ส่วนใหญ่ปีระกอ่บอ่าช่่พเลื่่�ยงผ่ึ�งโพรง
เปีน็อ่าช่พ่เสรมิ แมจ้ะมอ่่งค์ความรูภ้มูปิีญัญาเร่�อ่งการเลื่่�ยงผ่ึ�ง แต่่กลื่บัพบปัีญหาเร่�อ่งการ
บรหิารจัดการผ่ลื่ผ่ลื่ติ่ ขายได้ราคาไม่ด่ แลื่ะม่นำาผ่ึ�งเหลื่อ่่เปีน็จำานวนมาก จึงอ่ยากยกระดับ
การทำางานขอ่งเคร่อ่ข่ายคนเลื่่�ยงผ่ึ�ง โดยเฉพาะการรวมกล่่ื่มแปีรรูปีผ่ลิื่ต่ภัณ์ฑ์์จากผ่ึ�ง  
กลื่่่มรักษาระบบนิเวศึช่่มช่่มช่น กลื่่่มปี่าช่่มช่น แลื่ะเช่่�อ่มโยงภาค่เคร่อ่ข่ายในพ่�นท่�เข้ามา
เปีน็กลื่ไกเช่่�อ่มต่่อ่การทำางานในช่่มช่นให้เขม้แขง็มากขึ�น นอ่กจากน่�ยงัมก่ารรวบรวมข้อ่มลูื่
ผู่เ้ลื่่�ยงแลื่ะภมูปิีญัญาช่าวบา้นเพ่�อ่สรา้งศึนูยเ์รย่นรู้การเล่ื่�ยงผ่ึ�งแลื่ะแปีรรูปีผ่ลิื่ต่ภัณ์ฑ์์ รวม
ถึงพัฒนาเปี็นหลื่ักสูต่รการเลื่่�ยงผ่ึ�งโพรง เพ่�อ่เพิ�มรายได้ให้กลื่่่มเปี้าหมาย ทั�งเยาวช่นนอ่ก
ระบบแลื่ะแรงงานนอ่กระบบ
สง่า ทองคุำา เคุรอืข่ายคุนเลี�ยงผ่�ง จังหวัุดสรุาษัฏ์์ธีานี
โคุรงการสง่เสรมิและพัฒินาการเรยีนร้�ผ่�งโพรง(โรงเรยีนผ่�ง)
อำาเภอวิุภาวุด ีจังหวัุดสรุาษัฎรธ์ีานี
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โครงการ
ส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้
และพัฒนาทักษะเยาวชน
และแรงงานนอกระบบ 
ปี 2565

สิงห์บุรี

อ่างทอง

พระนครศรีอยุธยา

ปทุมธานี

สมุทรปราการสมุทรสาคร

สมุทรสงคราม

นครปฐม
นนทบุรี

กรุงเทพฯ

เชียงราย

เชียงใหม่ น่าน

พะเยา

แพร่

แมฮ่่องสอน

ลําปางลําพูน

อุตรดิตถ์

กาฬสินธ์ุขอนแก่น

ชัยภูมิ

นครพนม

นครราชสีมา

บึงกาฬ

บุรีรัมย์

มหาสารคาม

มุกดาหาร

ยโสธร

ร้อยเอ็ด

สกลนครเลย

สุรินทร์ ศรีสะเกษ

หนองคาย

อุบลราชธานี

หนองบัวลําภู

อุดรธานี

อํานาจเจริญ

ยะลา

สุราษฎร์ธานี

สงขลาสตูล

ระนอง

ภูเก็ต

พทัลุง

พงังา

ปัตตานี

นราธิวาส

นครศรีธรรมราช

ชุมพร

กระบ่ี

ตรัง

ประจวบคีรีขันธ์

เพชรบุรี

ราชบุรี

กาญจนบุรี

ตาก

จันทบุรี

ฉะเชิงเทรา

ชลบุรี

ตราด

ปราจีนบุรี

ระยอง

สระแก้ว
นครนายก

อุทัยธานี
ชัยนาท

นครสวรรค์

สุโขทัย

กําแพงเพชร

สุพรรณบุรี

สระบุรี

ลพบุรี

เพชรบูรณ์พจิิตร

พษิณุโลก

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพ
ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน (โครงการใหม่ 64 โครงการ)

โครงการพัฒนาทักษะอาชีพที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน
สําหรับเยาวชนนอกระบบการศึกษา
และแรงงานนอกระบบ (โครงการต่อยอดและขยายผล 26 โครงการ) 

โครงการจัดการเรียนรู้สําหรับ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา (ระดับชุมชน/ตําบล 17 โครงการ) 

โครงการจัดการเรียนรู้สําหรับ
เยาวชนนอกระบบการศึกษา (ระดับจังหวดั 7 โครงการ) 

114
โครงการ
รวม 47 จังหวดั
ครอบคลุมทั้ง
4 ภูมิภาค


