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ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีวิสัยทัศน์แห่งคุณภาพที่มุ่งเน้น การปลดล็อค ปรับเปลี่ยนและเปิดกว้าง โดยประการที่ส�าคัญ
คือ สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้ทันสมัย สามารถน�ามาใช้ในการ
บริหารและจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ เข้าถึงแหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม กรอบแนวคิดที่ส�าคัญ
อย่างหนึ่งคือ “การใช้พื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนคุณภาพ นวัตกรรมขับเคลื่อนความส�าเร็จ”

นโยบายของ สพฐ. มุง่เน้นให้ผูเ้รยีนทุกคนได้รบัการศกึษาอย่างทัว่ถงึ เท่าเทยีม และมคุีณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ผู้เรียนทีม่คีวามต้องการจ�าเป็นพเิศษ 
ผู้พิการ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร  การด�าเนินงานของ สพฐ. ครอบคลุมทุกพื้นที่ในประเทศไทยและ
แต่ละพื้นที่มีบริบทที่แตกต่างกัน  ดังนั้นบุคลากรในระดับห้องเรียน โรงเรียน เขตพื้นที่การศึกษา และจังหวัดถือเป็นกลไกส�าคัญในระบบการศึกษา
ที่จะใช้พื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนคุณภาพ และพัฒนารูปแบบและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตน

สพฐ. ขอชื่นชมตัวอย่างการจัดการศึกษาในพื้นทีห่่างไกลที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยได้ด�าเนินงานร่วมกันกับส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” หรือ
ที่เรียกว่า “โรงเรียนหย่อมบ้าน”  ขึ้น ข้อค้นพบ แนวทาง และการปรับปรุงรูปแบบให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่จะได้เป็นตัวอย่าง และการจัดการ
ที่ให้มีความเหมาะสม ตามนัยของการขับเคลื่อนนวัตกรรมการศึกษาที่ใช้พื้นที่เป็นฐานในการขับเคลื่อนคุณภาพ ดังกล่าว

  ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากวิสัยทัศน์แห่งคุณภาพ
สู่การบริหารโรงเรียนหย่อมบ้าน
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“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” หรือที่เรียกว่า “โรงเรียนหย่อมบ้าน” ที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้ด�าเนินการ
มาตั้งแต่ พ.ศ.2548 นับว่าเป็นนวัตกรรมการจัดการศึกษาที่ใช้พื้นที่เป็นฐานได้อย่างสมภาคภูมิ

รูปแบบการจัดการศึกษาในโมเดล “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” หรือที่เรียกว่า “โรงเรียนหย่อมบ้าน” เป็นหนึ่งในรูปแบบการจัดการศึกษาที่คิดค้น
และพัฒนาขึ้นมาโดยค�านึงถึงบริบทของพื้นที่  ด้วยกรอบอัตราก�าลังและทรัพยากรที่มีท�าให้ไม่สามารถสร้างโรงเรียนเอกเทศขึ้นในทุกหมู่บ้านได้ 
ประกอบกบัภมูปิระเทศของแม่ฮ่องสอนทีเ่ป็นพืน้ทีส่งูท�าให้การเดนิทางของนกัเรยีนจากบ้านไปสูโ่รงเรยีนทีไ่ม่ได้อยูใ่นหมูบ้่านมคีวามยากล�าบากและ
ใช้เวลานาน การใช้โมเดล “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ท�าให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาและไม่เป็นภาระงบประมาณให้ภาครัฐ
มากจนเกนิไป ถือเป็นรปูแบบการจดัการศกึษาทีม่คีวามยดืหยุ่นและเหมาะสมตามบรบิทพืน้ที ่และเพือ่ให้ผูเ้รยีนได้รบัโอกาสเข้าถงึบรกิารทางการศกึษา 
อย่างทั่วถึง และลดความเหล่ือมล�้าทางการศึกษาได้เป็นอย่างดี การบูรณาการการใช้ภาษาถ่ินร่วมกับการจัดการเรียนการสอนช่วยสร้างบรรยากาศ
ที่คุ้นเคยให้กับนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ และช่วยเชื่อมโยงการเรียนรู้ไปสู่ภาษาไทยได้

ส�านกังานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มคีวามตระหนกัว่าการสนบัสนนุกจิกรรมการสร้างโอกาสทางการศกึษา โดยการสนบัสนนุ
ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยจะเป็นการจุดประกายการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้พื้นที่มีโอกาสในการบริหารจัดการ และ
รับการสนับสนุนทั้งในทางทรัพยากรและเทคนิคกระบวนการ ที่ส�าคัญคือนวัตกรรมต้องเป็นภาพของการบริหารจัดการที่พื้นที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามบรบิทความท้าทายทีเ่ป็นอยูแ่ละเปลีย่นแปลงไป ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ยนืยนัว่าการด�าเนนิงานนีจ้ะยัง่ยนื
เพื่อเป็นตัวอย่างของการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ และการบริหารจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นที่ตัวเด็กเป็นส�าคัญ 

 ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 ประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
การปฏรูิปการจดัการศึกษาโดยใช้พ้ืนท่ีเป็นฐาน



แม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มีลักษณะเฉพาะ

จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดท่ีมีจ�านวนประชากรน้อยท่ีสุด มีพื้นที่ที่เป็นป่าไม้มากที่สุด อีกทั้งยังมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุด 
และเป็นจงัหวดัทีย่ากจนทีส่ดุในจ�านวน 76 จงัหวดัของประเทศไทย1 ประมาณร้อยละ 60 ของประชากรจ�านวน 274,322 คนเป็นประชากรกลุม่ชาตพินัธุ์ 
แต่ละกลุ่มมีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง2 สภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาท�าให้การเดินทางยากล�าบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูที่มีมรสุม

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่า และมีช่องว่างด้านภาษา

เด็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่าที่สุดจังหวัดหนึ่งในประเทศ โดยมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าเพียงเด็กที่พูดภาษามลายูใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รัฐบาลไทยพยายามอย่างย่ิงในการด�าเนินการเพ่ือให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ได้เข้าเรียนในโรงเรียน อย่างไรก็ตามความสามารถ
ในการใช้ภาษาไทยยังคงเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน

โรงเรียนขนาดเล็กและแผนการศึกษาของประเทศ

ส�านกังานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (“สพฐ.”) เป็นหน่วยงานก�ากบัดูแลทีร่บัผดิชอบโรงเรยีนในระดบัประถมศกึษาจ�านวน 302 โรงในจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน มีเด็กนักเรียนจ�านวน 20,422 คนที่เข้าเรียนในโรงเรียนดังกล่าว คิดเป็นอัตราเฉลี่ยนักเรียน 65 คนต่อโรงเรียนประถมศึกษาหนึ่งโรง3 

1 ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ ปีพ.ศ. 2557
2 ข้อมูลจากองค์การยูเนสโก ปีพ.ศ. 2560
3 ข้อมูลจากส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพ.ศ. 2560

บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
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แบบจ�าลองในการจัดการศึกษา

องค์การยูนิเซฟร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในท้องที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เพื่อพัฒนาแนวคิด “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” 
ซึ่งรวมถึงการส�ารวจพบว่ามีเด็กจ�านวนอย่างน้อย 1,200 คนที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ดังน้ัน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงเด็กเหล่าน้ี จึงมีการรวมกลุ่ม
ศูนย์การเรียนรู้ทั้งที่มีอยู่แต่เดิม และที่เพิ่งเปิดใหม่เพื่อช่วยในการบริหารจัดการโรงเรียน โดยได้รวมกลุ่มศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็น “โรงเรียน” 
เดียวที่มีขนาดใหญ่ข้ึน “โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา” หน่ึงโรงประกอบด้วย “ห้องเรียน” หลายห้องซ่ึงแต่ละห้องตั้งอยู่ห่างจากกันหลายกิโลเมตร 
(และใช้เวลาในการเดินทางหลายช่ัวโมง) ผู้อ�านวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาจะเดินทางไปมาระหว่างห้องเรียนหย่อมบ้านต่าง ๆ โดยใช้
รถขับเคลื่อนสี่ล้อ ดังนั้น การจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” นี้ จึงจะเป็นการศึกษาที่บรรลุเป้าประสงค์ในการเพิ่มจ�านวนเด็กที่เข้า
เรียนในโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ (“ศธ.”) โดยครูใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” แต่ละห้องเรียนนั้นจะมีเวลาในการท�ากิจกรรมการศึกษา
ในโรงเรียน (time-on-task) มากขึ้นเนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากคณะท�างานด้านธุรการที่อยู่ในศูนย์การศึกษาประจ�าอ�าเภอ

ผลการด�าเนินงานที่เป็นที่น่าพึงพอใจ

นบัตัง้แต่ปีพ.ศ. 2548 ซึง่เป็นปีที่เริม่ด�าเนนิโครงการโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มเีดก็กลุม่ชาตพินัธุห์ลายพนัคนได้รบัประโยชน์จากโรงเรยีนเขตพืน้ที่
การศึกษา ประโยชน์ดังกล่าวได้แก่

• จ�านวนเด็กตกหล่นในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ลดลง

• นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาได้เข้าเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาร้อยละ 100

• เด็กเล็กได้อาศัยอยู่กับครอบครัวแทนที่จะถูกส่งไปเรียนโรงเรียนประจ�า

• นักเรียนได้รับความเอาใจใส่มากขึ้นเนื่องจากอัตราส่วนจ�านวนนักเรียนต่อครูลดลง

• เนื่องจากครูผู้สอนเป็นบุคลากรในท้องถ่ินซ่ึงส่วนใหญ่จะพูดภาษาแม่ภาษาเดียวกันกับเด็กนักเรียน ครูเหล่านี้จึงสามารถเป็นแบบอย่าง
ให้แก่นักเรียนได้ และมีโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง

• ผู้ปกครองและกระทรวงศึกษาธิการมีค่าใช้จ่ายลดลง

ความส�าคัญของรายงานฉบับนี้

รายงานฉบับนี้น�าเสนอข้อมูลประวัติความเป็นมา และบทเรียนที่ได้รับจากการท�าโครงการ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” มาเป็นระยะเวลากว่า
หนึ่งทศวรรษ ซึ่งสามารถเป็นประโยชน์แก่เครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็กเครือข่ายอื่น ๆ  นอกจากนี้ รายงานฉบับนี้ยังมุ่งที่จะแสดงให้เห็นถึงความจ�าเป็น
ในการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน (Mother Tongue-Based Multilingual Education หรือ MTB-MLE) และหลักสูตร
พิเศษ “ภาษาไทยส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์” เพื่อลดปัญหาช่องว่างด้านภาษาของนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
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AY  Academic Year หรือปีการศึกษา

DLTV Distance Learning Television หรือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

กสศ. กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

สพป. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา

FAL  Foundation for Applied Linguistics หรือมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์

KYDS Khunyuam District Local School หรือ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวม

MDS Muang Mae Hong Son District Local School หรือโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

ศธ.  กระทรวงศึกษาธิการ

MTB-MLE Mother Tongue-Based Multilingual Education หรือ การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน

สพฐ. ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ONFEC Office of the Non-Informal Education Commission หรอืส�านกังานคณะกรรมการการศกึษานอกระบบ (ปัจจบุนัคอื กศน.)

ONET Ordinary National Education Test หรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 

กศน. ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

PISA  Programme for International Student Assessment หรือโปรแกรมประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล

PDS  Pai District Local School หรือโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปาย

PMPDS Pang Mapha District Loacl School หรือโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปางมะผ้า

RILCA Research Institute for Languages and Cultures of Asia, Mahidol University หรือสถาบันวิจัยภาษาและ
วัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล

RT  Reading Test หรือ การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

TPR  Total Physical Response หรือเทคนิคการสอนภาษาโดยใช้ท่าทาง

TEC  Thai for Ethnic Children หรือ ภาษาไทยส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์

ยูนิเซฟ องค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ
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แผนภาพที่ 5 “พื้นที่สีแดง” ที่มีผลคะแนนสอบโอเน็ตต�่า (ดัดแปลงจากสทศ., 2562) 21
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เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัด 22

สารบัญตาราง
ตารางที่ 1 การเปิดรับนักเรียนเข้าชั้นเรียนต่างๆ ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปาย ปีพ.ศ. 2561 – 2562 8

ตารางที่ 2 การเรียนการสอนแบบคละชั้น (Multi-grade) 
ในโรงเรียนบ้านมะโนรา เขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปาย ปีพ.ศ. 2561 – 2562 9
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จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีประชากรจ�านวน 274,322 คน มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 12,681 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่ร้อยละ 87.2 ยังเป็นพื้นที่ป่า4 หมู่บ้าน
ขนาดเล็กหลายร้อยหมูบ้่านของกลุม่ชาตพินัธ์ุตัง้อยูใ่นหบุเขาสงูชนั แต่ละกลุม่ชาตพัินธุม์ภีาษาและวฒันธรรมเป็นของตนเอง กลุม่ชาตพัินธุข์นาดใหญ่
ได้แก่ ไทยใหญ่จากรัฐฉาน (ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานในที่ลุ่มและพื้นที่เขตเมือง) กะเหรี่ยงสะกอ ม้ง ลัวะ และลาหู่

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีชายแดนร่วมกับประเทศเมียนมายาว 483 กิโลเมตร ดังนั้น จึงเป็นช่องทางส�าคัญส�าหรับผู้อพยพหนีภัยสงครามความขัดแย้ง
ระหว่างชาติพันธุ์ในประเทศเมียนมาที่ยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี อีกทั้งยังเป็นช่องทางให้ผู้อพยพเดินทางเข้ามาในประเทศไทยด้วยความหวังว่าจะมี
ชวีติท่ีดข้ึีน จากข้อมูลในปีพ.ศ. 2561 มีประชากรจ�านวนประมาณ 31,400 คนทีอ่าศยัอยูใ่นค่ายผูล้ีภ้ยัทีส่�านกังานข้าหลวงใหญ่ผูล้ีภ้ยัแห่งสหประชาชาติ 
(UNHCR) ให้การยอมรบัจ�านวน 4 แห่งในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน5 นอกจากนี ้ยงัมผีูอ้พยพจ�านวนมากทัง้ทีม่กีารท�าข้อมลูรายงานและทีไ่ม่ปรากฏในข้อมลู
รายงานที่อาศัยอยู่นอกค่ายผู้ลี้ภัย เด็กจ�านวนมากเป็นเด็กไร้สัญชาติ และไม่ได้รับสัญชาติไม่ว่าจากประเทศใด อย่างไรก็ตาม กระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทยได้ให้การรับรองว่าเด็กทุกคนมีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไม่ว่าเด็กนั้นจะมีสัญชาติใด 
หรือไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือไม่ก็ตาม6 

การจดัการศกึษาในจงัหวัดแม่ฮ่องสอนมีอุปสรรคอนัเกดิจากการทีป่ระชากรในจงัหวดัใช้ภาษาแตกต่างกนัหลายภาษา พืน้ท่ีทางภมูศิาสตร์เป็นหบุเขา
ท�าให้เดินทางไม่สะดวก ทั้งยังมีปัญหาความยากจน จากผลการส�ารวจสถานการณ์เด็กและสตรี (MICS) พ.ศ.2558-2559 ใน 14 จังหวัดที่ยากจนที่สุด
ของประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอนถือเป็นจังหวัดที่มีอัตราแรกเข้าในชั้นประถมศึกษาต�่าที่สุดเป็นอันดับสอง (ร้อยละ 56.8) มีอัตราการส�าเร็จ
การศึกษาในระดับประถมศึกษาต�่าที่สุดเป็นอันดับสาม (ร้อยละ 85.7) อีกทั้งมีอัตราการเข้าเรียนสุทธิในชั้นมัธยมศึกษาต�่าที่สุดเป็นอันดับสอง 
(ร้อยละ 61.4)7 กระทรวงศึกษาธิการให้งบประมาณสนับสนุนแก่โรงเรียนโดยพิจารณาจ�านวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ ส่งผลให้โรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนที่มีจ�านวนนักเรียนน้อยได้รับงบประมาณไม่เพียงพอแก่ความต้องการ แม้ว่าจะมีการให้เงินอุดหนุนชดเชยต่อหัวเพิ่มเติมส�าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กจ�านวน 250 บาทต่อคน ในแต่ละภาคการศึกษาแล้วก็ตาม

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี 7 อ�าเภอ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เป็นหน่วยงานท้องถิ่นที่มีหน้าที่ก�ากับดูแลการจัดการ
เรียนการสอนใน 4 อ�าเภอ (ได้แก่ อ�าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ�าเภอปาย อ�าเภอปางมะผ้า และอ�าเภอขุนยวม) ส่วนอีก 3 อ�าเภอที่เหลือ (ได้แก่ 
อ�าเภอแม่สะเรียง อ�าเภอแม่ลาน้อย และอ�าเภอสบเมย) นั้นอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2

4 ข้อมูลจากส�านักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปีพ.ศ. 2560
5 The Border Consortium, 2019
6 เดก็ผูอ้พยพจ�านวน 164,000 คนได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนในประเทศไทย ในขณะทียั่งมีเด็กอีกจ�านวน 200,000 คนทียั่งไม่ได้เข้าเรยีนในโรงเรยีน (ข้อมูลจากองค์การสหประชาชาติ ปีพ.ศ. 2562)
7 ข้อมูลจากองค์การยูนิเซฟ ปีพ.ศ. 2559

ภาพรวมเกี่ยวกับจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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จุดเริ่มต้นของโครงการ

การค้นหาเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้เข้าสู่ 
ระบบการจัดการศึกษา
ในปีพ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และนักสถติิขององค์การยเูนสโก 
พบว่ามีเด็กในประเทศไทยซึ่งไม่ได้เข้าเรียนในจ�านวนสูงกว่าท่ีคาดไว้8  

เด็กจ�านวนมากเป็นบุตรของแรงงานอพยพที่มาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ในขณะที่อกีจ�านวนหนึง่เป็นเดก็กลุ่มชาตพินัธุซ์ึง่อาศยัอยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล
ของประเทศไทยมาหลายชั่วอายุ เด็กจ�านวนมากเป็นเด็กไม่มีสัญชาติ
ไม่ว่าในประเทศใด

ก่อนการส�ารวจดังกล่าว เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในท้องที่ของส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มั่นใจว่าได้จัดการ
ศึกษาให้แก่เด็กทุกคนในพื้นท่ีแล้ว จังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นจังหวัดที่มี
ประชากรน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักว่าเป็น
แหล่งเพาะปลูกฝิ่น ดังนั้น จึงเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากโครงการ
ด้านการศึกษาหลายโครงการของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศกึษาตามอธัยาศยั ต�ารวจตระเวนชายแดน (ซึง่เป็นผู้จดัการเรยีน
การสอนในโรงเรียนด้วย) องค์การนอกภาครัฐ/องค์การไม่แสวงผลก�าไร
ทัง้ในประเทศและระหว่างประเทศหลายองค์การ รวมทัง้โครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริ ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา ส�านักงานเขตพื้นที่
การศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ได้จดัตัง้โรงเรยีนแม่และโรงเรยีน
สาขาหย่อมบ้าน และส่ง “ครดูอย” เข้าไปในหมูบ้่านทีอ่ยูห่่างไกลโดยขีม้่า
หรือจักรยานยนต์เพื่อท�าการเรียนการสอน จัดตั้งโรงเรียนประจ�า และ
ทดลองใช้จานดาวเทียมที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรับการถ่ายทอดการเรียนการสอนจากชั้นเรียนในภาคกลางของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม 
เมื่อเริ่มโครงการส�ารวจหานักเรียนที่ไม่ได้รับการเรียนการสอน (โครงการดังกล่าวได้รับความช่วยเหลือจากองค์การยูนิเซฟ) ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จึงได้ทราบว่าการด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนที่ผ่านมาได้ละเลยกลุ่มประชากรหลายกลุ่ม
ที่จ�านวนประชากรไม่มากพอที่จะถือเป็นหมู่บ้านตามค�าจ�ากัดความของกระทรวงมหาดไทย กลุ่มประชากรเหล่านี้อยู่ในพื้นที่ห่างไกลในภูเขา ซึ่งมีเด็ก
จ�านวนมากกว่า 1,200 คนที่ไม่ได้เข้าร่วมในระบบการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นกลุ่มนักเรียนที่ไม่อยู่ในการส�ารวจ9 

ในขณะเดียวกัน องค์การยูนิเซฟมุ่งให้ความส�าคัญแก่เด็กท่ีด้อยโอกาสและอยู่ในภาวะเปราะบางมากท่ีสุด ได้แก่ เด็กท่ีได้รับผลกระทบ 
จากภยัสนึามใินปีพ.ศ. 2547 เดก็ในพืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต้ และผูอ้พยพ และประชากรท่ีเป็นกลุม่ชาตพินัธ์ุชนกลุม่น้อย10 องค์การยนิูเซฟพยายาม
เชื่อมโยงทรัพยากรจากภาครัฐไปถึงพื้นที่ท้องถิ่นที่มีความจ�าเพาะ มิเช่นน้ันแล้ว พ้ืนที่เหล่าน้ีจะถูกละเลยในการก�าหนดแผนงานและนโยบาย 
ระดับประเทศ

8 UNESCO Institute for Statistics & UNICEF, 2005
9 ปราค�า, 2561
10 Wiboonuppatum, 2016
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แรงบันดาลใจจากประเทศนิวซีแลนด์
ในปีพ.ศ. 2548 องค์การยนูเิซฟน�าเจ้าหน้าท่ีท่ีส�าคัญจากจงัหวดัแม่ฮ่องสอนและกระทรวงศกึษาธกิาร ตลอดจนครจูากโรงเรยีนขนาดเลก็ไปยงัประเทศ
นิวซีแลนด์เพื่อเยี่ยมชมโรงเรียน “Correspondence School” ซึ่งปัจจุบันมีชื่อเรียกว่า “Te Aho O Te Kura Pounamu” ซึ่งเป็นระบบการจัด 
การเรยีนการสอนแบบกระจายศนูย์ ใช้การสอนแบบคละชัน้ (Multi-grade)11 และเป็นระบบที ่“ออกแบบเพือ่ให้เดก็ทีอ่ยูใ่นพืน้ทีห่่างไกลได้รบัประโยชน์ 
มากที่สุด เช่นเด็กที่พ่อแม่ท�างานเป็นผู้ดูแลประภาคาร และผู้เลี้ยงแกะที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลตามเกาะขนาดเล็ก หรือในเขตอ�าเภอที่อยู่ในภูเขา”12 

ประสบการณ์ทีไ่ด้รบัจากการเดินทางไปศกึษาดูงานดังกล่าวท�าให้นายโกศล ปราค�า ผูอ้�านวยการส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 เกิดแนวคิดว่า เดิมส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพยายามให้เด็กเข้ามาเรียนในโรงเรียน แท้ที่จริงแล้วส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้องน�า
โรงเรียนไปสู่เด็ก13 

ปัญหาดังกล่าวเป็นเรื่องของขนาดในการด�าเนินการ เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในพ้ืนที่ทราบดีว่าสพฐ. เห็นว่าการสร้างโรงเรียนและจัดหาบุคลากร
เพื่อไปประจ�าการในโรงเรียนที่มีนักเรียนจ�านวนน้อยนั้นเป็นเรื่องยาก อีกทั้งกลไกหลักของสพฐ.ในการจัดสรรเงินงบประมาณส�าหรับโรงเรียนนั้น
ยังใช้ระบบการพิจารณางบประมาณจากจ�านวนนักเรียน โรงเรียนของสพฐ. ที่มีขนาดเล็กที่สุดยังต้องมีครูใหญ่หรือผู้อ�านวยการโรงเรียนและ
ต้องมีครูประจ�าอย่างน้อยสองคน ต่อมา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1และองค์การยูนิเซฟจึงได้พัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนใหม่ โดยรวบรวมเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนจากพื้นที่ที่มิได้เป็นหมู่บ้านเพื่อเข้าเรียนใน “โรงเรียน” เดียวกัน โรงเรียนดังกล่าวนี้มี 
“ห้องเรียน” ที่ตั้งอยู่ห่างจากกันในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ท�าให้ “โรงเรียน” แห่งใหม่นี้มีนักเรียนมากกว่า 100 คน มีผู้อ�านวยการโรงเรียน/ ครูใหญ่เพียง
คนเดียวที่ต้องเดินทางไปยังห้องเรียนต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบการจัดการเรียนการสอน ส�านักงานของผู้อ�านวยการโรงเรียน/ ครูใหญ่ตั้งอยู่ในศูนย์กลาง
ของอ�าเภอ ซึ่งต้องขับรถออกไปจาก “ห้องเรียน” แต่ละห้องมีระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1 – 6 ชั่วโมง รูปแบบการจัดการศึกษาแบบใหม่นี้
เรียกว่าโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 หรือ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” และเรียกอย่างไม่ทางการว่า “โรงเรียนหย่อมบ้าน”

เพิ่มจ�านวน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” จากหนึ่งโรงเป็นสี่โรง
“โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” แห่งแรกเริม่เปิดท�าการเรยีนการสอนในปีพ.ศ. 2548 มห้ีองเรยีนหย่อมบ้านจ�านวน 16 ห้อง แต่ละห้องเคยเป็นโรงเรียน
ที่ต้องปิด หรือใกล้ปิดท�าการเนื่องจากมีจ�านวนเด็กสมัครเข้าเรียนไม่มาก ห้องเรียนอื่น ๆ นั้นเคยเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชนสังกัดส�านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งท�าหน้าที่ให้บริการด้านการศึกษาแก่ผู้ใหญ่และเด็ก ส�าหรับพื้นที่ที่ยังไม่มีสิ่งอ�านวยความ
สะดวกส�าหรับการเรียนการสอนนั้น ชุมชนสร้าง “ห้องเรียน” แห่งใหม่ โดยใช้วัสดุก่อสร้างซึ่งส่วนใหญ่เป็นไม้ไผ่ และหลังคาที่ท�าจากเหล็กซึ่งใช้เงิน
ทุนสนับสนุนขององค์การยูนิเซฟ

เมือ่เวลาผ่านไป มกีารสร้าง “ห้องเรียน” เพิม่มากขึน้เรือ่ย ๆ  
ในพื้นที่ห่างไกล เช่น ในปีพ.ศ. 2556 ส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 แบ่งห้องเรียน
จ�านวน 23 ห้องเป็นโรงเรียน 4 โรงตามแนวเขตอ�าเภอ 
โดย “โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา” แห่งใหม่ทั้งส่ีโรงนี้
จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการ ผู้ช่วยด้านการเงิน ตลอดจนผู้ดูแล
เกี่ยวกับสิ่งอ�านวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
ตลอดจนครจู�านวน 2 – 3 คนส�าหรบั “ห้องเรยีนหย่อมบ้าน” 
แต่ละแห่ง ข้อจ�ากัดของกระทรวงศึกษาธิการด้านเงินทุน
และการว่าจ้างท�าให้ครึ่งหนึ่งของครูที่ได้รับการว่าจ้างนั้น
เป็นคนหนุ่มสาวกลุ่มชาติพันธุ์ที่ส�านักงานเขตพื้นท่ี
การศกึษาประถมศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ว่าจ้าง มสีญัญา
การว่าจ้างเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยได้รับการสนับสนุน
จากองค์การยูนิเซฟ

11 ก่อนการเดินทางไปดูงานด้านการจัดการศึกษาท่ีประเทศนิวซีแลนด์ องค์การยูนิเซฟเสนอโครงการน�าร่องเก่ียวกับการเรียนการสอนรวมชั้นเรียน (Multi-grade) ส�าหรับโรงเรียนกว่า 
1,000 โรงในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดนครสวรรค์ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวไม่เป็นผลเนื่องจากศธ. ต้องการที่จะรวมโรงเรียนขนาดเล็กมากกว่าที่จะจัดการเรียนการสอน
ด้วยแนวคิดดังกล่าว (รังสรรค์, 2562) การศึกษาดูงานด้านการเรียนการสอนที่ประเทศนิวซีแลนด์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ศูนย์กลางด้านทรัพยากรครูของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาด้วย 
โดยได้ทดลองใช้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นระยะเวลาหลายปี หลังจากนั้นจึงมีการตัดสินใจท่ีจะจัดสรรทรัพยากรจากศูนย์กลางให้แก่โรงเรียนต่าง ๆ เพื่อให้ครูสามารถเข้าถึงทรัพยากร
ดังกล่าวได้ง่ายยิ่งขึ้น

12 Blundell, 2005
13 ปราค�า, 2561

©UNICEF Thailand/Chum
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แผนภาพที่ 1 ห้องเรียนใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ที่ตัง้อยู่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

2

3
1

4

5 3
2

1

1

2 1

8
7

9

6 5

3
4

2
3

5

4

6

4

5

Laos

Myanmar

Vietnam

Vietnam

Cambodia

Malaysia

THAILAND

อําเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
 1. ห้องเรียนบ้านนาเจ็ดล๊อก
 2. ห้องเรียนบ้านห้วยฮี�
 3. ห้องเรียนบ้านห้วยไทร
 4. ห้องเรียนบ้านก่ิวขมิ�น
 5. ห้องเรียนบ้านห้วยส้าน
 
อําเภอปางมะผ้า
 1. บ้านดงมะไฟ 
 2. บ้านปางคามน้อย 
 3. บ้านผาแดง 
 4. บ้านปางคอง 
 5. บ้านปางตอง 
 6. บ้านห้วยนํ�าโป่ง

อําเภอปาย
 1. บ้านนาจลอง
 2. บ้านเหมืองแร่
 3. บ้านหมากพริก
 4. บ้านมโนรา
 5. บ้านห้วยเด่ือ

อําเภอขุนยวม
 1. บ้านห้วยฮุง
 2. บ้านห้วยฟาน
 3. บ้านหัวแม่ลาก๊ะเหนือ
 4. บ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้
 5. บ้านห้วยมะบวบ
 6. บ้านห้วยไม้ซาง
 7. บ้านแม่อูคอน้อย
 8. บ้านแม่สุรินน้อย
 9. บ้านประตูเมือง

จ. แม่ฮ่องสอน

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ห้องเรียนหย่อมบ้านท่ี 1
• ครูจากภาครัฐ 1 คน

• ครูตามสัญญาจ้าง 1 คน

• ผู้ดูแล 1 คน

ห้องเรียนหย่อมบ้านท่ี 2
• ครูจากภาครัฐ 1 คน

• ครูตามสัญญาจ้าง 2 คน

• ครูตามความต้องการพิเศษ 1 คน

ห้องเรียนหย่อมบ้านท่ี 3
• ครูจากภาครัฐ 2 คน

• ครูตามสัญญาจ้าง 1 คน

• ผู้ดูแล 1 คน

โรงเรียนหย่อมบ้าน
• ผู้อํานวยการโรงเรียน

• บุคลาการทางการเงิน พัสดุ ธุรการ

• ผู้ดูแลเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวก / อุปกรณ์

• ไม่มีนักเรียนและครู
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สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

ห้องเรียนหย่อมบ้านท่ี 1
• ครูจากภาครัฐ 1 คน

• ครูตามสัญญาจ้าง 1 คน

• ผู้ดูแล 1 คน

ห้องเรียนหย่อมบ้านท่ี 2
• ครูจากภาครัฐ 1 คน

• ครูตามสัญญาจ้าง 2 คน

• ครูตามความต้องการพิเศษ 1 คน

ห้องเรียนหย่อมบ้านท่ี 3
• ครูจากภาครัฐ 2 คน

• ครูตามสัญญาจ้าง 1 คน

• ผู้ดูแล 1 คน

โรงเรียนหย่อมบ้าน
• ผู้อํานวยการโรงเรียน

• บุคลาการทางการเงิน พัสดุ ธุรการ

• ผู้ดูแลเก่ียวกับส่ิงอํานวยความสะดวก / อุปกรณ์

• ไม่มีนักเรียนและครู

แบบจ�าลองการจัดการศึกษาของ 
“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา”
ศูนย์กลางที่ไม่รวมศูนย์
การจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” นี้ คณะท�างานหลักที่ท�าหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการนั้นจะมีส�านักงานอยู่ในศูนย์กลางของอ�าเภอ 
ซึ่งจะไม่มีครูหรือนักเรียน ซ่ึงส�านักงานของผู้อ�านวยการโรงเรียนนั้นจะตั้งอยู่ห่างจากห้องเรียนออกไปกว่า 20 กิโลเมตร และเป็นที่ท�างานของ
ผู้อ�านวยการ เจ้าหน้าที่ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงิน และเจ้าหน้าที่พัสดุ “ห้องเรียนหย่อมบ้าน” แต่ละห้องเรียนน้ันตั้งอยู่ห่างจากกันหลายกิโลเมตร 
คณะท�างานด้านงานธุรการจะเข้าเยี่ยม “ห้องเรียนหย่อมบ้าน” ที่อยู่ห่างไกลเพื่อให้การสนับสนุนแก่ครูที่รัฐบาลหรือท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้าง เด็กจะอยู่ใน 
“ห้องเรียนหย่อมบ้าน” จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังจากนั้นจะถูกส่งต่อให้เข้ารับการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ภายในจังหวัด

ดังนั้น แบบจ�าลอง “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” จึงแตกต่างจากแบบจ�าลอง “โรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขา” ที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไป ซึ่งโรงเรียน
ดงักล่าวจะมลีกัษณะเป็นโรงเรยีนขนาดใหญ่ และโรงเรยีนทีโ่รงเรยีนขนาดใหญ่นัน้ให้การสนบัสนนุงานบางส่วน ยกตวัอย่างเช่น ในส�านกังานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 นั้น “โรงเรียนสาขา” มักเป็นโรงเรียนที่เปิดท�าการเรียนการสอนเอง และมีครูจากภาครัฐและครูที่ว่าจ้าง
จากบคุลากรในท้องที ่ส่วนใหญ่นกัเรยีนจะออกจากโรงเรยีนสาขาในชัน้ประถมศกึษาปีท่ี 3 หรอืปีที ่4 เพือ่เข้าเรยีนและอาศยักนินอนอยูใ่นโรงเรียนแม่14 

14 โรงเรียนบ้านแม่ระเมิง และห้องเรียนสาขา 12 แห่งตั้งอยู่ในจังหวัดตากเป็นตัวอย่างที่ดีที่แสดงให้เห็นลักษณะส�าคัญของแบบจ�าลองของโรงเรียนแม่และโรงเรียนสาขา

แผนภาพที่ 2 โครงสร้างการบริหารจัดการ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” 

(ข้อมูลจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1)
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การเพิ่มหน้าที่ “ผู้ดูแล” ในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาบางโรงสะท้อนให้เห็นความยืดหยุ่นของผู้ด�าเนินโครงการ เด็กจ�านวนมากมาโรงเรียนโดยแบก
เด็กเล็กซึ่งเป็นน้องของตนมาด้วย เนื่องจากในวัฒนธรรมของเด็กนักเรียนเหล่านี้คือเด็กที่โตกว่าจะต้องดูแลน้องของตนในระหว่างที่พ่อแม่ท�างานอยู่
ในไร่สวน ด้วยเหตุนี้ บ่อยครั้งจึงต้องใช้เงินงบประมาณจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจ�านวนหนึ่งแม้จะไม่มากเพื่อว่าจ้างผู้ดูแล (โดยมากมักเป็นผู้
เป็นแม่ที่อาศัยอยู่ในท้องที่) ให้ท�าหน้าที่ดูแลเด็กเล็กเหล่านั้น เพื่อให้เด็กนักเรียนที่เข้าเรียนสามารถตั้งใจเรียนหนังสือได้

มุ่งให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้ และคิดค�านวณเลขเป็น
ในแง่วิชาการ แนวคิดเกี่ยวกับ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” มีวัตถุประสงค์ที่เรียบง่าย นั่นคือมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กนักเรียน
อ่านและเขียนภาษาไทย และสามารถคิดค�านวณเลขได้ โดยก�าหนดให้วิชาดังกล่าวเป็นวิชาพื้นฐานส�าหรับการเรียนการสอนอย่างอื่น โดยให้รายวิชา
ภาษาไทยเป็นรายวิชาที่มีความส�าคัญมากที่สุด

การด�าเนินการตามแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนเช่นนี้
มปัีญหา คอื เดก็นกัเรยีนส่วนใหญ่มคีวามรูค้วามเข้าใจภาษา
ไทยน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลย ในปัจจุบัน ประเทศไทย
ยังขาดแนววิธีการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเพ่ือสอน
ภาษาไทยให้เด็กทีพ่ดูภาษาอืน่เป็นภาษาแม่ มคีวามคาดหวงั
ให้ครูต้องคิดค้นและพัฒนาวิธีการสอนของตนเพื่อสอนวิชา
ภาษาไทย วิธีการเหล่าน้ีมิได้ค�านึงถึงทฤษฎีตลอดจนแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการเรียนรู้ภาษาซ่ึงเป็นแนววิธีที่ใช้อยู่ใน
หลายประเทศเป็นระยะเวลาหลายปี

แนวทางที่ใช้อยู่คือให้ครูที่พูดภาษาแม่เดียวกันกับเด็ก
ท�าหน้าที่สอนเด็กเล็ก ส่วนครูที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
ท�าหน้าที่สอนเด็กโต ครูบางคนพยายามทดลองเขียน
ภาษาแม่ของเดก็นกัเรยีนโดยใช้ตวัอกัษรไทย โดยมวัีตถปุระสงค์
เพือ่ช่วยให้เดก็นกัเรยีนสามารถเชือ่มโยงเสยีงเข้ากบัสญัลกัษณ์ 
และสอนให้นักเรียนรู้หลักการประสมตัวอักษรเพื่อสร้างค�า
ทีม่คีวามหมาย วธิกีารดงักล่าวเป็นวธิกีารทีส่ามารถใช้ได้ผล 
และควรมีการพัฒนาต่อไป แม้ในปัจจุบันนี้ หัวข้อการสอน
ที่เรียกว่า “ภาษาไทยวันละค�า” ที่ใช้สอนในห้องเรียน
หลายห้องยังเขียนด้วยภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
พร้อมทั้งการใช้พยัญชนะไทยเพื่อถอดเสียงค�าดังกล่าว
ในภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของนักเรียน

“ภาษาไทยวันละค�า” เขียนเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษากะเหรี่ยงสะกอ
โดยใช้อักษรภาษาไทย

© Kirk R. Person
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สื่อการเรียนการสอนวิชาการอ่านส�าหรับเด็กเล็ก
การช่วยให้เด็กนักเรียนสามารถเช่ือมโยงความคิดจากการอ่าน
เขา้กบัความหมายนัน้เปน็ความทา้ทายที่เกิดข้ึนทั่วจงัหวดัแมฮ่อ่งสอน

มกีารสอบถามครู “โรงเรียนเขตพืน้ที่การศกึษา” 7 คนวา่ต�าราเรยีน
เล่มใดที่ครูเห็นว่ามีประโยชน์ในการสอนวิชาการอ่านให้แก่เด็กเล็ก 
ในกลุม่ครูที่เขา้รว่มการสอบถามนีม้คีรูเพียงหนึ่งรายที่พูดภาษาไทย
เปน็ภาษาแม่และใช้หลักสูตรมาตรฐานของสพฐ. ครูคนดังกล่าวมัก
จะขอให้เด็กโตอธิบายบทเรียนโดยใช้ภาษาแม่ของเด็กนักเรียน 
สว่นครูอกี 6 คนซ่ึงปน็ครูกลุม่ชาตพินัธ์ุกะเหรี่ยงสะกอนัน้ใช้ต�าราเรียน 

ที่ช่ือว่า “มานะ มานี” ซ่ึงเปน็ต�าราเรียนหลักในระบบการศึกษาของ
ประเทศไทยในช่วงทศวรรษที่ 70 และ 80 ต�าราเรียน “มานะ มานี” 
ในชุดแรก ๆ นัน้ใช้ค�าที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย ซ่ึงเปน็ปัญหาหลัก
ของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียงเนื่องจากภาษาแม่ของเด็กเหล่านั้น
ไมม่เีสียงพยญัชนะทา้ย (และเปน็เรื่องยากท่ีเดก็นกัเรียนกลุ่มชาตพัินธ์ุ
กะเหรี่ยงนี้จะฟังเสียงพยัญชนะท้ายของภาษาไทยออก) นอกจากนี้ 
ชุดต�าราเรียน “มานะ มานี” น้ียังมีเรื่องสั้นที่อ่านเข้าใจได้ง่าย 
เป็นเร่ืองราวเกี่ยวกับเด็กที่ เติบโตในพ้ืนที่ชนบทของประเทศไทย 
ในทางตรงกันข้าม สื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยฉบับปัจจุบัน
ของสพฐ. หรือท่ีสพฐ. อนุมัติให้ใช้ได้นั้นมีค�าที่ออกเสียงยาก 
อีกทั้งมีข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับประเภทของพยัญชนะ และ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวรรณยุกต์ อีกทั้งมีเร่ืองสั้นเพื่อให้นักเรียน

ฝึกอ่านไม่มากนัก ครูกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงมักจะเลือกใช้บทเรียน
จากต�าราเรียนของสพฐ. เพื่อเสริมเนื้อหาของต�ารา “มานะ มานี” 
อยา่งไรกต็าม ครูเหลา่น้ีมิไดส้อนตามล�าดบัเนือ้หารายวชิาของสพฐ. 
เนื่องจากล�าดับเนื้อหารายวิชาของสพฐ.นั้นยากเกินไปส�าหรับ
ผู้เรียนภาษาไทย

มีการขอให้ครูหลายรายช่วยศึกษาตรวจทานต�าราเรียนเกี่ยวกับ
การอ่านและเขียนส�าหรับเด็กเล็กซ่ึงองค์กรภาคเอกชนของไทย 
ช่ือว่า มูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์ (FAL) จัดท�าขึ้นเพื่อใช้ในส่วน
งานที่เรยีกวา่ “ภาษาไทยส�าหรบัเดก็กลุ่มชาตพินัธุ ์(Thai for Ethnic 
Children: TLC)” ต�าราดงักลา่วเปน็สว่นหนึ่งของโครงการ MTB-MLE 
ซ่ึงด�าเนนิโครงการอยูใ่นภาคเหนอืของประเทศไทย ครูเหลา่นีล้งความ
เห็นเปน็เอกฉันท์ว่าต�าราเรียนของ FAL นี้จะเปน็ประโยชน์อย่างย่ิง
เนื่องจากสอนให้ผู้เรียนได้รู้จักตัวอักษรที่ใช้บ่อยก่อนในเบื้องต้น 
จากนั้นจึงมุ่งเน้นค�าที่ ใช้ประจ�าวันที่ ไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย 
ต�ารานี้สามารถน�าไปใช้สอนด้วยปากเปล่า โดยใช้เทคนิคการสอน
ที่เรียกว่า Total Physical Response หรือเทคนิคการสอนภาษา
โดยใช้ท่าทาง นอกจากนี้ ครูเหล่าน้ียังเห็นว่าควรบรรจุหนังสือ
ภาษาไทยขนาดใหญ่ฉบับเข้าใจง่ายของ FAL และหนังสือขนาดเล็ก
แบ่งตามช้ันซ่ึงมีภาพประกอบจากฝีมือศิลปินกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไว้
ในห้องสมุดเคลื่อนที่ของ UNICEF-Tops

© Chaiwee Khachonkhunkhwamdee 2018
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การรับนักเรียนและการสอนแบบคละช้ัน 
(Multi-grade)
ด้วยข้อจ�ากัดเก่ียวกับจ�านวนนักเรียนและครู ชั้นเรียนของ “โรงเรียน
เขตพ้ืนทีก่ารศกึษา” จงึใช้ปรชัญาการจัดการเรยีนการสอนแบบไม่เป็น
ทางการท่ีเรียกว่า การสอนแบบคละชั้น โดยครูคนหนึ่งรับผิดชอบทั้ง
เรื่องการบริหารจัดการและการสอนเด็กนักเรียนมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน 
ทั้งน้ี โรงเรียนในระบบ “ปกติ” ของประเทศไทยจะรับนักเรียนใหม่
เพื่อเข้าเรียนในช้ันต่าง ๆ ทุกปี แต่ห้องเรียนหย่อมบ้านบางแห่ง
จะเปิดรบันกัเรยีนในชัน้ใหม่เพยีงปีเว้นปีเท่านัน้ ด้วยเหตนุี ้ในปีพ.ศ. 2561 
“ห้องเรียน” บางห้องจึงเปิดรับเฉพาะนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
ปีที่ 4 และปีที่ 6 เท่านั้น ส่วนปีพ.ศ. 2562 นั้นเปิดรับเฉพาะนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีที่ 3 และปีที่ 5 ดังจะเห็นได้จากข้อมูล
การเปิดรับนักเรียนในช้ันต่าง ๆ ของ “ห้องเรียน” ใน “โรงเรียน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ�าเภอปาย” ส�าหรับปีการศกึษาพ.ศ. 2561 – 2562

“ห้องเรียน” ส่วนใหญ่มีห้องที่ใช้ท�าการเรียนการสอน 2 – 3 ห้อง 
โดยใช้ส�าหรับการเรียนการสอนเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล ประถมศึกษา
ตอนต้น และประถมศึกษาตอนปลาย เนือ่งจากมบีคุลากรจ�านวนจ�ากดั 
ครูผู ้สอนจึงมักต้องรับผิดชอบเด็กนักเรียนมากกว่าหนึ่งชั้นเรียน 
ดงัจะเหน็ได้จากแผนภมิูแสดงภาระหน้าท่ีรับผดิชอบด้านงานสอนต่อไปน้ี 
โดยเป็นข้อมูลจากห้องเรียนมะโนราใน “โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา
อ�าเภอปาย” ครคูนหนึง่รบัผดิชอบเดก็นกัเรยีนชัน้อนบุาล 2 ชัน้อนุบาล 
3 และชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 ในขณะทีค่รูอกีท่านรบัผดิชอบเดก็นกัเรยีน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และปีที่ 4

ตารางที่ 1 การเปิดรับนักเรียนเข้าช้ันเรียนต่าง ๆ ของโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปายปีพ.ศ. 2561 – 2562

ช้ันเรียน อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3
ประถม
ศึกษาปีที่

1

ประถม
ศึกษาปีที่ 

2

ประถม
ศึกษาปีที่ 

3

ประถม
ศึกษาปีที่ 

4

ประถม
ศึกษาปีที่ 

5

ประถม
ศึกษาปีที่ 

6

บ้านนาจลอง x x x x x x x x

บ้านห้วยเดื่อ x x x x

บ้านเหมืองแร่ x x x x x x x x

บ้านหมากพริก x x x x x

บ้านมะโนรา x x x x x x x

การปรับปรุงหลักสูตรและ 
การฝึกอบรมให้ทันสมัย 
ผลการศึกษาเบ้ืองต้นที่น�าเสนอในรายงานฉบับนี้ 
รวมทั้งการประเมินผลการด�าเนินงานโครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ขององค์การยูนิเซฟในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและจังหวัดตาก ท�าให้องค์การยูนิเซฟ
และ FAL ร่วมกันจัดท�าโครงการพัฒนาหลักสูตร
และการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ภาษาไทยส�าหรับ
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์” มีระยะเวลาสามวันส�าหรับ
เจ้าหน้าท่ีห้องสมุดเคลื่อนที่ในช่วงปลายเดือน 
พฤษภาคม พ.ศ. 2562 โครงการพัฒนาดังกล่าว
ได้รับการตอบรับท่ีดีเปน็อย่างยิ่ง และส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา เขต 1 ได้เชิญ ให้ FAL จัดการ
ฝึกอบรมให้แก่ครูทุกคนของ “โรงเรียนเขตพื้นที่

การศึกษา” ในเดือนมิถุนายน 2562 จึงเปน็โอกาส
ที่ดีส�าหรับ องค์การยูนิเซฟในการใช้ประโยชน์
จากบทเรยีนที่ไดร้บัจากการลงทนุพฒันาการศกึษา
โดยใช้ภาษาแม่ในพื้นที่ภาคใต้ของ ประเทศไทย
ตลอดระยะเวลา 10 ปี



การน�าโรงเรียนไปสู่เด็กทุกคน
การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กด้อยโอกาสใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

9

ตารางที่ 2 การเรียนการสอนแบบคละช้ัน (Multi-grade) ในโรงเรียนบ้านมะโนรา เขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปายปีพ.ศ. 2561 – 2562

ช้ันเรียน ครูผู้รับผิดชอบ วิชาที่สอน

อนุบาล 2 นายกฤตภาส โปรดปราณนาม สังคมศึกษา

อนุบาล 3 นายกฤตภาส โปรดปราณนาม สังคมศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 1

ประถมศึกษาปีที่ 2 นายสุเทพ สะเตอะ พลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 3

ประถมศึกษาปีที่ 4 นายสุเทพ สะเตอะ พลศึกษา

ประถมศึกษาปีที่ 5

ประถมศึกษาปีที่ 6 นายกฤตภาส โปรดปราณนาม สังคมศึกษา

การเรียนการสอนแบบคละชั้น (Multi-grade) เป็นวิธีการที่ใช้อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชนบทของประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ระบบการ
ฝึกอบรมครูผู้สอนนั้นมิได้เตรียมความพร้อมให้แก่ครูในการสอนแบบคละชั้น (Multi-grade) ในทางตรงกันข้าม มีความคาดหวังให้ครูต้องสร้างระบบ
การจัดสรรเวลาการสอนของตนเอง โดยพิจารณาถึงความสามารถของนักเรียนกลุ่มต่าง ๆ และต้องขอให้เด็กนักเรียนที่โตกว่าหรือมีผลการเรียนที่ดี
กว่าช่วยเหลือเด็กเล็กหรือเด็กที่เรียนอ่อนกว่า ช่องว่างดังกล่าวนี้เป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข

โรงเรยีนในระบบปกตขิองประเทศไทยค่อนข้างเข้มงวดในเรือ่งการก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัอาย ุแต่การเรียนการสอนแบบ “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” 
น้ันมีความยืดหยุ่นในการให้นักเรียนเข้าเรียนในกลุ่มเด็กนักเรียนที่ตรงกับระดับความสามารถของตน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในรายวิชาท่ีเกี่ยวกับ
การพัฒนาทักษะภาษาไทย

ขนาดของช้ันเรียน
ในอดีต ชั้นเรียนอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในประเทศไทยมีเด็กนักเรียนมากถึง 50 คนต่อชั้น15 ในปีพ.ศ. 2558 กระทรวงศึกษาธิการ
ประกาศแผนทีจ่ะลดขนาดชัน้เรยีนลงเพือ่ให้แต่ละชัน้เรยีนมเีดก็นกัเรยีนไม่เกนิ 40 คนในกรณทีีเ่ป็นโรงเรยีนมธัยม และ30 คนในกรณชีัน้อนบุาลและ
ประถมศึกษา

ด้วยเหตุนี้ “โรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา” จึงโดดเด่นออกมาในสองเรื่อง จากข้อมูลที่ได้รับจากนักสถิติของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนเขตพื้นที่
การศึกษาส่วนใหญ่จะมีเด็กนักเรียนประมาณ 20 – 30 คนต่อชั้นเรียน เนื่องจากมีการรวมจ�านวนห้องเรียนทั้งหมดเข้าด้วยกันเวลารายงานผล 
แต่ในความเป็นจริง ชั้นเรียนแต่ละชั้นในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามีจ�านวนนักเรียนน้อยกว่านั้นมาก เนื่องจากมีเด็กเพียงไม่กี่คนที่เข้าเรียนในแต่ละ
ชั้นตามห้องเรียนหย่อมบ้านแต่ละแห่ง

ทั้งนี้ จะเห็นได้จากตัวเลขการเข้าเรียนในโรงเรียนของ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวม” เมื่อพิจารณาในแง่ของการบริหารงานธุรการ 
โรงเรยีนดงักล่าวถอืเป็นโรงเรยีนทีม่ผู้ีอ�านวยการโรงเรยีนคนเดียวเป็นผูบ้ริหาร และมเีดก็นกัเรียนชัน้อนบุาลจ�านวน 54 คน และนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา 
131 คนใน 9 ห้องเรียนหย่อมบ้าน ท�าให้มีจ�านวนนักเรียนโดยเฉลี่ยห้องละ 20.56 คน อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ห้องเรียนแต่ละห้องของ 
“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” นั้นจะมีนักเรียนแต่ละระดับชั้นตั้งแต่ 1 – 9 คนเท่านั้น

15 ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ ปีพ.ศ. 2558
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ตารางที่ 3 ตัวเลขจ�านวนนักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวม

ภาษาแม่ของเด็กนักเรียน
เด็กนักเรียนใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์หลายภาษาแตกต่างกันไปในแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษากะเหรี่ยงสะกอ 
(ร้อยละ 42.5) และภาษาไทใหญ่หรือภาษาฉาน (ร้อยละ 15.4) เป็นภาษาแม่ของเด็กนักเรียนที่มีจ�านวนนักเรียนใช้ภาษานี้มากที่สุด รองลงมาได้แก่
ภาษาลาหู่แดง ลาหู่ด�า ภาษาไทยเหนือ ม้ง และลีซู มีเด็กนักเรียนเพียง 6 คนเท่านั้นที่กล่าวว่าตนเองเป็นผู้ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ รายละเอียด
ปรากฏตามตารางดังต่อไปนี้

อย่างไรก็ตาม การสรุปว่ามีการพูดหลายภาษาในชั้นเรียนนั้นเป็นข้อสรุปที่ไม่ถูกต้อง เนื่องจากในจ�านวน “ห้องเรียน” ทั้งสิ้น 19 ห้อง มี 13 ห้องซึ่งมี
ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับภาษาแม่ของเด็กนั้นเป็นห้องเรียนที่พูดภาษาเดียวกัน โดยนักเรียนร้อยละ 100 พูดภาษาแม่ภาษาเดียวกัน นอกจากนี้ 
ในจ�านวนห้องเรยีน 13 ห้องนัน้ ม ี11 ห้องทีค่รอูย่างน้อยหนึง่คนพูดภาษาแม่ภาษาเดียวกับเด็กนักเรยีน (ส่วนใหญ่พูดภาษากะเหรีย่งสะกอหรอืไทใหญ่) 
ด้วยเหตุนี้ “โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” จึงมีศักยภาพสูงในการเป็นโครงการน�าร่องส�าหรับการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่
เป็นฐาน (MTB-MLE) ซึ่งเป็นโครงการด้านการจัดการเรียนการสอนที่ได้รับรางวัลจากรัฐบาลไทยและองค์การสหประชาชาติส�าหรับพื้นที่ต่าง ๆ 
ในภาคเหนือและชายแดนภาคใต้

ห้องเรียน
ช้ันอนุบาล ช้ันประถมศึกษา

รวม
อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6

บ้านห้วยหุง   2  7 5  2  16

บ้านห้วยฟาน  3 1 3 1 1 1 1 1 12

บ้านหัวแม่ลาก๊ะเหนือ  3 1 8 3  3 3 1 22

บ้านหัวแม่ลาก๊ะใต้  1 3 2   2  2 10

บ้านห้วยมะบวบ  5 7 3 2 1 4 3  25

บ้านห้วยไม้ซาง  2 4 4 2 1 4  1 18

บ้านแม่อูคอน้อย 1 2 2 3  1 1 1 3 14

บ้านแม่สุรินน้อย 4 2 5 5 9 4 4 5 2 40

บ้านประตูเมือง  2 4 7 2 3 4 2 4 28

รวมทัง้สิ้น 5 20 29 35 26 16 23 17 14 185

นักเรียน/ห้อง (เฉลี่ย) 0.6 2.2 3.2 3.9 2.9 1.8 2.6 1.9 1.6 20.56

นักเรียน/ห้อง (ไม่รวมห้องที่ไม่มีนักเรียน) 2.5 2.5 3.2 4.4 3.7 2.3 2.9 2.4 2 20.56
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การคัดเลือก การรักษา และการพัฒนาขีดความสามารถของครู
การคดัเลอืกและฝึกอบรมครเูป็นปัญหาส�าหรับโรงเรยีนในพืน้ทีห่่างไกลมานานแล้ว ตลอดระยะเวลาหลายปีทีผ่่านมา ข้าราชการครทูีเ่พิง่บรรจุจะต้อง
สอนในโรงเรียนที่สพฐ. ก�าหนดอย่างน้อยสองปี (ปัจจุบันเพิ่มเป็นสี่ปี) ก่อนที่จะมีสิทธิขอโอนย้ายไปโรงเรียนอื่น อย่างไรก็ตาม อัตราการออกของครู
ในพื้นที่อยู่ในระดับสูง ผู้อ�านวยการโรงเรียนหลายคนแจ้งว่าข้าราชการครูส่วนใหญ่ที่ถูกส่งตัวไปสอนที่พื้นที่ห่างไกลมักจะลาออกก่อนที่จะสอนครบ
ระยะเวลา หรือขอโอนย้ายทันทีหลังจากเข้ารับต�าแหน่ง16 

“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เป็นโครงการที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์มากในการว่าจ้างและรักษาครูไว้ให้อยู่ในต�าแหน่งในช่วงเริ่มด�าเนินโครงการ 
โครงการนี้มีผู้สอนกลุ่มหลักเป็นข้าราชการครูที่ได้รับการรับรอง (ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่) นอกจากนี้ โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
ยังใช้ครูกลุ่มชาติพันธุ์ เป็น “ครูอัตราจ้างท้องถิ่น” ตามสัญญาที่ต่ออายุสัญญารายปี ครูเหล่านี้มีความคุ้นเคยกับสภาพความเป็นอยู่ของเด็กนักเรียน
มากกว่าข้าราชการครู เนื่องจากครูเหล่านี้เติบโตในหมู่บ้านขนาดเล็กที่ยังขาดการพัฒนาเช่นเดียวกับเด็ก และส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาในการปรับตัว
เข้ากับระบบการศึกษาไทย โครงการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษานี้มักจะเรียกครูดังกล่าวว่า “ครูกลุ่มชาติพันธุ์” ในช่วงเริ่มด�าเนินโครงการ 
“ครูกลุ่มชาติพันธุ์” ต้องมีคุณสมบัติคือส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจึงจะได้รับการว่าจ้าง ปัจจุบันนี้ ครูเกือบทุกคนส�าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี17 “ครูกลุ่มชาติพันธุ์” ใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ทั้งสี่แห่งนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลานานเช่นเดียวกับข้าราชการครู หรือ
อาจจะนานกว่า

16 ครูอัตราจ้างรัฐบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับเงินเงินช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลเดือนละ 2,000 บาท (65 เหรียญสหรัฐ) โดยเป็น จะเห็นได้ว่า 
เงินชดเชยดังกล่าวไม่เพียงพอที่จะชดเชยความโดดเดี่ยว และสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากสภาพแวดล้อมเมืองที่ครูอัตราจ้างเหล่านั้นคุ้นเคย

17 “ครูอัตราจ้างท้องถิ่น” ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศไทยมักจะได้รับเงินเดือนจ�านวน 1 ใน 3 ของเงินเดือนครูอัตราจ้างของรัฐบาลที่บรรจุใหม่ โดยไม่ได้รับผลประโยชน์อื่น 
หรือโอกาสในการขึ้นเงินเดือน

ตารางที่ 4 ภาษาแม่ของเด็กนักเรียน ปีการศึกษาพ.ศ. 2561

รวม ร้อยละ

กะเหรี่ยง (สะกอ) 194 42.5%

ไทใหญ่ (ฉาน) 70 15.4%

ลาหู่ (แดง) 62 13.6%

ลาหู่ (ด�า) 53 11.6%

ไทยเหนือ 35 7.7%

ม้ง 31 6.8%

ไทย 6 1.3%

ลีซู 4 0.9%

พม่า 1 0.2%

456 100.0%
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คุณสมบัติของครู

“โรงเรยีนเขตพืน้ท่ีการศึกษา” ไม่สามารถวางหลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืก
ครูได้มากมายนัก ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยประสบปัญหาขาดแคลน
บคุลากรครูในพืน้ท่ีชนบทมาเป็นระยะเวลานาน18 แม้ว่าการพฒันาความรู้ 
และทักษะในการอ่านเขียนภาษาไทยจะถือเป็นวัตถุประสงค์หลัก
ในการด�าเนินโครงการ แต่ผู ้จัดการด้านการศึกษาต่างเห็นว่ามี
ครูผูช้�านาญและได้รับการรับรองความสามารถในการสอนภาษาไทยอยู่
ไม่มากนกัในระบบการจัดประเภทของกระทรวงศึกษาธิการ ครผููเ้ชีย่วชาญ
วชิาภาษาไทยจ�านวนมากท่ีมไีม่ได้รบัการฝึกอบรมในการสอนภาษาไทย
ให้แก่ผู้เรียนที่มิได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ อีกทั้งยังมีมหาวิทยาลัย
เพียงไม่กี่แห่งที่มีหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อฝึกอบรมครูในเรื่อง
ดังกล่าว หากมีหลักสูตรการฝึกอบรมครู ก็มักมุ่งเน้นที่การสอนภาษา
ไทยให้แก่ชาวต่างชาตทิีอ่ยูใ่นวยัผูใ้หญ่ มเีพยีงมหาวทิยาลยัของประเทศไทย
เพยีงแห่งเดยีวทีปั่จจบุนัจดัการเรยีนการสอนวชิาการสอนภาษาไทยให้
แก่เดก็กลุม่ชาตพินัธุซ์ึง่เป็นชนกลุม่น้อย คอื มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา
ในชายแดนภาคใต้19 

“ครูกลุ่มชาติพันธุ์” ส่วนมากเป็นเพศชายและมีความรู้เฉพาะทาง
เกีย่วกับการสอนวิชาพลศกึษา ข้อเทจ็จริงดงักล่าวเป็นเรือ่งปกตเิน่ืองจาก
ประชากรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์มิได้เข้ารับการฝึกอบรมครูเท่าที่ควร 
สาเหตุที่ส�าคัญมาจากการที่ครูกลุ่มชาติพันธุ์เหล่าน้ีมิได้รับโอกาส
ทางการศกึษา จงึท�าให้สอบเข้ามหาวทิยาลยัได้ยาก ดงันัน้ วชิาพลศึกษา
จงึเป็นวชิาทีไ่ม่ต้องอาศยัความรู้ทางวชิาการมากเท่ากบัวชิาเฉพาะอืน่ ๆ  
เช่น วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ (โปรดพิจารณา
เอกสารแนบท้าย ก)

ภาษาแม่ของครูผู้สอน

จากจ�านวนโรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทัง้ส้ิน 4 โรง มีโรงเรยีนเขตพืน้ที่
การศึกษา 3 โรงท่ีรายงานข้อมูลเก่ียวกับภาษาแม่ของครูผู้สอน 
เกอืบครึง่หนึง่ของจ�านวนครผููส้อนพดูภาษากะเหรีย่งสะกอเป็นภาษาแม่ 
ครจู�านวนหนึง่ในสีพ่ดูภาษาไทยเหนอื (ภาษาทีใ่ช้สือ่สารทัว่ไปในภูมิภาค) 
เป็นภาษาแม่ หากเป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีครูที่พูดภาษาลีซู ลาหู่แดง 
หรือลาหู่ด�า รายละเอียดมีดังต่อไปนี้

18 Lathapipat, 2018
19 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏยะลา และส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อจัดท�าโครงการฝึกอบรม
ส�าหรับครูในลักษณะเดียวกัน

เสียงจากคุณครู
ครูใน “โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา” มีความเห็น
อย่างไรเก่ียวกับบทบาทของตนเอง มีการจัดการ
สนทนากลุ่มและการสัมภาษณ์บุคคลหลายครั้ง
เพ่ือตอบค�าถามดงักลา่ว กลุม่สนทนาท่ีมีขนาดใหญ่
ที่สุดมีครูเข้าร่วมการสนทนาทัง้สิ้น 21 คน โดยเปน็
ครูจากโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวม 
จากการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์ดงักลา่วท�าให้
เห็นแนวโน้มต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

• ข้อดีเกี่ยวกับการเปน็ครูใน “โรงเรียนเขตพื้นที่

การศึกษา” คือเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือและ
เปน็มิตร ครูผู้สอนทุกคนมีความรู้สึกว่าตนได้
เสียสละ และยังได้รับประโยชน์จากโครงการ
ห้องสมุดเคลื่อนที่ของยูนิเซฟ

• ครูมคีวามเหน็เปน็เอกฉันท์วา่โครงการโรงเรยีน
เขตพื้นที่การศึกษามีเรื่องเดียวที่ครูอยาก
เปล่ียนแปลงคือการเพิ่มเงินเดือนให้แก่ครู
ท้องถิ่นตามสัญญาจ้าง

• ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอน
มากท่ีสุดได้แก่การที่ผู้ปกครองเด็กไม่ให้การ
สนบัสนนุด้านการศึกษา เดก็เรยีนรูไ้ดช้้าเน่ืองจาก
มีปัญหาด้านการสื่อสาร (ภาษา) การบริหาร
จดัการหอ้งเรยีนแบบคละช้ัน และปัญหาในการ
บ�ารุงรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

• ประโยชน์ท่ีส�าคัญของ “โรงเรียนเขตพื้นท่ี
การศกึษา” ไดแ้ก ่การที่โครงการดงักลา่วเปิด
โอกาสทางการศึกษาให้เด็กท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่าง
ไกลและเพิ่มโอกาสใหชุ้มชนได้พฒันา เนื่องจาก
มีครูและผู้เข้าเยี่ยมหมู่บ้านซ่ึงเป็นบุคคลจาก
องค์กรภายนอก

• ครูสนใจกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การจัดท�าสื่อการ
เรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
เทคนิคการสอน การปรับปรุงผลสัมฤทธิ์

ในการเรยีนใหก้บันักเรียน และการพฒันาทกัษะ
ด้านการใช้คอมพิวเตอร์ของนักเรียน
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ตารางที่ 5  ภาษาแม่ของครู ปีการศึกษาพ.ศ. 2561

ครู คิดเป็นร้อยละ

กะเหรี่ยง (สะกอ) 27 44.3%

ไทยเหนือ 15 24.6%

ไทใหญ่ (ฉาน) 12 19.7%

ไทยอีสาน 3 4.9%

ไทย 2 3.3%

ม้ง 2 3.3%

รวมทัง้สิ้น 61 100.0%



การน�าโรงเรียนไปสู่เด็กทุกคน
การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กด้อยโอกาสใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” จังหวัดแม่ฮ่องสอน

14

การพัฒนาด้านอาชีพส�าหรับครู

“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ร่วมกับองค์การยูนิเซฟและมหาวิทยาลัยในท้องที่จัดการฝึกอบรมก่อนเข้าปฏิบัติหนา้ที่และระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้แก่
ครูทุกคน การจัดการประชุมรายไตรมาสท�าให้ครูมีโอกาสได้แบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนครูด้วยกัน โดยนักวิจัยกล่าวว่าการแบ่งปันประสบการณ์
ดังกล่าวนี้จะเป็นวิธีที่เป็นประโยชน์มากที่สุดท่ีจะท�าให้ครูได้พัฒนาวิชาชีพของตน20 การที่ผู้อ�านวยการโรงเรียนเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนเป็นประจ�า 
(อย่างน้อยสองครั้งต่อเดือน) ช่วยให้ก�าลังใจและเป็นโอกาสให้ครูได้ปรึกษาหารือและรับฟังแนวคิดในการท�างาน

ในช่วงแรกของการด�าเนินโครงการ องค์การยูนิเซฟ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตร่วมกันก�าหนดแนวทางเพ่ือให้ “ครูกลุ่มชาติพันธุ์” ได้รับ
การรบัรองการประกอบวชิาชพีครจูากรฐับาล “ครกูลุม่ชาตพินัธุ”์ สองคนแรกของโครงการจงึใช้โอกาสนีใ้นการศกึษาต่อจนจบการศกึษาระดบัปรญิญา
ตรจีากโครงการนอกเวลาราชการ (วนัหยุดเสาร์อาทติย์) และสามารถสอบผ่านและได้รบัใบอนญุาตประกอบวชิาชพีโดยมคีะแนนสอบสงูพอทีจ่ะท�าให้
ได้รับบรรจุเป็นข้าราชการครู (ดูรายละเอียดใน “เรื่องราวของครูอิ๋ว”)

นอกจากนี้ ยังมีโครงการพัฒนาขีดความสามารถส�าหรับผู้อ�านวยการโรงเรียน โดยผู้อ�านวยการโรงเรียนรายหนึ่งกล่าวว่าการเรียนรู้วิธีขับรถยนต์
ขับเคลื่อนสี่ล้อในเส้นทางอันตรายในป่าเขานั้นเป็นการฝึกอบรมด้วยการลงมือปฏิบัติที่ส�าคัญ นอกจากนี้ ผู้อ�านวยการโรงเรียนยังต้องเรียนรู้วิธีในการ
ตดิต่อประสานงานผ่านช่องทางของภาครฐัและภาคเอกชนเพือ่ขอรับความช่วยเหลอืทัง้ในด้านการปฏิบตังิานและความช่วยเหลอืด้านเงนิทนุสนบัสนนุ 
(รายละเอียดใน “บทเรียนที่ได้รับ”) การจัดการประชุมอย่างสม�่าเสมอที่ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ยังช่วยให้
ผู้อ�านวยการโรงเรียนต่าง ๆ มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันด้วย

การสนับสนุนจากชุมชน
ผูป้กครองให้การสนบัสนุน “โรงเรยีนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” เป็นอย่างด ีผูป้กครองรูส้กึซาบซึง้ที ่“โรงเรยีนเขตพืน้ท่ีการศกึษา” ท�าให้เดก็ยงัคงพักอาศยั
อยู่กบัที่บ้านได้ในช่วงทีศ่ึกษาชัน้ประถมศึกษา แทนที่จะต้องถูกส่งตัวไปอยู่ในหอพักที่มรีาคาแพงในตวัเมอืง ผู้ปกครองมีความสุขทีไ่ด้ชว่ยสรา้งอาคาร
โรงเรียน และช่วยเหลือในโครงการเกี่ยวกับการบ�ารุงรักษาโรงเรียน บ่อยครั้ง ยังผู้ปกครองยังน�าอาหารมาให้ครูอีกด้วย

อย่างไรกต็าม การพยายามจดัต้ังคณะกรรมการโรงเรยีนในท้องถิน่นัน้ไม่ประสบผลส�าเรจ็ตามทีไ่ด้คาดหมายไว้ ครหูลายคนแสดงความเห็นว่าผูป้กครอง
จ�านวนมากแทบจะไม่มีความรู้ และรู้สึกว่าการศึกษานั้นควรเป็นเร่ืองของคนที่เป็น “ผู้เช่ียวชาญ” ซึ่งก็คือพวกครูนั่นเอง นอกจากนี้ ผู้ปกครอง
ส่วนใหญ่ไม่มีทักษะในการสื่อสารภาษาไทยซึ่งเป็นทักษะที่ต้องใช้ในการสื่อสารระหว่างกันในการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน

20 Burns & Lawrie, 2015

© UNICEF Thailand/2008/Thomas
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เรื่องราวของครูอิ๋ว
“ฉันเปน็ “ครูกลุ่มชาติพันธ์ุ” กลุ่มแรกในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
ตัง้แต่ตอนเริ่มโครงการในปี 2548 ค่ะ ฉันโตในหมู่บ้านไทใหญ่ และ
ไปโรงเรียนจนกระทั่งจบช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 หลังจากนัน้ฉันท�างาน
และสง่ตวัเองเรยีนจนจบช้ันมธัยมศึกษาปีที่ 6 โดยเขา้เรยีนในโรงเรยีน กศน. 
ฉันอยากเปน็พยาบาลทหารค่ะ แต่เปน็ไม่ได้เนื่องจากฉันตัวเตี้ยเกินไป

ฉันตื่นเต้นมากเมื่อได้ยินข่าวเกี่ยวกับโครงการ “ครูกลุ่มชาติพันธุ์” 
ของยูนิเซฟ ฉันชอบเด็ก ๆ และต้องการเรียนต่อ ยูนิเซฟให้โอกาส
ฉันได้ท�าทัง้สองอย่างเลยค่ะ! 

หน้าท่ีแรกของฉันคือสอนในโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้านลีซูขนาดเล็ก 
การสื่อสารกบัผู้ปกครองและเดก็ท�าไดย้าก โชคดท่ีีบางคนพูดภาษาไทใหญ ่

เช่นเดียวกัน ฉันพยายามอย่างมากนะคะที่จะสร้างความสัมพันธ์
กับคนเหล่านั้น โดยหมั่นไปเยี่ยมเยียนเด็กนักเรียนที่บ้าน ร้องเพลง
กับเด็กนักเรียน และเล่านิทานให้ฟัง ในช้ันเรียนมีเด็กนักเรียนประมาณ 
20 คนค่ะ แต่ละคนมีอายุไม่เท่ากันเลย นอกจากนี้ ยังมีเด็กทารกด้วย 
เด็กโตจะคอยดแูลเดก็ทารกเหล่านัน้เนื่องจากพอ่แมต่อ้งท�างานในทุง่นา 
สว่นใหญฉ่นัตอ้งดแูลเดก็เลก็คะ่ สว่นครูพ่ีเลีย้งของฉนัซ่ึงเปน็ข้าราชการ
ครูนัน้จะสอนเดก็โต เป้าหมายของโรงเรยีนคอืเพื่อสอนให้เดก็อา่นออก
เขียนได้และคิดค�านวณเลขเป็น นอกจากนี้ เด็กนักเรียนยังได้เรียน
เกี่ยวกับโภชนาการ การปรุงอาหาร และสุขอนามัย โดยนักเรียน
จะตอ้งช่วยครูเตรยีมอาหารเช้าและอาหารกลางวันเพ่ือเลีย้งเดก็นกัเรยีน 
ครูสอนให้เด็กรู้จักการซักผ้า ดังนัน้ เด็กจึงน�าเส้ือผ้าที่ใส่แล้วมาซัก
ในช้ันเรียนด้วยค่ะ

องคก์ารยูนเิซฟและส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศกึษาแมฮ่่องสอน 
เขต 1 จัดการฝึกอบรมระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่พวกเรา 
ฉันคิดว่าสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้รับจากการฝึกอบรมดังกล่าวคือมีโอกาส
ได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์จากเพื่อนครูคนอื่น ๆ ว่าเขา

แก้ปัญหากันอย่างไรค่ะ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
แมฮ่อ่งสอน เขต 1 ช่วยเราพฒันาแผนการเรียนการสอน แต่เราก็ต้อง 
น�าแผนเหลา่นัน้ไปประยุกตใ์ช้ใหเ้ข้ากบัสถานการณใ์นแตล่ะโรงเรยีนด้วย 
โดยใช้สิ่งของและแนวคดิประกอบการสอนที่เดก็ ๆ  คุน้เคย เราพยายาม
อย่างมากในการเตรียมการสอนเรื่องค�าศัพท์ที่มีทั้งค�าลีซูและค�าไทย 
โดยใช้สื่อการสอนเปน็การเคลื่อนไหวและรูปภาพ

ในขณะเดียวกันองค์การยูนิเซฟและส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาแมฮ่อ่งสอน เขต 1 ยงัไดร่้วมกบัหนว่ยงานดา้นการบรหิาร
พัฒนาท้องถิ่นและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตในกรุงเทพมหานคร
จัดหลักสูตรการฝึกอบรมพิเศษให้แก่ “ครูดอย” อย่างฉัน มีงาน
ให้ต้องท�าเยอะแยะมากมายเลยค่ะ! ทุกวันศุกร์เมื่อสอนเสร็จ 
ฉนัขี่รถมอเตอรไ์ซคล์งเขาเพื่อเขา้รว่มการฝึกอบรมนี ้ในช่วงฤดมูรสมุ
ก็ล�าบากหน่อย เพื่อนร่วมห้องของฉันที่ท�างานในโรงเรียนซ่ึง
อยู่ใกล้กับตัวเมืองมากหน่อยก็ใช้คอมพิวเตอร์ท�าการบ้าน ส่วนฉัน
ต้องอาศัยแสงเทียนในการเรียนหนังสือค่ะ ต่อมา “ห้องเรียน” ของเรา
จึงมเีคร่ืองผลติกระแสไฟฟ้าพลงังานแสงอาทติย ์แตเ่นื่องจากห้องเรยีน
ของเราอยู่สูงกว่าระดับน�้าทะเลมาก (มากกว่า 1,000 เมตร) 
จึงไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากเท่าใดนัก แต่ฉันก็อดทน
จนกระทั่งเรียนจบช้ันปริญญาตรีนะคะ และในที่สุดก็สอบบรรจุ
เปน็ข้าราชการครูได้ ปัจจุบันนี้ ฉันสอนอยู่ในโรงเรียนที่อยู่ในหมู่บ้าน
ของฉันเอง ฉันจะได้ดูแลพ่อแม่ชราของฉันได้ด้วยค่ะ

ถ้าไม่มียูนิเซฟ ฉันก็คงไม่ได้เป็นครูอย่างทุกวันนี้หรอกค่ะ ยูนิเซฟ
ให้ความฝันแก่เด็กหญิงไทใหญ่ตัวเล็ก ๆ คนนี้ในขณะที่ไม่มีใคร
อยากจา้งใหฉ้นัท�างาน การไดท้�างานร่วมกบัเดก็ ๆ  ชาวลซูีในหอ้งเรยีน
ที่สร้างจากไม้ไผ่และมุงด้วยฟางนี้ท�าให้ฉันมีแรงผลักดันท่ีจะเรียนรู้
และสอนค่ะ”

© UNICEF Thailand/2009/Chum
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกับ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา”

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเป็นทรพัยากรทีส่�าคญัส�าหรบัเดก็ด้อยโอกาสในพ้ืนทีห่่างไกล อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์จากการด�าเนินโครงการ 
“โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” ท�าให้ทราบว่าปัจจบุนัยงัมข้ีอจ�ากดัเกีย่วกบัเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร อินเทอร์เนต็และการเช่ือมต่อสญัญาณ
โทรศัพท์มือถือส�าหรับ “ห้องเรียน” ส่วนใหญ่ยังไม่มีประสิทธิภาพ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ แท็บเล็ต โทรทัศน์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่นเสียง่าย
เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมร้อนชื้นของป่า และแม้จะมีการร่วมมือกับกระทรวงพลังงานและภาคธุรกิจจนกระทั่งมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ให้ห้องเรียนหลายห้องแล้วก็ตาม แต่สภาพแวดล้อมที่มีหมอกและฝน รวมทั้งการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างหนักก็ท�าให้แบตเตอรี่
เส่ือมได้ไม่ว่าแบตเตอร่ีน้ันจะมีคุณภาพดีท่ีสุดก็ตาม และการซ่อมแซมก็ใช้เวลานานหลายเดือน ดังนั้น จึงไม่ต้องกังวลว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารจะท�าให้บรรดาครูในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกลายเป็นสิ่งล้าหลัง 

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาน้ี กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้แก่โรงเรียนท่ีอยู่ในพื้นท่ีห่างไกล โดยได้ลงทุน
พัฒนาระบบดาวเทียมขึ้น ครู “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เห็นด้วยกับนโยบายดังกล่าวของภาครัฐ แต่ครูส่วนใหญ่เห็นว่าครูไทยผู้สอนในหลักสูตร
การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมดังกล่าวพูดเร็วเกินไป ท�าให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ยังเล็กและไม่รู้ภาษาไทยฟังไม่ทัน (หากว่าเด็กนักเรียนสามารถ
รับการถ่ายทอดการเรียนการสอนได้) จึงเป็นเรื่องที่ดูจะขัดแย้งกันอยู่เนื่องจากเด็กนักเรียนเหล่านี้ล้วนเป็นกลุ่มนักเรียนเป้าหมายในการถ่ายทอด
การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม อย่างไรก็ตาม ครูหลายรายกล่าวว่ามักจะดาวน์โหลดเนื้อหาการเรียนการสอนที่มีการถ่ายทอดผ่านดาวเทียม 
โดยดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ต (เมื่อเข้าเมือง) จากนั้นจึงเปิดคลิปที่ดาวน์โหลดให้เด็กโตได้ดู โดยจะเล่นวิดีโอคร้ังละ 2-3 นาที และหยุดบ่อย ๆ 
เพื่อสรุปเนื้อหาให้เด็กฟัง และเพื่อช่วยให้เด็กนักเรียนเข้าใจเนื้อหาในวิดีโอ ครูรายหนึ่งกล่าวว่าตนได้เรียนรู้หลายอย่างจากการสอนด้วยวิธีดังกล่าวนี้ 
การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและวิดีทัศน์นี้จึงประกอบด้วยการเรียนการสอนแบบที่มีบทพูด (ซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้ในหลายประเทศในทวีปแอฟริกา
และเอเชียใต้) เพียงแต่เมื่อใช้สอนจริงจะไม่มีบทพูด การสอนรูปแบบน้ีจึงเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
เทคโนโลยี

การได้มาและบ�ารงุรกัษาอปุกรณ์อิเลก็ทรอนกิส์เป็นเรือ่งทีท้่าทาย การท�าให้ผูใ้ช้ในพืน้ทีห่่างไกลสามารถเข้าถึงเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ได้อย่างต่อเนือ่งนัน้ 
ก็ท�าได้ยาก จึงจ�าเป็นต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีการฝึกอบรมครู ในทางเทคโนโลยีสารสนเทศอาจมีศักยภาพในการพัฒนาการเรียนการสอน 
แต่การพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและนักเรียนในแต่ละวันนั้นจะเป็นประโยชน์กว่าส�าหรับเด็กนักเรียน
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เสียงจากนักเรียน
ลองมาฟังเสียงจากนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาอ�าเภอปายจ�านวน 17 คน ปัจจุบัน 
เดก็เหลา่นีเ้ปน็นักเรยีนประจ�าที่ก�าลงัศกึษาต่อในโรงเรียนปายวทิยาเขต (ซ่ึงเปน็โรงเรียนมัธยมศกึษาในตวัเมือง มีนักเรียน
จ�านวน 800 คน) นักเรียนเหล่านี้มีทัง้หญิงและชาย และมาจากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ ได้แก่ เผ่าม้ง กะเหรี่ยงสะกอ และ
ไทใหญ่

นักเรียนร่วมกัน “ระดมสมอง” ในรูปแบบที่ไม่เคร่งเครียด โดยแบ่งเด็กนักเรียนออกเปน็ 4 กลุ่มย่อย และขอให้นักเรียน
ตอบค�าถามตามชุดค�าถามที่ให้ เด็กนักเรียนเขียนค�าตอบในใบค�าตอบที่เปน็กระดาษสี ตัวแทนจากนักเรียนแต่ละกลุ่ม
จะอ่านค�าตอบให้กับนักเรียนทัง้กลุ่มฟัง และน�ากระดาษค�าตอบไปแปะที่กระดานหน้าห้อง จากนัน้ เด็กนักเรียนแต่ละคน
จะได้รับสติกเกอร์สีเปน็รูปจุด 1 – 3 ใบ (ขึ้นอยู่กับค�าถาม) เพื่อใช้ในการ “ลงคะแนนเสียง” ให้กับค�าตอบที่เห็นว่า
ตรงกับความคิดเห็นของตนมากที่สุด ผลการส�ารวจที่ส�าคัญมีดังต่อไปนี้

• ข้อดีของการเข้าเรียนในโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาคือ มีค่าใช้จ่ายน้อย สามารถอาศัยอยู่กับครอบครัว 
การจัดการห้องเรียนดีกว่า และนักเรียนแต่ละคนได้รับความเอาใจใส่จากครู

• นักเรียนส่วนใหญ่กล่าวว่าตนยังจะคงเลือกเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่อยู่ในชุมชนมากกว่า
ที่จะเรียนโรงเรียนใหญ่ในตัวเมือง

• ข้อเสียของการเข้าเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาคือโรงเรียนขาดไฟฟ้า ส่ือการเรียนการสอนขาดแคลน 
มีเพื่อนน้อย และขาดอุปกรณ์กีฬา และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (แม้ว่าปัจจุบันน้ีโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา
ทุกโรงมีคอมพิวเตอร์ และมีไฟฟ้าใช้บ้างแล้วก็ตาม)

• ความรู้สึกที่นักเรียนทุกคนมี “ในวันแรกของการเข้าเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา” คือความตื่นเต้น ความกลัว 
(กลัวครู กลัวการนอนตื่นสาย และการถูกลงโทษทางกาย) และความสุข ส่วน “ความรู้สึกในวันแรกของ
การเข้าเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา” เปน็ไปในทางบวกมากกว่า ได้แก่ ความสุข และความตื่นเต้น หากยังมี
ความกลัวและความอายที่ต้องพบนักเรียนคนอื่น ๆ อยู่บ้าง

• ในโรงเรียนประถมศึกษา วิชาที่ยากที่สุดได้แก่วิชาภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร์ ส่วนวิชาภาษาไทยและ
วิชาวิทยาศาสตร์นั้นเปน็วิชาที่มีความยากเท่าเทียมกันอยู่ในล�าดับที่สาม ส่วนโรงเรียนมัธยมศึกษานั้น ล�าดับ
ความยากของวิชาเรียน ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาไทย

• เพื่อนร่วมช้ันของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาส่วนใหญ่นัน้ได้เข้าเรียนต่อในช้ันมัธยมศึกษา
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ความเสมอภาคและเพศ

การที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษามี “ห้องเรียนหย่อมบ้าน” ตั้งอยู่ในหมู่บ้านขนาดเล็กท�าให้ช่วยแก้ปัญหาเรื่องเพศและความเสมอภาคได้ในทางอ้อม

หากไม่ม ี“โรงเรียนเขตพื้นที่การศกึษา” แล้ว เด็กนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องเดนิทางผา่นเส้นทางยากล�าบากภายในป่าเขาเพือ่เดินทางไปโรงเรียนทกุวนั 
หรือมิเช่นนั้นก็ต้องพักอยู่ในโรงเรียนประจ�า ทางเลือกทั้งสองทางน้ีล้วนมีอันตราย เจ้าหน้าที่ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 ยนืยนัว่าทีผ่่านมาการจดัการเรยีนการสอนในโรงเรยีนประจ�านัน้ส่งผลเสยีต่อเดก็มาก โดยเฉพาะอย่างยิง่เดก็ปฐมวยั อกีทัง้ยงัเป็นสาเหตทุีท่�าให้
ผูป้กครองไม่เต็มใจทีจ่ะส่งบตุรหลานของตนไปโรงเรยีน นอกจากน้ี วฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุเ์หล่าน้ีส่วนใหญ่จะยอมรับแนวคดิว่าบตุรชายสามารถ
เดินทางออกนอกชุมชนได้ ในขณะท่ีคาดหวังให้บุตรสาวต้องมีบทบาทหน้าที่อยู่ภายในบ้านตามธรรมเนียมประเพณี ด้วยเหตุนี้ จึงสันนิษฐานได้ว่า 
“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” มีผลกระทบในทางบวก ท�าให้เด็กหญิงสามารถเข้าเรียนและอยู่ในโรงเรียนได้ ดังจะเห็นได้จากข้อมูลหลักฐาน
ที่แสดงว่าเด็กชาย 314 คน และเด็กหญิง 328 คนเข้าเรียนในระดับอนุบาล และประถมศึกษาในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสี่แห่ง (ข้อมูลจากสพฐ. 
ปีพ.ศ. 2562)

นอกจากนี้ การท่ีครูผู้สอนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาหลายท่านเป็นครูกลุ่มชาติพันธุ์เพศหญิง ช่วยท�าให้เด็กนักเรียนหญิงมีแบบอย่างที่ดี
แม้ว่าจะอยู่ในสังคมที่เพศชายเป็นใหญ่
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ผลการเรียน

วัตถุประสงค์หลักของ “โรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา” คือเพื่อให้เด็กในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการศึกษา การจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา” นี้ท�าให้เด็กได้เรียนหนังสือทุกวันในสภาพแวดล้อมที่เป็นหมู่บ้านของเด็ก ๆ  ดังนั้น เด็กจึงได้เรียนในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย มี
ความรักความเอาใจใส่ แทนที่จะต้องอาศัยอยู่ในโรงเรียนประจ�าที่อยู่ห่างไกล หรือไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน

ผลการเรียนของเด็ก ๆ  ใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เป็นอย่างไร เด็ก ๆ  มีผลการเรียนเทียบเคียงได้กับเพื่อนร่วมชั้นที่อยู่ในโรงเรียนประเภทอื่น
ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหรือไม่

การตอบค�าถามดงักล่าวนี ้คณะท�างานได้พจิารณามาตรฐานการทดสอบวดัผลการศึกษาของประเทศทัง้สองประเภท คือ การประเมินผลความสามารถ
ด้านการอ่านและการเขียนภาษาไทยซึ่งเพิ่งน�ามาใช้ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน 
(โอเน็ต) ส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test: RT)

การประเมินผลนี้วัดผลความรู้ความสามารถของเด็กนักเรียนในการอ่านและการเขียนภาษาไทย โดยจะจัดขึ้นปีละสี่ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์คือ
เพื่อหาเด็กที่อยู่ในภาวะเสี่ยง การประเมินผลส�าหรับเด็กนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มุ่งเน้นความรู้ความสามารถในการอ่านและเขียนค�าง่าย ๆ  
ส่วนการวัดผลส�าหรับเด็กนักเรียนในชั้นอื่น ๆ นั้นจะมีการวัดผลความรู้ความสามารถในการอ่านเพื่อท�าความเข้าใจและการเขียนเชิงสร้างสรรค์ด้วย

แผนภาพดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ทั้งสี่แห่งนั้นมีผลการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่ดีกว่า
ทั้งในด้านการอ่านและการเขียน เมื่อเปรียบเทียบกับชั้นอื่น ๆ 

แผนภาพท่ี 3 ผลการศึกษาของเด็กนักเรียนใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” จากการประเมินผลความรู้ภาษาไทยของประเทศ  

แบ่งตามช้ันเรียน
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เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอนหลายรายที่เข้าร่วม
การสมัภาษณใ์นการจดัท�ารายงานฉบบันีก้ล่าวว่า ผลการทดสอบอย่าง
เดียวกันนี้เกิดขึ้นทั่วจังหวัด กล่าวคือ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์จะมีผล
การทดสอบที่ดีในการวัดผลส�าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ซึ่งเป็น
ชัน้เรียนทีมุ่ง่ให้นกัเรยีนรูจ้กัตวัอกัษร และการประสมค�า) แต่ในช้ันเรยีน
อ่ืน ๆ  หลังจากน้ันซึง่เป็นช่วงท่ีทักษะการอ่านเพือ่ความเข้าใจเป็นทกัษะ
ที่ส�าคัญ เด็กจะมีผลการทดสอบไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ ปัญหาดังกล่าว
มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านภาษา กล่าวคือเด็กที่พูดภาษาไทย
เป็นภาษาแม่จะมีข้อได้เปรียบด้านภาษามากกว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
ที่พูดภาษาไทยได้น้อยหรือพูดไม่ได้เลย

หลักฐานที่แสดงให้เห็นช่องว่างด้านภาษานั้นสามารถพบได้ในโรงเรียน
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอ�าเภอปายท่ีเด็กนักเรียนกว่าคร่ึงเป็นเด็กที่
พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ หรือพูดภาษาอื่นที่มีความใกล้เคียงกันกับ
ภาษาตะกูลไท (Tai) (ภาษาไทยเหนือ ภาษาไทใหญ่) ในขณะที่นักเรียน
อีกครึ่งหนึ่งนั้นพูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ที่มิได้เกี่ยวข้องกับภาษาไทย 
(Non-Tai) แผนภาพต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กที่พูดภาษาตระกูลไท
ทั้ง 6 ชั้นเรียนนั้นได้คะแนนทดสอบสูงกว่าเด็กที่มิได้พูดภาษา
ตระกูลไทประมาณร้อยละ 5 – 16 

แผนภาพท่ี 4 คะแนนรวมจากการประเมินผลความรู้ความสามารถด้านภาษาส�าหรับเด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 – 6 

โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปายโดยพิจารณาจากตระกูลภาษาที่เด็กใช้
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ภาษาตระกูลไท ภาษาท่ีไม่ใช่ตระกูลไท

“การอ่านเพื่อความเข้าใจ
นัน้เป็นปัญหาใหญ่ ในจังหวัดนี้ 

ยกตัวอย่างเช่น เด็กอาจเห็นค�าว่า 
“นก” และออกเสียง

ได้อย่างถูกต้อง หรือได้ยิน 
ค�าว่า “นก” และสะกดได้ถูกต้อง 
แต่ไม่รู้ว่า “นก” แปลว่าอะไร”

เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา 

ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าว
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การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขัน้พื้นฐานส�าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 (โอเน็ต)

เด็กนักเรียนทุกคนในประเทศไทยต้องเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (โอเน็ต) 
การสอบดังกล่าวมีความส�าคัญมาก มีการจัดอันดับโรงเรียนตามผลคะแนนทดสอบของนักเรียน อันดับดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการพิจารณาการ
เลื่อนต�าแหน่งครูและผู้อ�านวยการโรงเรียน อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนทดสอบโอเน็ตทั่วประเทศยังอยู่ในระดับที่ต�่ามากจนน่าใจหาย

คะแนนสอบโอเน็ตที่ต�่าที่สุดมาจากโรงเรียนต่าง ๆ ใน 11 จังหวัดที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติระบุว่าเป็น “พื้นที่สีแดง” (สทศ., 2562) 
ทั้ง 11 จังหวัดนี้เป็นจังหวัดท่ีมีเด็กในชนบทจ�านวนมากที่พูดภาษากลุ่มชาติพันธุ์ของตนเป็นภาษาแม่ ซึ่งส่งผลให้การเรียนวิชาภาษาไทยรวมถึง
รายวิชาอื่น ๆ ด้อยกว่านักเรียนกลุ่มอื่น ดังนั้น จึงไม่แปลกใจว่าเหตุใดจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงถูกจัดให้เป็น “พื้นที่สีแดง”
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ภาษาตระกูลไท ภาษาท่ีไม่ใช่ตระกูลไท

แผนภาพที่ 5 “พื้นที่สีแดง” ที่มีผลคะแนนสอบโอเน็ตต�่า (ดัดแปลงจากสทศ., 2562)

ข้อมูลในแผนภาพดังต่อไปนี้แสดงให้เห็นว่า ผลการสอบโอเน็ตส�าหรับนักเรียนท่ีอยู่ใน “โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” นั้นสามารถเทียบเคียงได้กับ
ค่าเฉลี่ยของจังหวัด ชี้ให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์นี้แบ่ง “ห้องเรียน” ออกเป็นห้องเล็ก ๆ หลายห้อง คุณภาพการศึกษาของการ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะดังกล่าวเทียบได้กับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนล�าดับปานกลางของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
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แผนภาพที่ 6 ผลรวมของคะแนนโอเน็ตของ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัด

ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558 เป็นต้นมา โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวมมีคะแนนรวมในการสอบโอเน็ตสูงที่สุดในบรรดาโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
ทั้งหมด ช่องว่างระหว่างโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวมและ “โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา” โรงอ่ืน ๆ นั้นยิ่งกว้างมากขึ้นเมื่อพิจารณา
ผลการสอบวิชาภาษาไทย โดยในปีพ.ศ. 2559 และปีพ.ศ. 2560 นั้น เด็กนักเรียนโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวมสอบได้คะแนนสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยของจังหวัดส�าหรับวิชาภาษาไทย21 และผลคะแนนถึงเกณฑ์เฉลี่ยของประเทศ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เมื่อพิจารณาว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัด
นั้นรวมถึงเด็กจ�านวนมากในเขตเมืองที่พูดภาษาไทย

21 หมายเหตุ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ยังรวมเด็กในเขตเมืองจ�านวนมากที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองใหญ่ และเมืองต่างๆ ที่พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่
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แผนภาพที่ 7 คะแนนวิชาภาษาไทยในการสอบโอเน็ตของ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของจังหวัด
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“เรามุ่งสอนให้เด็ก 
อ่านภาษาไทยและออก 

เสียงภาษาไทยได้ และหวังว่า
วันหนึ่งเด็กจะเรียนรู้ 

ความหมายของภาษาไทย 
ได้ด้วยตนเอง”

เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษา 

จังหวัดตาก กล่าว

ผลสรุปทางวิชาการ

โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาช่วยให้เดก็ในพืน้ทีห่่างไกลสามารถเข้า
ถงึการศกึษาได้เป็นผลส�าเรจ็ การทีห้่องเรียนของโรงเรยีนเขตพืน้ท่ี
การศึกษามีอัตราส่วนนักเรียนต่อครูที่ต�่านั้นท�าให้เด็กนักเรียน
แต่ละคนในโรงเรียนเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาได้รบัความเอาใจใส่มากกว่า
เม่ือเปรียบเทียบกับนักเรียนในระดับชั้นเดียวกันที่อยู่ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่ โดยผลการศึกษาของเด็กนักเรียนในทุกรายวิชานั้น
ต�่ากว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดเพียงเล็กน้อย นอกจากนี้ “โรงเรียนเขต
พื้นที่การศึกษา” มีเด็กนักเรียนที่สามารถเข้าเรียนต่อในระดับชั้น
มัธยมศึกษาได้ในอัตราร้อยละ 100 ซึ่งถือเป็นความส�าเร็จที่ส�าคัญ
มาก ข้อเท็จจริงเหล่านี้ล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่าโรงเรียนขนาด
เล็กของหมู่บ้านก็สามารถจัดการศึกษาได้เทียบเท่ากับโรงเรียน
ที่มีขนาดใหญ่กว่า และกระทบชีวิตประจ�าวันของเด็กนักเรียน
น้อยกว่า เนื่องจากเด็กไม่ต้องถูกบังคับให้เดินทางเป็นระยะทาง
ไกล หรือต้องถูกส่งตัวไปโรงเรียนประจ�าตั้งแต่ยังเล็ก

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของเด็กเหล่านี้ยังถูกจ�ากัดด้วยการที่
โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนและวิธีการสอนที่
เหมาะสมกับเด็กที่มิได้พูดภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ไม่ว่าจะเป็น
วิชาภาษาไทย หรือรายวิชาอื่น ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้น
ประถมศึกษา

เหตุใดเด็กนักเรียนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวม
จึงท�าคะแนนวิชาภาษาไทยได้ดีกว่า

22 Sawaengmongkon, 2014; Naw Khu Shee, 2017. ประสบการณ์ของเด็กผู้ลี้ภัยชาวกะเหรี่ยงที่อพยพย้ายถิ่นไปพ�านักในพื้นที่ต่าง ๆ เช่น เมลเบิร์นประเทศออสเตรเลีย และ
ฟอร์ต เวิร์ธ เท็กซัส สหรัฐอเมริกา ยังแสดงให้เห็นประโยชน์ของการใช้ครูผู้สอนที่เป็นชาวกะเหรี่ยง (Merlino, 2017)

23 ประสบการณ์การท�างานยังอาจเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาอ�าเภอปายและโรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวมนั้นมีประสบการณ์
การท�างานโดยเฉล่ีย 5 ปีขึ้นไป (โดยครูชาวกะเหรี่ยงได้ท�าสัญญาจ้างนั้นจะท�างานเป็นระยะเวลานานกว่าข้าราชการครู) ส่วนครูในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอปางมะผ้านั้น
จะมีประสบการณ์น้อยกว่า ทั้งนี้ ไม่มีข้อมูลสถิติเกี่ยวกับอายุงานของครูโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอเมือง

โรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาอ�าเภอขุนยวมมีลักษณะเฉพาะเมื่อเปรียบเทียบกับ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” โรงอื่น ๆ 
เนื่องจากครูร้อยละ 64 พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเปน็ภาษาแม่ ส่วนเด็กนักเรียนร้อยละ 100 พูดภาษากะเหรี่ยงสะกอเปน็ภาษา
แม่ ดังนัน้ ครูจึงสามารถใช้ภาษาแม่ของนักเรียนเปน็ทรัพยากรในการเรียนการสอน สิ่งนี้ช่วยยืนยันผลการวิจัยในระดับ
สากลเกี่ยวกับประโยชน์จากการที่การจัดการเรียนการสอนใช้ภาษาแม่เปน็เครื่องมือ นอกจากนี้ ยังช่วยยืนยันผลการศึกษา
ในชุมชนกะเหรี่ยงในประเทศไทยและประเทศเมยีนมาวา่เดก็ชาวกะเหรี่ยงในช้ันปฐมวยันัน้จะเรยีนภาษาของประเทศตนไดด้กีวา่
ถ้าครูผู้สอนเปน็ผู้ที่พูดภาษากะเหรี่ยง22 นอกจากน้ี ครูชาวกะเหรี่ยงเหล่าน้ียังเปน็แบบอย่างให้เด็กนักเรียนท่ีไม่เคยเห็นคน
ที่มาจากชนกลุม่นอ้ยคนใดไดท้�างานที่เปน็วชิาชีพ23 การใช้ภาษาแมเ่ป็นภาษาในการเรยีนการสอนช่วยใหน้กัเรยีนชาวกะเหรีย่ง
เรียนรู้ภาษาไทยได้ดียิง่ขึน้
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“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” 
ในมุมมองของคนไทย

© UNICEF Thailand/Suracheth

แม้ว่า “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” จะเป็นการจัดการศึกษาเพื่อเด็กชายขอบในจังหวัดแม่ฮ่องสอน แต่ก็มีผลกระทบในวงกว้างต่อความเข้าใจของ
คนไทยโดยทั่วไปเกี่ยวกับปัญหาที่กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยได้รับ การสร้างความเข้าใจดังกล่าวเกิดจากการจัดโครงการต่าง ๆ เพื่อให้บุคคล
ที่มีชื่อเสียงเข้าเยี่ยมชมโรงเรียน การเข้าเป็นพันธมิตรกับองค์กรธุรกิจและองค์กรภาคเอกชนต่าง ๆ  ตลอดจนการเผยแพร่ทางสื่อหลากหลายประเภท

การเข้าเยี่ยมชมของบุคคลที่มีช่ือเสียง

บคุคลท่ีมช่ืีอเสียงของประเทศไทย 2 ท่านทียึ่ดม่ันในแนวคดิขององค์การยนูเิซฟซึง่เป็น “Friends of UNICEF” นัน้ได้เข้าเยีย่มชม “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” 
เพื่อดึงความสนใจให้กับโครงการดังกล่าว เนื่องจากการเข้าเยี่ยมโครงการดังกล่าวมีการน�าเสนอผ่านสื่อโทรทัศน์ คลิปวิดีโอบนยูทูบ การแถลงข่าว
ต่อสื่อมวลชน และสื่อสังคมออนไลน์ บุคคลที่มีชื่อเสียงซึ่งเป็น “Friends of UNICEF” เหล่านี้ช่วยเสริมสร้างความรู้สึกเข้าอกเข้าใจระหว่างสมาชิก
ในสังคมที่มาจากพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจและเชื้อชาติที่แตกต่างกัน โดยช่วยให้ชาวไทยคนอ่ืนเห็นว่าตนเองก็สามารถให้ความช่วยเหลือและ
เปลี่ยนแปลงชีวิตเด็ก ๆ เหล่านี้ได้
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 นักแสดงชาวไทยเชื้อสายสวีเดน แอน ทองประสมเข้า
เยี่ยมเด็ก ๆ ชั้นปฐมวัยในโครงการ “โรงเรียนเขตพื้นที่
การศึกษา”

 นักร้องและนักแสดง พชร จิราธิวัฒน์ “พีช” เข้าเยี่ยม
ชั้นเรียน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา”

© UNICEF/2009/Chum 

© UNICEF/2017/Sukhum 
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โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ยูนิเซฟ - ท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต

“โรงเรยีนเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา” ได้รับประโยชน์จากโครงการ “ห้องสมดุเคล่ือนที”่ ซึง่เป็นโครงการระดบัภมิูภาคและเป็นความร่วมมอืระหว่างองค์การ
ยูนิเซฟและท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ต โดยใช้รถกระบะขับเคลื่อน 4 ล้อบรรทุกช้ันวางหนังสือพร้อมด้วยหนังสือเต็มช้ันไว้ท่ีกระบะปิดด้านหลังเพื่อ
น�าหนังสือไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านเส้นทางยากล�าบากในป่าเขา เมื่อไปถึงห้องเรียนแล้วจึงจอดและเปิดกระบะเพื่อเด็กนักเรียนเข้ามาเลือกหาหนังสือ
ไปอ่าน ปัจจุบัน มีรถกระบะห้องสมุดเคลื่อนที่ 8 คันคอยให้บริการโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดตาก และจังหวัดเลย

ห้องสมดุเคลือ่นทีใ่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอนแต่ละคันจะมีคนขับหนึง่คนและ “อนเิมเตอร์” หรอืเจ้าหน้าทีบ่ริการสือ่อีกหนึง่คนซ่ึงเป็นผูท้ีไ่ด้รบัการฝึกอบรม
ให้อธิบายเนือ้หาของหนงัสือให้มชีีวติชีวาด้วยการแสดงหุ่นเชิด หรือเล่นละครเพือ่เล่าเร่ืองราว จดัการแข่งขนัระบายส ีและกจิกรรมน่าสนุกอกีหลายรายการ 
ครูต่างมีความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเด็กนักเรียนต่างคอยการมาเยือนของห้องสมุดเคลื่อนที่อย่างใจจดใจจ่อ 

ห้องสมุดเคลื่อนที่เริ่มขยายพื้นที่ให้บริการไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศไทย โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ
และท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตนี้เป็นโครงการที่ดีที่ช่วยน�าโลกแห่งการอ่านและการจินตนาการไปสู่เด็กด้อยโอกาสนับพันคน24 

อุปกรณ์การเรียนการสอนและทุนการศึกษา

มูลนิธิจินดาสุขร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนและในภูมิภาคอื่น ๆ ที่ห่างไกลเพื่อจัดหาเครื่องแบบนักเรียน รองเท้า และอุปกรณ์
การเรียนการสอนให้แก่เด็กนักเรียนด้อยโอกาส นอกจากนี้ มูลนิธิยังให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
จาก “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” จ�านวนมากเพือ่เป็นทนุในการเล่าเรียนต่อในชัน้มธัยมศกึษา ปัจจบัุน มลูนธิยิงัหาทางทีจ่ะช่วยเด็กนกัเรียนทีส่�าเรจ็
การศึกษาจาก “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษาหรือเพื่อศึกษาต่อในสายวิชาชีพ

24 ในช่วงต้นปี 2562 ส�านักงานประจ�าประเทศไทยขององค์การยูนิเซฟจัดให้มีการศึกษาเกี่ยวกับการขยายผลโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่

© UNICEF Thailand/Suracheth
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การจัดหาน�้าสะอาดให้แก่ชาวเขา

องค์การยูนิเซฟร่วมมือกับ Sati, Planet Water และ Thai Metal 
เพือ่น�าระบบกรองน�า้เข้าไปยงัห้องเรียนต่าง ๆ  ของ “โรงเรียนเขตพืน้ที่
การศกึษา” รวมทัง้ชมุชนแวดล้อม ส่งผลกระทบด้านบวกต่อสขุอนามยั
ของเด็ก ตลอดจนความเป็นอยู่ที่ดีของครูและชุมชน ระบบการจัดการ
น�า้ทีส่ะอาดและเช่ือถอืได้นีม้คีวามส�าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงหน้า
แล้งในปลายฤดูหนาวถึงต้นฤดูร้อน ซึ่งเป็นช่วงก่อนถึงฤดูมรสุมในช่วง
เดือนมิถุนายน

© Kirk R. Person, 2018
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การใช้เงินงบประมาณอย่างมปีระสิทธิภาพ
การจัดการศึกษาในรูปแบบ “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” สามารถช่วยประหยดัเงินให้แก่กระทรวงศกึษาธกิารได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในส่วนทีเ่กีย่วกบั 
เงินเดือนส�าหรับบุคลากร การใช้เงินงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนี้มีความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งส�าหรับประเทศไทย เนื่องจากเงินค่าใช้จ่ายเพื่อ
เป็นค่าจ้างส�าหรับบุคลากรนั้นมักจะคิดเป็นสัดส่วนเกินกว่าครึ่งหนึ่งของเงินงบประมาณส�าหรับการศึกษาของประเทศ25 

ทัง้น้ี หากว่า “ห้องเรียนหย่อมบ้าน” ทัง้ 27 ห้องซึง่จะเป็นส่วนหนึง่ของระบบ “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” ของส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศกึษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2563 เป็นการจัดการศกึษาแบบโรงเรยีนแต่ละโรงแยกต่างหากจากกนั จะต้องมผีูอ้�านวยการโรงเรยีน
ทั้งส้ิน 27 คน แทนที่จะใช้ผู้อ�านวยการโรงเรียนเพียงแค่ 4 คน จากข้อมูลสถิติของส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 
เงินเดือนปัจจุบันของผู้อ�านวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา และประมาณการเงินเดือนโดยเฉลี่ยของผู้อ�านวยการโรงเรียนขนาดเล็ก จ�านวนเงิน
ที่ใช้ไปกับผู้อ�านวยการทั้งหมด 27 คนจะคิดเป็นเงินสะสมประจ�าปีเกือบ 12 ล้านบาท (400,000 เหรียญสหรัฐ) ที่เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของเงินเดือน
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น

ส่วนการประหยดัรายจ่ายในส่วนทีเ่ป็นเงนิเดอืนของครนูัน้อาจก�าหนดได้ยากกว่ากรณี
ของเงนิเดอืนผูอ้�านวยการโรงเรียน ทัง้นี ้เนือ่งจากโรงเรียนในชนบทของประเทศไทย
มักจะมีครูหลากหลายประเภท และแต่ละประเภทก็มีฐานเงินเดือนแตกต่างกันด้วย 
“โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศึกษา” ทัง้สีแ่ห่งว่าจ้างข้าราชการคร ู36 คน ครอูตัราจ้างของ
รัฐบาล 35 คน และครูตามสัญญาจ้างจากท้องถิ่นอีก 21 คน โดยมีเงินเดือนประจ�าปี 
รวมกันทั้งสิ้น 15.2 ล้านบาท (490,000 เหรียญสหรัฐ) จากกรณีศึกษาของส�านักงาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นัน้ หากว่า “ห้องเรยีนหย่อมบ้าน” 
ทั้ง 27 ห้องเป็นการจัดการศึกษาแบบโรงเรียนแต่ละโรงแยกต่างหากจากกัน 
จะต้องมคีรผููส้อนท่ีเป็นข้าราชการครท้ัูงสิน้ 59 คน และมเีงนิเดือนต่อปีรวมกนัทัง้สิน้ 
16.5 ล้านบาท (532,000 เหรียญสหรัฐ)26 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า “โรงเรียนเขตพื้นที่
การศึกษา” ช่วยประหยัดเงินได้มากถึง 1.3 ล้านบาท (42,000 เหรียญสหรัฐ) 
เฉพาะที่เป็นเงินเดือนของครูในแต่ละปี

หากโรงเรียนขนาดเล็กทั้ง 27 โรงนี้มีผู้ช่วยด้านการเงิน และผู้ดูแลสิ่งอ�านวยความ
สะดวก/ อุปกรณ์ต่าง ๆ ด้วยแล้ว จะยังต้องใช้เงินงบประมาณอีก 4.5 ล้านบาท 
(145,000 เหรียญสหรัฐ) อย่างไรก็ตาม ค่อนข้างเป็นไปได้ยากที่โรงเรียนทั้ง 27 โรง
นี้จะมีต�าแหน่งงานทั้งสองต�าแหน่งดังกล่าว มีโอกาสที่ผู้อ�านวยการโรงเรียน หรือครู
จะต้องเป็นผู้ท�าหน้าที่ดังกล่าวแทน โดยโรงเรียนขนาด “เล็ก” ที่ใหญ่กว่าโรงอื่นจึง
จะมีผู้ดูแลหรือผู้ช่วยด้านการเงิน อย่างไรก็ตาม ในกรณีสมมติดังกล่าวยังจะต้องใช้
บุคลากรอย่างน้อยเป็นสองเท่าเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษา” โดยในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษานั้น จะใช้ผู้ช่วยด้านการเงิน 
1 คน และผู้ดูแลสถานที่/อุปกรณ์การเรียนการสอน 5 คน และมีค่าใช้จ่ายที่เป็นเงิน
เดือนประจ�าปีรวมทั้งสิ้น 1.34 ล้านบาท (43,000 เหรียญสหรัฐ) ดังนั้น จึงมิใช่เรื่อง
เกินจริงเลยหากจะประมาณการว่าการจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่ 
การศึกษา” ช่วยประหยัดเงินงบประมาณในแต่ละปีในส่วนที่เป็นเงินเดือนส�าหรับ
ต�าแหน่งงานเหล่านี้ได้อย่างน้อย 1.2 ล้านบาท (39,000 เหรียญสหรัฐ) 

“โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” มกีารจัดสรรเงินทนุสนบัสนนุในลักษณะทีแ่ตกต่างจาก
โรงเรียนขนาดเล็กโรงอื่น ๆ ในด้านค่าใช้จ่ายด้านการเดินทาง การส่งเสริมก�าลังใจ
ให้แก่ครูผู้สอน และการฝึกอบรมครูผู้สอนในระหว่างการสอน ผู้อ�านวยการโรงเรียน
หมั่นเข้าเยี่ยมห้องเรียนทุกห้องที่อยู่ภายใต้การก�ากับดูแลเป็นประจ�า กล่าวคือ 
อย่างน้อยสองครั้งต่อเดือน การเข้าตรวจห้องเรียนทุกห้องภายใต้การก�ากับดูแลนั้น 
ผูอ้�านวยการโรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ�าเภอปางมะผ้าจะต้องเดนิทางเป็นระยะทาง 

25 ในปีพ.ศ. 2558 เงินเดือนส�าหรับบุคลากรคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52.94 ของเงินงบประมาณส�าหรับ
กระทรวงศึกษาธิการ (ข้อมูลจากสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปีพ.ศ. 2558)

26 จากข้อมูลสถิติของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ที่รายงานว่าเงินเดือน
เฉลี่ยของข้าราชการครูคือเดือนละ 23,180 บาท

ประโยชน์ของการจัดการ
ศึกษาแบบ 

“โรงเรยีนเขตพืน้ที่การศกึษา”
• สัดส่วนจ�านวนนักเรียนต่อครูเหมาะสม 

ช่วยให้ครูสามารถเอาใจใส่นักเรียนแต่ละคน
ได้มากขึ้น

• เด็กมีก�าลังใจในการไปโรงเรียนเนื่องจาก
ยังสามารถพักอาศัยอยู่กับผู้ปกครองได้ 
(แทนที่จะตอ้งถกูสง่ตวัไปพกัอยูท่ี่หอพกัของ
โรงเรียนประจ�าซ่ึงมาตรการคุ้มครองเด็ก
ยังไม่มีประสิทธิภาพ หรือไม่มีมาตรการ
คุ้มครองเด็ก)

• เดก็แตล่ะคนสามารถใช้เวลาในการท�ากจิกรรม
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนได้มากขึ้น เนื่องจาก
ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเป็นระยะทางไกล 
ซ่ึงบางกรณีจะต้องเดิน ทางผ่านพื้นที่ป่า
เขาที่ยากล�าบาก

• ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากชุมชน 
เนื่องจากผูป้กครองอาสาช่วยเหลอื ในการ 

บ�ารุงรกัษาโรงเรยีน และบอ่ยครัง้ยงัให้อาหาร
แก่ครูผู้สอน

• ไม่มีการลาออกจากโรงเรียนในช้ันประถม
ศึกษา

• เด็กนักเรียนที่ ส�าเร็จการศึกษาเข้ารับ 

การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ในอัตราร้อยละ 100

• ผู้ปกครองและศธ. เสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
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370 กิโลเมตร และส่วนใหญ่ต้องขับรถผ่านเส้นทางขรุขระในป่าเขาซ่ึงหากเป็นช่วงมรสุมแล้วแทบจะผ่านไปไม่ได้ งบประมาณท่ีต้องใช้เป็นค่า
เดินทางในแต่ละปีส�าหรับผู้อ�านวยการโรงเรียนสี่คนส�าหรับปีพ.ศ. 2562 – 2563 คิดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 168,000 บาท (5,400 เหรียญสหรัฐ)

ครู “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ต้องท�างานในพื้นที่ห่างไกล มีทรัพยากรจ�ากัด การประชุมร่วมกันระหว่างครูทุกไตรมาสจึงเป็นสิ่งส�าคัญเพื่อช่วย
ให้ครูมีโอกาสได้พัฒนาด้านวิชาชีพ และช่วยให้ครูมีขวัญและก�าลังใจในการท�างาน งบประมาณส�าหรับการจัดการประชุมเหล่านี้ได้แก่เงินค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางของครู อาหาร และที่พัก (แม้ว่าส่วนใหญ่ครูจะน�าผ้าห่มมาเองและนอนบนพื้นห้องเรียน) เครื่องเขียน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  บางกรณี
จะมีค่าเบี้ยเล้ียงและค่าใช้จ่ายในการเดินทางส�าหรับผู้ที่ได้รับเชิญมาเป็นวิทยากรผู้ฝึกอบรม ครูรายงานว่าประโยชน์สูงสุดที่ได้รับจากการประชุม
ดังกล่าวนี้คือการได้แบ่งปันประสบการณ์กับเพื่อนครูด้วยกัน งบประมาณส�าหรับการประชุมประจ�าปีของ “โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา” 
ทั้งสี่โรงในปีพ.ศ. 2561 – 2562 นี้คือ 192,000 บาท (6,200 เหรียญสหรัฐ) คิดเป็นเงินงบประมาณการประชุมส�าหรับครูเพียงคนละ 2,100 บาท 
(68 เหรียญสหรัฐ) ต่อปี เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว ข้าราชการครูสามารถขอรับเงินสนับสนุนได้มากถึงปีละ 10,000 บาท (320 เหรียญสหรัฐ) 
เพ่ือเข้าร่วมการสัมมนาเก่ียวกับการพัฒนาด้านวิชาชีพ ดังนั้น เมื่อพิจารณาในแง่ของเงินงบประมาณ จะเห็นได้ว่าการประชุมของบุคลากร 
“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เป็นการฝึกอบรมที่ช่วยเสริมสร้างขวัญและก�าลังใจของผู้ปฏิบัติงานโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่ามาก27 

หาก “ค่าใช้จ่ายพิเศษ” ส�าหรับการเดินทางของผู้อ�านวยการโรงเรียน และการประชุมของครูนั้นน�ามาจากเงินที่ประหยัดได้จากการต้องจ่ายเพิ่ม
เป็นค่าเงินเดือนส�าหรับผู้อ�านวยการโรงเรียน ผู้ช่วยด้านการเงิน และผู้ดูแลสถานที่/อุปกรณ์ (โดยไม่ต้องค�านึงถึงเงินเดือนครู ผลประโยชน์ 
หรือค่าใช้จ่ายด้านการพัฒนาวิชาชีพ) กระทรวงศึกษาธิการจะประหยัดเงินได้สุทธิ 12.84 ล้านบาท (67,000 เหรียญสหรัฐ) 

แนวทางการจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ยังช่วยให้ผู้ปกครองไม่ต้องแบกรับภาระ “ค่าใช้จ่ายแอบแฝง” ที่มากับการศึกษาแบบ
ไม่คิดค่าธรรมเนียมซึ่งเป็นสิทธิตามกฎหมายของเด็กทุกคนในประเทศไทย จากข้อมูลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน 
เขต 1 ผู้ปกครองที่ต้องส่งบุตรหลานของตนไปโรงเรียนที่อยู่นอกพื้นที่จะต้องใช้เงิน 800 บาท (26 เหรียญสหรัฐ) ต่อเดือนเป็นค่าหอพัก และ 
อีกประมาณ 2,000 บาท (65 เหรียญสหรัฐ) ต่อเดือนเป็นค่าใช้จ่ายในการน�าเด็กกลับบ้านในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ (ซ่ึงหอพักส่วนใหญ่ปิด) 
ท�าให้ผู้ปกครองเด็กท่ีเป็นเกษตรกรต้องแบกรับภาระทางการเงินจ�านวนมาก และมีโอกาสที่จะท�าให้เด็กออกจากโรงเรียนมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ 
เด็กยังต้องแบกรับภาระทางด้านจิตใจเนื่องจากต้องอยู่ไกลจากผู้ปกครอง และอาศัยอยู่ในหอพักที่มีกลไกการคุ้มครองเด็กอย่างจ�ากัด

กล่าวโดยสรุป การจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” นั้นช่วยประหยัดรายจ่ายเป็นจ�านวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้สามารถจัดการศึกษาในรูปแบบดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้าน
เงินงบประมาณรายการที่มิใช่รายจ่ายตามปกติทั่วไป เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้อ�านวยการโรงเรียนและการจัดการประชุมส�าหรับ
บุคลากร ดังนั้น การคงรูปแบบการจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ไว้และขยายผลต่อไปจึงสมเหตุสมผลในด้านการเงินการคลัง

27 สพฐ. จัดสรรเงินงบประมาณเพิ่มเติมจ�านวน 250 บาท/ นักเรียน/ ภาคการศึกษาเพื่อเป็นเงินค่าใช้จ่ายส�าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก อย่างไรก็ตาม “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ไม่ได้รับ
เงินสนับสนุนในส่วนนี้เนื่องจาก “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ถือเป็น “โรงเรียนขนาดกลาง” ที่มีนักเรียนเข้าเรียนเกินกว่า 120 คน

© Chaiwee Khachonkhunkhwamdee 2018
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เรื่องราวของศศิธร จาก “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” 

สู่รัว้มหาวิทยาลัย
“หนูมาจากหมู่บ้านเล็ก ๆ ของชาวกะเหรี่ยงสะกอ เมื่อตอนที่เริ่มเรียนที่โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวม
หนูรู้ค�าไทยเพียงไม่กี่ค�า ครูส่วนใหญ่มาอยู่พักเดียวก็ออกไปท�างานอื่นที่ดีกว่า

ตอนอยูช้ั่นป.3 ครูสทุธดิามาที่หมูบ่า้นเรา ครูเปน็ชาวกะเหรี่ยงเหมอืนเรา ครูเลยอธิบายสิ่งตา่ง ๆ  เปน็ภาษากะเหรี่ยง
และภาษาไทยได้ และยังพูดคุยกับชาวบ้านได้ด้วย ปัจจุบัน ครูสุทธิดาอยู่ในหมู่บ้านเรามาแล้ว 10 ปี และหนูยังไปขอ
ค�าแนะน�าจากครูอยู่เลยค่ะ

พอเรียนจบช้ันป.6 หนูต้องการออกไปดูโลกภายนอกและหาโอกาสใหม่ ใๆห้ตัวเอง แต่พ่อแม่ของหนูยากจน 
นายพรชัย อุดมพาณิชย์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาอ�าเภอขุนยวม จึงติดต่อมูลนิธิจินดาสุข
เพื่อขอเงินทุนการศึกษาให้หนู ผู้อ�านวยการเปน็บุคคลส�าคัญที่ท�าให้หนูประสบความส�าเร็จค่ะ

หนูอยากให้มีวิธีการสอนภาษาไทยให้แก่ชาวกะเหรี่ยงที่ดีกว่านี้ หนูไม่มั่นใจภาษาไทยของหนูมาหลายปี และพยายาม
ที่จะไม่พูดในช้ันเรียน ตอนหนูอยู่ช้ันม.4 เพ่ือนและหนูตัดสินใจว่าเราควรพยายามพูดภาษาไทยให้มากกว่าน้ี 
และไม่ต้องคอยกังวลว่าคนจะล้อส�าเนียงของพวกเรา

ตอนนี้หนูเรียนอยู่ช้ันปีที่ 1 ในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา หนูอยาก
เปน็ครูสอนภาษาอังกฤษและกลับไปสอนหนังสือบนภูเขาเหมือนครูสุทธิดาค่ะ”
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มองอดีต มองอนาคต
ความท้าทาย

“โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” มอีปุสรรคหลายประการในช่วงหลายปีทีม่กีารด�าเนนิโครงการ ส่วนใหญ่ปัญหาเหล่านัน้กย็งัคงอยู ่ความท้าทายทีส่�าคญั
ที่ครูและผู้จัดการศึกษากล่าวถึงได้แก่

• การท�าให้เจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ตัวอย่างหนึ่งที่มักมีการกล่าวถึง
คือเมื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรอุปกรณ์การเรียนให้แก่โรงเรียน เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามนโยบาย “อุปกรณ์หนึ่งชิ้นต่อหนึ่ง
โรงเรยีน” ดังนัน้ หากกระทรวงศกึษาธกิาร มอบชดุเครือ่งเล่นโทรทศัน์ให้แก่โรงเรยีนเพือ่ใช้ในการรบัสญัญาณถ่ายทอดการเรยีนผ่านดาวเทยีม 
แต่ละโรงเรียนจะได้รับชุดเครื่องเล่นโรงเรียนละหนึ่งชุดเพื่อให้ห้องเรียนทุกห้องใช้ร่วมกัน การจัดสรรทรัพยากรดังกล่าวเป็นปัญหากับ 
“โรงเรียนเขตพ้ืนที่การศึกษา” เนื่องจากห้องเรียนแต่ละห้องอาจอยู่ห่างกันต้ังแต่ 20 กิโลเมตรขึ้นไป ดังนั้น โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา
อ�าเภอปางมะผ้าที่มีห้องเรียนหย่อมบ้านอยู่ห่างจากกันจ�านวนหกห้องเรียน จึงควรได้รับชุดเครื่องเล่นโทรทัศน์หกชุด มิใช่หนึ่งชุด

• ศกัยภาพในการจดัท�าข้อเสนอขอรับทุนสนับสนุนและการลงนามในบันทกึความเข้าใจกบัหน่วยงานภาครฐัหน่วยงานอืน่ องค์กรเอกชน 
มลูนธิแิละบริษทัต่าง ๆ  ยกตวัอย่างเช่น เมือ่ไม่นานมานี ้โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษาอ�าเภอขนุยวมได้ลงนามในบนัทกึความเข้าใจกบักระทรวง
พลังงานของประเทศไทยเพื่อติดตั้งระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีความทันสมัยมากข้ึนในห้องเรียนหลายห้องเรียนที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกล

• การช่วยให้ผูป้กครองที่เปน็กลุม่ชาติพนัธุเ์หน็คณุคา่ของการศกึษาของบุตรหลาน ครทูี่สามารถพูดภาษาแมข่องผู้ปกครองได้สามารถ
ช่วยประสานท�าความเข้าใจกับครอบครัวของเด็ก และยังสามารถช่วยกระตุ้นให้ชุมชนสนับสนุนด้านการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์มากยิ่งขึ้น

• การว่าจ้างและรกัษาครทูีด่ ีทีส่ามารถปรบัตวัเข้ากบัสภาพแวดล้อมในการด�ารงชพีทีย่ากล�าบาก และมีความแตกต่างด้านวฒันธรรมและภาษา

• การผลิตสื่อการเรียนการสอนและแนวทางการสอนเพื่อช่วยเหลือเด็กชาติพันธุ์ในการเรียนภาษาไทย ปัจจุบัน ครูเป็นผู้แบกรับ
ภาระในการปรับหลักสูตรมาตรฐานเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียน หลักสูตรวิชาภาษาไทยจ�านวนมากที่จัดท�าขึ้นส�าหรับโรงเรียนที่อยู่ใน
พื้นที่ห่างไกลนั้นค่อนข้างมุ่งเน้นที่การพัฒนาความรู้ความสามารถในการอ่านและเขียนตัวหนังสือ แต่มิได้พัฒนาทักษะด้านการฟังหรือ
การพูดภาษาไทย28 

28 ส่ือการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยเพยีงประการเดยีวทีจั่ดท�าขึน้โดยใช้หลกัการรบัภาษาซึง่มคีวามทนัสมยันัน้ได้แก่หลกัสตูร “ภาษาไทยส�าหรบัเดก็กลุม่กลุม่ชาตพินัธุ”์ ของ RILCA และ FAL
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บทเรียนที่ได้รับ

บทเรียนที่ส�าคัญจากการจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่โรงเรียนขนาดเล็กโรงอื่น ๆ ได้แก่

• โรงเรยีนในท้องท่ีต้องมีอ�านาจในการด�าเนนิการเป็นของตวัเอง ผูอ้�านวยการของโรงเรียนขนาดเลก็ซึง่อยูใ่นสภาพแวดล้อมท่ีมลัีกษณะ
เฉพาะนั้นต้องการความยืดหยุ่นในการพิจารณาว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กนักเรียนให้ดีที่สุดได้อย่างไร

• ผู้อ�านวยการโรงเรียนเป็นปัจจัยที่ส�าคัญมาก ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสามารถใส่ใจกับงานด้านธุรการได้มากกว่า 
โดยมอบหมายงานด้านการก�ากับดูแลครู และปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนให้แก่ผู้ช่วยผู้อ�านวยการได้ อย่างไรก็ตาม ส�าหรับโรงเรียน
ขนาดเล็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ผู้อ�านวยการโรงเรียนจะต้องท�าทั้งสองหน้าที่ อีกทั้งยังต้องให้ก�าลังใจแก่ครูผู้สอน ร่วมงานกับผู้บริจาค และ
ด�าเนินการเพื่อให้นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นั้นได้เรียนต่อในโรงเรียนมัธยมศึกษาด้วย

• จ�านวนห้องเรียนต่อผู้อ�านวยการ จากการสัมภาษณ์ผู้อ�านวยการ “โรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา” พบว่า การก�าหนดให้ผู้อ�านวยการ
โรงเรียนหนึ่งคนต้องรับผิดชอบห้องเรียน 4 – 6 ห้องเป็นสัดส่วนที่ดีที่สุด (ห้องเรียนแต่ละห้องมีเด็กนักเรียนตั้งแต่ 20 ถึง 40 คน)

• การว่าจ้างครู เด็กชาติพันธุ์จะได้รับประโยชน์หากครูผู้สอนเป็น
ครชูาตพินัธุท์ีส่ามารถอธบิายเนือ้หาวชิา และมปีฏสิมัพนัธ์กับผูป้กครองของ
เด็กได้โดยใช้ภาษาแม่ภาษาเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเด็กปฐมวัย

• การบรูณาการภาษาและวฒันธรรมท้องถิน่ ศลิปะของกลุม่ชาตพินัธุ์ 
และภูมปัิญญาท้องถ่ินของวฒันธรรมพืน้บ้านของเดก็ ได้แก่ ดนตร ีการฟ้อนร�า 
การเล่าเรือ่ง งานฝีมอื และความรูด้้านพฤกษศาสตร์นัน้ควรได้รบัการส่งเสรมิ
ให้เป็นทรัพยากรในการเรียนการสอนในชั้นเรียน

• โรงเรียนไม่ควรละเลยการด�าเนินการเพื่อให้เด็กได้เรียนต่อในชั้น
มัธยมศึกษา ในปีพ.ศ. 2562 มีเด็กนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจาก 
“โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” เพยีงหน่ึงในสามทีไ่ด้ศกึษาต่อในช้ันมัธยมศกึษา 
(แม้ว่าภาครัฐจะมีกฎหมายในเรื่องดังกล่าวแล้วก็ตาม) ปัจจุบัน มีการท�า
บนัทกึข้อตกลงกับโรงเรยีนมธัยมศกึษาท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีใกล้เคยีงท�าให้เด็กนกัเรยีน
ที่ส�าเร็จการศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าเรียนต่อในโรงเรียน
มัธยมศึกษาในสัดส่วนร้อยละ 100

• การศึกษาในระดับท่ีสูงกว่ามัธยมศึกษานั้นจ�าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนเพ่ิมเติม ปัจจุบัน นักเรียน “โรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษา” 
ห้าคนได้เข้าเรียนในชั้นอุดมศึกษา โดยนักเรียนทั้งห้าคนนี้ต้องได้ค�าแนะน�า
จากผูอ้�านวยการ “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” ของตนเพือ่ให้มหาวทิยาลยั
รับเข้าศึกษาต่อและเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษา

• การเรียนรู้จากเพื่อนครู ครูและเจ้าหน้าที่ธุรการมักกล่าวว่าการที่ได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับครูท่านอื่นเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีช่วยให้ตนสามารถพัฒนาความ
รูค้วามสามารถในวชิาชพีได้ ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีก่�ากบัดแูลโรงเรยีน
ขนาดเล็กต้องช่วยอ�านวยความสะดวกให้ครูสามารถประชุมพบปะกัน
ได้บ่อยครั้ง (อย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อหนึ่งภาคการศึกษา) เพื่อช่วยเสริมสร้าง
ขวัญและก�าลังใจ และเพื่อจัดการฝึกอบรมในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ 
ตลอดจนการจัดการฝึกอบรมในระหว่างเพื่อนครูด้วยกัน

จุดเช่ือมต่อทางด้านนโยบาย

เมือ่ไม่นานมานีร้ฐับาลไทยได้พฒันานโยบายทีส่ะท้อนให้เหน็ความตระหนกั
ว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือและชายแดนภาคใต้
ของประเทศไทยมีความต้องการพิเศษ แตกต่างจากเด็กกลุ่มอื่น ๆ อันถือ
เป็นสัญญาณที่ดี

“เด็กที่ไม่สามารถพูดภาษาไทย 
เป็นภาษาแม่จะมีปัญหาหลายประการ
ในการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และอาจถือเป็นกลุ่มที่ต้องการการ
เอาใจใส่และแผนยุทธศาสตร์ด้าน 
การพัฒนาเป็นพิเศษ โดยเฉลี่ย 

 เมื่อเปรียบเทียบกับเด็ก กลุ่มอื่น ๆ 
โดยทั่วไปแล้ว เด็กเหล่านี้มีโอกาส 
สูงกว่ามากที่จะไม่ได้เข้าเรียนใน 

โรงเรียน มีผลการทดสอบความรู้
ระดับประเทศต�่า และมีโอกาสสูงกว่า

เด็กทั่วไปที่จะออกจากโรงเรียน 

 เราจ�าเป็นต้องใช้วิธีการใหม่ ๆ  
ในการแก้ไขปัญหา ความเหลื่อมล�้า

ทางการศึกษาที่เกิดจากภาษา  
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุ เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 คือ  

การรับรองการศึกษาที่เท่าเทียมและ 
ทั่วถึง ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

แก่ทุกคน”

นายโธมัส ดาวิน 
ผู้แทน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
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ในเดือนพฤษภาคม 2561 มีการออกกฎหมายโดยตราเป็นพระราชบัญญัติ
เพือ่จัดตัง้กองทุนเพือ่ความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)29 ชื่อของกองทุน
ดงักล่าวมคีวามส�าคญั กล่าวคอื ในอดตี รฐับาลพยายามให้ค�าจ�ากดัความค�าว่า 
“ความเสมอภาค” ว่าหมายถึงการที่เด็กสามารถเข้าถึงการเรียนการศึกษาที่
ใช้หลกัสูตรของประเทศ และมคีรูผูส้อนเป็นครท่ีูได้รบัการรบัรองจากส่วนกลาง 
เป้าหมายทีส่�าคัญของกสศ. คอืการแก้ไขปัญหากรณทีีเ่ดก็ชายขอบมีความต้องการ
ด้านการศกึษาแตกต่างจากเดก็กลุม่อืน่ ๆ  และเลกิใช้แนวทางการด�าเนนิการ
ที่ถือเป็น “แนวทางเดียวใช้แก้ปัญหาได้ทุกปัญหา (One Size Fits All)” 
เพื่อสร้างความเสมอภาคในด้านการศึกษา โดยกสศ. จะมุ่งเน้นไปที่โรงเรียน
ขนาดเลก็ทีเ่ด็กไม่สามารถเข้าเรยีนในโรงเรยีนขนาดใหญ่ได้เพราะเหตผุลทาง
ภมูศิาสตร์ เช่นนีจ้ะช่วยให้โรงเรียนขนาดเลก็สามารถใช้และรักษานวตักรรม
ด้านการศึกษาต่าง ๆ อย่างยั่งยืนได้ง่ายกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการบริหาร
การศึกษาด้วยระบบราชการของประเทศ นอกจากนี้ กสศ. ยังมุ่งหานักเรียน
จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มาจากพื้นที่ห่างไกลและมีความสนใจที่จะเป็นครู 
เด็กนักเรียนเหล่านี้จะได้รับเงินทุนการศึกษา และได้รับการช่วยเหลือต่าง ๆ  
เพือ่ให้เรยีนจบวฒุปิรญิญาตร ีและกลบัไปท�าหน้าท่ีเป็นครูให้กบัหมูบ้่านของ
ตน จงึถอืเป็นข่าวดสี�าหรบัเด็กกลุม่ชาติพันธ์ุซึง่เป็นชนกลุม่น้อยของประเทศไทย

นโยบายประจ�าปีของสพฐ. ส�าหรบัปีงบประมาณพ.ศ. 2562 มแีผนการด�าเนนิ
การหลายประการท่ีช่วยให้มีความหวัง มีการแยกเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงเป็น
ชนกลุ่มน้อย รวมทั้งเด็กที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล และเด็กที่อาศัยอยู่ตามชายฝั่ง
หรอืเกาะนัน้ออกมาต่างหากเพ่ือให้สามารถดูแลได้เป็นพิเศษ รวมทัง้เพือ่การ 
“อนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น” ข้อ 3.2.2.3 ของนโยบายก�าหนดให้มีการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมในการจัดการศึกษาเพื่อให้เหมาะสมกับเด็กนักเรียนใน
พื้นที่ต่าง ๆ ส่วนข้อ 3.2.2.6 ก�าหนดให้สพฐ. มีหน้าที่ “พัฒนาครูให้มีทักษะ
การสอนภาษาไทยให้เดก็ทีใ่ช้ภาษาไทยเป็นภาษาที ่2”30 นอกจากนี ้นโยบาย
ของสพฐ. ดังกล่าวยังก�าหนดให้สพฐ. มีหน้าที่ปฏิบัติตามแนวทางของ
คณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา โดยประธานคณะกรรมการของ
คณะกรรมการดังกล่าวยังได้แสดงให้เห็นว่าคณะกรรมการอิสระเพื่อ
ปฏิรูปการศึกษามุ่งสนับสนุนการศึกษาแบบพหุภาษาที่ใช้ภาษาแม่เป็น
สือ่การเรียนการสอน เพือ่ให้เหมาะสมกบัความต้องการของเดก็กลุม่ชาตพินัธุ์
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย31 

ระบบการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” มีการว่าจ้างครูที่เป็น 
กลุ่มชาติพนัธุ ์อีกทัง้ยงัมปีระสบการณ์อนัยาวนานในการมปีฏสิมัพนัธ์กบัเดก็
กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยและผู้ปกครองของเด็ก อีกท้ังยังมีช่ือเสียง
ในด้าน “การคิดนอกกรอบ” ด้วยเหตุนี้ “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” 
จึงสามารถช่วยน�าวิสัยทัศน์ใหม่ ๆ  ด้านเงินงบประมาณและนโยบายไปใช้ใน
การปฏิรูปด้านการศึกษาเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมที่เหมาะสมกับเด็กด้อย
โอกาสจ�านวนมาก

29 The Nation, 2018b
30 สพฐ. พ.ศ. 2562
31 Suwanwela, 2018. The Annual Policy for Fiscal Year 2020 contains similar 

provisions.
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“ในการกระท�าทัง้ปวง 
ที่เกี่ยวกับเด็กนัน้  

ผลประโยชน์สูงสุดของเด็ก 
เป็นสิ่งที่ ต้องค�านึงถึง 

เป็นล�าดับแรก” 

ข้อ 3 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
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ข้อเสนอแนะ
กว่า 14 ปีทีผ่่านมาการจัดการศึกษาแบบ “โรงเรียนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” ได้พสิจูน์แล้วว่าเป็นการจดัการศกึษาทีม่ปีระสทิธภิาพส�าหรบัโรงเรียนขนาดเลก็ 
ในพื้นที่ห่างไกล ต่อไปนี้เป็นข้อเสนอแนะส�าหรับผู้มีส่วนได้เสียในภาคส่วนต่าง ๆ

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 
• การน�านโยบายสพฐ. ประจ�าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปใช้ องค์กรภาคเอกชน/ มูลนิธิต่าง ๆ รวมทั้งส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ต่าง ๆ ที่ก�ากับดูแลโรงเรียนส�าหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลร่วมกับกสศ. จัดให้มีเวทีเสวนาเพื่อหาวิธีการในการน�าแนวคิดต่าง ๆ ของสพฐ. 
ตามทีป่รากฏในนโยบายสพฐ. ประจ�าปีงบประมาณพ.ศ. 2562 ไปใช้ปฏบิตัใิห้เกดิผลในระดบัท้องถิน่ การด�าเนนิการนีค้วรรวมถงึการก�าหนด
ให้มีนโยบายที่เอื้อให้โรงเรียนในท้องถิ่นมีอิสระในการว่าจ้างและฝึกอบรมครูที่มาจากชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งอยู่ในท้องที่ เนื่องจากครูเหล่านี้
มีวัฒนธรรมและภาษาแม่ภาษาเดียวกับเด็กนักเรียน

• การเรียนการสอนแบบคละช้ัน (Multi-grade) การเรียนการสอนแบบคละชั้นเป็นรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก
หลายโรงทั่วประเทศ ครูต้องผ่านการฝึกอบรมให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบรวมชั้นเรียนในลักษณะดังกล่าว

• การจดัล�าดบัความส�าคัญในการอ่านส�าหรบัเดก็ในวยัแรกเรยีน การประเมนิผลความสามารถด้านการอ่านของผูเ้รยีน (Reading Test: RT) 
ส�าหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นั้นใช้เป็นเครื่องมือในการก�าหนดหาเด็กนักเรียนที่อยู่ในภาวะเสี่ยงที่จะอ่านหนังสือไม่ออก 
อย่างไรก็ตาม ควรส่งเสริมให้การพัฒนาทักษะการอ่านส�าหรับเด็กในวัยแรกเรียนเพื่อให้เด็กสามารถคิดในเชิงสร้างสรรค์และเชิงวิเคราะห์ 
ตลอดจนเพื่อให้ประสบความส�าเร็จในทางการเรียนในระยะยาว ทั้งนี้ รวมถึงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและการฝึกอบรมครู

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1
• การจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐาน โดยร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อพัฒนาและจัดการ

ทดสอบการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในการเรียนการสอนในโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวมและ
ในที่อื่น ๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน โดยครูบางรายมีภาษาแม่เดียวกับนักเรียนส่วนใหญ่

• การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกในการดัดแปลง ทดสอบ และฝึกอบรมครูผู้สอนในหลักสูตร 
“ภาษาไทยส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์” ของ RILCA และ FAL

• สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด�าเนินการเพื่อให้ครูทุกคนสามารถเข้าถึงทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ
การเรียนการสอน และโอกาสในการพัฒนาด้านวิชาชีพเพื่อใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้มีประสิทธิภาพ

• การเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษา ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรร่วมมือกับโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่เพื่อให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียน
ต่อในชั้นมัธยมศึกษา

• การสร้างเครือข่าย เจ้าหน้าที่ด้านการศึกษาในพื้นที่สามารถช่วยหาและประสานงานเพื่อให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมมือกับพันธมิตรซึ่งเป็น
บุคคลภายนอก รวมทั้งช่วยฝึกอบรมผู้อ�านวยการโรงเรียนในการจัดท�าบันทึกความเข้าใจ และการจัดท�าข้อเสนอโครงการ เป็นต้น

• ส่งเสรมิให้มีชมุชนแห่งการเรียนรู้เพือ่พฒันาวชิาชพี จดัให้มกีารประชมุอย่างสม�า่เสมอเพือ่ให้ครทูีป่ฏบิตัหิน้าทีใ่นพืน้ทีห่่างไกลมโีอกาส
ได้เรียนรู้จากเพื่อนครูด้วยกันและได้พบปะพูดคุยเพื่อให้ก�าลังใจซึ่งกันและกัน

• พัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้านการอ่าน โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ขององค์การยูนิเซฟแสดงให้เห็นว่าเด็กมีความสนใจอย่างมากที่จะ
อ่านหนงัสอื เพือ่ให้เดก็ยังคงมีความสนใจอ่าน ควรจดัท�าสือ่การอ่านทีแ่บ่งระดบัชัน้ของผูอ่้าน โดยให้จัดท�าเป็นภาษาไทย และภาษาชาตพินัธุ์
เพือ่ช่วยให้เดก็พฒันาทกัษะการอ่านได้อย่างเป็นระบบ ในกรณนีีพ้นัธมติรซึง่เป็นบคุคลภายนอกสามารถเข้ามามส่ีวนร่วมในการช่วยพัฒนาได้

พันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอก (องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ องค์กรทางธุรกิจ และมหาวิทยาลัย)
• การวางแผนทางการศึกษา เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับสพฐ. กสศ. ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ

องค์กรอื่นที่มีแนวคิดเช่นเดียวกันเพื่อพัฒนาแผนการศึกษาส�าหรับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 เพื่อใช้เป็น
แบบจ�าลองด้านการจัดการศึกษาส�าหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน (และส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่น ๆ ที่มีนักเรียนที่มีความหลากหลาย
ทางชาติพันธุ์)

• ความเป็นอยู่ที่ดีของเด็กและความม่ันคงของครอบครัว เด็กกลุ่มชาติพันธุ์จากพ้ืนที่ห่างไกลพยายามเข้าเรียนในระบบการศึกษา 
เด็กจ�านวนมากต้องอาศัยอยู่ที่โรงเรียนหรือหอพักของเอกชน มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมบ้านบ้าง พันธมิตรซึ่งเป็นบุคคลภายนอกสามารถ
ร่วมมือกับนักจัดการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนา “แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด” เพ่ือให้เด็กเหล่านี้ได้รับความช่วยเหลือทางสังคมและการคุ้มครอง
ในด้านต่าง ๆ ที่จ�าเป็น

• การสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างท็อปส์ซุปเปอร์มาร์เก็ตและองค์การยูนิเซฟในโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่ หรือการร่วมมือระหว่าง 
Sati กับ Planet Water และ Thai Metal ในการจัดหาระบบกรองน�้าส�าหรับห้องเรียนใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” รวมทั้งชุมชน
แวดล้อม หรอืการสนบัสนนุจากมูลนธิิจนิดาสขุในการให้ทนุการศกึษาแก่เดก็นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 จาก “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” 
เพ่ือให้เข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาและในระดับท่ีสูงขึ้นไป ตลอดจนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐนั้นล้วนแต่สามารถสร้าง
ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่ได้ การเพิ่มความร่วมมือสร้างเครือข่ายนี้จะช่วยให้ทราบความต้องการและร่วมมือกับเพื่อตอบสนองความต้องการได้
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ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548 เป็นต้นมา “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบรรลุวัตถุประสงค์ในการจัดท�าโครงการจัดการด้านการศึกษาซึ่ง
เป็นวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา นั่นคือน�าโอกาสทางการศึกษาไปสู่เด็กที่ด้อยโอกาสมากที่สุด และเด็กที่ถูกหลงลืมมากที่สุด
ในราชอาณาจกัรไทย “โรงเรยีนเขตพืน้ทีก่ารศกึษา” ท�าให้เด็กนบัพันคนทีอ่าจจะ “ตกหล่นไป” ได้มโีอกาสเรยีนในโรงเรยีนมธัยมศกึษา หรอืประกอบ
อาชีพ ซึ่งทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่ใช่เพราะการที่พวกเขาได้เข้าศึกษาที่ “โรงเรียนเขตพ้ืนท่ีการศึกษา” เด็กจ�านวนมากรอดพ้นจากการ
ตกเป็นเหยื่อของกระบวนการค้ามนุษย์ การบังคับให้แต่งงานในขณะที่ยังเป็นเด็ก การใช้แรงงานเด็ก และอันตรายอื่น ๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ต่อเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บทสรุป

© UNICEF Thailand/2015/Suracheth
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“โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” เป็นตัวอย่างและสร้างโอกาสใน
การเรียนรู้ที่ส�าคัญให้แก่โรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่ง ท�าให้เราได้รับ
บทเรียนว่าจะบริหารจัดการและสนับสนุนเงินงบประมาณให้แก่
ระบบการศกึษาของประเทศได้อย่างไรเพือ่ให้เดก็ชายขอบได้รบัประโยชน์
สูงสุด ตลอดจนท�าให้ได้ทราบความส�าคัญในการส่งเสริมสนับสนุน
ให้ครูใช้ภาษาและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ซ่ึงเป็นชนกลุ่มน้อย
เป็นทรัพยากรในการเรียนรู้ แทนที่จะมองว่าเป็นอุปสรรค เหล่านี้คือ
บทเรียนที่ช่วยเปล่ียนรถกระบะให้กลายเป็นห้องสมุด เปลี่ยน
ผู้อ�านวยการโรงเรียนให้กลายเป็นผู้เดินทางไกล เปล่ียนเยาวชน
ผู้ด้อยโอกาสให้กลายเป็นครู เปลี่ยนเด็กที่ไม่มีหนังสืออ่านท่ีบ้าน
ให้กลายเป็นนกัอ่านทีม่คีวามใฝ่รู้ ทัง้หมดนีล้้วนแต่เป็นผลมาจากการคิด 
“นอกกรอบ” และการน�านโยบายต่าง ๆ ที่มีความยืดหยุ่นไปใช้ปฏิบัติ
เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ที่อาจจะถูกหลงลืม

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 และ
พันธมิตรควรได้รับค�าชมเชยท่ีได้พยายามเป็นอย่างมากในการท�าให้
ความฝันเกีย่วกับ “การน�าโรงเรียนไปสูเ่ดก็” กลายเป็นความจรงิ นอกจากน้ี 
ยังควรชื่นชมกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยที่ก�าหนดนโยบาย
ปีงบประมาณ 2562 และ2563 เกีย่วกบัการจัดการศึกษาที่เป็นมติรต่อ
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อีกทั้งองค์การยูนิเซฟและพันธมิตรจากองค์กร
ภาคธุรกิจและบุคคลท่ีมีชื่อเสียงยังสามารถท�าให้เด็ก ๆ ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนได้รับความสนใจในระดับประเทศได้ ผ่านการต้ังค�าถามเกีย่ว
กับการมีทัศนคติแบบเหมารวม (Stereotype) ต่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
และการส่งเสริมให้สังคมไทยมีมุมมองที่เอื้อต่อการอยู่ร่วมกันมากขึ้น

ครูอิ๋วซึ่งเริ่มต้นจากการเป็น “ครูกลุ่มชาติพันธุ์” และส�าเร็จการศึกษา
เพียงระดับมัธยมศึกษานั้น ปัจจุบันเป็นข้าราชการครูที่ผ่านการรับรอง
ให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ครูอิ๋วคงเป็นผู้ที่กล่าวถึงประสบการณ์
จาก “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” ได้ดีที่สุด

“เด็กทุกคนมีค่า เป็นเหมือนอัญมณีหรือเพชรที่ยังมิได้เจียระไน 
รอให้ครูมาช่วยขัดเกลา ถ้าเราทุกคนท�าหน้าท่ีของเรา เด็ก ๆ ก็จะมี
ชีวิตที่สวยงามค่ะ” 

© UNICEF Thailand/2015/Suracheth
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เอกสารแนบท้าย ก: รายวิชาเอกของครู “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา”

โรงเรียน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา

อ�าเภอขุนยวม

โรงเรียน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา

อ�าเภอปางมะผา้

โรงเรียน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา
อ�าเภอเมือง
แม่ฮ่องสอน

โรงเรียน 
เขตพื้นที่ 
การศึกษา
อ�าเภอปาย

รวมทัง้สิ้น ร้อยละ

ประถมศึกษา 7 3 7 4 21 28.8%

พลศึกษา 4 4 2 5 15 20.5%

เตรียมประถมศึกษา 5 3 1 2 11 15.1%

สังคมศึกษา 1 2 1 1 5 6.8%

คณิตศาสตร์ 1 0 3 4 5.5%

คอมพิวเตอร์ 2 1 0 3 4.1%

ภาษาไทย 1 1 1 3 4.1%

ภาษาอังกฤษ 1 1 0 2 2.7%

วิทยาศาสตร์ 2 1 3 4.1%

เกษตรกรรม 1 0 0 1 1.4%

ธุรกิจ 1 0 1 1.4%

การศึกษาพิเศษ 1 0 1 1.4%

การศึกษาด้านอุตสาหกรรม 1 1 1.4%

กศน 1 1 1.4%

พุทธศาสนา 1 1 1.4%

รวมทัง้สิ้น 25 15 16 17 73 100.0%
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เอกสารแนบท้าย ข: การประเมินความสามารถด้านการอ่าน

การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ที่จัดขึ้นในปีพ.ศ. 2556 แสดงให้เห็นว่าเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
ร้อยละ 8 และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร้อยละ 4 ในโรงเรียนต่าง ๆ ของประเทศไทยยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ ผลการทดสอบนี้ถือว่าเป็น
เรือ่งน่าตกใจส�าหรับประเทศทีไ่ด้กล่าวอ้างมาโดยตลอดว่ามีอัตราผูรู้ห้นังสอืของประเทศอยูท่ีร้่อยละ 98 หรอืสงูกว่าน้ัน นักสถติิของกระทรวงศกึษาธกิาร 
พบว่าเดก็ส่วนใหญ่ท่ียงัอ่านไม่ออกเขยีนไม่ได้น้ันมาจากกลุม่ชาตพินัธุซ์ึง่เป็นชนกลุม่น้อย (ข่าวสดภาษาองักฤษ พ.ศ. 2556) ด้วยเหตนุี ้ในปีพ.ศ. 2558 
สพฐ. จึงได้จัดให้มีการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test: RT) ครั้งใหม่ส�าหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้สอนทราบว่ามีเด็กนักเรียนคนใดบ้างที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียน และสามารถ
ให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนเหล่านั้นได้32 

การประเมินความสามารถด้านการอ่านนั้นแตกต่างจากการทดสอบอื่น ๆ ของประเทศ โดยในทางทฤษฎีแล้ว เป็นการทดสอบที่มิได้มีลักษณะ
เป็นการแข่งขัน จะไม่มีการเปรียบเทียบผลการทดสอบระหว่างโรงเรียน (หรือจัดอันดับเฉลี่ยระดับประเทศ) อีกทั้งผลการทดสอบจะไม่น�าไปเชื่อมโยง
กับมาตรการจูงใจ (การเลื่อนขั้นหรือการขึ้นเงินเดือน) หรือลงโทษแต่อย่างใดทั้งสิ้น การที่เด็กนักเรียนต้องเข้ารับการประเมินผลปีละสี่ครั้งนั้น
แสดงให้เห็นว่าสพฐ. ถือว่าปัญหาการไม่รู้หนังสือเป็นปัญหาร้ายแรง หัวข้อในการประเมินผล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประเมินผลส�าหรับเด็กนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 2 นั้นแสดงให้เห็นว่าสพฐ. พยายามท่ีจะเตรียมความพร้อมให้เด็กนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถเข้ารับ
การทดสอบด้านการอ่านของ PISA ได้ดียิ่งขึ้น33 

การประเมินผลส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 นั้นแบ่งออกเป็นสองประเภท คือการอ่านและการเขียน แต่จะเปลี่ยนจุดเน้น
ในการอ่านและการเขยีนไปตามการจัดประเมนิครัง้ต่างๆ โดยจะจดัอนัดบันกัเรยีนตามผลการประเมนิว่า “ดมีาก” “ด”ี “น่าพอใจ” หรอื “ต้องปรับปรุง” 
ตามที่ปรากฏในข้อมูลสรุปผลการทดสอบจากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวมดังต่อไปนี้34 

32 Person, forthcoming
33 การทดสอบความฉลาดรู้ด้านการอ่านของ PISA ส�าหรับประเทศไทยแสดงผลการทดสอบที่ไม่เป็นที่น่าพอใจมาเป็นระยะเวลาหลายปี ชี้ให้เห็นว่าเด็กนักเรียนอายุ 15 ปีจ�านวนหนึ่งในสาม

นั้นไม่รู้หนังสือ ดังนั้น ประเทศไทยอาจถอนตัวจาก PISA (Bangkok Post 2016a, 2018a)
34 น�าข้อมูลมาจากผลการทดสอบของนักเรียนแต่ละคนใน “โรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษา” แต่ละแห่งในการประเมินผลความรู้ความสามารถในการอ่านเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 ที่ส�านักงาน

พื้นที่การศึกษา เขต 1 จัดขึ้น

ข้อมูลสรุปผลการประเมินความรู้ความสามารถในการอ่านระดับประเทศ แบ่งตามช้ันเรียน โรงเรียนเขตพื้นท่ีการศึกษาอ�าเภอขุนยวม 
(ปีการศึกษา พ.ศ. 2561)

หัวข้อในการทดสอบ คะแนนเฉลี่ย ดีมาก ดี น่าพอใจ ต้องปรับปรุง

ป.1
การอ่านค�า 81.7% •

การเขียนตามค�าบอก 68.6% •

ป.2

การอ่านออกเสียง 67.9% •

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 47.4% •

การเขียนตามค�าบอก 58.5% •

การเขียนจากรูปภาพ 47.3% •
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หัวข้อในการทดสอบ คะแนนเฉลี่ย ดีมาก ดี น่าพอใจ ต้องปรับปรุง

ป.3

การอ่านออกเสียง 43.9% •

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 28.3% •

การเขียนตามค�าบอก 19.2% •

การเขียนเล่าเรื่อง 37.0% •

ป.4

การอ่านตามหลักวิชาภาษาไทย 40.4% •

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 38.3% •

การเขียนสรุปใจความส�าคัญ 56.5% •

การเขียนเรื่องราวตามจินตนาการ 53.5% •

ป.5

การอ่านตามหลักวิชาภาษาไทย 46.5% •

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 49.4% •

การเขียนสรุปใจความส�าคัญ 63.8% •

การเขียนเรื่องราวตามจินตนาการ 65.1% •

ป.6

การอ่านตามหลักวิชาภาษาไทย 40.7% •

การอ่านเพื่อความเข้าใจ 51.2% •

การเขียนสรุปใจความส�าคัญ 61.4% •

การเขียนเรียงความ 58.6% •

ทั้งนี้ ควรให้ความสนใจสเกลที่ใช้ในการก�าหนดผลการทดสอบ “ดีมาก”หรือ “ดี” ฯลฯ โดยจากหัวข้อการทดสอบทั้ง 10 หัวข้อ เด็กนักเรียนโรงเรียน
เขตพื้นที่การศึกษาอ�าเภอขุนยวมมีผลการทดสอบ “เป็นที่น่าพอใจ” จ�านวน 9 หัวข้อการทดสอบ คะแนนของช้ันเรียนคิดเป็นร้อยละ 28.3 
ถงึร้อยละ 49.4 หมายความว่าเด็กยงัคงตอบค�าถามส่วนใหญ่ไม่ถกูต้อง ส�าหรบัคะแนนการทดสอบการอ่านเพือ่ความเข้าใจของเดก็นกัเรยีนชัน้ประถม
ศึกษาปีที่ 3 ร้อยละ 28.3 ที่อยู่ในเกณฑ์ “เป็นที่น่าพอใจ” นั้น จะเห็นว่าการที่เด็กนักเรียนไม่เข้าใจเนื้อหาสิ่งที่อ่านมากกว่าร้อยละ 70 นั้นถือเป็น
เรื่องยอมรับได้ ซึ่งถือว่าไม่สอดคล้องกับเป้าหมายของการทดสอบความสามารถในการอ่านเขียนท่ีมุ่งหาเด็กนักเรียนท่ีมีปัญหาในด้านการอ่านเขียน
และเพื่อช่วยเหลือเด็กเหล่านั้น ผลการทดสอบเช่นนี้น่าจะเป็นเครื่องบ่งชี้ว่าศธ. ยังมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนเป็นอย่างมากในเรื่องเก่ียวกับลักษณะ
ของการอ่าน และการประเมินความสามารถด้านการอ่าน
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