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คำำ�นำำ�

สารบััญ

สวััสดีีครัับ คุุณครูู!
	วารสารแบ่่งปััน แลกเปลี่่�ยน เรีียนรู้้� โครงการจััดสรรเงิินอุุดหนุุน
แบบมีีเงื่่�อนไข: CCT เล่่มนี้้�กล่่าวถึึงความสำำ�คััญของการติิดตามพััฒนาการ
ทางร่่างกายของนัักเรีียนทุุนเสมอภาค และการบัันทึึกข้้อมููลการมาโรงเรีียน
อย่่างสม่ำำ�เสมอ รวมถึึงวิิธีกี ารดีีๆ ในการดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียนเป็็นรายบุุคคล
เพื่่�อป้อ้ งกัันไม่่ให้้นัักเรีียนหลุุดออกจากระบบการศึึกษาเราขอแนะนำำ�อย่า่ งยิ่่ง�
ว่่าโปรดอ่่านบทสััมภาษณ์์ของคุุณครููผู้้�ทุ่่�มเทแรงกายแรงใจเพื่่�อนัักเรีียน
ที่่� ต้้องการโอกาสในพื้้�นที่่� ห่่างไกลที่่� รับ
ั รองว่่าจะเป็็นอีีกหนึ่่� งแรงบัันดาล
ใจที่่� จ ะทำำ� ให้้หลายคนอยากลุุ ก ขึ้้� น มาทำำ�อ ะไรเพื่่� อผู้้� อื่� ่ นอย่่ า งแน่่ น อน
นอกจากนี้้� ยัั ง มีี เ รื่่�อ งราวดีี ๆ อัั ด แน่่ น ให้้คุุ ณ ครูู ไ ด้้แลกเปลี่่� ย น เรีีย นรู้้�
ไปพร้้อมกัันตลอดทั้้�งเล่่ม
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ขอบคุุณครัับ คุุณครูู!
ที่่�ช่ว่ ยกัันส่่งต่่อโอกาสทางการศึึกษาให้้นัักเรีียนทุุนเสมอภาค
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
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เรีียนอย่่างครูู
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ถอดบทเรียน
จากกิจกรรมของกสศ.

กองทุุนเพื่่�อความเสมอภาคทางการศึึกษา (กสศ.) ได้้เป็็นตััวแทนประเทศไทย
มีี ส่่ ว นร่่วม ในการประชุุ มปร ะจำำ �ปีี ข องมูู ล นิิ ธิิ เ ลโก้้ พูู ดคุุ ย และสัั ม ภาษณ์์ กัั บ
นัักกำำ�หนดนโยบายด้้านการศึึกษาที่่�อุทิุ ศตั
ิ วทำ
ั �ำ งานเพื่่�อพััฒนาคุุณภาพการศึึกษา
ของประเทศต่่างๆ ได้้แก่่ ออสเตรเลีีย ญี่่�ปุ่่น� สก็็อตแลนด์์ และเวลส์์ โดยทัักษะ
ความคิิดสร้้างสรรค์์เป็็น 1 ใน 3 ทัักษะแห่่งศตวรรษที่่� 21 ซึ่ง�่ เป็็นที่่�ต้้องการสููงสุุด
ในตลาดแรงงานทั่่�วโลก รวมทั้้�งประเทศไทย หากเด็็กเยาวชนได้้รัับการส่่งเสริิม
พัั ฒ นาวิิ ธีี การคิิ ด สร้้างสรรค์์ ตั้้� ง แต่่ ใ นวัั ย เรีีย น ย่่ อมจ ะเป็็ น ประโยชน์์ ทั้้� ง ใน
การศึึกษาต่่อ และการประกอบอาชีีพที่่�ช่ว่ ยเพิ่่�มมููลค่่าทางเศรษฐกิิจและสัังคม
ในอนาคต

1

2

การสนัั บสนุุ น
อย่่างมีีประสิิ ทธิิ ภาพ
ความร่่วมมืือที่่�ตรงจุุ ดนั้้น� สำำ�คััญ
การประสานงานระหว่่างกัันจึึงมีีความ
จำำ�เป็็นที่่�จะต้้องชััดเจน ตรงประเด็็น

การเรีียนรู้้�ผ่่านการเล่่น

เพราะการเล่่นคืืองานของเด็็กทุกุ คน

3

การมีีส่่วนร่่วมของทุุกฝ่่าย

4

ไม่่ใช่่เพีียงหน่่วยงานที่่�มีหี น้้าที่่�โดยตรง
แต่่ชุมช
ุ น ภาคเอกชน ภาคประชาสัังคม
ก็็มีส่ี ว่ นในการส่่งเสริิมความคิิด
สร้้างสรรค์์ของเด็็กได้้

5

การทำำ�ความเข้้าใจ
ความคิิดสร้้างสรรค์์
การทำำ�ความเข้้าใจ ความคิิด
สร้้างสรรค์์จะช่่วยให้้เกิิดการนำำ�มา
ประยุุกต์์ใช้้ในวงกว้้างยิ่่ง� ขึ้้�น

6

องค์์กรระหว่่างประเทศ
เข้้ามาสนัั บสนุุ น

คุุณครูู และผู้้�นำำ�ท้้องถิ่่�น
คุุณครููและผู้นำ้� �ท้้อ
ำ งถิ่่�นมีีบทบาทสำำ�คััญ
อย่่างยิ่่ง� ในการปฎิิรููป ความคิิดริเิ ริ่่ม�
สร้้างสรรค์์ กล้้าก้้าวออกจากกรอบของ
คุุณครููจึึงเป็็นจุุ ดเริ่่มต้้
� นที่่�ยิ่่ง� ใหญ่่เสมอ

องค์์กรระหว่่างประเทศ เข้้ามาสนัับสนุุน
การปฎิิรููปได้้ ในเมื่่�อทุกุ วัันนี้้�โลกเรา
เชื่่�อมโยงกัันเป็็นหนึ่่�งเดีียว เราสามารถ
เรีียนรู้้�จากกัันและกัันได้้เสมอ

7

การประเมิินวััดผล
ดููเป็็นเรื่่�องยุ่่�งยาก แต่่มีส่ี ว่ นสำำ�คััญมากต่่อ
การพััฒนาอย่่างเป็็นระบบและตรวจสอบได้้จริิง
8

9

การพัั ฒนาโรงเรีียน
ทั้้�งระบบ
เป็็นหลัักการสำำ�คััญเพื่่�อความเท่่า
เทีียมทางการศึึกษาและความร่่วมมืือ
ที่่�เต็็มไปด้้วยประสิิทธิิภาพจากความ
หลากหลาย

ภาครััฐให้้ความสำำ �คััญกัับ
ความคิิดสร้้างสรรค์์

การที่่�ภาครััฐให้้ความสำำ�คััญกัับความคิิด
สร้้างสรรค์์ ยัังคงเป็็นส่่วนสำำ�คััญในแง่่การกำำ�หนด
นโยบายภาพใหญ่่ และการจััดสรรงบประมาณ
ที่่�เพีียงพอที่่�จะสร้้างการเปลี่่�ยนแปลง

10

หลัักสูู ตรที่่�ชััดเจน
เป็็นแนวทางให้้กัับนัักเรีียนและคุุณครูู
สำำ�หรัับพััฒนาการเรีียนรู้้�ต่่อไป

บทความฉบั บเต็ ม 1
บทความฉบั บเต็ ม 2

ประโยคคำ�ถาม?
คุุณครููบัันทึก
ึ ข้้อมููลการมาเรีียน และ
น้ำำ�หนัั กส่่วนสููงของนัั กเรีียนทุุนเสมอภาค
ผ่่านช่่องทางใดเป็็นหลััก (เว็็บไซต์์/แอปพลิิเคชััน)
เพราะเหตุุใดจึึงเลืือกช่่องทางดัังกล่่าว
ส่ งคำ �ตอบผ่ านแบบฟอร์ มนี้
กสศ. จะคัดเลือกความคิดเห็นทีน่่ าสนใจไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ของ กสศ. ต่อไป
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กรณีี ศึึกษา

่
เงือนไขสำ�คัญ
ของทุนเสมอภาค

โครงการให้้เงิินช่่วยเหลืือแบบมีีเงื่่�อนไข (Conditional Cash Transfer: CCT)
เป็็นโครงการที่่�ได้้รัับความสนใจจากหลายประเทศทั่่�วโลก เพื่่�อให้้ผู้มี้� รี ายได้้น้้อย
ผู้ที่่้� �ขาดโอกาสต่่างๆ ได้้รัับสิ่่ง� ที่่�พวกเขาควรจะได้้รัับจากการยอมทำำ�ตามเงื่่�อนไข
บางอย่่างเป็็นการตอบแทน เพื่่�อลดภาระที่่�เกิิดจากความยากจนในระยะสั้้�น และ
ต่่อเติิมต้้นทุุนให้้แก่่ชีวิี ิตในระยะยาว นั่่�นจึึงเป็็นสาเหตุุที่่�โครงการจััดสรรเงิิน
อุุดหนุุนนัักเรีียนทุุนเสมอภาคแบบมีีเงื่่�อนไข โดย กสศ. จำำ�เป็็นต้้องมีีการบัันทึึก
น้ำำ�หนััก-ส่่วนสููง เพื่่�อติิดตามพััฒนาการทางร่่างกายของนัักเรีียนทุุนเสมอภาค
2 ครั้้�งต่่อ 1 ภาคการศึึกษา (1 ครั้้�ง หลัังเปิิดเทอมและ 1 ครั้้�งก่่อนปิิดเทอม)
รวมถึึงบัันทึึกการมาเรีียนของนัักเรีียนทุุนเสมอภาคทุุกวััน เพื่่�อทำำ�ให้้ครููและ
บุุคลากรทางการศึึกษาติิดตามนัักเรีียนได้้เป็็นรายบุุคคล สามารถยื่่�นมืือเข้้าให้้
ความช่่ ว ยเหลืือได้้ทัั น ท่่ ว งทีี ห ากพบเห็็ น ความผิิ ดป กติิ ที่่� สัั ง เกตได้้จาก
แนวโน้้มของข้้อมูู ล ในระบบสารสนเทศของโครงการ

แนวทางตััวอย่่างเพื่่�อสร้้าง
เงื่่อ
ั ให้้เกิิดขึ้้�นจริิง
� นไขสำำ�คัญ
เข้้าใจพััฒนาการของเด็็ก
ช่่วงวััย 6-12 ปีี เป็็นช่่วงเวลาสำำ�คััญของชีีวิิต ที่่� เด็็กๆ ทุุกคนจะเติิบโตอย่่าง
รวดเร็็วในทุุกด้้าน หากไม่่ได้้รัับการส่่งเสริิมอย่่างถููกต้้องอาจส่่งผลกระทบต่่อ
สภาพร่่างกายและจิิตใจเมื่่�อเข้้าสู่่�ช่่วงวััยรุ่่�นได้้ เชื่่�อว่่าคุุณครููทุุกท่่านมีีความรู้้�
ความเข้้าใจดีีเกี่่�ยวกัับพััฒนาการของเด็็กแต่่ละช่่วงวััยอยู่่�แล้้วเป็็นอย่่างดีี เราจึึง
อยากทบทวนสั้้�นๆ เพื่่�อเป็็นแนวทางในการดููแลช่่วยเหลืือนัักเรีียนทุุนเสมอภาค
ในวััยที่่�สำ�คั
ำ ัญต่่อชีวิี ิตของพวกเขา

1
พัฒนาการ
ด้านร่างกาย
เด็็ กในวัั ยนี้้� ร่า่ งกายเปลี่่� ยนแปลงและ
เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว เริ่่ม� ใช้้กล้้ามเนื้้�อ
มััดใหญ่่ได้้ดีี ใช้้มืือและนิ้้�วเคลื่่�อนไหว
ได้้คล่่องแคล่่วมากขึ้้�น มืือ และ ตา
ประสานสััมพัันธ์์กัันได้้ดีีขึ้้�น โดยเรีียนรู้้�
ผ่่านการเล่่นเป็็นสำำ�คััญ

3
พัฒนาการด้าน
อารมณ์
เด็็กในวััยนี้้� เริ่่ม� เข้้าใจเหตุุและผล จึึง
สามารถฝึึ ก ให้้รู้้�จัั ก และเข้้าใจอารมณ์์
ของตนเองฝึึกควบคุุมอารมณ์์เมื่่�อโกรธ
ผิิดหวััง น้้อยใจ ได้้อย่่างเหมาะสม เพื่่�อ
สร้้างทัั ก ษะพื้้� น ฐานความฉลาดทาง
อารมณ์์

2
พัฒนาการ
ด้านสังคม
เด็็ ก ในวัั ย นี้้� ต้้อ งการความสัั ม พัั น ธ์์ ที่่�
อบอุ่่�น ต้้องการรัับรู้้�ว่า่ มีีคนห่่วงใยและ
มีีผู้้�ที่่�จะอยู่่�เคีียงข้้างเสมอ เหมาะอย่่าง
ยิ่่�งที่่�จะฝึึกฝนเกี่่�ยวกัับความรัับผิิดชอบ
อย่่างง่่ายๆ เช่่น การดููแลร่่างกายตััวเอง
หรืือช่่วยเหลืืองานบ้้าน

4
พัฒนาการ
ด้านสติปัญญา
เด็็กในวััยนี้้�แยกแยะข้้อมููลรููปแบบต่่างๆ
เข้้าใจวิิ เ คราะห์์ ด้้ว ยเหตุุ ผ ลมากขึ้้� น
เริ่่ม� ให้้ความสนใจกัับบางเรื่่�องเป็็นพิิเศษ
เรีียนรู้้�ที่่�จะตััดสิินใจได้้ด้้วยตนเอง

กิินดีมี
ี ชั
ี ัยไปกว่่าครึ่่� ง
เด็็กที่่�มีภี าวะโภชนาการที่่�ดีีคืือ มีีน้ำ�ำ หนัักและส่่วนสููงปกติิตามเพศ และเกณฑ์์อายุุ
เด็็ ก ในวัั ย ประถมศึึ ก ษาอยู่่�ในช่่ว งที่่� ร่ ่า งกายกำำ�ลัั ง เจริิญ เติิ บ โตทั้้� ง ขนาดและ
โครงสร้้างการได้้กิินอาหารที่่�มีโี ภชนาการเหมาะสมจึึงสำำ�คัญ
ั อย่่างยิ่่ง� เพราะภาวะ
ขาดสารอาหารจะส่่งผลให้้เห็็นได้้ชััดเจนว่่า ร่่างกายอ่่อนแอลง ภููมิต้้ิ านทานโรค
ต่ำำ� เจ็็บป่่วย ลาหยุุดบ่อ่ ย เรีียนรู้้�ช้้ากว่่าปกติิ ความจำำ�ไม่่ดีี และในขณะเดีียวกััน
โรคอ้้วนก็็ ส่่ง ผลเสีีย ต่่ อร่ ่า งกายของเด็็ ก ทั้้� ง ในระยะสั้้�น และระยะยาวรวมถึึ ง
สุุขภาพจิิตใจด้้วยเช่่นเดีียวกััน
อาหารของเด็็กวััยนี้้�ควรได้้ครบทั้้�ง 5 หมู่่� ครบ 3 มื้้�อ ด้้วยเมนููที่่�หลากหลาย จาก
วััตถุุดิิบในท้้องถิ่่�น ผัักใบเขีียวและผลไม้้อัันเป็็นแหล่่งของวิิตามิินและเกลืือแร่่
นั้้�นขาดไม่่ได้้ ช่่วยในการขัับถ่่าย ความต้้องการโปรตีีนของเด็็กมากกว่่าผู้ใ้� หญ่่
1 เท่่าตััว รวมถึึงจำำ�เป็็นต้้องได้้รัับแคลเซีียมที่่�เพีียงพอต่่อการสร้้างกระดููกและฟััน
หลีีกเลี่่�ยงเครื่่�องดื่่�มรสหวาน ชาหรืือกาแฟ หรืืออาหารประเภททอดที่่�มีีไขมััน
มากจนเกิินไป

เข้้าใจจิิตวิท
ิ ยาเด็็ก
นัักเรีียนทุุนเสมอภาคส่่วนใหญ่่ต้้องเผชิิญกัับความยากลำำ�บากในการใช้้ชีีวิิตอััน
เนื่่�องมาจากความยากจน บางส่่วนต้้องตื่่�นแต่่เช้้า หรืือนอนดึึกเพื่่�อช่่วยเหลืือ
ครอบครััวหารายได้้เพิ่่ม� เติิม ทำำ�ให้้ต้้องขาดเรีียนบ่่อย มาเรีียนสาย รวมถึึงไม่่มีี
สมาธิิในห้้องเรีียน เป็็นเหตุุให้้ผลการเรีียนตกต่ำำ� จนทำำ�ให้้นัักเรีียนขาดกำำ�ลัังใจ
ที่่�จะเรีียนรู้้�ต่อ่ ในระบบ และตััดสินิ ใจออกจากโรงเรีียนก่่อนจบการศึึกษาภาคบัังคัับ
สิ่่�งที่่�ครููช่ว่ ยเหลืือได้้ คืือการติิดต่่อไปยัังนัักเรีียนหรืือผู้้�ปกครองโดยตรง การ
ไปถึึงที่่�บ้้านจะช่่วยทำำ�ให้้เห็็นถึึงความตั้้�งใจของครููที่่�ต้้องการมารัับฟัังเหตุุผลที่่�
นัักเรีียนตััดสินิ ใจอย่่างเปิิดกว้้างไม่่ตัดสิ
ั นิ แม้้ว่่าจะไม่่เห็็นด้้วยเสนอทางออกใหม่่ๆ
ที่่� โรงเรีียนสามารถช่่วยเหลืือได้้ หรืือดำำ�เนิินการช่่วยเหลืือด้้านทุุนการศึึกษา
สำำ�หรัับนัักเรีียนที่่�ต้้องการความช่่วยเหลืือจริิงๆ

บัันทึึกการมาเรีียน
และน้ำำ�หนัั ก ส่่วนสููง
บนเว็็บไซต์์

โรงเรีียน
สัังกััด สพฐ.

โรงเรีียน
สัังกััด อปท.
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โรงเรีียน
สัังกััด ตชด.

เช็คชื่อ

กดเลื อกวั นที่

หากขาดเรี ยน

ให้ช่องสี่เหลี่ยมขึ้นเป็ นสีฟ้ า

ให้เลือกเหตุผลจาก
เครื่องหมายสามเหลี่ยม •
ในช่องที่ตรงกับชื่อของนักเรียน
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หากมาเรี ยนตามปกติ
ให้ เว้ นว่ างไว้

บันทึกน้�ำหนั กส่วนสูง

บัันทึึกน้ำำ�หนัักส่่วนสููงของนัักเรีียนทุุนเสมอภาค
ภาคเรีียนละ 2 ครั้้�งเท่่านั้้�น

กดเลือกแถบ
‘น้�ำหนั กส่ วนสู ง’

ใส่่ ข้้อมููลน้ำำ�หนัั ก ส่่ วนสูู ง

บัันทึึกการมาเรีียน
และน้ำำ�หนัั ก ส่่วนสููง
บนแอปพลิิเคชััน

โรงเรียนสังกัด สพฐ.

สังกัด อปท. และ ตชด.

ปั จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

1

กดเลืือกเมนูู ‘เช็็คชื่่�อ’

คัดกรองทุนเสมอภาค

เช็็คชื่่�อ

หากมาเรีียนตามปกติิให้้กดปุ่่�ม ‘มา’

หากขาดเรีียน ให้้เลืือกเหตุุผลอื่่�นๆ
ที่่�ตรงกัับความเป็็นจริิง

2

กดปุ่่�ม ‘บัันทึึก’ ทุุกครั้้�งที่่�
ใส่่ ข้้อมููลเรีียบร้้อยแล้้ว

บัันทึึกน้ำำ�หนัั กส่่วนสููง

บัันทึึกน้ำำ�หนัักส่่วนสููงของนัักเรีียนทุุนเสมอภาค
ภาคเรีียนละ 2 ครั้้�งเท่่านั้้�น

กดเลืือกแถบ
‘น้ำำ�หนัั กส่่ วนสูู ง’

ใส่่ ข้้อมููลน้ำำ�หนัั ก ส่่ วนสูู ง
ของนัั กเรีียนทุุนเสมอภาค
แล้้ว กดปุ่่�ม ‘บัันทึึก’

กดปุ่่�ม ‘อััพเดตข้้อมููล’
เพื่่�อส่่งข้้อมููลไปยัังฐานข้้อมููล
ระบบสารสนเทศของกสศ.

Interview

Lesson Learned

Update

Case Study

คุุยกัับคุุณครูู

เส้ นทางวั ดใจของ
ครู ปาล์ ม-ณั ฐวดี นิ่ มนวล
ครูู ที่่� เ ชื่่� อ ว่่ า อยู่่�เมืืองหรืืออยู่่�ป่่ า
ก็็ ต้้ อ งได้้ รัั บ การศึึ ก ษาเท่่ า กัั น

โรงเรีียนบ้้านร่่มเกล้้า 4 เป็็นโรงเรีียนสุุดขอบชายแดนของ
อำำ�เภอพบพระ จัังหวััดตาก หากขัับรถมาจากแม่่สอดถึึง
อุ้้�มผางต้้องผ่่าน 1,219 โค้้ง ที่่�ขึ้้�นชื่่�อว่า่ เป็็นเส้้นทางอัันตราย
ที่่�สุุดแห่่งหนึ่่� งของประเทศ โรงเรีียนนี้้�ก็็ถืือว่่าเป็็นครึ่่ง� ทาง
ของโค้้งดัังกล่่าว ครููปาล์์มอธิบ
ิ ายให้้เห็็นความห่่างไกลของ
โรงเรีียนที่่�ตนเองสัังกััดอยู่่�เอาไว้้อย่่างนั้้�น

แน่่นอนว่่าระยะทางเป็็นเพีียงความยากลำำ�บากด่่านแรกที่่�ครููปาล์์มต้้องเจอหลััง
ได้้รัับการบรรจุุ ให้้เป็็นครููที่่�โรงเรีียนแห่่งนี้้� ยัังมีีเรื่่�องความเป็็นอยู่่�ขั้้�นพื้้�นฐาน
ที่่� ไม่่สะดวกสบายเป็็นด่่านถััดมา ทั้้�งไฟฟ้้าที่่� มัักจะดัับบ่่อยๆ น้ำำ�ที่่�ใช้้ก็็เป็็นน้ำำ�
ประปาภููเขา เมื่่�อถึึงหน้้าแล้้งน้ำำ�ก็็ขาดแคลน ทุุกอย่่างจึึงดููลำำ�บากไปเสีียหมด
สำำ�หรัับคนที่่�เคยอาศััยอยู่่�แต่่บนพื้้�นที่่�ราบมาตลอดชีีวิิต การต้้องมาทำำ�งานบน
ดอยย่่อมไม่่ใช่่สิ่่ง� ที่่�คิิดไว้้ว่่าจะต้้องเจอ อุุปสรรคที่่�ไม่่สามารถคาดเดาได้้จึึงเป็็น
อีีกด่่านสำำ�คััญที่่�จะทดสอบหััวใจความเป็็นครููของครููปาล์์ม-ณััฐวดีี นิ่่ม� นวล

ไม่่คิด
ิ ไม่่ฝัน
ั
“วัันแรกที่่�มาถึึงคืือร้้องไห้้เลย” และคงจะไม่่ใช่่วันั แรกแค่่วันั เดีียวที่่�หัวั ใจของครููปาล์์ม
รู้้�สึึกท้้อแท้้ ครููปาล์์มยัังเล่่าว่่าช่่วงแรกๆ ต้้องโทรไประบายกัับเพื่่�อนทุุกวัันว่่า
“ฉัันมาทำำ�อะไรที่่� นี่่�”
ด้้วยความที่่�โรงเรีียนบ้้านร่่มเกล้้า 4 เป็็นโรงเรีียนขยายโอกาส เปิิดรัับนัักเรีียน
ตั้้�งแต่่ชั้้น� อนุุบาลจนถึึงชั้้�น ม.ต้้น จึึงมีีนัักเรีียนจำำ�นวนมาก หากแต่่ครููกลัับมีี
ไม่่เพีียงพอ คืือมีีทั้้�งหมดเพีียง 28 คนเมื่่�อนัับรวมกัับครููอััตราจ้้างแล้้ว ดัังนั้้�น
แม้้ว่่าครููปาล์์มจะมีีวิิชาเอกคืือ วิิชาคอมพิิวเตอร์์ แต่่ตารางสอนของครููปาล์์ม
มีีถึึง 24-25 คาบต่่อสัปด
ั าห์์ โดยที่่�โรงเรีียนจััดให้้มีีการเรีียนวัันละ 6 คาบ หรืือ
คิิ ดเป็็นสััปดาห์์ละ 30 คาบ และแน่่นอนว่่าไม่่ใช่่แค่่ ครูู ปาล์์ มเพีียงคนเดีี ยว
ที่่�มีตี ารางสอนอััดแน่่นเช่่นนี้้� แต่่รวมถึึงครููท่า่ นอื่่�นๆ ในโรงเรีียนด้้วย
นอกจากนี้้� การเป็็นโรงเรีียนที่่�ตั้้�งอยู่่�บนภููเขาสููงยัังหมายถึึงการเป็็นพื้้�นที่่�อาศััย
ของกลุ่่�มชาติิพัันธุ์์�ต่่างๆ ทั้้�งม้้ง กะเหรี่่ย� ง รวมถึึงพม่่า ซึ่่�งมีีเพีียงเด็็กเผ่่าม้้ง
ที่่�เป็็นเด็็กในหมู่่�บ้้านเท่่านั้้�นจะสามารถเข้้าเรีียนได้้ทัันทีี เพราะถืือว่่าเป็็นเด็็กใน
เขตพื้้� นที่่�บริิการ แต่่เด็็กชนเผ่่ากะเหรี่่ย� งและพม่่าซึ่ง�่ อาศััยอยู่่�ในศููนย์์อพยพและ
พัักพิิงชั่่�วคราวจะถืือว่่าอยู่่�นอกเขตพื้้� นที่่�บริิการ ทำำ�ให้้ไม่่สามารถรัับเด็็กเหล่่านี้้�
ให้้เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษาของไทยได้้ทั้้�งหมด

‘‘

สมมติิว่่าปีีนี้้� เราเปิิดรัับเด็็กเข้้าเรีียนได้้ 60 คน
ถ้้ามีีเด็็กในหมู่่�บ้้านของเขตบริิการไปแล้้ว 50 คน
เราก็็จะเหลืือที่่�ให้้เด็็กนอกเขตบริิการอีีกเพีี ยงแค่่ 10 คน

”

“ซึ่ง�่ เด็็กในศููนย์์ฯ มีีจำำ�นวนเยอะมากๆ อยู่่�แล้้ว เพราะฉะนั้้�นมัันไม่่พออยู่่�แล้้ว ด้้วยครููเรา
ก็็ไม่่พอ ห้้องเรีียนเราก็็ไม่่พอ ถ้้าเรารัับเขามาหมด มัันไม่่ได้้อยู่่�แล้้ว”
ดัังนั้้�นจึึงไม่่ใช่่แค่่ภาระเรื่่�องจำำ�นวนคาบการสอนอัันหนัักอึ้้�งที่่�ครููบนพื้้�นที่่�ห่า่ งไกล
ต้้องแบกไว้้บนบ่่า พวกเขายัังมีีภารกิิจที่่�จะต้้องพาเด็็กๆ เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา
ให้้มากที่่� สุุด เนื่่�องจากเด็็กเหล่่านี้้�เป็็นกลุ่่�มมีีความเสี่่�ยงสููงที่่� จะหลุุดจากระบบ
เพราะปััญหาความยากจนที่่�ขัดั ขวางโอกาสการเข้้าถึึงการศึึกษา ครููปาล์์มเล่่า
ว่่า “เด็็กที่่� นี่่�มีีปััญหายากจนแทบจะ 100 เปอร์์เซ็็นต์์ โดยส่่วนใหญ่่เป็็นครอบครััว
ที่่� ประกอบอาชีีพทำำ�ไร่่ ทำำ�การเกษตร ปีีหนึ่่�งอาจมีีรายได้้ทั้้�งหมดเพีียง 5-6 หมื่่�นบาท
และเป็็นรายได้้ที่่�ไม่่คงที่่�ตลอดทั้้�งปีี ยกตััวอย่่างถ้้าเป็็นกลุ่่�มคนชาติิพัันธุ์์�ที่่�อยู่่�ในศููนย์์ฯ
โดยส่่วนใหญ่่เขาจะไม่่ได้้รับั อนุุญาตให้้ออกมาข้้างนอก แต่่ก็็อาจจะอนุุโลมให้้มารัับจ้้าง
ทำำ�ไร่่ ซึ่ง�่ รายได้้เดืือนหนึ่่�งไม่่เกิินสองพัันบาท”

เปิิดประตููสู่่�ฝัน
ั
เงิิ น อุุ ด หนุุ น จากหน่่ ว ยงานต่่ า งๆ ที่่� เ กี่่� ย วข้้อง รวมทั้้� ง จากกสศ. จึึ ง จำำ � เป็็ น
และเป็็นส่่วนสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งสำำ�หรัับเด็็กพื้้�นที่่� พิิเศษเช่่นนี้้� ที่่� จะช่่วยให้้พวกเขา
สามารถก้้าวไปบนเส้้นทางการศึึกษาที่่�ยาวไกลมากขึ้้�น ครููปาล์์มเล่่าว่่าหลัักๆ
ทุุนเสมอภาคจะช่่วยให้้เด็็กได้้อิ่่�มท้้อง โดยทางโรงเรีียนนำำ�เงิินอุุดหนุุนจากกสศ.
ในส่่วนของโรงเรีียนมาจััดเป็็นโครงการอาหารเช้้า เพราะผู้้�ปกครองส่่วนใหญ่่
ต้้องออกไปทำำ�ไร่่ตั้้�งแต่่เช้้า ทำำ�ให้้ไม่่มีเี วลาดููแลลููก เด็็กหลายคนจึึงได้้กิินข้้าวเช้้า
ก็็เพราะทุุนตรงนี้้�

‘‘

โครงการอาหารเช้้าที่่�โรงเรีียนจััดขึ้้� นจึึงมีีส่่วนช่่วยให้้เด็็กๆ
อยากจะมาโรงเรีียน รวมทั้้�งมีีส่่วนส่่ งเสริิมประสิิ ทธิิ ภาพการเรีียน
ให้้เด็็กด้้วย เห็็นได้้จากการที่่�เด็็กมาโรงเรีียนสม่ำำ�เสมอมากขึ้้� น
และผลการขาดเรีียนน้้ อยมาก

”
เด็็กมีีแนวโน้้มจะไม่่ขาดเรีียนโดยไม่่จำำ�เป็็น เพราะเขารู้้�ว่่าเมื่่�อเขามาโรงเรีียน
เขาจะได้้กิินอาหารเช้้า และเมื่่�อเขากิินอิ่่�มเขาก็็เรีียนได้้อย่่างสนุุกสนาน เรีีย นได้้
อย่่างเต็็มที่่� นอกจากนี้้�เงิินอุุดหนุุนก็็ช่ว่ ยเยีียวยาจิิตใจของเด็็ก
ครููปาล์์มยกตััวอย่่างว่่า “อย่่ างเด็็ กๆ ชั้้�นม.3 ที่่� เขาอยากจะซื้้�อเสื้้�อรุ่่�นเป็็นที่่� ระลึึ ก
การเรีียนจบ เขายัังต้้องไปหาแบบที่่�ถูกู ที่่�สุดุ บางคนต้้องไปทำำ�งานรัับจ้้างเป็็นสััปดาห์์
เพื่่�อให้้ได้้เงิิน 300 บาทมาซื้้�อเสื้้�อรุ่่�นหนึ่่�งตััว แต่่เมื่่�อได้้รับั ทุุนเสมอภาคเขาก็็ไม่่ต้้อง
ลำำ�บากขนาดนั้้�น หรืือบางคนก็็นำำ�ไปซื้้�ออุุปกรณ์์การเรีียนที่่�โรงเรีียนแจกแต่่ไม่่เพีียงพอ
เด็็กบางคนที่่�อาศััยอยู่่�คนเดีียวก็็เก็็บไว้้ซื้้�ออาหารสำำ�หรัับมื้้�อเย็็นที่่�เขาไม่่สามารถกิินที่่�
โรงเรีียนได้้”

“อีีกตััวอย่่างหนึ่่�งเป็็นเด็็กที่่�มาจากศููนย์์ฯ ที่่�ได้้เข้้ามาเรีียนที่่�นี่่� ซึ่ง�่ ชีีวิิตเขาไม่่ได้้สบาย แค่่
รองเท้้าพละจะใส่่ไปวิ่่�งงานกีีฬาของโรงเรีียนยัังไม่่มีี ตอนนั้้�นเด็็กยัังไม่่ได้้ทุุน ครูู ก็็พา
ไปซื้้�อก่่อน พอไปซื้้�อเสร็็จ เขาก็็เหมืือนมีีกำำ�ลัังใจวิ่่�งอย่่างเต็็มที่่� พอเทอมถััดมาเขาได้้
รัับทุุนเสมอภาค เขาก็็เอาไปซื้้�ออุุปกรณ์์การเรีียน แล้้วผลการเรีียนเทอมนั้้�นก็็ดีีขึ้้�นกว่่า
เทอมแรกทุุกวิิชาเลย จากเด็็กในศููนย์์ฯ ที่่�เรีียนไม่่ค่่อยรู้้�เรื่่�อง คืือเขาไม่่พูดู ภาษาไทยเลย
เวลาอยู่่�ที่่�บ้้าน เพราะฉะนั้้�นการเรีียนของเขาก็็ค่่อนข้้างจะอ่่อนกว่่าเด็็กในหมู่่�บ้้าน แต่่ว่่า
ปีีที่่�แล้้วผลการทดสอบ NT (National Test: การสอบประเมิินคุุณภาพการศึึกษาขั้้�น
พื้้�นฐาน) มัันไม่่ต่ำำ�กว่่าเขตพื้้�นที่่� แสดงว่่าเราก็็สู้้�เขาได้้เหมืือนกััน น่่าจะมาจากการที่่�เขา
ได้้ทุนุ ด้้วย พอเขามีีอุปุ กรณ์์การเรีียนพร้้อม เขาก็็มาเรีียนได้้โดยที่่�ไม่่ต้้องอายใคร”
ปัั จ จัั ย เรื่่�อ งรายได้้ซึ่�่ง สัั ม พัั น ธ์์ โ ดยตรงกัั บ ปัั ญ หาปากท้้องและความเป็็ น อยู่่�
ในชีีวิิตจึึงเป็็นประตููบานแรกที่่� ถ้้าหากไม่่สามารถพาพวกเขาข้้ามผ่่านไปได้้
ก็็คงจะเป็็นไปได้้ยากที่่�พวกเขาจะเดิินทางไปสู่่�เส้้นทางในอนาคตที่่�ดีีขึ้้�น อย่่างไร
ก็็ตามครููปาล์์มบอกกัับเราว่่า ทางโรงเรีียนยัังมีีเด็็กที่่� ขาดแคลนอีีกหลายคน
ที่่�ตกหล่่นไม่่ได้้รัับการพิิจารณารัับทุุนเสมอภาค จึึงอยากให้้เพิ่่�มโอกาสให้้เด็็ก
คนอื่่�นได้้รัับทุุนเช่่นกััน เพราะเงิินอุุดหนุุนที่่� ใครอาจจะมองว่่าเล็็กน้้อย หรืือ
ไม่่เพีียงพอ แต่่สำ�ำ หรัับเด็็กบนพื้้�นที่่�ยอดดอยนี้้�กลัับเป็็นสิ่่�งมีีค่า่ ที่่�จะช่่วยพััฒนา
คุุณภาพชีีวิิตพวกเขาได้้ไม่่น้้อยเลย

แรงใจไฟฝััน
การดึึงเอาเด็็กที่่�อยู่่�ห่่างไกลโอกาสให้้เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษาไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย และ
การจะรัักษาเด็็กเหล่่านี้้�ให้้อยู่่�ในระบบไปได้้จนตลอดรอดฝั่่� งนั้้�นเป็็นเรื่่�องยาก
ยิ่่ง� กว่่า นอกจากปััญหาด้้านเศรษฐกิิจของครอบครััวแล้้ว ผู้ป
้� กครองบางคนก็็
ไม่่ได้้เข้้าใจถึึงความสำำ�คััญของการศึึกษา เด็็กหลายคนเองก็็ไม่่เข้้าใจว่่าจะเรีียน
หนัังสืือไปเพื่่�ออะไร ในเมื่่�อชุมช
ุ นรอบตััวก็็ไม่่ได้้มีีแบบอย่่างให้้เห็็น
สำำ�หรัับเด็็กหลายๆ คนความฝัันเป็็นสิ่่�งที่่� ฟุ้้�งกระจายมาจากจิินตนาการที่่� จะ
สร้้างให้้สวยงามอย่่างไรก็็ได้้ แต่่สำ�ำ หรัับเด็็กกลุ่่�มนี้้� แม้้แต่่ความฝัันพวกเขาก็็ยังั
จิินตนาการไม่่ออกว่่าตััวเองจะวาดมัันให้้สวยงามได้้อย่่างไร อย่่างที่่�ครููปาล์์ม
เล่่าถึึงการไปตามเด็็กคนหนึ่่�งให้้กลัับมาเรีียนว่่า “อยู่่�ๆ เขาก็็บอกว่่า ไม่่อยากเรีียน
แล้้ว พอถามว่่าแล้้วหนููจะไปไหน เขาตอบว่่าหนููจะอยู่่�บ้้านเฉยๆ แล้้วถามว่่าแม่่รู้้�ไหม
แม่่รู้้�ค่่ะ แม่่ก็็โอเค ด้้วยความที่่�ผู้้�ปกครองเขาก็็ไม่่ได้้เห็็นถึึงความสำำ�คััญของการเรีียน
เพราะว่่าผู้้�หญิิงม้้งส่่วนใหญ่่พอเรีียนจบเขาก็็จะแต่่งงานมีีครอบครััว เราไปตามเขาอยู่่�
สองสััปดาห์์ คืือสััปดาห์์นี้้�ไป เขาสััญญาว่่าสััปดาห์์หน้้าเขาจะมา สััปดาห์์หน้้าเขาไม่่มา
เราก็็ไปอีีก จนในที่่�สุดุ เขาก็็แช็็ตมาหาว่่า ครููปาล์์มคะ หนููจะกลัับไปเรีียนแล้้วค่่ะ หนููจะ
กลัับไปเรีียนเพราะครููปาล์์ม

”

เขาบอกว่่าหนูู มาคิิดดููแล้้ว หนูู อยากมีีอาชีีพที่่�ดีี
อย่่างที่่�ครููบอก แล้้วสุุ ดท้้ายเขาก็็เรีียนจนจบ

”

ไม่่ใช่่แค่่ครููปาล์์มที่่�จุุดประกายไฟฝัันให้้แก่่เด็็กๆ มีีแรงบัันดาลใจและความกล้้า
ที่่� จะวาดภาพตััวเองในอนาคตที่่� แตกต่่างจากที่่� เคยเป็็นอยู่่� แต่่ประกายไฟฝััน
ของเด็็กๆ ที่่�เกิิดขึ้้�นนั้้�นเองก็็ช่ว่ ยส่่งต่่อเชื้้�อเพลิิงในหััวใจของครููปาล์์มที่่�เคยท้้อแท้้
ให้้มีีแรงสู้้�กัับอุุปสรรคและความยากลำำ�บากต่่อไป
“เขาบอกว่่า อยากเป็็นครููเหมืือนครููปาล์์ม แค่่คำำ�นี้้�คำำ�เดีียว มัันทำำ�ให้้เรารู้้�สึึกว่่า การที่่�
เราทำำ�หน้้าที่่�อยู่่�ตรงนี้้� มัันสร้้างให้้เด็็กดอยคนหนึ่่�งเขามีีความใฝ่่ฝัันว่่า เขาอยากจะมีี
อาชีีพที่่�ดีีกว่่าสิ่่ง� ที่่�เขาเป็็นอยู่่� คืือพ่่อแม่่เขาก็็ทำำ�ไร่่ เป็็นหนี้้�เป็็นสิิน แต่่ว่่าเมื่่�อก่่อนเขาจะ
ไม่่ตั้้�งใจเรีียน ไม่่สนใจเรีียนเลย เพราะเขาคิิดว่่า จบม.3 ไปก็็ไม่่ได้้อยากจะเรีียนต่่อหรืือ
ไม่่ได้้อยากจะทำำ�อาชีีพอะไร จบมาก็็แค่่ทำำ�ไร่่เหมืือนพ่่อแม่่ แต่่พอวัันหนึ่่�งที่่�ได้้มาเจอ
ชีีวิิตเรา เหมืือนเขามีีเราเป็็นไอดอล มัันทำำ�ให้้รู้้�สึกึ ว่่าเด็็กคนหนึ่่�ง เด็็กกลุ่่�มหนึ่่�ง อยาก
จะมีีความฝััน อยากจะทำำ�ตามความฝัันเป็็นเหมืือนเราอย่่างนี้้� ก็็เลยคิิดว่่าจริิงๆ เราอยู่่�
ที่่�นี่่�ก็็ดีีนะ เพราะเด็็กในเมืืองเขามีีความพร้้อมทุุกด้้านแล้้ว เขามีีความฝัันอยากจะเป็็น
อัันนั้้�นอัันนี้้� แต่่เด็็กดอยเขาไม่่มี”ี

สู้้�เพื่่�อฝััน
ใจ คืือบทสรุุปคำำ�เดีียวที่่�ครููปาล์์มใช้้อธิิบายว่่า เหตุุใดจึึงยัังสามารถสู้้�เพื่่�อเด็็ก
นัักเรีียนบนพื้้�นที่่�ห่า่ งไกลและทุุรกันั ดารให้้พวกเขาหัันหน้้ามุ่่�งเข้้าสู่่�ระบบการศึึกษา
แม้้จะต้้องปีีนป่่ายหลายโค้้งแห่่งอุุปสรรคและความยากลำำ�บากนานััปการ
“แม้้ว่่าเราอาจจะไม่่ได้้ตั้้�งใจว่่าจะได้้มาอยู่่�ที่่�นี่่� เราไม่่ได้้เลืือกเอง เอาจริิงๆ ก็็เหนื่่�อยจน
อยากจะลาออกมาก แต่่สิ่่�งที่่� ยัังทำำ �ให้้ทำำ�งานอยู่่�ตรงนี้้� ต่่อไปได้้คืือ รอยยิ้้�มของเด็็ก
นัักเรีียน จริิงๆ เด็็กดอยอาจจะมีีความรู้้�ไม่่สู้้�เด็็กข้้างล่่าง แต่่ว่า่ ความน่่ารัักของเขาเยอะมาก
เด็็ กเขารู้้�ว่่ าเราทำำ �เพื่่� อเขา เขาอาจจะไม่่ ได้้ มีีการตอบแทนเป็็นเงิิ น แต่่ การเป็็นครูู
บนดอย บอกเลยว่่าเราไม่่เคยอด บ้้านไหนปลููกอะไร เขาจะเอาทุุกอย่่างที่่� เขาปลููก
มาฝากครูู และต้้องเป็็นสิ่่ง� ที่่�ดีีที่่�สุดุ ด้้วย ทั้้�งที่่�เขาไม่่มีแี ต่่เขาก็็ยัังให้้เรา ยัังนึึกถึึงเราแล้้ว
จะมีีเหตุุผลอะไรที่่�เราจะไม่่ทำำ�หน้้าที่่�ตรงนี้้�ต่่อเพื่่�อพวกเขา มัันอยู่่�ที่่�ใจอย่่างเดีียวเลย”

”

เดิินทางไปบ้้านเด็็กแน่่ นอนว่่าลำำ�บาก
แต่่ถ้้าเด็็กมาเรีียนทุุกวัันได้้ แล้้วทำำ�ไมครูู จะไปหาเด็็กไม่่ได้้

”

วิธีคิดแบบครูปาล์ม

อยู่่�แบบเพื่่�อน
การจะเข้้าถึึ ง และเข้้าใจตัั ว เด็็ ก เพื่่� อ
ที่่�จะสามารถเป็็นที่่�พึ่่�งให้้เขา จะต้้องทำำ�
ให้้เขาเชื่่� อ ใจเป็็ น เหมืือนเพื่่� อนเขา
เป็็นพ่่อแม่่เขา “เพราะอะไรที่่�พร้้อมกัับเรา
เราอยู่่�กัับเขาแบบเพื่่�อน คุุยกัันได้้ทุุกเรื่่�อง
ไม่่ว่า่ หนููจะอกหัักมาหรืืออะไรก็็ตาม จะบอก
เสมอว่่าเราเป็็นเพื่่�อนกัันนะ”

เติิมเต็็มซึ่่� งกัันและกััน
การเป็็นครููอาจไม่่จำ�ำ เป็็นต้้องถืือว่่าเรา
เป็็นผู้้�เสีียสละเพีียงฝ่่ายเดีียว แต่่เรา
สามารถผลััดกัันให้้ผลััดกัันรัับ เติิมเต็็ม
และแบ่่ ง ปัั น ซึ่�่ง กัั น และกัั น “บางเรื่่�อ ง
ที่่� เ ราทำำ � ไม่่ ไ ด้้ เขาอาจจะมีี ทัั ก ษะการ
เอาชีีวิิตรอด ทัักษะชีีวิิตดีีกว่่าครูู ด้้วยซ้ำำ�
เราก็็ เ รีี ย นรู้้�ไปพร้้ อ มกัั บ เขา” เรามอบ
ทุุนให้้เขา เราก็็รับั ความสุุขจากเขา เรา
มอบแรงบัันดาลใจให้้เขา เราก็็รับั รอย
ยิ้้ม� เป็็นเชื้้�อเพลิิงในการทำำ�งานต่่อไป

อยู่่�เมืือง อยู่่�ป่่า ต้้อง
ได้้รัับการศึึกษาเท่่ากััน
เป็็นคำำ�ขวัั ญของโรงเรีียนแห่่งหนึ่่� งใน
อำำ� เภออุ้้� มผ างที่่� ปร ะจำำ�อยู่่� ในใจของ
ครูู ปาล์์ ม เพื่่�อยึึดเป็็นหลัั กในการทำำ�
หน้้าที่่� ข องครูู ที่่� จ ะดึึ ง เอาเด็็ ก ทุุ ก คน
เข้้าสู่่�ระบบการศึึกษาไม่่ว่่าเด็็กคนนั้้�น
จะอยู่่�ห่่างไกลแค่่ไหน ตามแนวคิิดว่่า
การศึึ ก ษาที่่� ดีี จ ะต้้องไม่่ ทิ้้� ง ใครเอาไว้้
ข้้างหลััง

Lesson
Learned

Update

Case Study

Interview

เรีียนอย่่างครูู

Education is the most
powerful weapon
which you can use to
change the world.

การศึึกษาเป็็นอาวุุธอัน
ั
ทรงพลัังที่่�สุุดที่่�จะใช้้เพื่่�อ
เปลี่่�ยนแปลงโลก
- Nelson Mandela
ประธานาธิิบดีีคนแรก
แห่่งสาธารณรััฐแอฟริิกาใต้้

”

แบ่่งปัันหนัังสืือ ภาพยนตร์์ พ็็อดแคสต์์ และเว็็บไซต์์ ที่่�จะเสริิมความเข้้าใจ
และเติิมไฟกระตุ้้�นแรงบัันดาลใจให้้ครูู ไทยทุุกคนที่่�เป็็นกำำ�ลัังสำำ�คััญในการ
ช่่วยเหลืือเด็็กๆ ให้้เข้้าถึึงโอกาสทางการศึึกษาอย่่างเสมอภาค

”

Giving Kids a Fair Chance:
ก้าวแรกที่เท่าเทียม
เขียน: James J. Heckman
แปล: สังคมแห่งการเรียนรูแ้ ละคุณภาพเยาวชน (สสค.)
สำ�นักพิมพ์: Openworlds

หนัังสืือเล่่มบางว่่าด้้วยข้้อเสนอและข้้อวิิพากษ์์ที่่�เชื่่�อว่า่ การ
มีี สัั ง คมที่่� ทุุ ก คนอยู่่�ดีี มีี สุุ ข อย่่ า งเสมอภาคจะต้้องสร้้าง
นโยบายทางการศึึ ก ษาระดัั บ ปฐมวัั ย ให้้มีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภาพ
อย่่างทั่่� วถึึ ง เพื่่�อเป็็นจุุ ดสตาร์์ตแรกของชีีวิิตที่่� ทำำ�ให้้เด็็ก
ทุุกคนได้้เริ่่มก้้
� าวอย่่างเท่่าเทีียมกััน ด้้วยการส่่งเสริิมการ
พัั ฒ นาทัั ก ษะทางอารมณ์์ แ ละสัั ง คมไม่่ น้้อ ยไปกว่่ า การ
พััฒนาทัักษะทางปััญญาเพีียงอย่่างเดีียว

On the way to school (2015)

เรื่่�องราวของเด็็กๆ ทั่่�วโลกที่่�ต้้องฝ่่าฟัันอุุปสรรคต่่างๆ นานา เพื่่�อไปโรงเรีียนใน
แต่่ละวััน ไม่่ว่่าจะเป็็นเด็็กชายแจ็็กสััน วััย 11 ปีี ที่่�ต้้องเดิินเท้้าไปกลัับกว่่า 10
ไมล์์ ผ่่านทุ่่�งหญ้้าสะวัันน่่าที่่�เต็็มไปด้้วยสััตว์์ร้้าย ซาฮิิร่า่ เด็็กหญิิงชาวโมร็็อกโก
วััย 12 ปีี ที่่� ต้้องข้้ามเทืือกเขาอัันตรายไปโรงเรีียนประจำำ� ซามููแอล เด็็กชาย
ชาวอิินเดีียอายุุ 13 ปีีที่่�ต้้องนั่่�งรถเข็็นทำำ�มืือโดยมีีน้้องชายทั้้�งลากทั้้�งเข็็นเขาไป
โรงเรีียนพร้้อมกััน เผยให้้เห็็นความบากบั่่�นของเด็็กๆ ทั่่�วโลกที่่�ต้้องการเข้้าถึึง
การศึึกษาอัันเป็็นความหวัังเรืืองรองของชีีวิิต

Teacher Story

พ็็อดแคสต์์เล่่าเรื่่�องครููตัวั เล็็กที่่�มีแี รงบัันดาลใจใหญ่่ชวนให้้คุุณครููทั่่ว� ไทยลุุกขึ้้�นมา
สร้้างการเปลี่่� ยนแปลง ด้้วยความเชื่่�อที่่� ว่่าแสงสว่่างในตััวครูู จะส่่องประกาย
นำำ�ทางวงการการศึึกษา ส่่งต่่อกำำ�ลัังใจให้้กัันทุุกวัันอาทิิตย์์เป็็นการชาร์์จพลััง
ก่่อนไปโรงเรีียนอีีกครั้้�งในวัันจัันทร์์

The101.World
www.the101.world

เว็็บไซต์์ที่่�ร่วมกั
่ ับกสศ. เก็็บประเด็็นจากงานสััมมนาทางการศึึกษาที่่�นักั วิิชาการ
แขนงต่่างๆ ร่่วมกัันถอดบทเรีียน สำำ�รวจและวิิเคราะห์์ปััญหาความเหลื่่�อมล้ำำ�
ทางการศึึกษาไทยที่่�เกิิดขึ้้�นจริิงเพื่่�อตอบคำำ�ถามและหาทางออก รวมทั้้�งพููดคุยุ
กัับบุุคลากรของกสศ. เพื่่�อช่่วยทำำ�ความเข้้าใจปััญหาและเป้้าหมายที่่� แท้้จริิง
ของกสศ.
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เงื่ อนไขสำ �คั ญ
ของทุ นเสมอภาค

แหล่งข้อมูล

เพื่อใช้งานระบบคัดกรอง
โรงเรียนสัดกัด สพฐ.
เว็็บไซต์์

แอปพลิเคชัน
Facebook

สังกัด สพฐ.
ปั จจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

โรงเรียนสัดกัด อปท.
เว็็บไซต์์

Facebook

โรงเรียนสัดกัด ตชด.
เว็็บไซต์์

Facebook

สำ�นักบริหารเงินอุดหนุนเพื่อผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์

สังกัด อปท. และ ตชด.
คัดกรองทุนเสมอภาค

