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ประเสริฐ  บุญเรือง

เลขาธิการ กศน.

การเฉลิมฉลองวนัทีร่ะลึกสากลแห่งการรูห้นงัสอื (International Literacy Day) ในวนัที ่8 กนัยายน

ของทุกปี ได้เริ่มต้นเมื่อปี พ.ศ. 2509 เพื่อกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักถึงความส�าคัญของการรู้หนังสือ 

ซึ่งเป็นหลักการของ UNESCO และจากการประชุมสมัยสามัญของ UNESCO ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2489  

UNESCO ได้ เรียกร้องให้ชาวโลกให้ความส�าคัญกับการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) โดยเฉพาะ

เด็กที่ตกหล่นอยู่นอกโรงเรียนและการประชุม World Conference of Ministers of Education on the 

Eradication of Illiteracy ณ กรุงเตหะราน เมื่อปี พ.ศ. 2508 เสนอให้ วันที่ 8 กันยายน ซึ่งเป็นวันเริ่ม

ต้นของการประชุมดังกล่าว ให้เป็นวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ

ทศวรรษแห่งการรู้หนังสือของสหประชาชาติ (2003 – 2012)

องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้น�าเสนอประเด็น 

ทศวรรษแห่งการรู้หนังสือ ภายใต้ค�าขวัญของ “Literacy as Freedom” 

การรู้หนังสือเป็นการให้อิสรภาพแก่ผู้คนทั้งหลาย เป็นอิสรภาพจากความไม่รู้ 

อิสรภาพจากความยากจน อิสรภาพจากความเจ็บไข้ได้ป่วย เพียงเพราะคน

เหล่านั้น มีความรู้ สามารถอ่านออกเขียนได้แสดงให้เห็นว่า เมื่อรู้หนังสือและ

มีโอกาสน�าไปปฏิบัติแล้ว ก็จะช่วยให้สามารถด�าเนินชีวิตได้อย่างเสรี และมี

ชีวิตที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้น การรณรงค์ในวันที่ 8 กันยายน จึงเป็น

นโยบายการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555



ความพยายามที่จะเรียกร้องให้รัฐบาลของทุกๆ ประเทศ และทุกๆ คนในสังคมตระหนักถึงความจ�าเป็นที่จะ

ต้องระดมสรรพก�าลงัแก้ไขปัญหาความไม่รูห้นงัสอืของประชากรในประเทศ โดยมเีป้าหมายของการศกึษา คอื

การเพิ่มอัตราการอ่านออกเขียนได้ 50% ในปี 2015

ส�าหรับประเทศไทยได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกการรู้หนังสือสากล ตั้งแต่ปี 2510  

เป็นต้นมา โดยจัดขึ้นที่กองการศึกษาผู้ใหญ่และตามโรงเรียนผู้ใหญ่ทั่วไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 กองการ

ศึกษาผู้ใหญ่ได้จัดนิทรรศการ “วันการศึกษาผู้ใหญ่แห่งชาติ” ขึ้น ณ หอสมุดแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2521 

ได้จัดนิทรรศการ “วันการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกระบบ” ขึ้น ณ บริเวณโรงละครแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 

2522 ได้มีการจัดนิทรรศการ “วันการศึกษานอกโรงเรียน” ณ บริเวณคุรุสภา มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ

และภาคเอกชนมาร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้ International Literacy Day จึงได้กลายมาเป็น “วันการศึกษานอก

โรงเรียน” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 เป็นต้นมา

ปี พ.ศ. 2555 ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ได้จัดงาน “วัน

ที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ พ.ศ. 2555” ในวันที่ 8 กันยายน 2555 ณโรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ จังหวัด

ภูเก็ต โดยจัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด ส�านักงาน กศน. ตลอดจนประชาชนทั่วไป

ทราบถึงความส�าคัญของวันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ และเพื่อกระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนักเห็น

ความส�าคัญของการรู้หนังสือที่จะน�าไปสู่การศึกษาตลอดชีวิต โดยเน้นย�้าถึงความส�าคัญของ “การรู้หนังสือ

กับการสร้างสงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติ” และ “การรูห้นงัสอืเพ่ือเตรยีมความพร้อมสูป่ระชาคมอาเซยีน” 

นโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภา เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 สรุปได้ ดังนี้ 

“เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อันประกอบด้วยการยกระดับองค์

ความรู้ให้ได้มาตรฐานสากล จัดให้มีโครงการต�าราแห่งชาติที่บรรจุความรู้ที่ก้าวหน้าและได้มาตรฐานทั้ง

ความรูท่ี้เป็นสากลและภมูปัิญญาท้องถิน่ ส่งเสรมิการอ่าน พร้อมทัง้ส่งเสรมิการเรยีนการสอนภาษาต่างประเทศ

และภาษาถิน่ จดัให้มรีะบบการจดัการความรู ้ปฏริปูหลักสตูรการศกึษาทกุระดบัให้รองรบัการเปล่ียนแปลงของ

โลกและทัดเทียมกับมาตรฐานสากลบนความเป็นท้องถิ่นและความเป็นไทย เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของการศึกษา

ทุกระดับชั้นโดยวัดผลจากการผ่านการทดสอบมาตรฐาน ในระดับชาติและนานาชาติ ขจัดความไม่รู้หนังสือ

ให้สิน้ไปจากสงัคมไทย จัดให้มีครดูเีพยีงพอในทุกห้องเรยีน ให้มโีรงเรยีนและสถาบนัอาชีวศึกษาคณุภาพสูงใน

ทุกพื้นที่ พัฒนามหาวิทยาลัยเข้าสู่ระดับโลก พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้าง

จริยธรรมในระดับปัจเจก รวมทั้งสร้างความตระหนักในสิทธิและหน้าที่ความเสมอภาค และด�าเนินการให้การ

ศึกษาเป็นพื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยที่แท้จริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหารการศึกษาโดยการกระจาย 

อ�านาจสู่พื้นที่ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ่มจากพื้นที่ที่มีความพร้อม” โดยสร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาส

ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยค�านึงถึงการสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นแก่ประชากร

ทุกกลุ่ม ซึ่งรวมถึงผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้บกพร่องทางกายและการเรียนรู้ รวมทั้ง ชนกลุ่มน้อย โดย

ส่งเสริมการให้ความรู้ต้ังแต่อยู่ในครรภ์มารดาถึงแรกเกิดให้ได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งแม่และเด็ก 

สนบัสนนุการจดัการศกึษาตามวยัและพฒันาการอย่างมคีณุภาพตัง้แต่ก่อนวยัเรยีนจนจบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

โดยจดัให้มกีารเทยีบโอนวฒิุการศึกษาส�าหรับกลุ่มทีมี่ความเชีย่วชาญเฉพาะทาง เช่น กลุม่แม่บ้าน จัดให้มีระบบ

สะสมผลการศึกษาและการเทียบโอนเพื่อขยายโอกาสให้กว้างขวางและลดปัญหาคนออกจากระบบการศึกษา 

การดำาเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือ ของ สำานักงาน กศน.

จากนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล ส�านกังาน กศน. ได้ตระหนกัถงึความส�าคญัของการรูห้นงัสอื

ว่าเป็นปัจจยัพ้ืนฐานของการพฒันาทรัพยากรมนษุย์ และเป็นสทิธเิบือ้งต้นทีป่ระชาชนจะต้องได้รบั นอกจากนัน้
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การรู้หนังสือยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

ประเทศไทยได้มีการด�าเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือมาเป็นเวลานาน นับตั้งแต่ ได้มีการจัดตั้ง

โรงเรียนส�าหรับประชาชนในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสืออย่าง

ต่อเนื่องจริงจัง นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2480 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วง ปี 2526 – 2530 ได้มีการรณรงค์เพื่อ

การรู้หนังสืออีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสามารถช่วยให้มีผู้รู้หนังสือเพิ่มขึ้น อีกประมาณ 500,000 คน

ถึงแม้ว่าจะได้มีการด�าเนินงานเพื่อการส่งเสริมการรู้หนังสือมาอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ยังปรากฏว่าใน

ปัจจุบันประเทศไทยก็ยังมีผู้ไม่รู้หนังสืออีกจ�านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายประชากรวัยแรงงาน ผลจาก

การที่ส�านักงาน กศน. ได้ส�ารวจข้อมูลประชากรวัยแรงงาน ที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือทั่วประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2552 

จากประชากรวัยแรงงาน ที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี จ�านวน 11,190,758 คน พบว่ามีผู้ไม่รู้หนังสือ 

262,708 คน 

การดำาเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือ ปี 2555

ส�านักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยัเพือ่ให้ประชาชนได้เรยีนรูต้ลอดชวีติทีม่คีณุภาพอย่างทัว่ถงึ และเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้เกดิสงัคมฐาน

ความรู ้และการมอีาชพีอย่างยัง่ยนื การส่งเสรมิการรูห้นังสอืเป็นภารกจิทีส่�าคญั ซึง่ส�านักงาน กศน. ได้ก�าหนด

จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย และนโยบายในการส่งเสริมการรู้หนังสือ ดังนี้

จุดมุ่งหมาย

1. เพื่อให้มีผู้รู้หนังสือเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ให้สามารถอ่านออก เขียนได้ และมีความรู้พื้นฐาน

ทางด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตลอดจนความรู้ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน 

โดยจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและชุมชน
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2. เพื่อการคงสภาพการรู ้หนังสือของ

ประชาชนกลุ ่มเป้าหมาย และพัฒนาทักษะการรู ้

หนังสือ

กลุ่มเป้าหมาย 

1. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ได้แก่

1.1 ผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้า

ถงึบรกิารของรฐั เนือ่งจากอยูใ่นพ้ืนทีห่่างไกล หรอืไม่

สามารถเข้ารบับรกิารจากสถานศกึษาในระบบได้ เช่น 

ผู้ไม่รู้หนังสือในพื้นที่ชายแดน โดยเฉพาะชาวไทยภูเขา และชาวไทยมุสลิม ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

และผูไ้ม่รูห้นงัสอืทีอ่ยู่ในพ้ืนท่ีราบ โดยเฉพาะกลุ่มทีพ่บว่าการไม่รูห้นงัสอืจะส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชพี 

และการพัฒนาสังคม เช่น ผู้พิการ หรือ ทุพพลภาพ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ และประชาชนทั่วไป

2. กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ คือกลุ่มผู้อยู่ในวัย

แรงงานทั้งนอกระบบ และในระบบ

3. กลุ่มแรงงานต่างด้าว เพ่ือให้แรงงานต่างด้าวรู้หนังสือไทยสามารถสื่อสาร เพื่อให้มีความรู้

เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม กฎหมาย และวิถีชีวิตของไทย เพื่อให้เขาอยู่ร่วมกับสังคมไทย

อย่างสงบสุข

นโยบายการส่งเสริมการรู้หนังสือ

1. พัฒนา กศน. ต�าบล/แขวง ให้เป็นศูนย์กลางการสร้างโอกาส และกระจายโอกาสทางการศึกษา 

ในการส่งเสริมการรู้หนังสือให้แก่ประชาชน 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือทั้งในระดับพื้นที่และส่วนกลางให้มีความครบถ้วน ถูกต้อง 

ทนัสมยั และเชือ่มโยงกนัอย่างเป็นระบบ สามารถสืบค้นได้ทนัความต้องการ เพือ่ประโยชน์ในการจัดการศกึษา

ให้กับกลุ่มเป้าหมาย

3. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ การคงสภาพการรู้หนังสือ 

การพัฒนาทักษะการรู้หนังสือ และการพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษา

และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของประชาชน

4. พัฒนาหลักสูตร สื่อ แบบเรียน เครื่องมือวัดผล และเครื่องมือการด�าเนินงาน การส่งเสริมการ

รู้หนังสือที่สอดคล้องกับสภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

5. พัฒนาครู กศน.และภาคีเครือข่ายที่ร่วมจัด ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะการจัด

กระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้ไม่รู้หนังสืออย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ

6. พัฒนาระบบการประเมินผลระดับการรู้หนังสือให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ

และระดับสากล

7. พัฒนาระบบการนิเทศติดตามผลการด�าเนินงานส่งเสริมการรู้หนังสือ อย่างต่อเนื่อง
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ประเทศไทย...เตรียมการ...การศึกษาตลอดชีวิต

รองศาสตราจารย์ ดร.สมพงษ์ จิตระดับ สุอังคะวาทิน

คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การมองอนาคตประเทศไทยที่ก�าลังย่างก้าวเข้าสู่การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ 21 “ทักษะแห่งอนาคต

ใหม่” การเคลื่อนตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน พ.ศ. 2558 “10 ประเทศ+3” แนวโน้มของการศึกษาที่มุ่งสู่

โลกยุคทันสมัยความเป็นสากลดิจิตอล แท๊บเล็ต อินเตอร์เน็ต และอื่นๆ อาจกล่าวได้ว่าประเทศไทยก�าลัง

เผชิญกับปัญหาท้าทาย วิกฤติการณ์คุณภาพการศึกษา และความด้อยเชิงทรัพยากรมนุษย์ครั้งใหญ่ทีเดียว 

ในกลุ่มประชากรอายุ 3-21 ปี ซึ่งมีประมาณ 16 ล้านคน ในจ�านวนนี้มีประมาณ 3.2 ล้านคนไม่ได้อยู่ใน

ระบบการศึกษา เมื่อรวมกับกลุ่มประชากรในช่วงอายุอื่นๆ จะมีประชากรราว 4 ล้านคน ที่อ่านไม่ออก

เขียนไม่ได้ราว 4 ล้านคน ประชาชนด้อยโอกาสยากจนขัดสน เฉพาะที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ

ตนเอง 8.8 ล้านคน มีเด็กด้อยโอกาสยากจน 5 ล้านคน เป็นเด็กพิการ 1.7 ล้านคน เด็กเร่ร่อน 30,000 คน 

แม่วัยรุ่นกว่า 1 แสน 5 หมื่นคน เด็กในสถานพินิจคุ้มครองเด็ก 6 หมื่นคน เด็กติดยาเสพติดกว่า 2 แสน

คน เด็กก�าพร้า 9 หมื่นคน เด็กไร้สัญชาติ 3 แสนคน เด็ก 3 จังหวัดภาคใต้ 5 หมื่นคน และเด็กลอยล่อง

ทีม่ปัีญหาการเรยีนรู ้พฤตกิรรมสร้างปัญหาถกูผลกัออก (PUSH OUT) และลาออกกลางคนัจากระบบโรงเรยีน

มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นจนน่าตกใจกว่าแสน 5 หมื่นคนต่อปี กล่าวได้ว่าประมาณ 1 ใน 4 ของประชากร 60 

ล้านคนของประเทศไทยก�าลงัเผชญิปัญหาการหลุดและตกขอบการศกึษาไทยไม่หยดุหย่อน โอกาสทางการศกึษา

ลดน้อยลงแต่คล้ายเพิ่มปัญหาทางสังคม ยุวอาชญากร ยาเสพติด ความรุนแรง เพศวัยใส เด็กติดเกม เด็ก

แว๊นเด็กสก้อย เพิ่มมากขึ้นทุกขณะจนอนาคตของประเทศไทยไม่สดใส สังคมสีเทาเสี่ยงอันตรายมากขึ้นทุกวัน
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สถานการณ์จัดการศึกษาของประเทศไทย 

ยังคงด�าเนนิการภายใต้รวมศนูย์นโยบาย หลกัสตูรเชงิ

เนื้อหา 8 กลุ่มสาระ 67 มาตรฐาน การให้ความ

ส�าคัญเชิงการประกันคุณภาพ ผลสัมฤทธิ์การศึกษา 

ระบบสอบคัดเลือก ADMISSION ล้วนส่งผลให้เกิด

ลู่การศึกษาหลัก “ส่ง แข่งขัน กวดวิชา” จนมีผู้พ่าย

แพ้ หลุดจากระบบการศึกษาลู่หลักตลอดเวลา โดยที่

จ�านวนหน่ึงได้เข้าสูบ่รกิารการศกึษาของส�านกังานส่ง

เสริมนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) 

ประมาณ 1,288,583 ล้านคน ยังมีจ�านวนประชาชน

ผู้ยากไร้ เด็กนอกระบบ เยาวชนผู้ด้อยโอกาสอีกมากมายที่จ�าเป็นต้องได้รับการศึกษาที่ยืดหยุ่น หลากหลาย 

สอดคล้องกับวิถีชีวิต ความจ�าเป็นของสภาพปัญหา ความต้องการ วัฒนธรรมย่อย (SUD-CULTURE) ของ

แต่ละวัย กลุ่มอายุ สภาพพื้นที่ สังคมบริบท และอื่นๆ ประเทศไทยจึงจ�าเป็นต้องมีแนวนโยบายของรัฐ วิสัย

ทัศน์แห่งความเท่าเทยีม การเข้าถงึโอกาสทางการศึกษา และความยกระดบัคุณภาพการศกึษาทตีอ้งแตกต่าง

จากลู่หลักที่มีอยู่ ความส�าคัญและความจ�าเป็นดังกล่าวรัฐไทยจึงต้องเปิด “ลู่ทางเลือก” การศึกษาเพื่อตลอด

ชีวิตจึงเป็นแนวทางที่เปิดกว้างขึ้นเพื่อคลอบคลุมและการเข้าถึงทุกเพศ ทุกวัย ทุกปัญหา ทุกความต้องการได้

อย่างแท้จริง

การมี พรบ. การศึกษาตลอดชีวิตอยู่ในขั้นตอนของระบบรัฐสภาซึ่งก�าลังด�าเนินการอยู่และมีการ 

เตรียมการในเรื่องเหล่านี้ค่อนข้างมาก ในเชิงของวัฒนธรรมองค์กรใหม่ การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ การ

สร้างเครอืข่ายในพื้นที่จัดการ การจัดหลักสูตรกระบวนการเรยีนรูข้องตนเองขึน้ การก�าหนดเชงินโยบาย การ

ศึกษาอาชีพเพื่อมีงานท�า การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน การจัดหลักสูตรภูมิปัญญาท้องถิ่น และ

อื่นๆ อย่างไรก็ตาม แนวคิดของการจัดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชน 1 ใน 4 ของประเทศ จ�าเป็นต้อง

มีลักษณะเฉพาะ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ทฤษฎี แนวคิด หลักการพื้นฐานที่เป็นพื้นฐาน เชื่อมโยงและการน�า

ไปใช้ในการพฒันาคณุภาพชวีติของแต่ละกลุ่มได้ ในสาระของการจดัการเชงิวชิาการ ผูเ้ขยีนใคร่ขอเสนอแนะ

ประเด็นหลัก ดังต่อไปนี้

1. งานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณา (Ethnographic Study) เป็นงานวิจัยที่ลงลึกในเชิงคุณภาพของ

กลุ่มวัฒนธรรมย่อย (Sub-Culture) ศึกษากลุ่มเรียนรู้ 15-20 คน เพื่อเรียนรู้ถึงวิถีชีวิต สภาพการด�าเนิน

ชีวิต ปัญหาอุปสรรค จุดแข็งจุดอ่อน ข้อจ�ากัดต่างๆ 

ค่านิยม บรรทัดฐานของกลุ่ม ความต้องการ ความ

สนใจ  การปฏิเสธต่อต้านระบบหลัก ภาษาเฉพาะที่

ใช้สื่อสาร รู้ความหมายกันเฉพาะกลุ่ม เป็นสภาพที

เกิดขึ้นจริง จ�าเป็นต้องอาศัยการฝังตัวอย่างยาวนาน 

ต่อเนื่องประดุจดังสมาชิกในกลุ่มทีเดียว การศึกษา

วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มนอกระบบ เด็กขัดสนยากจน 

จ�าเป็นต้องรูจ้กัสงัคมบรบิท (Social Context) ทีก่ลุม่

นี้อาศัยอยู่ในพื้นที่ ปักหลักลอยตัว มีกิจกรรมวิถีชีวิต 
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สภาพปัญหาร่วมกัน การศึกษาวิจัยจึงต้องตั้งค�าถาม (Research Questions) เชิงปัญหาในเชิงคลอบคลุม

เชื่อมโยงแต่ชัดเจนลงสู่ปัญหาส�าคัญได้ พร้อมกับน�าไปสู่เส้นทางกระบวนการเก็บข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้

ครบทุกด้าน ต้องระมัดระวังในเรื่องของพื้นที่ศึกษา ต้องให้เป็นธรรมชาติปกติ ไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม ผู้ลง

ภาคสนามเป็นบุคคลส�าคัญในกระบวนการทั้งหมด กลมกลืน ไม่ตกแต่ง รู้จักการบรรยายเรื่องราวที่สะท้อน

ชีวิตจริงได้อย่างถูกต้อง ตรงไปตรงมา ไม่มีอคติ มีความวิชาการสูง ให้ความส�าคัญของกระบวนการมากกว่า

ผลลัพธ์หรือผลงานที่เกิดขึ้น วิเคราะห์ในลักษณะภาพรวม ข้อมูลมากมายลงสู่บทสรุปที่แสดงแก่นสาระที่เข้ม

ข้นได้ และต้องเรียนรู้ความหมาย เข้าใจถึงสิ่งที่ปรากฏออกมาในรูปของพฤติกรรม ความรู้สึกนึกคิด ค�าพูด

ภาษาที่น�ามาใช้ได้อย่างแม่นย�า การศึกษาวิจัยเชิงชาติพันธุ์จ�าเป็นต้องฝังตัวเป็นระยะเวลายาวนาน 6 เดือน 

ถึง 1 ปี แล้วแต่กลุ่มที่ศึกษา ความพร้อมของพื้นที่ และการทุ่มเทสนใจในเรื่องที่ศึกษาเป็นหลัก เครื่องมือที่

ช่วยในการเกบ็ข้อมลูได้แก่ แบบสงัเกตกุารณ์ แบบสมัภาษณ์  ศกึษาจากกเอกสารงานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง รูปภาพ 

รูปถ่าย สารคดี DVD และอื่นๆ

การศึกษาวิจัยดังกล่าวท�าให้ลงสู่วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต ปัญหาอุปสรรคความจ�าเป็น สิ่งที่ต้องการ 

ปัญหาที่ต้องช่วยแก้ไข การทราบจุดเด่น จุดด้อย ขั้นตอนที่ยุ่งยากจนรู้ตัวตนและข้อเท็จจริงในองค์รวมของ

วัฒนธรรมย่อยของกลุ่มนอกระบบนี้ได้อย่างถูกต้องตรงประเด็นปัญหาอุปสรรคมากที่สุด การสร้างแรงจูงใจ 

ปรับเปลี่ยนวิธีเรียนรู้ ระบบหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้อง กระบวนการสอน สื่อการสอน การสอนที่เน้น

โครงงาน การลงมือปฏิบัติ การลงภาคสนามจึงเกิดขึ้นด้วยการเชื่อมโยง สานต่อ ต่อยอดอย่างค่อยเป็นค่อย

ไป เน้นการมีส่วนร่วม ปฏิสัมพันธ์ การพูดบอกกล่าว (Dialogue) ล้วนสร้างการเรียนรู้ กระบวนการ ทักษะ 

ทัศนคติ การประยุกต์  คุณค่าและเสริมสร้างเปลี่ยนแปลงผู้เรียนได้อย่างน่าสนใจตลอดเวลา

2. ทฤษฎี หลักการ แนวคิดส�าคัญ การน�าปรัชญา แนวคิด ทฤษฎี การศึกษาส�าหรับผู้ด้อยโอกาส  

กลุ่มตกขอบ การหลุดพ้น การกล้าออกนอกกรอบ การรู้จักปฏิเสธระบบได้มีนักปรัชญา นวัตกรรมทางสังคม  

ผูป้ลดปล่อยได้ตัง้ค�าถาม การท้าทาย การคิดทบทวนใหม่ดังเช่น มิเกล ฟโูกต์ นกัวชิาการชาวฝรัง่เศสได้ท�าการ

วเิคราะห์วาทกรรม การกดทบั การเปิดเสรภีาพทางวชิาการให้แก่คนต�า่ต้อย ด้อยสทิธิ ์ผูใ้ช้แรงงาน เกษตรกร 

ผู้หญิง ผู้ถูกกดขี่ เด็กด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ผู้อาศัยในชุมชนแออัด ผู้พิการ ให้หลุดพ้นการกดทับ

จากวาทกรรม องค์ความรู้ วิทยาการที่สร้างขึ้นเพื่อให้ความเป็นตัวตนของกลุ่มคนเหล่านี้ติดภายใต้อ�านาจ 

(Biopower) หลุดพ้นจาก “วาทกรรมกดทับ ครอบง�า ขยายตัว” นี้ลง สร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มตนเองให้

เกิดขึ้น การปฏิวัติความเป็นธรรมดาให้เป็นไม่ธรรมดา การแก้ไขปัญหาตรงจุดย่อยที่เพิ่มโอกาส พื้นที่ ภาษา 

เพศ รสนิยมของความหลากหลายและแตกต่างของสิ่งที่มีอยู่ รู้จักการถอดสื่อ การวิเคราะห์วิพากษ์กับการก่อ

ตัวความรู้หรือวาทกรรมของความรู้เพื่อตอบสนองสิ่งใดเป็นหลัก และอื่นๆ

หลักแนวคิดของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้สร้างแนว

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงคอื การพฒันาทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยค�านงึ

ถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบ และ

คุณธรรมประกอบการวางแผน การตัดสินใจ และการกระท�า โดยมีหลักพิจารณาอยู่ 5 ส่วน คือ

1) กรอบแนวคิด เป็นปรัชญาที่ชี้แนะแนวทางการด�ารงอยู่และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมี

พื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถน�ามาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลาและเป็นการมองโลกเชิง
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ระบบทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา มุง่เน้นการรอดพ้นจากภยัและวกิฤต เพือ่ความมัน่คงและความยัง่ยนื

ของการพัฒนา

2) คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถน�ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติตนได้ในทุกระดับ โดย

เน้นการปฏิบัติตนบนทางสายกลาง และการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอน

3) ค�านิยาม ความพอเพียงจะต้องประกอบด้วย 3 คุณลักษณะพร้อมๆ กันดังนี้

 3.1) ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ

 3.2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้อง

เป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนค�านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก

การกระท�านั้นๆ อย่างรอบคอบ

 3.3) การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยค�านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นใน

อนาคตทั้งใกล้และไกล

4) เงื่อนไข การตัดสินใจและการด�าเนินกิจกรรมต่างๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้นต้องอาศัยทั้ง

ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ

 4.1) เงื่อนไขความรู้ ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องอย่าง

รอบด้าน ความรอบคอบที่จะน�าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และ

ความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ

 4.2) เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มี

ความซื่อสัตย์สุจริตและมีความอดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการด�าเนินชีวิต
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5) แนวทางปฏิบัติ/ผลที่คาดว่าจะได้รับ จากการน�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ 

การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 

ความรู้ และเทคโนโลยี (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548)

เพื่อน�าปรัชญาของมิเกล ฟูโกต์ ทางตะวันตกผสมผสานกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาล

ที่ 9 และใช้พื้นฐานแนวคิดส�าคัญ คิดเป็น ท�าเป็น แก้ปัญหาเป็นของ ดร.โกวิทย์ วรพิพัฒน์ เราจะเห็นการ

หลดุพ้น การเคารพศกัดิศ์รคีวามเป็นมนษุย์ การเกดิสือ่อ�านาจ สร้างภาพรวม องค์ความรูท้างเลอืกของตนเอง

ได้ มีอิสระเสรภีาพของชวีติทีส่นัตสิงบสขุได้ มกีระบวนการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างกว้างขวาง หลากหลายและ

ต่อเนื่อง

เมื่อน�ากลุ่มตัวอย่างดังเช่น เด็กเร่ร่อนมาศึกษาวัฒนธรรมย่อยเด็กเร่ร่อนในท้องถนนจะพบว่า เด็ก

จะไม่ไว้วางใจบุคคลรอบตัว เอาตัวรอดเก่ง ผมแดง ฟันเหลือง ผิวขรุขระ มีวงจรชีวิตที่สามารถหาอาหารได้  

ขอเงิน ท่ีพกัผ่อนหลับนอนได้ ไม่ชอบระบบโรงเรยีน หนอีอกจากบ้าน มกัมบีาดแผลในใจจากบคุคลในครอบครวั  

ชอบใช้ชีวิตมีอิสระมีเสรีภาพ และอื่นๆ การจัดการศึกษาจึงใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 มา

ด�าเนินการเรื่องนี้ทั้งทางตรงและทางอ้อมแทบไม่ได้เลย การออกแบบหลักสูตรการเรียนรู้จึงต้องสร้างขึ้นใหม่

บนทฤษฎีทางวัฒนธรรม การสร้างความเชื่อมั่น (trust) ระหว่างครูกับเด็กเร่ร่อน การใช้ถนนเป็นห้องเรียน

เคลื่อนที่ การสอนทักษะชีวิต ความปลอดภัย สุขอนามัย เพศศึกษา การอ่านออกเขียนได้เบื้องต้น การเล่น

เกมสร้างสรรค์ ศิลปบ�าบัด และอื่นๆ การศึกษาในกลุ่มเด็กเร่ร่อนเพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นแนวทาง

ตัวอย่างให้เราเข้าศึกษาเด็กและผู้ใหญ่กลุ่มอื่นๆ ได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กไร้สัญชาติ ผู้ใช้แรงงาน เกษตรกร กลุ่มผู้

หญิง คนพิการ เด็กแว๊นเด็กสก๊อย เด็กไม่นอน เด็กลอยล่อง และอื่นๆ การศึกษาเรียนรู้และเปิดโลกทัศน์ต่อ

ประชาชน เด็กและเยาวชนผู้ตกขอบ ด้อยโอกาสด้วยวิธีการนี้จะช่วยจัดการศึกษาตลอดชีวิตด�าเนินไปอย่าง

ไม่มรีุน่ไม่มรีอบ หลกัสตูรยดืหยุน่เปลีย่นแปลงได้ ครปูระยกุต์การสอนไปตามเหตุการณ์และสถานการณ์ทีเ่กดิ

ขึน้ ผูเ้รยีนมส่ีวนก�าหนดเรือ่งทีต่นเองต้องการศกึษาได้ การเรยีนรูเ้กดิขึน้ได้ทกุสถานที ่ทกุเวลาทีค่รกูบัผูเ้รยีน

ช่วยจัดตารางสอนอิงกับความรู้ที่น�าไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้

การท�าทฤษฎีใหม่ องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับกลุ่ม งานวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาล้วนแล้วแต่ท�าให้

เรารูจั้กผู้เรยีนรู ้กลุม่ผูด้้อยโอกาส ประชาชนยากจนขดัสน เดก็และเยาวชนทีก้่าวพลาด ผูถ้กูละเมดิกลุม่ต่างๆ 

ได้อย่างชัดเจนและเข้าใจถึงความต้องการที่แท้จริงได้ การจัดหาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การถ่ายทอด 

องค์ความรู้ วาทกรรมที่น�ามาใช้ ประวัติศาสตร์บทใหม่ วัฒนธรรมกลุ่มย่อย การเสริมสร้างทักษะ การคิด 

ค่านิยม การถ่ายทอดภูมิปัญญา การมีอาชีพ มีงานท�า ด�าเนินชีวิตอยู่รอดได้อย่างพอเพียง ล้วนเป็นเนื้อหา

คดัสรรท่ีน�ามาจดัให้กบัผูเ้รยีนได้อย่างลงตวั เกดิการเรยีนรูอ้ย่างต่อเนือ่ง ตลอดชวีติเพราะสามารถสร้างเสรมิ

คุณภาพชีวิตที่ครบองค์ประกอบของการเรียนรู้ที่น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงตอบโจทย์และเข้าถึงปัญหาส�าคัญที่

เป็นวิถีชีวิตได้

9ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555



ดร. รุ่ง  แก้วแดง

อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน

อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประธานมูลนิธิสุข-แก้ว แก้วแดง

“บรรณาธิการวารสารการศึกษาตลอดชีวิตได้ติดต่อมายังผมเพื่อขอบทความเกี่ยวกับการจัดการ

ศกึษาตลอดชวีติ โดยก�าหนดประเดน็ในหวัข้อ การศกึษาตลอดชวีติกบัเครอืข่าย เพ่ือลงในวารสารการศกึษา

ตลอดชีวิตฉบับปฐมฤกษ์ วันที่ 8 กันยายน 2555 อันเป็นวันรู้หนังสือโลก และถือเป็นวันส�าคัญของการศึกษา

นอกโรงเรียน ซึ่งผมเห็นว่าเป็นแนวคิดที่เหมาะสมกับช่วงเวลาที่จะน�าเสนอเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต จึงได้

ลองคิด วิเคราะห์และเขียนออกมาเป็นบทความที่มีสาระส�าคัญดังต่อไปนี้”  

อีก 2 ปีข้างหน้าใน พ.ศ. 2558 จะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่และส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อ

คนไทยทั้งประเทศ นั่นก็คือ การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เป็นการเปิดประเทศให้มีการเคลื่อนย้ายทั้งการค้า 

การลงทุน เงินทุน และคน ที่สามารถเดินทางแลกเปลี่ยนกับคนในกลุ่มประเทศสมาชิกประมาณกว่า 570 

ล้านคนและประเทศคู่สัญญาราว 3,000 ล้านคน ซึ่งล้วนเป็นยักษ์ใหญ่ทางด้านเศรษฐกิจอีกหลายประเทศ 

แต่ประเทศที่จะส่งผลกระทบมากที่สุดน่าจะเป็นประเทศจีน ซึ่งมีประชากร 1,300 ล้านคน

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น มีการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นว่า จะส่งผลกระทบต่อประเทศไทย

อย่างรนุแรงท้ังด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกนัน้ธรุกจิขนาดใหญ่และคนทีมี่การศกึษาสงูสามารถใช้ทกัษะ

วชิาชพีสร้างโอกาสในการท�างาน การค้าขาย และการท�ามาหากนิในตลาดทีม่ขีนาดใหญ่ได้ แต่ธรุกจิขนาดเลก็ 

(SME) คนยากจน และคนด้อยโอกาสทางการศึกษาจะได้รบัผลกระทบและเสยีโอกาสอย่างรนุแรง โดยเฉพาะ

คนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ในชนบท เป็นผู้ประกอบการรายย่อย และมีการศึกษาน้อย หาก

ประเทศไทยไม่เตรียมพร้อมให้ดีจะได้รับผลกระทบและกลายเป็นปัญหาอย่างยิ่ง

การส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

โดยระบบเครือข่าย

วารสารการศึกษาตลอดชีวิต10



การเตรียมการเพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็คือ ต้องเร่งยกระดับคุณภาพการศึกษา และคุณภาพ

ชีวติของคนไทยทกุคน  เพือ่เพิม่ขดีความสารถในการแข่งขนัให้เท่าเทยีมกบัประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน

อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ มาเลเซีย หรือเวียดนาม ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมอย่างแข็งขันและจริงจังมาเป็น

เวลานาน

ประเทศไทยจ�าเป็นจะต้องเร่งปฏิรูปการศึกษาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้มีการด�าเนินงานกันครั้งใหญ่

ระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2542 ซึ่งในช่วงนั้นประสบความส�าเร็จในเรื่องการยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประชากรให้สูงขึ้นอย่างมาก แต่จุดเน้นของการปฏิรูปการศึกษาจากนี้ไปจะต้องเอาจริงกับภารกิจส�าคัญที่ยัง

คั่งค้างอยู่ คือ การส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต

ในช่วงที่ผมเป็นอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน (2536-2539) ได้เตรียมการเพ่ือที่จะยกระดับ

ฐานะกรมการศึกษานอกโรงเรียนให้เป็นกรมส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต โดยได้ร่วมกับองค์การ UNESCO  

ท�าการศึกษาประสบการณ์ของประเทศต่างๆที่เป็นผู้น�าในเรื่องการศึกษาตลอดชีวิต เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี และ 

สหราชอาณาจักร ได้เตรียมโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น การจัดสถานีโทรทัศน์เพื่อ

การศึกษาไทยคม เพื่อการเรียนรู้ของนักศึกษา กศน. และประชาชน ซึ่งเป็นกรอบความคิดที่ก้าวหน้ามากใน

ขณะนั้น ได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนครบในทุกอ�าเภอ เพื่อรับผิดชอบให้บริการ

การศึกษานอกโรงเรียนที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ ได้น�าเสนอนโยบายต่อรัฐบาลจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการ

ศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในทุกเขตการศึกษา  

นอกจากนี้ ยังได้ก�าหนดเป้าหมายที่จะจัดการศึกษานอกโรงเรียนให้ได้ปีละ 1 ล้านคน โดยร่วมกับ

เครอืข่ายในการเปิดโอกาสให้กบักลุม่คนทีข่าดโอกาสทางการศกึษา เช่น ร่วมกบัหน่วยทหารจัดการศกึษาให้กับ

ทหารเกณฑ์ ด้วยวัตถุประสงค์ท่ีว่าเมื่อปลดประจ�าการแล้วจะสามารถใช้ความรู้และทักษะอาชีพขั้นพื้นฐาน

ส�าหรับด�ารงชีวิตที่ดีในสังคมได้ ร่วมกับกรมราชทัณฑ์จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับผู้ต้องโทษ ร่วมกับสถาน

ประกอบการหลายแห่งจัดการศึกษาโดยให้มีศูนย์การเรียนภายในโรงงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากสถาน

ประกอบการจ�านวนมาก   

เมื่อเตรียมโครงสร้างพื้นฐานส�าหรับการศึกษาตลอดชีวิตแล้วจึงได้เริ่มจัดท�าร่างพระราชบัญญัติ

การศึกษาตลอดชีวิต พ.ศ.... โดยได้มีการท�าการวิจัย ระดมสมอง และประชาพิจารณ์ไปหลายครั้ง เพื่อที่จะ

ยกร่างเป็นกฎหมาย    

ในปี 2539 ผมถกูย้ายจากต�าแหน่งอธบิดกีรมการศกึษานอกโรงเรยีนไปเป็นเลขาธกิารคณะกรรมการ

การศึกษาแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปการศึกษาครั้งที่ 2 ของประเทศไทย 

มีการจัดท�าพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นกฎหมายแม่บททางการศึกษาของชาติ โดย

ผมได้น�าแนวความคดิเรือ่งการจดัการศึกษาตลอดชวีติ ทีค้่างมาจาก กศน. ไปใส่ไว้ในพระราชบญัญตักิารศกึษา

แห่งชาติ พ.ศ.2542 หลายประการ เช่น ได้ก�าหนดว่า “การศึกษา” คือกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญ

งอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การ

สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม 

การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต และ “การศึกษาตลอดชีวิต” หมายถึง 
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การศึกษาทีเ่กดิจากการผสมผสานระหว่างการศกึษาในระบบ  การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 

เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

ประเทศไทยเป็นประเทศที่ลงทุนทางการศึกษาในระบบสูงมากประเทศหนึ่งของโลก มีสถาบันการ

ศึกษาในระบบตั้งแต่ชั้นอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา แต่เนื่องจากที่ผ่าน

มาการศกึษาในระบบขาดความยดืหยุน่และไม่เอือ้ต่อการศกึษาตลอดชวีติ  ดังนัน้  ในมาตรา 15 จงึได้ก�าหนด

ว่าการจัดการศึกษาตลอดชีวิตทั้ง 3 รูปแบบคือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตาม

อัธยาศัย โดยในวรรคท้ายก�าหนดว่าสถานศึกษาอาจจะจัดในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูปแบบก็ได้ 

“ให้มกีารเทียบโอนผลการเรยีนท่ีผู้เรยีนสะสมไว้ในระหว่างรปูแบบเดยีวกนัหรอืต่างรปูแบบได้ ไม่ว่า

จะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย 

การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท�างาน”

แต่เป็นท่ีน่าเสยีดายว่า บทบญัญัตดิงักล่าวไม่สามารถน�าไปสู่การปฏบิตั ิเพราะเกดิปัญหาการต่อต้าน

การเปลี่ยนแปลง (Resistance to Change) กล่าวคือ หน่วยงานที่จัดการศึกษานอกระบบในครั้งนั้น คือ 

กศน. ได้ต่อต้านแนวคิดน้ีอย่างรุนแรง และสถานศึกษาในระบบทุกระดับก็ให้ความส�าคัญกับการจัดการ

ศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัน้อยมาก ทัง้ๆ ทีส่ถานศกึษาเหลา่นีมี้ความพร้อมทัง้ด้านบคุลากร 

วัสดุอุปกรณ์ และอาคารสถานที่ ซึ่งถ้าทุกฝ่ายร่วมมือในการใช้ทรัพยากรร่วมกันรัฐบาลจะสามารถประหยัด

งบประมาณได้จ�านวนมากและมีเพียงพอที่จะจัดการศึกษาให้กับทุกคน

การปฏิรูปการศึกษาในยุคใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในครั้งน้ี ประเทศไทยไม่มี

ทางเลือกอื่น นอกจากจะต้องเร่งยกระดับการศึกษา ทักษะและความสามารถของคนทั้งประเทศ โดยจะต้อง

ระดมทรัพยากรของสถานศึกษาทั้ง 4 หมื่นแห่ง หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ชุมชน และสถานประกอบการมาช่วยกันยกระดับความสามารถในการอ่าน การคิด และทักษะฝีมือ 

ให้กับคนจ�านวนไม่ต�่ากว่า 40 ล้านคนอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
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การศึกษาตลอดชวีติ (Lifelong Education) เป็นการจัดการศกึษาในมุมมองของผูจั้ด ทีเ่ป็นผู้ให้การ

ศึกษา แต่การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นมุมมองของผู้เรียนทุกคนที่เรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งแต่

เกิดจนตาย การศึกษาตลอดชีวิตกับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องเดียวกันเหมือนมองเหรียญอันเดียวกัน แต่

คนละด้าน

เครือข่าย (Network) เป็นเรื่องที่ส�าคัญของโลกยุคปัจจุบัน ตามความหมายเดิม เครือข่ายเกิดจาก

การเชื่อมโยงการท�างานของคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน แต่ในปัจจุบันด้วยการสนับสนุนของระบบอินเทอร์เน็ต  

ท�าให้มีเครือข่ายขยายไปทั่วโลก สามารถที่จะเชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกัน เครือข่ายใหญ่ๆ ตัวอย่างเช่น 

Google หรือเครือข่ายทางสังคม (Social Network) เช่น facebook ซึ่งมีสมาชิกใช้เป็นล้านๆ คนทั่วโลก  

เครือข่ายจึงเป็นระบบการท�างานที่ทรงพลัง มีอิทธิพล มีความส�าคัญ และมีบทบาทต่อความส�าเร็จของงาน

ทุกเรื่อง

ด้วยภารกิจที่ยิ่งใหญ่ของ กศน. จึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับแนวคิดการจัดการศึกษาจากเดิม

ทีเ่น้นเฉพาะ “การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย” ไปสู่ “การศึกษาตลอดชีวิต”

สิ่งแรกที่ กศน. จะต้องคิดและปฏิบัติก็คือ การปฏิรูปคนของ กศน. เองให้มีความรู้และความเข้าใจ

ในเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งในเรื่องความหมายของการจัดการศึกษาตลอดชีวิต รูปแบบ และวิธี

การจัด เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนและเพื่อความอยู่รอดของประเทศให้ได้

การจัดการศึกษาส�าหรับคน 40 ล้านกว่าคนนั้น ถือเป็นภาระที่ยิ่งใหญ่ของหน่วยงานขนาดกลาง

อย่าง กศน. จึงจ�าเป็นจะต้องศึกษาแนวคิดและวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุด (Best Practice) ที่ประสบความส�าเร็จ

มาแล้วในประเทศต่างๆ เช่น บัญชีเงินฝากเพื่อการเรียนรู้ (Individual Learning Account) ของประเทศ

อังกฤษ ระบบการถ่ายโอนหน่วยกติการเรยีน (Academic Credit Bank) ของประเทศสาธารณรฐัเกาหล ีและ

การน�าระบบเทคโนโลยแีละการสือ่สารมาเป็นเครือ่งมือเพ่ือการเรยีนรู ้(Lifelong Learning on Information 

Highway) ของประเทศแคนาดา เป็นต้น มาปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตของคนไทย

จากการศึกษาเรื่องการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในต่างประเทศของ กศน. เองพบว่าความส�าเร็จ

ของประเทศที่จัดการศึกษานอกระบบได้ดีกค็ือ การระดมพลังจากทุกภาคส่วนของสังคม จากทุกคนทุกองค์กร 

มาช่วยกันจัดการศึกษาตลอดชีวิต หรือที่เรียกว่า “เครือข่ายการจัดการศึกษาตลอดชีวิต”

การน�าระบบเครือข่ายมาใช้ในการจัดการและการบริหารนี้ ในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมได้เริ่มท�า

มาก่อนระบบการศกึษานานแล้ว โดยพยายามลดการจดัองค์กรทีเ่ป็นโรงงานหรอืสถานประกอบการขนาดใหญ่

ที่ท�าครบวงจรมาเป็นระบบเครือข่ายเพื่อลดต้นทุน เช่น การผลิตรถยนต์หลายยี่ห้อที่ใช้อยู่ในประเทศไทยก็

ใช้ระบบเครอืข่าย โดยแต่ละชิน้สว่นผลติกนัคนละที ่หรอืผลติในโรงงานแต่ละประเทศ แลว้น�าชิน้สว่นเหล่านั้น

มาประกอบเป็นรถยนต์

ตัวอย่างของความส�าเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกก็คือ การผลิตคอมพิวเตอร์ ที่ชิ้นส่วนนับแสนชิ้น

ในเครื่อง ถูกผลิตจากหลายๆแห่งในโลก แล้วน�ามาประกอบเพื่อผลิตขาย ในวงการอุตสาหกรรมสินค้าตัวใด

ที่ผลิตแล้วมีราคาแพงกว่าคู่แข่งก็จะล้มหายไป เพราะไม่สามารถแข่งขันได้
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การเข้าสูป่ระชาคมอาเซยีนของประเทศไทย หากปรบัตัวไม่ได้กจ็ะประสบปัญหาเช่นเดียวกบัธรุกจิ

ขนาดใหญ่หลายแห่งที่ต้องเลิกล้มไป เพราะปรับตัวไม่ได้ เราคนไทยจะต้องช่วยกนัพัฒนาคุณภาพของคนไทย 

เพื่อให้การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเกิดประโยชน์กับคนไทยทุกคน

ส�านกังานส่งเสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยัต้องปรบัไปเป็นส�านกังานส่งเสรมิ

การศึกษาตลอดชีวิต จะเป็นหน่วยราชการเช่นเดียวกับส�านักงานส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต (Lifelong 

Learning Policy Bureau) ของกระทรวงการศึกษาฯญี่ปุ่น หรือองค์การมหาชนขนาดเล็กเช่นเดียวกับ

ส�านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) กไ็ด้ ต้องไม่ใช่หน่วยงานทีป่ฏบิติัหน้าทีใ่นการจดัการ

ศึกษา  แต่มีหน้าที่ก�าหนดนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุนคนทุกคน ทุกครอบครัว สถานศึกษา โรงงาน ชุมชน 

ในการจดัการศึกษาตลอดชวีติ โดยเป็นผูด้แูลบญัชกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ ระบบการถ่ายโอน และบญัชกีารเงนิ

การเรียนรู้ ซึ่งมีบทบาทมีความส�าคัญที่ยิ่งใหญ่กว่าการจัดการศึกษา ซึ่งจะท�าให้ กศน. ก้าวจากการจัดการ

ศึกษาให้กับผู้เรียนจ�านวน 1 ล้านคน ไปสู่การส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคน 40 ล้านกว่าคน

ได้ภายใน 3 ปี

 

การก้าวกระโดดที่ส�าคัญ และยิ่งใหญ่นี้ นอกจากต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลแล้ว การยก

ร่างพระราชบญัญตักิารส่งเสรมิการศกึษาตลอดชีวติเช่นเดียวกบัทีห่ลายประเทศได้ด�าเนนิการมาแล้ว จะเป็น

เครื่องมือส�าคัญยิ่งที่น�าไปสู่ความส�าเร็จ

เงื่อนไขของความสำาเร็จ

การจัดการศึกษาตลอดชีวิตซึ่งเป็นกระแสโลกอยู่ในปัจจุบันให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น มีเงื่อนไข

ที่ส�าคัญ คือ

1. ทำาความเข้าใจกบัคน กศน. ว่าการจดัการศกึษาตลอดชวีติเป็นภารกจิทีส่�าคญัของทกุคน ไม่เฉพาะ

แต่คน กศน. ในวันนี้ เพราะแนวคิดนี้จะไม่มีทางส�าเร็จ หากได้รับการต่อต้านจากคน กศน. ทั้งๆ ที่ทุกคน

เข้าใจแล้วว่าอกีไม่นานตนเองก็จะเกษียณและพ้นจากต�าแหน่งไป จะต้องช่วยกนัสร้างมรดกนีไ้ว้ให้กบัลกูหลาน

2. ต้องยอมรับว่าระบบราชการไทยในปัจจบุนั มกีารเปลีย่นแปลงทีร่วดเรว็ จากรายงานของบรษิทั 

แมคเคนซี่ (Mckinsey Report) ในหนังสือชื่อ “How the world’s most improved school systems 

keep getting better” พบว่าการทีจ่ะปฏริปูระบบการศกึษาให้ประสบความส�าเรจ็จะต้องใช้เวลาด�าเนนิงาน
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ต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 8 ปี ซึ่งระบบราชการของประเทศไทยยากที่จะท�างานต่อเนื่อง และหาคนดีๆ มี

ความรู้ความสามารถมาท�า ฉะนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันท�าให้เกิดความต่อเนื่อง

3. เทคโนโลยี ในปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและราคาถูกลงอย่างมาก ซึ่งจะต้องศึกษาและ

ดัดแปลงมาใช้กับงานการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น TV on demand หรือ Internet ซึ่งสามารถสร้างข้อมูล

จ�านวนมหาศาล เช่น ระบบโปรแกรม I Cloud ของบริษัท Apple ซึ่งทุกคนมีความสามารถที่จะสร้างคลังข้อมูล

ไว้บนก้อนเมฆได้

4. เครือข่ายภาคเอกชน ในปัจจุบันภาคเอกชนมีความเข้มแข็งทั้งในเรื่องบุคลากร กล้าคิด กล้าท�า 

และใช้เทคโนโลย ีความส�าเรจ็ของการเรยีนรูต้ลอดชวีติจะเกดิขึน้ได้ต้องรูจ้กัใช้ประโยชน์ในลกัษณะของเครอื

ข่ายกับภาคเอกชน โดยเฉพาะภาคเอกชนที่มีเทคโนโลยีอยู่ในมือ

5. เครือข่ายภาครัฐ หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาจะต้องเข้ามา

เป็นเครือข่ายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต ไม่ใช่คู่แข่งอย่างที่เป็นอยู่ในอดีต  

การท่ีจะจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของคนไทยนั้นจะต้องเริ่ม

จากการเปลีย่นความคดิ (Paradigm Shift) การสร้างความเข้าใจทีถ่กูต้องให้กบัทกุภาคส่วน เพือ่ลดการต่อต้าน 

และต้องมีการออกกฎหมายให้เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการก�าหนดบทบาทของทุกส่วน ทุกองค์กร และทุกคน 

ในการส่งเสริมการจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ขออ�านวยพรให้ความพยายามและความตั้งใจของเลขาธิการ กศน. ที่จะจัดการศึกษาตลอดชีวิต

ในครั้งนี้ประสบความส�าเร็จตามความมุ่งหมายทุกประการ
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งานการรู้หนังสือ

การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด

ดร.ทองอยู่  แก้วไทรฮะ*

อดีตอธิบดีกรมการศึกษานอกโรงเรียน พ.ศ.2541 - 2544

เรื่องเล่าจากจุดเริ่ม

วนัที ่8 กนัยายน ของทกุปี ยงัคงเป็นวนัทีน่านาประเทศในโลกใช้เป็นโอกาสส�าคญัในการเฉลมิฉลอง

เพื่อย�้าการตระหนักถึงปัญหาและความร่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคม ในการขจัดการไม่รู้หนังสือของ

ประชาชนให้หมดไป ประเทศไทยได้ให้ความส�าคญัในการแก้ไขปัญหาการไม่รูห้นงัสอืมาเป็นเวลานานนบัตัง้แต่

ปี พ.ศ.2480 เมื่อพบจากการท�าส�ามะโนประชากรว่าผู้ใหญ่ประมาณ 2 ใน 3 เป็นผู้ไม่รู้หนังสือ การชักชวน

ให้ผู้คนท่ียังอ่าน-เขียนหนังสือไม่ได้เข้ามาเรียนหนังสือในตอนค�่า ซึ่งแม้แต่คนทั่วไปจะคิดว่าเป็นนโยบาย

ทางการเมอืงแต่กเ็กดิแรงกระตุน้ให้มกีารกระเพือ่มเกดิขึน้ในแวดวงการศกึษาเอาการทเีดยีว การตัง้กองการ

ศึกษาผู้ใหญ่ในปี 2483 นับเป็นก้าวย่างที่ส�าคัญของไทย เพื่อเร่งรัดการแก้ปัญหาดังกล่าว

*	 ที่ปรึกษา	กศน.
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การก�าหนดให้วันท่ี 8 กันยายนของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลเพื่อการรู้หนังสือ (International 

Iiteracy Day) นั้น นับเนื่องมาจากการประชุมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจากนานาประเทศที่

องค์การยเูนสโกจดัขึน้ทีก่รงุเตหะราน ประเทศอหิร่าน (นยัว่าเป็นประเทศสมาชกิยเูนสโกทีมี่อตัราผูไ้ม่รูห้นงัสอื

สูงมากในตอนนั้น) ระหว่างวันที่ 8 – 19 กันยายน พ.ศ.2508 เพื่อให้ทุกประเทศได้ตระหนักถึงปัญหาการ

ไม่รู้หนังสือของประชากรในระดับนานาชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้นจนมีผลกระทบต่อความพยายามในการ

พฒันาของนานาประเทศในทกุระดบั ทีป่ระชมุได้ร่วมกนัเสนอปฏญิญากรงุเตหะราน ให้ทกุประเทศยกระดบั

ความส�าคัญในการแก้ปัญหาการไม่รู้หนังสือเป็นนโยบายระดับชาติอย่างเร่งด่วน ในการประชุมครั้งนั้น              

พณฯ ม.ล.ป่ิน มาลากลุ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงศกึษาธกิารในฐานะหวัหน้าคณะผูแ้ทนจากประเทศไทยและ

ท่านอดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ อาจารย์สมาน แสงมลิ ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหัวหน้ากองการศึกษาผู้ใหญ่เป็น

ผูแ้ทนเข้าร่วมประชมุด้วยได้มบีทบาททีส่�าคญัในการน�าข้อเสนอแนะดงักล่าวมาด�าเนนิการอย่างเข้มแข็ง เช่น 

เดยีวกบันานาประเทศและขยายผลความส�าเรจ็แพร่หลายไปทัว่โลกด้วยการส่งเสรมิและสนับสนุนจากองค์การ

ยูเนสโก จากผลความส�าเร็จอันเนื่องมาจากการประชุมที่กรุงเตหะราน ระหว่างวันที่ 8 – 19 กันยายน                      

พ.ศ. 2508 นี้เอง องค์การยูเนสโกจึงได้ก�าหนดให้วันที่ 8 กันยายน ของทุกปีเป็นวันที่ระลึกสากลเพื่อการ

รูห้นังสือตั้งแต่ปี พ.ศ.2509 เป็นต้นมา

ประสบการณ์ที่เป็นแรงบันดาลใจและรอยกังวล

ประเทศไทยนับได้ว่าเป็นผู้น�าการรณรงค์จัดการไม่รู้หนังสือมาอย่างต่อเนื่องทั้งการด�าเนินงานใน

ระดบัชาติ ระดบัภมูภิาคเอเชยีและแปซฟิิกจนถงึระดบันานาชาต ิทัง้การเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุปฏบิตักิาร

เพื่อแสวงหานโยบายและทิศทางในการขจัดปัญหาการไม่รู้หนังสือของประเทศมวลสมาชิกการริเร่ิมงาน

นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการรู้หนังสือหลากหลายรูปแบบ การฝึกอบรมพัฒนาบุคคลากรให้กับประเทศในเครือ

สมาชิกยูเนสโกในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิกและการเป็นสนามให้บุคคลากรของประเทศต่างๆ ได้มาศึกษาดู

งาน ทดลอง วจิยัและการประชมุสมัมนาเพือ่ถอดบทเรยีนทีส่�าคญัน�าไปประยกุต์ใช้กบับ้านเมอืงของตน รวม

ทั้งงานโครงการส�าคัญๆ ที่จัดขึ้นเพื่อป้องกันการลืมหนังสือและกลับไปเป็นผู้ไม่รู้หนังสืออีก เช่น โครงการ ที่

อ่านหนังสือประจ�าหมู่บ้าน โครงการห้องสมุดประชาชน โครงการศูนย์การเรียนรู้หมู่บ้าน โครงการส่งเสริม

การอ่าน โครงการหนังสือดีสู่ชนบท โครงการผลิตสื่อชาวบ้านโดยชาวบ้าน โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ

แห่งชาติ ฯลฯ เป็นต้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ส่งผลอย่างมากต่อการลดจ�านวนผู้ไม่รู้หนังสือในประเทศไทย

ลงอย่างมาก ในระยะเกือบ 50 ปีหลังจากประชุมที่นครเตหะราน ในปี พ.ศ.2508 คือจากร้อยละ 14.5 ใน

ปี พ.ศ. 2524 หรือร้อยละ 10.5 ในปี พ.ศ.2529 ซึ่งเมื่อเทียบกับอีกหลายประเทศในระนาบเดียวกันก็นับว่า

เป็นประสบการณ์ที่ควรค่ากับความภาคภูมิใจยิ่ง

ถงึกระนัน้กต็ามการแก้ปัญหาการไม่รูห้นงัสอืของไทยกย็งัมีเรือ่งราวทีต้่องช่วยกนัคิดแก้ไข ปรบัปรงุ

อยู่อีกไม่น้อย 

• เริ่มตั้งแต่ปัญหาการลืมหนังสือของผู้รู้หนังสือใหม่ที่ไม่มีโอกาสฝึกฝนทักษะการรู้หนังสือหรือไม่มี

หนังสอืให้อา่นอย่างต่อเนือ่งกจ็ะเริม่มอีาการได้หนา้ลืมหลงัและจะลืมหนงัสือได้ภายใน 2 ปี กไ็มถ่งึกบัลืมเสีย

สนทิเลยแต่กไ็ม่มแีรงจงูใจให้อยากรือ้ฟ้ืนคนืมาอกี แม้ว่า กศน. ซึง่รูปั้ญหานีม้าก่อนแล้วจะได้เตรยีมจดัโครงการ

ทีอ่่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน โครงการห้องสมดุประชาชนอ�าเภอและต�าบล เพือ่จดัหาหนงัสอืพมิพ์ สือ่ เอกสาร
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ที่หลากหลายไว้รองรับเพื่อบริการแก่ประชาชนที่รู้หนังสือใหม่ จะได้มีหนังสือที่อ่านง่ายเป็นที่ต้องการของ

ชาวบ้านจะได้ใช้อ่านเพือ่ฝึกทกัษะการอ่านทีย่งัไม่เขง็แรงของตนเอง แต่โครงการทีอ่่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน 

และห้องสมุดประชาชนต�าบลถูกโอนงบประมาณไปจาก กศน. ในเวลาต่อมาตามนโยบายของรัฐบาลและถูก

ยุบเลิกไปเกือบหมดโดยความไม่เข้าใจของผู้รับผิดชอบ ท�าให้โอกาสอันน้อยนิดที่ชาวบ้านจะได้รับจากงบ

ประมาณของรัฐเพื่อฝึกฝนทักษะการรู้หนังสืออย่างต่อเนื่องก็หดหายไปด้วย

• กศน. พยายามจัดโครงการทางเลือกอื่นๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนที่รู้หนังสือแล้วได้

คงสภาพการรู้หนังสือไว้อย่างยั่งยืน เช่น โครงการส่งเสริมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้หนังสือ

ตลอดชีวิต ซ่ึงเป็นโครงการตามมติ ค.ร.ม. ที่ก�าหนดให้การอ่านเป็นวาระแห่งชาติและประกาศให้ปี                                

พ.ศ. 2552 – 2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านเมื่อคราวประชุมวันที่ 5 สิงหาคม 2552 โดยมีภารกิจส�าคัญ

ประการหนึง่คอืการเสรมิสร้างทางการอา่นให้กบั ประชาชนทกุกลุม่เป้าหมาย รวมทัง้ผูท้ีรู่ห้นงัสอืแล้วลมืด้วย 

น่าเสียดายที่โครงการดีๆ เช่นนี้ กลับไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือได้เต็มที่ เพราะผู้ปฏิบัติ

หลายแห่งไปเน้น ความส�าคัญท่ีการจัดหาวัสดุมากกว่าการสร้างนิสัยการอ่านสร้างวัฒนธรรมการอ่านที่เป็น

ประโยชน์ในการส่งเสริมการรู้หนังสือให้ยั่งยืนตลอดชีวิต

• สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 กระทรวงศึกษาธิการได้มีค�าสั่งให้ทุก

หน่วยงานและสถานศกึษาใช้หลกัสตูรการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2544 ซึง่เป็นหลกัสตูรระดับชาติเพียงหลกัสตูร

เดียวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งหมายรวมถึงงานการศึกษานอกโรงเรียนด้วย ส่งผลให้หลักสูตรหลาก

หลายท่ีเป็นเสน่ห์ของงาน กศน. ในการตอบสนองต่อสภาพปัญหาทางการศกึษาของกลุม่ผูด้้อยโอกาสทัง้หลาย

ทีแ่ตกต่างกันไปตามพืน้ทีใ่นหลายมติทิกุหลักสตูรต้องถกูยกเลกิไปโดยปรยิาย รวมถงึหลกัสตูรการส่งเสรมิการ

รู้หนังสือที่ใช้จัดการศึกษาให้กับผู้ด้อยโอกาสทั้งหลายด้วย โอกาสที่เคยมีไว้ให้ผู้ด้อยโอกาสที่มีความแตกต่าง

ได้ ได้เรียนรู้ตามสภาพความต้องการของตน และชุมชนก็ต้องสูญเสียไปด้วยเช่นกัน

• จากสถิติข้อมูลประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ปี ) ของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปี พ.ศ.2552 ระบุว่า มีจ�านวนประชากรวัยแรงงาน 11,190,758 คน 

เป็นผู้ไม่รู้หนังสือเสีย 262,708 คน นอกจากนั้นยังมีผู้ที่รู้หนังสือแล้วแต่ไม่ได้ใช้ทักษะการรู้หนังสืออย่างต่อ

เนื่อง มีโอกาสจะลืมหนังสือได้จ�านวนหนึ่ง มีข้อมูลประชากรแรงงานต่างประเทศที่เข้ามาเป็นแรงงานใน

ประเทศไทย และต้องการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการสื่อสารและการด�ารงชีวิตในประเทศไทยอีกจ�านวนหนึ่ง 

รวมถงึประชากรของต่างชาตโิดยเฉพาะจากประเทศในเครอืสมาชกิอาเซยีนทีส่นใจจะเรยีนรูภ้าษาไทยเพือ่การ

ส่ือสารและการประกอบธุรกิจร่วมกับภาครัฐและเอกชนในประเทศไทยอีกจ�านวนหนึ่งที่นับวันจะทวีมากขึ้น 

โดยภาพรวมท้ังผูไ้ม่รูห้นงัสอืทีห่ลงเหลืออยูเ่พราะยากทีจ่ะเข้าถงึทัง้พืน้ทีแ่ละกระบวนการจดัการ และประชากร

ที่ต้องการเรียนรู้หนังสือไทย ตลอดทั้งผู้รู้หนังสือแล้วลืม หรือผู้ที่รู้หนังสือในระดับหนึ่งแล้ว แต่ประสงค์จะยก

ระดับการรู้หนังสือของตนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทั้งสายสามัญ สายอาชีพ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้ง

ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศเพือ่การสือ่สาร การตดิต่อธรุกจิในชวีติประจ�าวนัด้วย กย็งัคงมอีกี

เป็นจ�านวนไม่น้อย แต่กระบวนการท�างานและองค์ประกอบของการบริหารจัดการศึกษาเพื่อการรู้หนังสือ

ในปัจจุบันของเราก็ปฏิเสธไม่ได้เต็มปากว่ายังมีแววกังวลอยู่หลายประการ เช่น

• ความแตกต่างทีห่ลากหลายซบัซ้อนของกลุม่เป้าหมายผูท้ีไ่ม่รูห้นงัสอืปัจจบุนัยงัคงมีผูไ้ม่รูห้นงัสอื

ในประเทศไทย ซึง่รวมทัง้คนไทยทีไ่มรู่ห้นังสือ หรอืลืมหนงัสอื และชาวต่างชาตทิีต้่องการเรยีนภาษาไทยเพื่อ

การสื่อสารและประกอบธุรกิจอยู่ประมาณ 3 – 5 % ของประชากรทั้งประเทศ บุคคลเหล่านี้มีความแตก

ต่างกนัในหลายมติ ิคนไทยทีไ่ม่รูห้นงัสอืส่วนใหญ่เป็นผูส้งูอายอุยูใ่นครอบครวั ต่างกมี็ความสามารถในการฟัง 

การพดู และเข้าใจ เรือ่งทีเ่ป็นนามธรรมและภาษาสญัลกัษณ์ บางอย่างทีมี่อยูใ่นสงัคม รวมทัง้การคิดค�านวณ
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เบือ้งต้นง่ายๆ ได้พอสมควร แต่ความสามารถในการใช้ทกัษะการเรยีนรูก้อ็าจแตกต่างกนัไปได้ ถ้าประสบการณ์

ในการเรียนรู้ที่ผ่านมามีความแตกต่างกัน ความมุ่งหวังของคนกลุ่มนี้ก็แตกต่างกันไป บางคนมาเรียนเพราะ

อยากเรยีน บางคนมาเรยีนตามเพ่ือน บางคนมาเรยีนเพราะอยากมเีพือ่นคยุ หรอืมาร่วมเล่นดนตร ีเล่นหมาก

รุก บางคนมาเรียนเพราะต้องการพัฒนาอาชีพเพิ่มรายได้ หรือต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ถ้าผู้ไม่รู้หนังสือที่เป็น

ชาวต่างชาติส่วนใหญ่พื้นฐานทางการเรียนรู้หนังสือไทยมีน้อยมาก เกือบไม่มีเลยแต่มีความตั้งใจสูงที่จะเรียน

การรูห้นงัสอืไทยเพือ่น�าไปใช้ประโยชน์ในชีวติประจ�าวนัของเขาเอง ภายในกลุ่มของทัง้คนไทยและชาวต่างชาติ

ที่ไม่รู้หนังสือเองก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งอาชีพการท�ามาหากิน ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมประเพณี 

ศาสนา และความเชื่อถือ ฯลฯ ครูของเราไม่น้อยที่ไม่ค�านึงถึงความแตกต่างเหล่านี้ ต่างก็ใช้กระบวนการ

จัดการเรียนรู้อย่างเดียวกัน เนื้อหาหลักสูตรเดียวกัน รวมอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ด้วยเหตุผลที่ว่าขาดครู ขาด

งบประมาณ ไม่มีเวลา ฯลฯ ท่านอาจารย์ประวีณ รอดเขียว ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ส�านักงาน กศน. เคย

เล่าให้ฟังว่า ครเูราบางคนไม่ท�าแม้กระทัง่การแยกกลุม่ผูเ้รยีนทีไ่ม่มปีระสบการณ์การเรยีนรูห้นงัสอืไทยมาเลย 

กับผู้เรียนที่เคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้ว เพื่อจัดกระบวนการการเรียนรู้ จัดสื่อเสริมที่เหมาะสม ให้กับเขา

อย่างต่างกันในบางเวลา แม้จะดูเล็กน้อยแต่ก็เป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญอย่างมีนัยส�าคัญ เราค�านึงถึงความ

แตกต่างของคนมาก แต่การปฏิบัติของเรายังไม่สอดคล้องกับข้อค�านึงแหล่านั้นเท่าที่ควร

• หลักสูตรและการจัดการหลักสูตร เนื่องจากการจัดการศึกษาเพื่อการรู้หนังสือ เน้นการจัดการที่

สนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่ต้องการสัมพันธ์สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการ 

เป้าประสงค์และวถิชีวีติของกลุม่เป้าหมายซึง่มอียูห่ลากหลายแตกต่างกนัในภมูภิาคของบ้านเมอืง หลกัสตูรกลาง

ระดับชาติ แม้จะเป็นบางเรื่องบางราวก็ไม่น่าจะน�าไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเหล่านี้ ยิ่งการประเมินผลที่

ส่งไปจากหน่วยงานส่วนกลางให้ทกุสถานศกึษาใช้เหมือนกนัหมดยิง่ไม่ควรกระท�าอย่างยิง่ แม้ด้วยเหตุผลเพือ่

ให้ได้มาตรฐานเดียวกันก็ตาม เพราะการศึกษาประเภทนี้ต้องเป็นการจัดการเพื่อสนองเป้าประสงค์และความ

คาดหวงัของผู้เรียนเป็นส�าคญั การกระจายอ�านาจการพฒันาหลกัสตูร เนือ้หา กระบวนการเรยีนรู ้การก�าหนด

มาตรฐานการเรยีนรู ้และการประเมนิผลให้สถานศกึษาได้ด�าเนนิการร่วมกบัผูเ้รยีนและกรรมการสถานศกึษา

เป็นผู้ตัดสินใจรับผิดชอบโดยผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในส่วนกลางหรือหน่วยเหนือ ควรเป็นผู้ส่งเสริม 

สนับสนุน จัดหาครู งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ เป็นที่ปรึกษาหรือร่วมนิเทศ ก็น่าจะเพียงพอ แต่ไม่น่าเชื่อว่า

แนวคิดในการจัดท�าหลักสูตรการรู้หนังสือเป็นหลักสูตรกลางระดับชาติ เน่ืองด้วยเหตุผลเพื่อการยกระดับ

มาตรฐานและคุณภาพก็ยังคงมีอยู่แม้ในปัจจุบัน

• ครูผู้สอนหรือผู้จัดการเรียนรู้ การจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือนั้น ครูมีบทบาท

ส�าคัญยิ่งต่อความส�าเร็จของงาน ครูต้องรู้จักตัวเอง รู้จักผู้เรียน รู้จักชุมชน รู้จักใช้ศาสตร์และศิลป์ในการ

จัดการเรียนรู้ ครูต้องเข้าใจว่ากลุ่มเป้าหมายผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้เป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบในการท�ามาหากิน 

เพื่อดูแลรับผิดชอบครอบครัว และส่วนใหญ่มีประสบการณ์เชิงลบต่อการเรียนหนังสือ การให้ผู้เรียนเหล่านี้

มาเรยีนรูห้นงัสอืในศนูย์การเรยีนหรอื ในสถานศกึษาเหมอืนเดก็ๆ ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดกไ็ม่ใช่ภาพทีพ่งึประสงค์

นกั ครตู้องใช้ความเป็นกลัยาณมติรเป็นสมาชกิในครอบครวั เป็นเพือ่นเรยีนรู ้เป็นผูป้ระสานประโยชน์ในการ

พัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต ครูต้องเดินน�าหน้าเข้าหากลุ่มเป้าหมายในหมู่บ้าน การเรียนรู้หนังสือจะ

เกิดขึ้นเมื่อเขารู้สึกเป็นกันเอง รู้จักมักคุ้น ไว้วางใจ และเห็นประโยชน์ของการเรียนที่จะเกิดกับตนเอง 

ครอบครวั และชมุชนเท่านัน้ กระบวนการเรยีนรูจ้งึจะเกดิขึน้อย่างเป็นธรรมชาติควรเป็นการสอนทีไ่ม่รูส้กึว่า

เป็นการสอนและเป็นการเรียนที่ไม่รู้สึกว่าเป็นการเรียน เรื่องเหล่านี้ครูของเราส่วนใหญ่เรียนรู้ทางทฤษฎีมา

จากมหาวิทยาลัยแต่ยังไม่เคยมีการปฏิบัติเป็นประสบการณ์ตรงมากนัก กศน. เคยมีการอบรมครูโดยการฝึก

ปฏิบัติจริงร่วมกับครูที่มีประสบการณ์และศึกษานิเทศก์ก่อนเข้าประจ�าการ โดยถือเป็นเกณฑ์ส�าคัญในการ
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เข้าเป็นครู กศน. กรณีตัวอย่างเรื่องแป๊ะฮง เป็นที่กล่าวขวัญและรู้จักกันดีในหมู่ครู กศน. มานาน แต่ใน

ปัจจุบันภาพเหล่านี้เลือนไปจนจ�ากันไม่ได้แล้ว บางครั้งยังเคยได้ยินเชิงกระแนะกระแหนว่า “เดี๋ยวนี้แป๊ะฮง

ตายแล้ว” ด้วยซ�้าไป

บทเรียนจากแม่สะเรียง

เมื่อประมาณกลางเดือนมิถุนายนปีท่ีแล้ว (ระหว่างวันที่ 13 – 17 มิถุนายน 2554) จังหวัด

แม่ฮ่องสอนและโครงการพระเมตตาสมเด็จย่า ซึ่งคุณลุงบุญธรรม์ มหาวรรณ ประธานโครงการเป็นประธาน

ร่วมกันจัดการประชุมปฏิบัติการ ครูแกนน�า กศน. จากหลายอ�าเภอในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมคีรูด�า ครูช้าง

และพี่ติ๊ก เป็นผู้น�าร่วมกับครูแกนน�า กศน. จากอ�าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีครูสุรีภรณ์ และ

พีส่ณุสิาเป็นผูน้�าเพือ่ทบทวนและสร้างความรูส้กึ แรงบนัดาลใจ ในการพัฒนาหลกัสตูรการรูห้นงัสอื ในหมู่บ้าน 

โดยให้คณะครูแกนน�าและทีมที่ปรึกษาซึ่งมีผู้เขียน พี่แมะ พี่ทิพวรรณ ผอ.กศน. จังหวัดแม่ฮ่องสอน และ

อาจารย์มาโนช จากโครงการพระเมตตาสมเด็จย่าร่วมกนัไปตดิตาม ถามหาค�าตอบ ในหมู่บ้านผาแดงใต้ อ�าเภอ

แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยไปพักอาศัยเรียนรู้อยู่กินกับชาวบ้านเป็นเวลา 5 วัน ท่ามกลาง ป่าดง 

ขุนเขา หุบเหว เมฆหมอก และสายฝน ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความรัก ความเป็นกัลยาณมิตร และ

ความมีน�้าใจของพี่น้อง ชาวบ้านผาแดงใต้ท่ีอบอุ่นยิ่ง ภาพของครูของเราที่ไปเดินสังเกตการณ์ความเป็นมา

เป็นไปของสภาพแวดล้อม และสรรพสิ่งในหมู่บ้าน บ้างก็เข้าไปพูดคุยกับชาวบ้านในที่ต่างๆ บางกลุ่มก็อยู่ใน

ครัว บางกลุ่มก็อยู่ในไร่นา บางกลุ่มก็อยู่ในลานต�าข้าว บางกลุ่มก็ลัดเลาะไปตามล�าน�้าเล็กๆ ในหมู่บ้านกับ

ผู้น�าหมู่บ้าน เพื่อศึกษาข้อมูลปฐมภูมิท่ีจะน�ามาประกอบในการเสวนาเพื่อท�าหลักสูตรการรู้หนังสือที่ตรงกับ

ความต้องการของชาวบ้าน โดยชาวบ้านมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดโดยตรง ภาพเหล่านี้เคยคุ้นหูคุ้นตาของใคร

บางคนท่ีร่วมเดนิทางไปท�างานกบัคณะครแูกนน�ากลุม่นีอ้ยูม่าก เพียงแต่ปัจจบุนัมันเลอืนหายไปจนแทบจะจ�า

ไม่ได้ ครแูกนน�าหลายคนดตูืน่ตา ตืน่ใจ ตืน่เต้นกบักระบวนการทีไ่ด้เหน็ได้ร่วมท�า ร่วมสนกุจนลมืความเหนือ่ย 

ความเมื่อย ลืมละอองฝน และเปลวแดดที่แวะมาเยี่ยมเยือนอยู่เป็นระยะๆ และแน่นอนที่ครูแกนน�าบางคน

ที่ยังเข้ามาใหม่ก็ยัง คิ้วขมวดด้วยเครื่องหมายค�าถามอยู่เช่นเดิม

ตลอดเวลา 5 วันที่คณะครูแกนน�ากับทีมที่ปรึกษาได้ร่วมเรียนรู้ กินอยู่หลับนอน ร่วมเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถกแถลงด้วยเหตุด้วยผล ร่วมทดลอง ฝึกเขียน ฝึกปฏิบัติ ร่วมกันหาค�าตอบ จากข้อมูล

ปฐมภูมิในหมู่บ้านและความคิด ความรู้ ความต้องการ ที่แท้จริงจากชาวบ้านโดยตรง คณะครูแกนน�าก็เริ่ม 

ซึมซับรับรู้ถึงบทเรียนอันส�าคัญที่ตนเองได้ค้นพบในการสร้างหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู้ การรู้หนังสือ

ในหมูบ้่านทีช่าวบ้านมส่ีวนร่วมด้วยตนเองเพือ่พัฒนาทกัษะการเรยีนรูห้นงัสอื และพฒันาคุณภาพชวีติของตน

และชุมชน จากนั้นจึงเป็นกระบวนการถอดบทเรียนเหล่านั้นออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่จะให้ครูแกนน�าเหล่านั้น

น�ากลับไปทดลองและเผยแพร่ในพื้นที่รับผิดชอบของตนต่อไป ครูแกนน�าหลายคนยอมรับว่าบทเรียนในครั้งนี้

มีคุณค่าเกินจะอ้างอิงได้ และสัญญาว่าเมื่อน�าไปด�าเนินการแล้วจะส่งข่าวคราว ทั้งความส�าเร็จและความ

บกพร่องมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันต่อไป ทีมที่ปรึกษาก็สัญญาว่าจะพยายามหาทางเปิดเวที ให้คณะครูแกนน�า

ชุดนี้ได้น�าประสบการณ์การท�างานของแต่ละคนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อหาทางเดินที่ยั่งยืนและมั่นคง

ต่อไปอย่างไม่รู้จบ การเขียนบันทึกประจ�าวันหรือไดอารี่ (Diary) เป็นกิจกรรมที่คณะครูแกนน�าให้ความสนใจ

มากเพราะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูในการเก็บข้อมูลปฐมภูมิในหมู่บ้าน เพ่ือท�าให้หลักสูตรการรู้หนังสือใน

หมู่บ้านของตนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ตัวอย่างบทเรียนที่ร่วมกันสรุปจากการท�างานในหมู่บ้านผาแดงใต้ อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัด

แม่ฮ่องสอน

1. การเรียนรู้หนังสือ เป็นการเรียนรู้ที่คู่ขนานไปกับวิถีการด�ารงชีวิตของประชาชน มีความเป็น

เฉพาะตัวทีห่ลากหลายแตกต่างกนัมคีวามเปลีย่นแปลงอยูต่ลอดเวลา เสมือนเป็นต้นธารของการเรยีนรูต้ลอด

ชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุด

2. หลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนการรู้หนังสือต้องเป็นเรื่องที่เรียบง่ายเป็นธรรมชาติอยู่

ในวิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แล้ว การจัดการเพื่อการเรียนรู้หนังสือต้องไม่เน้นการเพิ่มภาระหรือเพิ่มงานให้

ชาวบ้านอีก

3. เนื้อหาหลักสูตร กระบวนการเรียนและสื่อที่เป็นเรื่องของธรรมชาติแวดล้อมที่ชาวบ้านคุ้นเคย 

โดยไม่ปรงุแต่งด้วยความเป็นวชิาการหรือใช้เทคโนโลยทีีไ่กลตวัชาวบ้านมากเกนิไปจะเป็นแรงจงูใจในการเรยีน

รู้ของชาวบ้านได้มาก การน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาโดยไม่เตรียมความพร้อมให้ชาวบ้านก่อน อาจเป็น

สาเหตุของความผิดพลาด

4. หลักสูตรและการเรียนรู้โครงการการเรียนรู้หนังสือ ต้องตอบสนองสภาพปัญหาและความ

ต้องการปัจจบุนัของกลุม่เป้าหมายโดยให้ชาวบ้านและชมุชนกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีบทบาทมส่ีวนร่วมในการจัด

ท�าหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ด้วย ในบางครั้งชาวบ้านก็สามารถเป็นครูหรือผู้น�าการเรียนรู้ร่วมกับครูได้

5. กระบวนการเรียนการสอนควรเน้นการเป็นเพื่อนเรียนรู้มากกว่าเป็นครูผู้สอน และควรเน้น

การสอนที่ไม่สอน การเรียนที่ไม่ต้องเรียนให้มากขึ้น

6. กระบวนการเรียนรู้ควรใช้ความรักและความจริงใจ ความเป็นกัลยาณมิตรในครอบครัวมากว่า

การให้รางวัลหรือการลงโทษ

7. การเรียนรู้เพื่อการรู้หนังสือของกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ควรเป็นความสัมพันธ์เก่ียวข้องระหว่าง 

ครู ผู้สอน ชุมชน และสถานศึกษาเป็นหลัก หน่วยงานระดับสูง หรือระดับชาติควรเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุน

ทรัพยากร ให้ข้อคิด ข้อนิเทศ แนะน�า เท่านั้น การจัดให้มีหลักสูตรกลางระดับชาติหรือการประเมินผล

ระดับชาตฉิบบัเดยีวกนัทัว่ประเทศด้วยเหตผุลเพ่ือยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการเรยีนรูจ้ะเป็นการท�าลาย

เสน่ห์และความงดงามของงานการรู้หนังสือโดยสิ้นเชิง

21ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555



บทส่งท้าย

ถึงแม้จะตระหนักดีว่าเป็นไปได้ยากเหลือเกินที่จะขจัดการไม่รู้หนังสือให้หมดเป็นศูนย์ไปได้ เพราะ

สภาพปัญหาความต้องการและมาตรฐานการเรียนรู้ที่นานาประเทศมีต่างกันอยู่นั้นมีการเปลี่ยนแปลงอยู่

ตลอดเวลาท�าให้หลักสตูรการรูห้นงัสอืของแต่ละประเทศต้องปรบัเปลีย่นตามไปด้วย แต่ทกุประเทศกย็งัไม่ละ

ความพยายามในการท�างานร่วมกันเพื่อขจัดการไม่รู้หนังสือของประชากรอย่างต่อเนื่อง เพราะงานขจัดการ

ไม่รูห้นงัสอืนอกจากจะช่วยส่งเสรมิให้คนมโีอกาสทีเ่ท่าเทยีมและเป็นธรรมเสมอกนัในการพฒันาคณุภาพชวีติ

แล้ว งานการรู้หนังสือยังเป็นการกระตุ้นให้คนในชาติได้มีการปรับตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ

สรรพสิ่งในโลกที่ไม่เคยหยุดนิ่งอีกด้วย และนั่นก็คือปฐมบทของการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ไม่มีวันสิ้นสุดนั่นเอง
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บทเรียนจากโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ

อัญชลี  ธรรมะวิธีกุล

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน.

ความเป็นมา

กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้ด�าเนินการจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 – 2525 ด้วยการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน แต่มีข้อจ�ากัดที่สามารถ

จัดการศึกษาให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ไม่รู้ หนังสือปีละประมาณ 40,000 คน ต่อมาในปี พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้

ประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525 – 2529) ซึ่งแผนดังกล่าวได้

ก�าหนดนโยบายการแก้ไขการไม่รูห้นงัสอืว่า รฐัจะต้องลดจ�านวนผูไ้ม่รูห้นงัสอืทีม่อีาย ุ14 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป จาก

ร้อยละ 14.5 ให้ลดลงเหลือร้อยละ 10.5 ในปี พ.ศ. 2529 ได้มีการประมาณตัวเลข ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 14 ปี

ขึน้ไปเป็นผูท้ีย่งัไม่รูห้นงัสอื ประมาณ 3,500,000 คน ดงันัน้รฐับาลจงึได้มอบหมายให้กระทรวงศกึษาธกิาร 

โดยกรมการศึกษานอกโรงเรียนรับผิดชอบในการด�าเนินการจัดการศึกษาเพื่อแก้ไขการไม่รู ้หนังสือของ

ประชาชนเพื่อให้บรรลุตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2526 กรมการศึกษานอกโรงเรียน จึงได้ด�าเนินการทดลองน�าร่องการรณรงค์

เพื่อการรู้หนังสือ ใน 18 จังหวัด และได้ด�าเนินการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ระหว่างปีงบประมาณ 

2527 - 2529
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หลักการ

การรู้หนังสือเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและแสวงหาความรู้ เป็นสื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง

ประชาชนด้วยกัน และระหว่างรัฐกับประชาชน การรู้หนังสือไทยจึงเป็นสิ่งจ�าเป็น เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่

ประชาชนทุกคนพึงได้รับ ดังนั้นการไม่รู้หนังสือจึงเป็นปัญหาของชาติที่ประชาชนชาวไทยทุกคนควรมีส่วน

รับผิดชอบ และมีหน้าที่ในการช่วยเหลือส่งเสริมผู้ไม่รู้หนังสือให้อ่านเขียนได้

วัตถุประสงค์

เพื่อลดอัตราการไม่รู้หนังสือในกลุ่มประชากรที่มีอายุ 14 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึง 50 ปี ที่ไม่จบประถม

ศึกษาปีที่ 4 และยังไม่รู้หนังสือได้มีความรู้อ่านเขียนภาษาไทยได้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต

และแสวงหาความรู้ต่อไป

เป้าหมาย

ลดอัตราการไม่รู้หนังสือในกลุ่มประชากร วัย 14 – 50 ปี ที่ไม่จบประถมศึกษาปีที่ 4 และอ่าน

เขียนภาษาไทยไม่ได้ จ�านวน 1,500,000 คน ภายในปี พ.ศ. 2529

โดยมีเป้าหมายในการด�าเนินการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ ปีงบประมาณ 2527 – 2529  ดังนี้

ปีงบประมาณ จ�านวนจังหวัด กลุ่มเป้าหมาย
2527 18 200,000
2528 54 500,000
2529 73 800,000

รวม 1,500,000

วิธีดำาเนินการ

1. การบริหารโครงการ

โครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือหนังสือแห่งชาติ เป็นโครงการที่ระดมสรรพก�าลังจากหน่วยงาน

ของรัฐ เอกชน และชุมชน เข้าร่วมรับผิดชอบในการด�าเนินงาน ดังนั้น กรมการศึกษานอกโรงเรียน จึงมีการ

บริหารงานที่เป็นระบบเพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก�าหนนดไว้ ดังนี้

 1.1 เสนอโครงการรณรงค์เพือ่การรูห้นงัสอืแห่งชาต ิเพือ่ขอความเหน็ชอบจากคณะกรรมการ

พฒันาชนบท ต้ังแต่ระดบัจงัหวดัถงึระดบัหมูบ้่าน และบรรจโุครงการให้เป็นส่วนหนึง่ของแผนพฒันาในแต่ละ

ระดับ

 1.2 เสนอให้มีการแต่งตั้งคณะท�างาน ในการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ ในระดับจังหวัด 

อ�าเภอ และต�าบล ประกอบด้วยผูแ้ทนจาก 4 กระทรวงหลกั ได้ แก่กระทรวงศกึษาธกิาร กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น คณะสงฆ์ สถาบันการศึกษา หน่วยงานเอกชน 

เพื่อรับนโยบายและแนวปฏิบัติจากคณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ�าเภอและสภาต�าบล 

และท�าหน้าที่วางยุทธศาสตร์การด�าเนินงาน บริหารงาน ประสานงาน ติดตามผล ประชาสัมพันธ์ และแก้ไข

ปัญหา

 1.3 ในระดับหมู่บ้าน เสนอให้คณะกรรมการหมู่บ้านแต่งตั้งผู้ประสานงาน โดยใช้เกณฑ์

ผู้ประสานงาน 1 คน ต่อผู้ไม่รู้หนังสือ 10 คน ท�าหน้าที่เชิญชวนผู้เรียน และอาสาสมัคร อ�านวยความ

สะดวกและติดตามผลการเรียนการสอน
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1.4 ในแต่ละระดับ ให้มีผู้ประสานงานและถือบัญชีผู้ไม่รู้หนังสือ ดังนี้

 ระดับจังหวัด ได้แก่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัด

 ระดับอ�าเภอ ได้แก่ศึกษาธิการอ�าเภอ

 ระดับต�าบล ได้แก่ก�านัน

 ระดับหมู่บ้าน ได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน

ผู้ประสานงานจะถือบัญชีผู้ไม่รู้หนังสือ บันทึกความก้าวหน้าและรายงานตามล�าดับชั้นทุก 3 เดือน

1.5 เตรียมความพร้อมให้แก่ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานในระดับต่างๆ โดยการจัดอบรมวิทยากร

ระดับอ�าเภอและต�าบล เพื่อให้เป็นวิทยากรในการอบรมผู้ประสานงานในระดับหมู่บ้าน

2. การสำารวจกลุ่มเป้าหมายและการจัดทำาบัญชีรายชื่อผู้ไม่รู้หนังสือ

 2.1 วัตถุประสงค์ เพื่อส�ารวจข้อมูลพื้นฐานของผู้ไม่รู้หนังสือ เกี่ยวกับ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ 

อายุ เพศ อาชีพ การศึกษา และจ�านวนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อน�าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการ

รณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ

 2.2 วิธีด�าเนินการ การส�ารวจข้อมูลผู้ไม่รู้หนังสือ โดยองค์กรท้องถิ่นเป็นผู้ด�าเนินการส�ารวจ

ในแต่ละท้องที่ องค์กรท้องถิ่นระดับหมู่บ้านได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน ฝ่ายการศึกษาจะท�าหน้าที่ส�ารวจและ

รวบรวมข้อมลูในระดบัหมูบ้่าน และคณะท�างานสนบัสนนุการปฏบิตักิารพฒันาชนบทระดบัต�าบลจะท�าหน้าที่

ประสานงานระดับต�าบล โดยรวบรวมขัอมูลจากทุกๆ หมู่บ้านภายในต�าบลนั้นๆ ต่อจากนั้น กรรมการระดับ

อ�าเภอจะเป็นผูร้วบรวมข้อมลูทกุๆ ต�าบลในอ�าเภอนัน้ๆ ส่งไปยงัศนูย์การศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดั ศนูย์การ

ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดส่งข้อมูลมายังกองแผนงานและวิจัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน เพื่อจัดท�าบัญชี

รายชื่อกลุ่มเป้าหมาย และส่งไปยังผู้ประสานงานระดับหมู่บ้าน ต�าบล อ�าเภอ และจังหวัดเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการบริหารและติดตามผล

 2.3 การจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ไม่รู้หนังสือ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้บันทึกข้อมูลผู้ไม่รู้

หนังสือด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และส่งให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง เม่ือได้รับค�ายืนยันความถูกต้อง

แล้ว จะจดัพมิพ์รายชือ่ผู้ไม่รูห้นงัสอืในแต่ละหมู่บ้าน และส่งให้กบัผูป้ระสานงานในระดบัจังหวดั อ�าเภอ ต�าบล 

หมู่บ้าน ใช้เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบและติดตามผล ผู้ประสานงานจะบันทึกความก้าวหน้าและรายงาน

เป็นล�าดับขั้นจนถึงกรมการศึกษานอกโรงเรียนในทุก 6 เดือน และตามโอกาส เมื่อได้ข้อมูลความก้าวหน้า

กรมการศึกษานอกโรงเรียนจะบันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบคอมพิวเตอร์ และจัดท�าบัญชีรายชื่อพร้อม

ข้อมูลใหม่ส่งไปยังผู้ประสานงานระดับต่างๆ
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ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ไม่รู้หนังสือ

หมู่ที่ 10 ต�าบลนาดอกไม้ อ�าเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร

ชื่อ – สกุล เพศ ช่วงอายุ ผู้ประสานงาน อาสาสมคัร ความสมัพนัธ์ วันเริ่มเรียน
วันผ่าน

การทดสอบ

บัญชีรายชือ่ผูไ้ม่รูห้นงัสอืจะมผีูถ้อืในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัจงัหวดัจนถงึระดบัหมูบ้่านเพือ่ประโยชน์

ในการติดตาม ความก้าวหน้าในการรณรงค์การรู้หนังสือ

3. การจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนให้กับผู้ไม่รู้หนังสือ ใช้วิธีการสอนที่ง่ายและสะดวกแก่ผู้เรียน คือสอนไม่

จ�ากัดเวลาและสถานที ่เน้นการเรยีนการสอนแบบตวัต่อตวั โดยไม่ต้องเข้ากลุม่หรอืเข้าชัน้เรยีน กระบวนการ

เรียนการสอนขึ้นอยู่กับความถนัด ความพร้อมและดุลยพินิจของผู้เรียนและผู้สอน

กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้จัดท�าหนังสือแบบเรียนขึ้น 2 ชุด ซึ่งมีความยากง่ายพอๆ กัน ไว้

ส�าหรับให้บริการผู้เรียนที่หาอาสาสมัครได้แล้ว จะได้เลือกใช้แบบเรียนทั้ง 2 ชุด เป็นแบบเรียนที่ดัดแปลงมา

จากแบบเรียนการศึกษาผู้ใหญ่แต่เดิมบ้าง เช่น แบบเรียนชุดที่ 1 เป็นแบบเรียนที่ทันสมัยกับสถานการณ์ใน

ขณะนั้น แบบเรียนชุดที่ 2 เป็นแบบเรียนที่ใช้ข้อความสั้นๆ กะทัดรัด มีอักษรตัวโต เพื่อให้สามารถมองเห็น

ได้ชัดเจน มีความหมายในตัวเอง มีภาพประกอบ มีแบบฝึกหัดอ่านและเขียน ตลอดจนการผสมสระ แจกลูก

และผสมค�า แบบเรียนทั้ง 2 ชุด นี้ พัฒนาขึ้นให้สอดคล้องกับเกณฑ์การรู้หนังสือไทย คือจะต้องรู้ค�าอ่านออก

เสียงได้อย่างน้อย 500 ค�า ตามบัญชีค�าที่ก�าหนดไว้ และสามารถน�าค�าเหล่านั้น ไปผสมเป็นข้อความใช้ใน

การอ่านเขียนในชีวิตประจ�าวัน

ขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้

3.1 แสวงหาอาสาสมัคร อาสาสมัคร คือผู้รู้หนังสือที่มีน�้าใจที่จะช่วยเหลือผู้ไม่รู้หนังสือ ไม่จ�ากัด

เพศ วัย และคุณวุฒิ โดยสมัครเป็นผู้สอนผู้ไม่รู้หนังสือ อาสาสมัครจะไม่ได้รับค่าตอบแทน แต่จะได้รับ

ประกาศเกียรติคุณ และได้รับระบุนามในใบรับรองการรู้หนังสือของผู้เรียน

ที่มาของอาสาสมัครมีหลายวิธี ดังนี้

1) ชุมชนจัดรณรงค์ โดยอาศัยอาสาสมัครที่เป็นคนในครอบครัวของผู้ไม่รู้หนังสือ เป็นอันดับแรก 

และอาสาสมัครที่อยู่ในชุมชน เป็นอันดับต่อมา

2) ชุมชนจัดรณรงค์หาอาสาสมัครภายนอกจากหน่วยงานต่างๆ เช่น นักเรียนมัธยมศึกษา 

นักศึกษาวิทยาลัยครู หรือบันฑิตอาสาสมัคร เป็นต้น มาสอนร่วมกับอาสาสมัครในชุมชน

3) หน่วยงาน สมาคม มหาวิทยาลัย กลุ่มบุคคล รับเป็นเจ้าภาพในการรณรงค์การรู้หนังสือ เป็น

รายหมู่บ้าน โดยตกลงกับคณะกรรมการพัฒนาในระดับใดระดับหนึ่ง เกี่ยวกับ ก�าหนดเวลา และเงื่อนไข 

ต่างๆ
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กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้จัดท�าคู่มือด�าเนินการส�าหรับผู้ประสานงานและคูมือการสอนตาม

แบบเรียนส�าหรับอาสาสมัคร

3.2 แนวทางในการจัดการเรียนการสอน

แนวทางในการจัดการเรียนการสอน มีดังนี้

1) การสอนโดยใช้แบบเรียนชุดที่ 1 ครูและผู้เรียนท�ากิจกรรม ดังนี้

 1.1) ครูให้ผู้เรียนดูภาพในบทเรียน ให้ผู้เรียนบอกว่าเป็นภาพอะไร ครูโยงเส้นค�ากับภาพ 

ทีม่ีในบทเรียนแล้วให้ผู้เรียนท�าตาม 

 1.2) ครูอ่านค�าที่โยงกับภาพ ให้ผู้เรียนอ่านตาม

 1.3) ผู้เรียนอ่านข้อความที่ก�าหนดให้ช้าๆ ชัดๆ ทีละค�า หลายๆ ครั้ง

 1.4) ครูอ่านข้อความช้าๆ ชัดๆ ทีละประโยค หลายๆ ครั้ง ให้ผู้เรียนอ่านตาม

 1.5) ผู้เรียน อ่านพยัญชนะ สระ อ่านประสมพยัญชนะกับสระ ให้เป็นค�าที่มีความหมาย ใน

บทเรียน หลายๆ ครั้ง

 1.6) ผู้เรียนเขียนค�าตามรอยปรุ

 1.7) ครูเลือกค�าในประโยค มาท�าเป็นรอยปรุทีละค�า ให้ผู้เรียนเขียนตามรอยปรุ

 1.8) ให้ผู้เรียนเขียนตามตัวอย่างอีกหลายๆ ครั้ง และอ่านตามครูหลายๆ ครั้ง ครูชวนผู้

เรียนพูดคุยเกี่ยวกับข้อความนั้นๆ

2) การสอนโดยใช้แบบเรียนชุดที่ 2 ครูและผู้เรียนท�ากิจกรรม ดังนี้

การสอนในแบบเรียนชุดที่ 2 การสอนครั้งแรกครู จะต้องสอนเรียงล�าดับจากเรื่องที่ 1 ถึงเรื่องที่ 

10 การสอนครั้งต่อไปครูจะเลือกสอนเรื่องใดก่อนหลังก็ได้ แต่จะต้องให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ

ต้องการของผู้เรียนและชุมชน

 2.1) ครูให้ผู้เรียนดูภาพ ถามผู้เรียนว่าเป็นภาพอะไร

 2.2) ครูชวนผู้เรียนคุยโดยมีเนื้อหาสาระตามภาพนั้น

 2.3) ครูอ่านเนื้อเรื่องทั้งหมดให้ผู้เรียนฟังอย่างช้าๆ พร้อมทั้งชี้ค�าที่อ่าน

 2.4) ครูให้ผู้เรียนอ่านตามทีละ 1 – 3 ค�า

 2.5) ครูอ่านเนื้อเรื่องเป็นประโยคติดต่อกันและ ให้ผู้เรียนอ่านตาม

 2.6) ครูอ่านค�าเน้นหรือค�าที่ผู้เรียนควรรู้ ให้ผู้เรียนอ่านตาม จนกว่าผู้เรียนจะจ�าค�านั้นๆ ได้ 

และให้ผู้เรียนตั้งชื่อเรื่องที่อ่าน

 2.7) ครูสอนผู้เรียนให้รู้จัก พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกด ฝึกคัด เขียนใหเ้ป็น

ไปตามล�าดับบทเรียน

 2.8) ครูอ่านค�าสั่งในใบแบบฝึกหัดและอธิบายวิธีท�าแบบฝึกหัดให้ผู้เรียนเข้าใจ ให้ผู้เรียนท�า

แบบฝึกหัดตามค�าสั่งในแต่ละบท

 2.9) เมื่อมั่นใจว่าผู้เรียนพออ่านได้บ้างแล้ว ให้ผู้เรียนอ่านเนื้อเรื่องเองโดยครูคอยช่วยเหลือ

เท่าที่จ�าเป็น

3) การประเมินผลผู้เรียนอาสาสมัครที่ท�าหน้าที่เป็นครูผู้สอนผู้ไม่รู้หนังสือ จะประเมินผลผู้เรียน

ด้วยวิธีการสังเกตผูเ้รียน ดังนี้ 

 1) ผู้เรียนอ่าน – เขียนค�าได้
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 2) ผู้เรียนอ่าน – เขียนประโยคได้

 3) ผู้เรียนอ่าน – เขียนข้อความได้

เมื่อผู้เรียนผ่านการประเมินทั้ง 3 ข้อดังกล่าว อาสาสมัครจะติดต่อกับผู้ประสานงาน นัดหมาย

ผูเ้รียนและผู้ทดสอบเพื่อท�าการทดสอบต่อไป

4. การทดสอบ

 4.1 วตัถปุระสงค์ของการทดสอบ เพือ่ต้องการวดัความสามารถในการอ่านเขยีนภาษาไทย ตาม

เกณฑ์ที่ก�าหนด

 4.2 เครือ่งมอืทดสอบ ได้แก่แบบทดสอบวดัการอ่านและการเขยีน ลกัษณะของแบบทดสอบ 

เป็นแบบสอบวัดความสามารถในการรู้หนังสือไทย แบบง่ายๆ โดยวัดความสามารถในการอ่าน และเขียนค�า 

ประโยค และข้อความที่มีความสัมพันธ์กับสภาพความเป็นอยู่ เป็นความรู้ทางด้านภาษาไทยอันเป็นพื้นฐาน

ที่จ�าเป็น ซึ่งเมื่อผู้เรียนผ่านเกณฑ์การสอบวัดนี้ จะสามารถอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน หนังสือพิมพ์ฝาผนัง 

แผ่นปลิว หรือเอกสารอื่นๆ อย่างง่ายๆ ได้

แบบสอบวัดมี 2 ส่วน

 ส่วนที่ 1 การอ่าน วัดความสามารถด้านการอ่าน แบ่งเป็น 3 ตอน คือ อ่านค�า อ่านประโยค 

และอ่านข้อความ

 ส่วนที ่2 การเขยีน วดัความสามารถด้านการเขยีน แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ เขยีนค�า เขยีน

ประโยค และเขียนข้อความ

4.3 เกณฑ์การประเมิน 

เกณฑ์การประเมิน ตามเกณฑ์มาตรฐานการรู้หนังสือ ดังนี้

1) เกณฑ์การอ่าน (ก�าหนดเกณฑ์ผ่าน 50%)

 ข้อ 1 อ่านค�าตามบัญชีค�าพื้นฐานซึ่งมีค�ามากกว่า 500 ค�า 

 ข้อ 2 การน�าไปใช้

  2.1 อ่านหนังสือพิมพ์บางกรอบพอรู้เรื่อง

  2.2 อ่านป้ายประกาศ ค�าขวัญ ค�าเชิญชวน และเข้าใจความหมาย

  2.3 อ่านป้ายค�าเตือน ข้อห้าม ค�าแนะน�า ตามสถานที่ต่างๆ และเข้าใจความหมาย

  2.4 อ่านแบบฟอร์มของทางราชการทีใ่ช้ในชีวติประจ�าวนัเข้าใจการกรอกแบบฟอร์ม

  2.5 อ่านและเข้าใจความหมายของเลขจ�านวนไม่เกิน 4 หลัก

  2.6 อ่านฉลากยาสามัญประจ�าบ้าน

  2.7 อ่านฉลากปุ๋ย ฉลากยาฆ่าแมลง และฉลากอื่น ๆ 

  2.8 อ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนและเข้าใจ

2) เกณฑ์การเขียน (ก�าหนดเกณฑ์ผ่าน 50%)

 ข้อ 1 เขียนค�าตามบัญชีพื้นฐาน ซึ่งมีค�ามากกว่า 500 ค�า

 ข้อ 2 การน�าไปใช้

  2.1 เขียนชื่อ นามสกุล ที่อยู่ บ้านเลขที่ ต�าบล อ�าเภอ จังหวัด ของตน

       2.2 เขียน วัน เดือน ปี ปัจจุบัน

  2.3 เขียนเลขจ�านวนไม่เกิน 4 หลัก
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  2.4 จ่าหน้าซองจดหมายส่งทางไปรษณีย์

  2.5 กรอกแบบฟอร์มของทางราชการที่ใช้ในชีวิตประจ�าวัน

  2.6 จดบันทึกรายรับ รายจ่าย ต่างๆ

  2.7 เขียนจดหมายติดต่ออย่างง่ายๆ 

  2.8 อ่านบัตรประจ�าตัวประชาชนและเข้าใจ

 4.4 วิธีการสอบวัด

 1) แบบสอบวัดการรู้หนังสือจะเก็บไว้ที่ประธานกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส�านักงาน

คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ

 2) สถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์การสอบ ประธานกลุ่มโรงเรียนเป็นผู้พิจารณาโดยให้มีความสะดวก

แก่ผู้เรียน ซึ่งอาจเป็นโรงเรียนประธานกลุ่มโรงเรียนหรือโรงเรียนอื่น หรื่อสถานที่ที่เหมาะสมในหมู่บ้าน

 3) ควรสอบเป็นรายบุคคล หากจ�าเป็นต้องรวมเป็นกลุ่ม ต้องไม่เกิน 10 คน

 4) การเลือกแบบสอบวัด เลือกแบบฟอร์มใดก็ได้ ผู้เรียนอาจเลือกเองหรือผู้ท�าหน้าที่

ทดสอบเลือกให้ โดยวิธีการสุ่มหรือจับฉลาก

 5) เมื่อผู้เรียนส่งแบบสอบวัดการอ่านแล้ว จึงเริ่มการทดสอบการเขียน โดยให้ท�าในแบบ

สอบวัด

 6) การสอบวัดครั้งแรกของผู้เรียน ผู้เรียนต้องสอบทั้ง 2 ส่วน คือ อ่าน และเขียน ถ้า

ผู้เรียนสอบครั้งแรกไม่ผ่าน การสอบครั้งที่สองให้สอบเฉพาะส่วนที่ยังไม่ผ่าน

 7) การทดสอบ ไม่จ�ากัดเวลา ให้ผู้เรียนท�าจนกว่าผู้เรียนไม่สามารถจะท�าแบบสอบวัดนั้น

ต่อไปได้

 8) ให้เก็บแบบสอบวัดที่ท�าแล้วไว้เป็นหลักฐาน

เมือ่ผู้ด�าเนินการสอบวดัตรวจให้คะแนนและบนัทกึผลการสอบไว้ทีป่กของแบบสอบวดัแล้วให้บนัทกึ

ผลการสอบไว้ในระเบียนผลการสอบ หากผลการสอบผ่านทั้งอ่านและเขียนให้เสนอขอออกใบรับรองให้ แต่ถ้า

ผลการสอบไม่ผ่านทั้งอ่านและเขียน หรือไม่ผ่านเฉพาะอ่านหรือเฉพาะเขียน ควรเสนอแนะให้ผู้เรียนศึกษา

เพิ่มเติมหรืออาสาสมัครสอนซ่อมเสริมให้ผู้เรียนจนแน่ใจว่ามีความรู้พอที่จะสอบได้ ก็ให้สอบเฉพาะส่วนที่

ยังไม่ผ่าน

5. ผลการดำาเนินงานตลอดโครงการ (พ.ศ. 2527 – 2529)

ผลการด�าเนินโครงการ 

มีผู้เรียนจ�านวน 583,213 คน จากพื้นที่ 49 จังหวัด 595 อ�าเภอ สอบผ่าน 518,838 คน คิดเป็น

ร้อยละ 77.12 มีรายละเอียด ดังนี้

1) ผู้เรียนส่วนใหญ่ร้อยละ 71 เป็นเพศหญิง ประมาณร้อยละ 51 มีอายุระหว่าง 36 – 50 ปี 

ร้อยละ 21 อายุ 26 – 35 ปี และประมาณร้อยละ 18 มีอายุเกิน 50 ปี ขึ้นไป ประมาณร้อยละ 33.70 

ไม่เคยเรียนมาก่อน และร้อยละ 66.30 เรียน แต่ไม่จบประถมศึกษา ปีที่ 4

2) ผลการเปรยีบเทียบทักษะในการอ่านเขยีนของผูผ่้านโครงการ 854 คน กบันกัเรยีนประถมศกึษา

ปีที่ 1 – 4 จ�านวน 1,393 คน พบว่า ผู้ผ่านโครงการมีความสามารถใกล้เคียงกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

3) ผลการศึกษาสภาพคงทนของการรู้หนังสือผู้เรียนที่ผ่านการเรียนรู้ตามโครงการรณรงค์เพื่อการ
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รู้หนังสือแห่งชาติ ไปแล้ว 3 – 6 เดือน, 6 เดือนถึง 1 ปี และ 1 ปี ขึ้นไป พบวว่าโดยทั่วไปมีคะแนน

การอ่าน และการเขียนลดลง ดังนี้

• กลุ่มที่จบมาแล้ว 3 – 6  เดือน คะแนนอ่านลดลง ร้อยละ 21.87 และคะแนนเขียนลดลง 

ร้อยละ 74.93

• กลุ่มที่จบมาแล้ว 6 เดือนถึง 1 ปี คะแนนอ่านลดลง ร้อยละ 16.83 และคะแนนเขียนลดลง 

ร้อยละ 25.61

• กลุ่มที่จบมาแล้ว 1 ปี ขึ้นไป คะแนนอ่านลดลง ร้อยละ 13.25 และคะแนนเขียนลดลง 

ร้อยละ 27.12

• จากการศึกษาพบว่าผู้เรียนท่ีจบจากโครงการฯ ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านที่มีที่อ่านหนังสือประจ�า

หมู่บ้าน มีความคงทนของการรู้หนังสือสูงกว่าผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านที่ไม่มีที่อ่านฯ เล็กน้อย

4) ผลการศึกษาความสามารถในการอ่านเอกสารสิ่งพิมพ์และเขียน ในชีวิตประจ�าวันพบว่าผู้จบ

โครงการมาแล้ว 1 ปี ร้อยละ 32 สามารถอ่านได้คล่องแคล่ว ร้อยละ 35 อ่านไม่คล่อง และอ่านไม่ถูกทุกค�า 

ร้อยละ 11 อ่านไม่ได้เลย ส�าหรับความสามารถในการเขียน พบว่า ร้อยละ 25 เขียนได้ถูกต้องรวดเร็ว 

ร้อยละ 60 เขียนได้ช้าๆ และไม่ถูกต้องทุกค�า ร้อยละ 13 เขียนแทบไม่ได้เลย

5) ผลการศึกษาการน�าทักษะการอ่านเขียนไปใช้ในชีวิตประจ�าวันพบว่า ร้อยละ 59 น�าไปใช้เป็น

ประจ�า ร้อยละ 41 นานๆ จึงจะน�าไปใช้ ลักษณะการน�าไปใช้ ได้แก่ การอ่านป้ายประกาศในหมู่บ้าน อ่าน

ฉลากยา อ่านหนังสือพิมพ์ เขียนจดหมาย กรอกแบบฟอร์มของราชการ จดบันทึกรายการสิ่งของ เดินทาง

คนเดียว สอนหนังสือผู้อื่น 

6) ผลกระทบของโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ 

 6.1) ผลกระทบที่มีต่อผู้เรียน พบว่า ผู้เรียน ร้อยละ 48 มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงขึ้น ร้อย

ละ 41 มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนมากขึ้น ร้อยละ 49 เห็นคุณค่าของการรู้หนังสือและต้องการ

เรียนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.5 เห็นประโยชน์การเรียนของบุตรหลานเพิ่มมากขึ้น

 6.2) ผลกระต่ออาสาสมัคร คือ มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้สอนในโครงการฯ 368,040 คน 

อาสาสมัคร ร้อยละ 48 เป็นชาวบ้านทั่วไป  ร้อยละ 20 เป็นนักเรียนนักศึกษา ร้อยละ 18 เป็นผู้น�าชุมชน

หรือกรรมการหมู่บ้าน ร้อยละ 14 เป็นบุคลากรของรัฐ

อาสาสมัครส่วนใหญ่เป็นชาย ร้อยละ 56 มีอายุ 15 – 35 ปี และร้อยละ 14 จบเพียงประถม

ศึกษาปีที่ 4 จาการสัมภาษณ์อาสาสมัครพบว่า ร้อยละ 18 มีโอกาสเพิ่มพูนทักษะในการอ่านเขียนของตนเอง 

ร้อยละ 17 เกิดความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับบุคคลในครอบครัว ร้อยละ 15 รู้สึกว่าได้รับการยอมรับนับถือเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 16 พอใจที่ได้ท�าประโยชน์แก่บุคคลอื่น และปัญหาของอาสาสมัครคือ ความท้อถอยเมื่อท�างานไม่ได้

ผลและความล�าบากใจในการปฏิบัติงาน

 6.3) ผลกระทบต่อการพัฒนาระบบข่าวสารข้อมูลในชุมชนและกระจายหนังสือสู่ชนบท

อย่างกว้างขวาง มีดังนี้

  (1) ที่อ่านหนังสือประจ�าหมูบ้านเพิ่มขึ้นจาก 8,100 แห่ง ในปี 2526 เป็น 27,919 

แห่ง

  (2) มีการบริจาคหนังสือสู่ชนบทเพิ่มขึ้นจากเดิม ปีละ 200,000 เล่ม เป็นปีละ 

3,325,562 เล่ม

  (3) มีการรับบริจาคหนังสือเพื่อจัดตั้งที่อ่านหนังสือวัด 2,771 แห่ง

  (4) มีการผลิตและเผยแพร่หนังสือจากส่วนกลาง จ�านวน 48 เรื่อง 2,900,000 เล่ม

วารสารการศึกษาตลอดชีวิต30



  (5) มกีารรเิริม่โครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติ (ในปี 2530 ด�าเนนิการใน 16 จงัหวดั)

  (6) มกีารรเิริม่การผลติเอกสารสิง่พมิพ์ทีเ่หมาะสมส�าหรบัชาวชนบท ซึง่ท�าให้รฐับาล

แคนนาดาให้การสนับสนุนโดยให้กระดาษส�าหรับพิมพ์หนังสือ มีมูลค่า 50 ล้านบาท

7) โครงการรณรงค์เพือ่การรูห้นงัสอืแห่งชาติเป็นตัวอย่างส�าคัญในการประสานงานระหว่างหน่วย

งานภาครัฐ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้

 7.1 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�าเภอ 

และบคุลากรในสงักดั เป็นผูน้�าในการด�าเนนิงาน กรมราชทณัฑ์ได้ด�าเนนิการ รณรงค์ใน 73 จงัหวดัให้นกัโทษ 

จ�านวน 5,840 คน เข้าโครงการฯ กระทรวงอตุสาหกรรม ได้ช่วยประสานงานให้มีการรณรงค์เพ่ือการรูห้นงัสอื

ในโรงงานอุตสาหกรรม ประมาณ 70 แห่ง ต�ารวจภูธร และต�ารวจตระเวนชายแดน ช่วยประสานการสอน

และติดตามผลการด�าเนินงาน กรมประชาสงเคราะห์ได้ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในสถานสงเคราะห์ 

ตลอดจนได้ร่วมมือกับกรมการศึกษานอกโรงเรียนจัดการศึกษาส�าหรับชาวเขา

กระทรวงสาธารณสุขได้น�าอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผู้สื่อข่าวสาธารณสุข (ผสส.) มา

ให้ความช่วยเหลือในการส�ารวจหาผูไ้ม่รูห้นงัสอืเพือ่ขึน้บญัชไีว้ในทกุจงัหวดั และท�าหน้าทีเ่ป็นอาสาสมคัรสอน

บ้าง เป็นผู้ประสานงานบ้าง นอกจากนั้นหน่วยงานระดับกระทรวงและระดับกรมต่างๆ ได้ร่วมมือกับกรมการ

ศึกษานอกโรงเรียนผลิตสื่อและหนังสือส�าหรับผู้ผ่านโครงการแล้ว

 7.2 สมาคมและองค์กรเอกชน ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เช่น 

สมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิค และเอเชียอาคเนย์ ได้ริเริ่มจัดชั้นเรียนส�าหรับคนงานในโรงงานขึ้นเป็นครั้งแรก

ท่ีจังหวดัสมทุรสาคร สมาคมนกัเรยีนทนุรฐับาลไทยได้สนบัสนนุให้จงัหวดัน่านทดลองรปูแบบการสอนส�าหรับ

ชาวเขาเผ่าลั้ว ท่ีต�าบลภูคา จังหวัดน่าน สภาสตรีแห่งชาติได้จัดสอนผู้ไม่รู้หนังสือให้กับประชาชนใน

กรุงเทพมหานคร และโรตารี่สากลได้ให้การสนับสนุนเอกสารสิ่งพิมพ์ กระเป๋าหนังสือ เป็นต้น

 7.3 ผลกระทบอื่นๆ ของโครงการฯ

  (1) ผู้ปฎบัิตงิานโครงการฯและผูเ้กีย่วข้อง ได้ประสบการณ์จากการด�าเนนิโครงการฯ

ที่มีคุณค่าสามารถน�าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือให้กับผู้ไม่รู้หนังสือต่อไป

  (2) สร้างความตระหนกัในการแก้ไขการไม่รูห้นงัสอืให้แก่ประชาชนทัว่ไปและหน่วย

งานที่มีบทบาทหน้าท่ีในการแก้ไขการไม่รู้หนังสือให้แก่ประชาชน เช่น การก�าหนดการรู้หนังสือเป็นตัวบ่งชี้

หนึ่งของความจ�าเป็นพื้นฐานในการพัฒนาชนบท

การส่งเสริมการรู้หนังสือกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

บทเรียนจากโครงการรณรงค์เพ่ือการรู้หนังสือแห่งชาติ สามารถน�ามาเป็นแนวทางในการจัดการ

ศึกษาส่งเสรมิการรูห้นงัสอื เพือ่ลดอตัราการไม่รูห้นงัสอืของประชาชน หลายประการ เช่น การบรหิารจดัการ 

การแสวงหาอาสาสมคัร การส�ารวจกลุม่เป้าหมาย และการจดัท�าบญัชรีายชือ่ผูไ้ม่รูห้นงัสอื การจดัท�าหลกัสตูร 

การผลิตสื่อ การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล

ผลจากการที่ส�านักงาน กศน. ได้ส�ารวจข้อมูลประชากรวัยแรงงาน ที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือทั่วประเทศ 

เมื่อปี พ.ศ. 2552 จากประชากรวัยแรงงาน ที่มีอายุระหว่าง 15 – 59 ปี จ�านวน 11,190,758 คน พบว่า

มีผู้ไม่รู้หนังสือ 262,708 คน จากจ�านวนประชากรวัยแรงงานที่เป็นผู้ไม่รู้หนังสือดังกล่าว จึงเป็นประเด็นที่

ท้าทายในจัดการศึกษาเพื่อส่งเสริมการรู้หนังสือ เพื่อพัฒนาประชาชนก้าวสู่ประชาคมอาเซียนใน ปี 2558 

ซึ่งจะเกิดความร่วมมือกันในกลุ่มประเทศสมาชิก ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ใน 3 ด้าน คือ 

ด้านการเมืองและความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมและวัฒนธรรม 
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จากทรรศนะของ ดร.รุ่ง แก้วแดง “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น มีการวิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นว่า 

จะสง่ผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างรนุแรงทัง้ด้านบวกและด้านลบ ในด้านบวกนั้นธรุกจิขนาดใหญ่และคนที่

มีการศึกษาสูงสามารถใช้ทักษะวิชาชีพสร้างโอกาสในการท�างาน การค้าขาย และการท�ามาหากินในตลาดที่

มีขนาดใหญ่ได้ แต่ธุรกิจขนาดเล็ก (SME) คนยากจน และคนด้อยโอกาสทางการศึกษาจะได้รับผลกระทบ

และเสียโอกาสอย่างรุนแรง โดยเฉพาะคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นเกษตรกรอยู่ในชนบท เป็นผู้ประกอบ

การรายย่อย และมกีารศึกษาน้อย หากประเทศไทยไม่เตรยีมพร้อมให้ดจีะได้รบัผลกระทบและกลายเป็นปัญหา

อย่างยิ่ง” ซึ่งเป็นมุมมองที่ส�าคัญที่ ส�านักงาน กศน. และผู้เกี่ยวข้อง จะต้องมาทบทวนยุทธศาสตร์ในการ

ขบัเคลือ่นการจัดการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิการรูห้นงัสอื เพ่ือลดอตัราการไม่รูห้นงัสอืของประชาชน เป็นการเตรยีม

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558
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อัญชลี ธรรมะวิธีกุล

หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ ส�านักงาน กศน.

1. ความเป็นมา

การจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานเป็นวิธีการหนึ่งในการจัดการศึกษาเพื่อแก้ปัญหา

การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของผู้ใหญ่ ซึ่งรัฐบาลไทยได้ริเริ่มด�าเนินการแก้ไขการไม่รู้หนังสือมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 

2483 เมื่อผลจากการส�ารวจส�ามะโนประชากรพบว่า ประชาชนที่มีอายุ 10 ปีขึ้นไปยังไม่รู้หนังสือถึงร้อยละ 

68.80 หรือ 6,878,584 คน รัฐบาลได้ให้ความส�าคัญต่อปัญหาการไม่รู้หนังสือและด�าเนินการส่งเสริมการ

รูห้นังสือตลอดมาจนกระทั่งปี พ.ศ. 2508 ได้มีการประชุมแก้ไขปัญหาการไม่รู้หนังสือของ UNESCO ที่

ประเทศอิหร่าน ที่ประชุมได้เสนอแนะให้มีการสอนทักษะเกี่ยวกับอาชีพโดยบูรณาการการสอนการอ่านเขียน

เข้าด้วยกัน เรียกว่าการศึกษาแบบสมกิจ (Work Oriented Functional Literacy) ต่อมาในปี พ.ศ.2513 ได้

น�าเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัวมาเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

และได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จและวางแผนครอบครัว” (Functional Literacy and 

Family Life Planning : LFLP) โดยน�าไปทดลองจัดการศึกษาที่จังหวัดล�าปางขึ้นเป็นครั้งแรก และต่อมา

ความส�าเร็จของการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

โดย ครูอาสาสมัครเดินสอน
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ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขัน้พื้นฐาน” การจัดการศึกษาการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จ

ขั้นพื้นฐานนี้ ได้ขยายไปอย่างกว้างขวางทั่วประเทศ 

การด�าเนินจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน  แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้

 1. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จประเภทอาสาสมัครเดินสอน

 2. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จประเภทนักศึกษาวิทยาลัยครูเป็นผู้สอน

 3. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จประเภทพระภิกษุเป็นผู้สอน

 4. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จในหน่วยทหาร

 5. การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จส�าหรับชาวเขา

2. การดำาเนินการจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จประเภทอาสาสมัครเดินสอน     

2.1 หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน ได้เริ่มใช้มาตั้งแต่ปี 2514 นั้น เป็นหลักสูตรที่

มีลักษณะหลักสูตรกลาง ที่ใช้เหมือนกันทั่วประเทศ ยกเว้นจังหวัดในเขตการศึกษา 2 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อ

ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอายุย่างเข้าปีที่ 15 ที่ไม่รู้

หนังสือหรือพอจะรู้หนังสืออยู่บ้าง แต่ยังไม่จบช้ัน

ประถมศกึษาปีที ่4 ไดัพัฒนาตนเองให้เป็นคนคิดเป็น 

แก้ปัญหาเป็น รูจ้ักใชปัระโยชนแ์หลง่บรกิารในชมุชน 

มทีกัษะในการอ่านเขยีนและคดิเลขพืน้ฐานอนัจะเป็น

เครือ่งมอืในการแสวงหาความรูท้ีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อ

ตนเองและสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

การปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน

จากการติดตามผลการใช้หลักสูตรการ

ศึกษาเบ็ดเสร็จข้ันพื้นฐานพบว่ายังมีข้อจ�ากัดหลายประการ เช่น เนื้อหาหลักสูตรยังไม่สอดคล้องกับสภาพ

ปัญหาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โครงสร้างของหลักสูตรยังไม่เปิดโอกาสให้

ครูและผู้เรียนเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นความต้องการเฉพาะของท้องถิ่น ทักษะที่ก�าหนดไว้ในหลักสูตรยังไม่เพียง

พอที่จะเป็นพื้นฐานอันจ�าเป็นที่จะใช้เป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมได้

ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าว กรมการศึกษานอกโรงเรียนโดยความร่วมมือกับองค์การ

ยูนิเซฟ จึงได้จัดให้มีการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน ระดับภูมิภาคขึ้น ระหว่าง 

ปี พ.ศ. 2523 – 2535 โดยมอบให้ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนภาคร่วมกับกองพัฒนาการศึกษานอกโรงเรียน                

เป็นผู้ด�าเนินการก�าหนดให้เป็นหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานระดับภาค หลักสูตรการ

ศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานที่แต่ละภาคได้พัฒนาขึ้นใหม่นี้ มีหลักการและจุดมุ่งหมายเดียวกัน แต่จะ

แตกต่างกันในรายละเอียดของเนื้อหาสาระซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับสภาพและปัญหาของประชาชน

ในแต่ละภาค ดังนี้

2.1.1 หลักการ

 1. เป็นการศึกษาที่รัฐพึงจัดให้เปล่าแก่ประชาชน
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 2. เป็นการศกึษาทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้ทีข่าดโอกาสเข้ารับการศกึษาในระบบโรงเรียนได้มโีอกาส

ศึกษาหาความรู้

 3. เป็นการศึกษาท่ีมุง่สร้างเอกภาพของชาตโิดยมเีป้าหมายหลกัร่วมกนัแต่ให้ท้องถิน่มโีอกาส

จัดหลักสูตรบางส่วนให้เหมาะสมกับสภาพและความต้องการได้

 4. เป็นการศกึษาทีมุ่ง่ส่งเสรมิให้ประชาชนมคีวามรบัผดิชอบในสทิธแิละหน้าทีพ่ลเมอืงดตีาม

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2.1.2 จุดมุ่งหมาย

 1. เพือ่ส่งเสรมิให้ผูเ้รยีนรูส้ภาพปัญหา รูจ้กัคดิ การตดัสนิใจ แก้ปัญหาให้เหมาะสมกบัสภาพ

อันจะเป็นแนวทางให้สามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและเป็นพลเมืองดีของชาติ

 2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักใช้บริการจากหน่วยงาน ส่งเสริมการพัฒนาทั้งของรัฐบาลและเอกชน

ในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการด�าเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เพื่อให้ผู้เรียนรู้หนังสืออ่าออกเขียนได้ คิดเลขเป็น อันจะเป็นพื้นฐานที่จะใช้เป็นเครื่องมือ

ในการแสวงหาข้อมูล ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจ�าวัน

 4. เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มในการพัฒนาตนเอง และชุมชนโดยเน้นการพัฒนาแบบพึ่งพา

ตนเองและการมีส่วนร่วม

2.1.3 โครงสร้างของหลักสูตร ประกอบด้วย

 1. เนื้อหาส่วนที่เป็นสภาพหรือปัญหาที่ผู้เรียนทุกคนจ�าเป็นจะต้องรู้ร่วมกันทุกภาค เกี่ยวกับ

สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และความเป็นพลเมืองดี เนื้อหาส่วนนี้มี ร้อยละ 20

 2. เนื้อหาส่วนที่เป็นสภาพหรือปัญหาของประชาชนในแต่ละภาค ร้อยละ 60 ซึ่งเป็นสภาพ

ปัญหาเกี่ยวกับอาชีพ เศรษฐกิจ อนามัย 

 3. เนือ้หาส่วนทีเ่ป็นสภาพหรอืปัญหาเฉพาะท้องถิน่ซึง่ครแูละผูเ้รยีนพจิารณาร่วมกนัท่ีจะน�า

มาใช้ในการเรียน ร้อยละ 20

2.1.4 สื่อการเรียนการสอน

 1. แบบเรียน ได้แก่แบบเรียนที่มีลักษณะเป็นชุดการเรียน แบบเรียนจะมีประเด็นไปสู่การ

อภิปรายเพ่ือหาแนวทางไปสูก่ารเรยีนทีล่งมอืฝึกปฏบิตัทิกัษะภาษาไทย และทกัษะคณติศาสตร์ทีเ่กีย่วข้องกบั

สภาพหรือปัญหานั้นๆ

 2. สื่อเสริม เป็นสื่อที่ใช้เสริมแบบเรียน มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้เป็นข้อมูลเพ่ิมเติมหรือขยาย

เรื่องต่างๆ เพื่อให้ ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านศึกษาด้วยตนเองได้ สื่อเสริมมีหลายรูปแบบ เช่นแผ่นภาพ 

โปสเตอร์ เอกสาร เป็นต้น

2.1.5 การเรียนการสอน เน้นกระบวนการให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการคิดและแก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล 

ควบคู่ไปกับการสอนให้อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น และทักษะพื้นฐานอันจ�าเป็นต่อการแสวงหาความรู้

เพิ่มเติมและด�ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข โดยมีวิธีการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้

 1. ใช้สภาพหรือปัญหาน�าไปสู่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่

การวิเคราะห์สภาพหรือปัญหาในท้องถิ่น การศึกษาข้อมูลเชิงวิชาการ การตัดสินใจ การเลือกแนวทางแก้ไข

35ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555



ปัญหาที่เหมาะสมกับตนเองและการฝึกทักษะภาษาไทย คณิตศาสตร์

 2. การเรียนการสอน น�าประสบการณ์ของผู้เรียนมาใช้ในการเรียนการสอน

 3. วิธีสอน ให้น�าวิธีสอนหลายวิธีมาใช้ให้เหมาะสมกับเนื้อหาสาระและผู้เรียน เช่น กระบวนการ

กลุ่ม การอภิปราย การเรียนรูด้้วยตนเอง การเรียนรูด้้วยการลงมือปฏิบัติจริง ฯลฯ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ปัญหาและ

ความต้องการของตนเองและท้องถิน่ ฝึกให้รูจ้กัคดิแก้ปัญหาและรูจั้กน�าไปใช้ให้เกดิประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั

 4. ให้มีการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสภาพหรือปัญหาตามหลักสูตรโดยเน้นกิจกรรมการ

รวมกลุ่มเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

 5. ผู้สอนท�าหน้าที่จัดกระบวนการเรียนการสอนในลักษณะที่ส่งเสริมและก่อให้เกิดสภาพที่ 

เอื้อต่อการเรียนรู้

2.1.6 เวลาเรียน ใช้เวลาเรียน ตลอดหลักสูตร 200 ชั่วโมง ระยะเวลาที่ใช้ในการจัดการเรียน

การสอน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน (ยกเว้น เขตการศึกษา 2 ใช้เวลาเรียน 224 ชั่วโมง)

2.1.7 การประเมินผลการเรียน 

 1. ประเมินผลก่อนเรียน เพื่อทราบพื้นฐานด้านต่างๆ ของผู้เรียน โดยใช้แบบทดสอบ

ก่อนเรียน

 2. ประเมินผลระหว่างเรียน เพื่อทราบความก้าวหน้าและเป็นข้อมูลในการแก้ไขปรับปรุง

การเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 3 ครั้ง

 3. ประเมินผลหลังเรียน เพื่อทราบผลสัมรฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

 4. ประเมินผลการปฏิบัติงานกลุ่ม โดยให้มีการปฏิบัติงานเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน

ชุมชนอย่างน้อย 1 ปัญหา

2.1.8 เกณฑ์การจบหลักสูตร 

ผู้ที่มีสิทธิ์รับประกาศนียบัตรตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน จะต้องผ่าน

เกณฑ์ดังต่อไปนี้

 1. ต้องมีเวลาเรียนไม่ต�่ากว่าร้อยละ 70 ของเวลาเรียนทั้งหมด

 2. ต้องผ่านการประเมินผลการเรียน ตามข้อ 2.1.7

2.2 อาสาสมัครเดินสอน ได้เริ่มด�าเนินการในปี 2517 อาสามัครเดินสอน หรือ “ครูเดินสอน” 

จะต้องเป็นผู้มีวุฒิตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และต้องผ่านการอบรมการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้น

พื้นฐาน อาสาสมัครจะได้เงินค่าตอบแทนตามวุฒิ อาสาสมัครเดินสอนจะต้องหากลุ่มผู้เรียนตามบ้าน กลุ่มละ

ไม่น้อยกว่า 30 คน ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนรุ่นหนึ่งๆ อาจมีผู้เรียนหลายกลุ่ม จากหลายหมู่บ้าน แต่เมื่อ

รวมผู้เรียนทุกกลุ่มแล้ว ต้องไม่น้อยกว่า 30 คน จึงถือเป็น 1 รุ่น ซึ่งจะต้องมีเวลาจัดการเรียนการสอนตลอด

หลักสูตร จ�านวน 200 ชั่วโมง ดังนั้นเมื่อมีผู้เรียนหลายกลุ่มกระจายอยู่ตามหมู่บ้านต่างๆ ในแต่ละวัน ครู

เดินสอนจะต้องเดินทางไปสอนผู้เรียนตามหมู่บ้าน กลุ่มละ 2 ชั่วโมง เมื่อหมู่บ้านใดไม่มีผู้เรียนแล้ว ครู

เดินสอนจะต้องย้ายไปจัดการเรียนการสอนในหมู่บ้านอื่นต่อไปในพ้ืนที่อ�าเภอหรือจังหวัดนั้นๆ ครูเดินสอน

นอกจากท�าหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่ผู้ไม่รู้หนังสือแล้ว ยังท�าหน้าที่ในการศึกษาและรวบรวม

ข้อมูลชุมชน ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียน ใช้ชีวิตร่วมกับชุมชนและร่วมกิจกรรม

ในชุมชน
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2.3 ผลการดำาเนินงาน พัฒนาหลักสูตรและจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบ

เบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากองค์การยูนิเซฟ ระหว่าง ปี 2523 – 2525 ท�าให้มีหลักสูตร 

แบบเรยีน สือ่ ท�าให้ผูเ้รยีนได้เรยีนรูใ้นสิง่ทีจ่�าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิชวีติ และมีผลตามมาหลาย

ประการ เช่น การท�างานร่วมกันของบุคลกร กศน.ที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และท�างานร่วมกับ

หน่วยงานอื่น จนเกิดเป็นเครือข่าย เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การพัฒนาการท�างานเพื่อจัดการศึกษา

ใหก้ับผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
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วัทนี  จันทร์โอกุล

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

ส�านักงาน กศน.

การรู้หนังสือ เป็นทักษะเบื้องต้นที่ส�าคัญที่สุดของชีวิต เพราะการรู้หนังสือ โดยเฉพาะการอ่าน 

การเขียน และการคิดค�านวณเบื้องต้นเป็นเครื่องมือส�าคัญในการช่วยให้บุคคลเข้าถึงความรู้ สามารถน�าไปใช้

ประโยชน์ในชวีติประจ�าวนั และใช้เป็นเคร่ืองมอืในการสือ่สารกบัผูอ้ืน่ ตลอดจนแสวงหาความรูเ้พือ่การพฒันา

คุณภาพชีวิตได้ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล ดังนั้น ทุกประเทศจึงให้ความส�าคัญเกี่ยว

กับการส่งเสริมการรู้หนังสือของประชาชนในประเทศ

การรู้หนังสือไทย หมายถึง ความสามารถในการสื่อสารโดยการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาไทย และ

คิดค�านวณเบื้องต้น ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันตามเกณฑ์ของหลักสูตรการรู้หนังสือไทย จ�านวน 

800 ค�า ของส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สือ่ หมายถงึ สิง่ใดกต็ามทีบ่รรจขุ้อมลูเพ่ือให้ผูส่้งและผูร้บัสามารถสือ่สารกนัได้ตรงตามวตัถปุระสงค์ 

เมื่อมีการน�าสื่อมาใช้ในการเรียนการสอน จึงเรียกว่า “สื่อการเรียนการสอน” (Instructional Media) ซึ่ง

หมายถึง สื่อที่บรรจุเนื้อหา หรือสาระการเรียนรู้ ที่ผู้สอน และผู้เรียนใช้เป็นเครื่องมือ ส�าหรับการเรียนรู้

ในเนื้อหาสาระที่ต้องการเรียนรู้

สื่อการเรียนการสอนที่น�ามาใช้ในการส่งเสริมการรู้หนังสือ มีหลายประเภท ตัวอย่าง เช่น  

1. สือ่ส่ิงพมิพ์ หมายถงึ หนงัสอืและเอกสารสิง่พมิพ์ต่างๆ ทีแ่สดงหรอืเรยีบเรยีงสาระความรูต่้างๆ 

โดยใช้ตวัหนงัสอื ทีเ่ป็นการเขยีนด้วยลายมอื หรอื พมิพ์ เช่น เอกสาร หนงัสอืเรยีน หนงัสอืนทิาน หนงัสอืพมิพ์ 

นิตยสาร วารสาร บันทึก รายงาน บัตรค�า ฯลฯ

2. สื่อเทคโนโลยี หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่ผลิตขึ้นใช้กับเครื่องมือโสตทัศนวัสดุ หรือเครื่องมือ

ท่ีเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ คือ สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer-Assisted 

Instruction) หมายถงึ คอมพวิเตอร์ท่ีช่วยในการถ่ายทอดโปรแกรมการสอน ซึง่อาจเป็นได้ทัง้คอมพวิเตอร์แบบ

ไมโครคอมพวิเตอร์ไปจนถงึเมนเฟรมคอมพวิเตอร์ CAI อาจเรยีกได้ในหลายชือ่ แต่มคีวามหมายเดยีวกนั เช่น

CAL (Computer-Assisted Learning) 

CAI (Computer-Aided Instruction)

CAL (Computer-Aided Learning) 

CALL (Computer Assisted Language Learning)

CBT (Computer Based Trainning) 

CBL (Computer Based Learning)

CBI (Computer Based Instruction)

CMI (Computer Managed Instruction)

การพัฒนาสื่อส�าหรับการส่งเสริมการรู้หนังสือ
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นอกจากนีส้ือ่เทคโนโลย ียงัหมายรวมถงึกระบวนการต่างๆ ทีเ่กีย่วกบัการน�าเทคโนโลยมีาประยุกต์

ใช้ในกระบวนการเรียนรู้ เช่น การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

3. สื่ออื่นๆ เป็นสื่อนอกเหนือจาก 2 ชนิด ที่กล่าวมาแล้ว ได้แก่

 3.1 บุคคล หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

สามารถถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้สู่ผู้อื่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น แพทย์ นักธุรกิจ เป็นต้น

 3.2 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และสภาพแวดล้อมของผู้

เรียน เช่น ปรากฏการณ์ ห้องปฏิบัติการ ต้นไม้ วัตถุธรรมชาติ เป็นต้น

 3.3 กจิกรรม/กระบวนการ หมายถงึ กจิกรรมหรอืกระบวนการทีค่รผููส้อนและผูเ้รยีนก�าหนด

ขึ้นเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ เช่น บทบาทสมมติ การสาธิต การจัดนิทรรศการ การท�าโครงการ 

เกม เพลง เป็นต้น

 3.4 วัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ หมายถึง วัสดุ ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อประกอบการเรียนรู้ รวม

ถงึสือ่ประเภทเครือ่งมอืและอปุกรณ์ท่ีจ�าเป็นต้องใช้ในการจดัการเรยีนการสอนและการปฏบิตักิารทดลองต่างๆ 

ตัวอย่างสื่อส�าหรับการส่งเสริมการรู้หนังสือ

แบบเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
หนังสือการ์ตูน แบบฝึกหัดเสริมทักษะ

หนังสือภาพ แผ่นภาพ โปสเตอร์

แหล่งการเรียนรู้
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แนวทางด�าเนินการสร้าง พัฒนาและใช้สื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการส่งเสริม

การรู้หนังสือ สามารถด�าเนินการได้ดังนี้

1. สถานศึกษา จัดท�าเองหรือรวมกลุ่มจัดท�าสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับการ

ส่งเสริมการรู้หนังสือ โดย

 1.1 จัดท�าบทเรียน หรือแบบฝึกทักษะในการส่งเสริมการรู้หนังสือ

 1.2 จัดท�าหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้มีกิจกรรมค้นคว้า ฝึกทักษะ และ

เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

2. พฒันาครใูห้มคีวามรูค้วามสามารถในการผลติ พัฒนา และใช้สือ่ฯ โดยครหูรอืบคุลากรทางการ

ศึกษาที่มีความสามารถ ด้านเทคนิค การผลิต พัฒนา และใช้ สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับ

การส่งเสริมการรู้หนังสือ

3. รวบรวม และแนะน�าแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างสื่อนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่ง

เสริมการรู้หนังสือ

4. ครูผลิต พัฒนา ทดลองใช้และปรับปรุงสื่อตามกระบวนการผลิตสื่อในการส่งเสริมการรู้หนังสือ

5. ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ด้านเนื้อหา เทคนิค และพิจารณาคุณภาพสื่อฯ ก่อนเผยแพร่

6. รวบรวม และแนะน�าแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาเพื่อเรียนรู้ หรือฝึกทักษะการรู้หนังสือ ผ่านเครือ

ข่ายต่างๆ

7. จดักจิกรรมการส่งเสรมิการรูห้นงัสือ โดยใช้สือ่นวตักรรม เทคโนโลยสีารสนเทศ และอืน่ๆ ตาม

ความเหมาะสม

8. ประเมินผลการผลิต พัฒนา และใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการส่งเสริม

การรู้หนังสือ
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9. รายงานผลการผลิต พัฒนา และการใช้สื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ

10. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ของส�านักงาน กศน.จังหวัด/กทม. และสถานศึกษา 

รวมทั้งส�าเนาสื่อลงวีดิทัศน์ และส�าเนาสื่อส่ง กศน.ต�าบล

ปัจจุบัน ส�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�านักงาน กศน.) 

ด�าเนินการส่งเสริมการรู้หนังสือหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย เช่น กลุ่มชนชายขอบ ชาวไทยภูเขา ชาวมอแกน 

แรงงานอพยพ ฯลฯ ซึ่งมีจ�านวนมากพอสมควร วิธีการสอนมีหลายวิธี โดยใช้สื่อเป็นองค์ประกอบในการ

เรียนการสอน การส่งเสริมการรู้หนังสือ ดังนี้

1 โดยครูชาวบ้าน จ่ายค่าตอบแทนให้ครูผู้สอนที่เป็นชาวบ้านให้รับผิดชอบสอนผู้ไม่รู้หนังสือ โดย

ใช้สื่อที่จัดท�าขึ้นตามหลักสูตรการรู้หนังสือไทย

2 โดยครอูาสาสมคัร กศน. สอนผูไ้ม่รูห้นงัสอืในพ้ืนทีจ่งัหวดัทีย่งัมีผูไ้ม่รูห้นงัสอืจ�านวนหนึง่ให้เป็น

ผู้รู้หนังสือต่อไป โดยใช้สื่อผสมแบบต่างๆ และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานของหลักสูตรการรู้หนังสือไทย

3 โดยกลุ่มอาสาสมัครในชุมชนเดียวกัน สอนในลักษณะการเรียนรู้ร่วมกัน หรือเพื่อนช่วยเพื่อน 

โดยใช้สื่อประกอบดังที่กล่าวมาแล้ว และให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

การส่งเสรมิการรูห้นงัสอืเป็นภารกจิส�าคญัของส�านกังาน กศน.ทีต้่องด�าเนนิการอย่างต่อเนือ่ง และ

จะต้องพัฒนารูปแบบ วิธีการให้เหมาะสมกับผู้เรียนและชุมชนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาประชาชนทุกเพศ ทุกวัย 

ทุกกลุ่มเป้าหมายในความรับผิดชอบ ให้มีทักษะในการคิด การรู้หนังสือเพื่อการสื่อสาร และเข้าถึงองค์ความรู้ 

และน�ามาใช้ในการพัฒนาตนเองให้เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศอย่างยั่งยืน

เอกสารอ้างอิง

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, ส�านักงาน. แนวทางการพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และการใช้

นวตักรรมในการจดัการเรยีนรู.้ [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก http://www.labschools.net/cur/resource1.doc. 

(วันที่ค้นข้อมูล 17 กรกฎาคม 2555)

วกิพิเีดยี สารานกุรมเสร.ี วธิสีบืค้นวสัดสุารสนเทศ. [ออนไลน์]. เข้าถงึได้จาก http://th.wikipedia.

org/wiki/การรู้หนังสือ. (วันที่ค้นข้อมูล 17 กรกฎาคม 2555)

ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, ส�านักงาน. การวิจัยแบบฝึกเสริมทักษะ

การอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียนภาษาไทยสำาหรับชาวไทยมุสลิมในกลุ่มวัยแรงงาน ในเขตพัฒนาพิเศษ

เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้. 2553. (เอกสารอัดส�าเนา)

________. หลักสูตรการรู้หนังสือไทย พุทธศักราช .... กรุงเทพมหานคร : ส�านักงาน 

กศน., 2555. (เอกสารอัดส�าเนา)
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การส่งเสริมการรู้หนังสือจากวิถีชีวิตของผู้เรียน

ชุลีพร  ผาตินินนาท

ผู้เชียวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา

ส�านักงาน กศน.

บนยอดเขาสูงในภาคเหนือของประเทศไทย เป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย 

เช่นชนเผ่ากระเหรี่ยง ลั้ว มูเซอ อีก้อ ม้ง ฯลฯ ซึ่งชนเผ่าเหล่านี้ได้อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยมาเป็นเวลา

ช้านาน รุ่นปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งเร่ร่อนไปตามไหล่เขาต่างๆ เพื่อหาพื้นที่ท�ามาหากิน เช่นท�าไร่ข้าว ข้าวโพด 

ถั่วเหลือง พืชผัก ฯลฯและในบางพื้นก็ปลูกฝิ่น จนน�ามาซึ่งปัญหาสังคมหลายปัญหา ซึ่งองค์พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงคิดค้นวิธีการที่จะหาพืชมาปลูกทดแทนการปลูกฝิ่นมาให้ชาวเขา และส่งเสริมชาวเขาให้

มีความรู้ด้วยการถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตร การบริหารจัดการและ การตลาด เพื่อให้เขามีอาชีพ มีรายได้ 

เพื่อเลี้ยงตัวเองและครอบครัวโดยไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมและประเทศชาติ ภายใต้ “โครงการหลวง” 

ปัจจุบันการพัฒนาพื้นที่สูงยังไม่สามารถพัฒนาได้มากนัก เช่น การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยังด�าเนินการได้ไม่ครอบคลุมทุกพื้น โดยเฉพาะการคมนาคม ในฤดูฝนการเดินทางโดยรถยนต์ไม่สามารถเดิน

ทางได้ หรือเดินทางได้ก็ไปด้วยความยากล�าบาก ส�าหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นการศึกษา สุขภาพอนามัย การรักษาสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และการประกอบอาชีพ ยังจะต้อง

มีการพัฒนาชาวเขาเหล่านั้น ในฐานะที่เขาเป็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญการปกครองแห่ง

ราชอาณาจักรไทย โดยเฉพาะการให้การศึกษานับว่ามีความจ�าเป็นอย่างยิ่ง ถ้าเขาไม่สามารถพูด อ่านเขียน
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ภาษาไทยได้การพัฒนาในด้านต่างๆ ก็ไม่สามารถพัฒนาต่อไปได้ ส�าหรับเด็ก และเยาวชนขณะนี้ได้รับการส่ง

เสรมิให้ได้รบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานในอตัราทีส่งูขึน้เมือ่เปรยีบกบัในอดตี ทัง้นีเ้นือ่งจากสมเดจ็พระเทพรตันราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้ทรงมีพระเมตตาให้จัดโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารมาตั้งแต่ 

ปี พ.ศ. 2539 ในพื้นที่จังหวัดน่าน แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ และตาก ซึ่งมี 3 หน่วยงานที่เป็นหน่วยหลัก

ในการจดัการศึกษาคอืหน่วยบัญชาการต�ารวจตระเวณชายแดน ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

จัดการศึกษาส�าหรับเด็ก และล�านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (ส�านักงาน 

กศน.) จัดการศึกษาส�าหรับเด็ก เยาวชนที่ไม่สามารถเข้าเรียนปกติได้เนื่องจากมีข้อจ�ากัดเรื่องการคมนาคม 

และผูใ้หญ่ทีเ่ป็นผูป้กครองหรอืชาวเขาทัว่ไปทีอ่าศยัในถิน่ทรุกนัดาร ได้มีการจดัการศกึษาโดยมีศนูย์การเรยีน

ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” เป็นแหล่งเรียนรู้และครูกศน. เป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้

การจัดการศึกษาส�าหรับชาวเขา เริ่มจัดในปี 2519 เพื่อให้ชาวเขาสามารถสื่อสารกับคนในเมืองได้ 

เป็นการจัดการศึกษาในรูปแบบของครูอาสาสมัครเดินสอน โดยเดินสอนไปในพื้นที่ต่างๆ ที่ชาวเขาอาศัยอยู่ 

จัดการเรยีนการสอนโดยบรูณาการกบัวถิชีวีติหรอืภารกจิประจ�าวนัของผูเ้รยีนเช่นผูเ้รยีนทีท่�าไร่กจ็ดัการเรยีน

การสอนในไร่ ถ้าผู้เรียนทอผ้าก็สอนในขณะที่ทอผ้า โดนน�าปัญหาจากการด�าเนินชีวิตมาเป็นบทเรียน เช่น

สขุภาพอนามยั กจ็ะมบีทเรยีนทีเ่กีย่วกบัการดแูลสขุภาพตนเอง ครอบครวั โรคทีเ่กดิขึน้ในชมุชนหรอืตวับคุคล 

เรือ่งประเทศไทยจะเรยีนเกีย่วกบัสถาบนัพระมหากษติัย์ ธงชาติไทย การอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้ม การท�ามาหากนิ 

เป็นต้น ครูอาสา กศน.จะเดินสอนกระทั่งชาวเขาสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ก็จะเคลื่อนย้ายไปยังหมู่บ้าน

อ่ืนต่อไป ระยะต่อมาครอูาสา กศน.จดัการเรยีนการสอนประจ�าทีใ่นหมูบ้่านและมกีารปลกูสร้างศนูย์การเรยีน

ขึ้นเรียกว่า “อาศรม” ซึ่งชาวบ้านร่วมมือกันสร้างเพื่อให้เป็นที่อยู่ของครูและใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการ

สอนด้วย ครูอาสา กศน.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จะมีอุดมการณ์ในการท�างาน เขาจะอยู่กับชาวบ้านเพื่อเรียนรู้

วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่ส�าคัญคือเป็นผู้เสียสละ เนื่องจากการท�างานในระยะแรก เขาจะ

ต้องเข้าหมู่บ้านซึ่งอยู่บนดอย ครูอาสา กศน.ต้องเดินเท้าเพื่อขึ้นดอยเนื่องจากไม่มีถนนส�าหรับรถยนต์ อย่าง

ดีที่สุดก็เดินทางโดยถมอเตอร์ไซด์ 

ต่อมาการจดัการศกึษาส�าหรบัคนบนดอยได้มีการเปลีย่นแปลงหลกัสตูรทีใ่ช้ในการจดัการเรยีนการ

สอน แต่ครูผู้สอนไม่ได้รับการฝึกอบรมก่อนปฏิบัติงาน ท�าให้การจัดการเรียนการสอนส�าหรับผู้ใหญ่ไม่เป็นไป

ตามเป้าหมายทีว่างไว้ ผูเ้รยีนชาวเขาทีเ่ป็นผูใ้หญ่ถกูทอดทิง้ และมักจะมีข้ออ้างจากครเูสมอว่าผูเ้รยีนไม่มเีวลา 

ผูเ้รยีนไม่สนใจ ผูเ้รยีนอายมุากเรยีนแล้วไม่รูจ้ะเอาไปท�าอะไร เหตุผลเหล่านีจ้งึเป็นข้ออ้างในการจดัการเรยีน

การสอน แต่เมือ่ศกึษาถงึปัญหาดงักล่าว จงึพบว่าครสูมยัใหม่ไม่สามารถจดัการเรยีนการสอนให้สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาและความต้องการของผูเ้รยีนและชมุชนได้ ครจูะจดักระบวนการเรยีนรู ้แบบบะหมีส่�าเรจ็รูป คอื
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ไม่มีการปรุงแต่งรสชาติให้เหมาะสมกับการกินของผู้เรียน จึงท�าให้เราพบว่าศูนย์การเรียนแต่ละแห่งมีผู้เรียน

ที่เป็นผู้ใหญ่มาเรียนเพียง 7-8 คน และมีผู้จบผ่านน้อย หรือไม่มีผู้จบเลย บางหมู่บ้านชาวเขาที่เป็นผู้ใหญ่

ไม่สามารถพูดภาษาไทยได้เลย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีรับสั่งกับผู้เขียนทุกครั้ง

ที่มีโอกาสเข้าเฝ้ารับเสด็จ ทรงมีพระราชด�ารัสว่า “ลองสอนฝึกอาชีพเป็นหลัก แล้วสอนภาษาไทยไปพร้อม

กับการฝึกอาชีพ ฉันว่าจะทำาให้เขารู้ภาษาไทยได้เร็วขึ้น” ผู้เขียนจึงน�าพระราชด�ารัสมาหารือกับท่าน 

ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ เพื่อจะพัฒนาครูที่อยู่ประจ�าศูนย์การเรียน โดยใช้วิธีการฝึกอบรมครูในพื้นที่ ชุมชน/

ครอบครัว โดยใช้ชุมชนเป็นฐานในการจัดกระบวนการเรียนรู้ และได้รับงบประมาณจากโครงการพระเมตตา

สมเด็จย่ามาสนับสนุนในการฝึกอบรมครู และเลือกพ้ืนที่อ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอนซ่ึงเป็นพ้ืนที่

ด�าเนินการ

ขั้นตอนแรกของการฝึกอบรมคือ การ

พัฒนาครูให้ความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในการ

ศึกษาข้อมูล และสภาพของชุมชนในด้านต่างๆ โดย

น�าครอูาสา ทัง้หมด 30 คนจากพืน้ทีท่รงงานสมเดจ็

พระเทพพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีของ

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน และครอูาสาจากอ�าเภอเวยีงป่าเป้า 

จังหวัดเชียงราย จ�านวน 6 คน เข้าหมู่บ้านผาแดง

ใต้ อ�าเภอแม่สะเรียง ไปกินนอนอยู่ 2 คืน 3 วัน ซึ่ง

หมู่บ้านนี้ การสื่อสารด้วยภาษาไทย จะมีเฉพาะเด็กที่

เรยีนในศนูย์การเรยีนฯเท่าน้ันทีพ่ดูภาษาไทยได้ ผู้ใหญ่

เกือบทั้งหมดไม่สามารถพูดภาษไทยได้เลย ดร.ทองอยู่ แก้วไทรฮะ จึงมอบให้ครูอาสาไปศึกษาข้อมูลชุมชน 

แบ่งเป็นกลุ่มๆละประมาณ 6 คน เข้าไปเรียนรู้วิถีชีวิตของชุมชนในด้านต่างๆ ได้ เช่น ด้านสุขภาพอนามัย 

การท�าไร่ สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ ในขณะที่ครูอาสาเข้าไปเรียนรู้ชุมชน ท�าให้เขาเข้าใจบริบทของ

ชาวเขายิ่งขึ้น และที่ส�าคัญคือการสื่อสารภาษาไทย ครูจะต้องมีความรู้ภาษาชนเผ่าจะท�าให้การสื่อสารเป็นไป

ด้วยดี ซึ่งจะท�าให้ชาวเขาสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆ ได้ เช่นสุขภาพอนามัย เขาจะสามารถ 

ส่ือสารกบัเจ้าหน้าทีอ่นามยัหรอืหมอทีใ่ห้การรกัษาได้ หลงัจากครอูาสาได้เรยีนรูช้มุชนแล้ว ได้น�าชาวบ้านมา

พูดคุยกันในเวลาภาคค�่า ซึ่งแต่ละคนที่มาไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เลย เราจึงให้ครูจัดกลุ่มชาวเขาเพื่อ

สื่อสารภาษาไทย โดยเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวชาวเขา เช่น การเรียกส่วนต่างๆ ของร่างกาย การเรียกผลไม้ที่อยู่

ด้านหน้า การนับเลข ฯลฯ ปรากฏว่าทั้งผู้เรียนและครูสนุกมาก จนมีชายหนุ่มชาวเขาคนหนึ่งต้องการเขียนชื่อ 

นามสกุลตัวเองเป็น จึงให้ครูเขียนเป็นตัวอย่างแล้วเขาเขียนตาม เขาสามารถเขียนได้ภายใน 10 นาที หลัง

จากการฝึกอบรมแล้วผู้เขียนก็ได้รายงานว่าครูอาสาแต่ละคนได้จัดกระบวนการเรียนรู้ และสร้างรูปแบบการ

เรยีนการสอนท่ีหลากหลาย จนกระทัง่ครอูาสาของอ�าเภอเวยีงป่าเป้า น�าไปปฏบิตัสิร้างกระบวนการเรยีนรูก้บั

กลุ่มเป้าหมายชนเผ่ามูเซอ จนสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ทั้งหมู่บ้าน และศึกษาต่อในระดับประถมศึกษา ใน

รูปแบบบูรณาการกับวิถีชีวิตของชนเผ่า ในรอบ 12 เดือน และได้รับรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมหลวงนราธิวาส

ราชนครินทร์ ในปี 2555

ข้ันตอนทีส่องการขยายผล ผู้เขยีนได้บทเรยีนจากการอบรมครใูนพืน้ทีอ่�าเภอแม่สะเรยีง จึงน�ามาใช้

อบรมครท่ีูอ�าเภออมก๋อย จงัหวดัเชยีงใหม่ ซ่ึงมปีระชากรชาวเขาทีไ่ม่สามารถสือ่สารภาษาไทยจ�านวนเป็นหมืน่ 

ผู้เขียนได้มีโอกาสลงไปอยู่ในพื้นที่บ้านสบลาน ซึ่งต้องใช้เวลาเดินทางจากตัวอ�าเภอประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

เพื่อไปดูการฝึกอาชีพทอผ้าของชาวบ้าน ที่โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีได้น�า
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โครงการพัฒนาสตรีอมก๋อย มีการพัฒนาใน 4 ด้านคือ การศึกษา สุขภาพ-อนามัย สิ่งแวดล้อม และการ

สร้างรายได้แก่ครัวเรือน โดยพระราชทานจักรเย็บผ้าให้แก่สมาชิกจ�านวน 30 หลัง แต่ชาวบ้านไม่สามารถ

สือ่สารภาษาไทยกบัวทิยากรได้ ซึง่เห็นได้จากการทีว่ทิยากรสัง่ให้ท�ากจิกรรมต่างๆ เขาไม่เข้าใจและไม่สามารถ

ปฏบิตัติามได้ เป็นต้น จงึได้ศกึษาสาเหตขุองปัญหาดงักล่าว และพบว่าครอูาสามทีกัษะในการจดักระบวนการ

เรียนรู้ภาษาไทยน้อย จึงท�าให้ผู้เรียน จบน้อย หรือไม่จบเลย

ครูอาสาพื้นที่สูง มีจ�านวน 250 คน ให้รับผิดชอบจัดการศึกษาในศูนย์การเรียนจ�านวนร้อยกว่าแห่ง 

หากตั้งเป้าหมายในปีแรกครู 1 คนต่อผู้เรียน 10-15 คน ก็จะบรรลุเป้าหมายได้ แต่ที่ส�าคัญคือครูจะด�าเนิน

การอย่างไร นี่คือปัญหาที่ใหญ่ จึงปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานใหม่ เพราะครูมีจ�านวนมาก หากจะใช้วิธี

การฝึกอบรมแบบเดียวกับอ�าเภอแม่สะเรียงคงจะล�าบาก แต่ก็ยังไม่ทิ้งแนวคิดเดิม คือได้มีการประชุมปฏิบัติ

การครนูเิทศก์พืน้ท่ีสงู (ครนิูเทศก์คอืครูอาสาทีท่�าหน้าทีเ่ป็นพีเ่ลีย้งครปูระจ�าศนูย์การเรยีนในทางวชิาการ และ

บริหารงานในศูนย์การเรียนโดยรับผิดชอบคนละ 3-4 หย่อมบ้าน) จ�านวน 20 คนของอ�าเภออมก๋อยก่อนเพื่อ

หาแนวร่วม ภายใต้กรอบ “การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ผู้เรียนเรียนหนังสือแบบไม่รู้ตัว” โดยครูอาสาใช้เวลา

ว่างจากการสอนเดก็ในศนูย์การเรยีน ไปสอนผูใ้หญ่ หรอืน�าเดก็ไปเรยีนรูพ้ร้อมกบัผูใ้หญ่กจ็ะได้ อกีรปูแบบหนึง่ 

การจัดให้มีการประชุมปฏิบัติการร่วมกับครูนิเทศก์เป้าหมายคือเพ่ือให้ครูนิเทศก์เข้าใจกระบวนการจัดการเรียนรู้

โดยไม่ยึดห้องเรียน ใช้สภาพต่างๆ ของชุมชนหรือการปฏิบัติภารกิจประจ�าวันของชาวบ้านเป็นห้องเรียน เช่น

ชาวบ้านท�าครัวท�าอาหารก็สอนภาษาไทยในครัวท�าอาหาร ท�าข้าวไร่ก็ใช้พื้นที่ท�าข้าวไร่เป็นห้องเรียน ทอผ้าก็ใช้

กระบวนการทอผ้าเป็นห้องเรยีน เป็นต้น ซึง่เริม่จากการสอนพดูภาษาไทยก่อน แล้วเขยีนเป็นค�าจากนัน้ก็อ่าน

เป็นค�าๆ ทีเ่ขยีน จากนัน้ให้ครนูเิทศก์กน็�าหลกัการทรงงานของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุารี

ในการพฒันาเดก็และเยาวชนในถิน่ทรุกนัดาร ใน 4 ด้านคอื การศกึษา สขุภาพอนามยั สิง่แวดล้อม-วฒันธรรม 

และการประกอบอาชีพ มาเป็นหลักการในการท�างานและร่วมกันวิเคราะห์ภารกิจของชุมชนให้ครอบคลุมทั้ง 

4 ด้านพร้อมท�าเป็นตัวอย่างให้ครูอาสาน�ากลับไปใช้ หรือพัฒนาให้เกิดความหลากหลาย ซึ่งการท�าแนวทาง

การจดักระบวนการเรยีนรูเ้ช่นนีเ้ดิมทีมมีานานแล้ว แต่ขาดความต่อเน่ือง เพราะไปยดึการจัดการเรยีนการสอน

จากสื่อที่มาจากส่วนกลางเท่านั้น ดังนั้น ครูควรพัฒนาสื่อเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนเอง เนื่องจากครู

รู้บริบทของพื้นที่ดี แต่ท�าอย่างไรให้ไปสู่เป้าประสงค์ดังกล่าว เมื่อปรับแนวคิดนี้กับครูนิเทศก์ ต่างเห็นตรงกันว่า

เป็นวิธีการจัดการเรียนการสอนที่ครูอาสาสามารถท�าได้และไม่เบื่อหน่ายส�าหรับผู้เรียน จึงให้ครูอาสาคิดด้วย

ตนเอง 

การจดัการศกึษาเพือ่การเรยีนรูภ้าษาไทยส�าหรบัชาวเขาส�าหรบัครอูาสาบนพ้ืนทีส่งู คงประสบความ

ส�าเรจ็ได้ ถ้าครรููจ้กัน�ากจิกรรมต่างๆ ท่ีหน่วยงานมาสนับสนุนในหมู่บ้านไม่ว่าจะสุขภาพอนามัย หรอืการจดัการ

ความรู้โครงการหลวง หรือหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ หรือการฝึกอาชีพเพื่อการเสริมรายได้ มาเป็นกรอบในการ

จดัการเรยีนการสอน ปัญหาผูไ้ม่รูห้นงัสอืกจ็ะค่อยๆ หมดไป และทีส่�าคัญคือการได้สนองงานตามพระราชด�าริ

ที่จะเสริมสร้างให้ชาวเขาอยู่ในประเทศไทยอย่างมีคุณภาพ 

45ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 กันยายน 2555



รอดียะห์ สาแลงบิง

ครูอาสาสมัครประจ�าปอเนาะ กศน.อ�าเภอยะรัง

เมื่อวันที่ 8 กันยายน ของทุกปีมาถึง ท�าให้ ชาว กศน.ต่างนึกถึงภารกิจการรู้หนังสือ ซึ่งเป็นงาน

หลักของ กศน. ท่ีได้ด�าเนินการมาก่อนก่อตั้งเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน และภารกิจการรู้หนังสือของ 

กศน. ยังด�าเนินการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันนี้ การจัดกิจกรรมการส่งเสริมการรู้หนังสือของ กศน.อ�าเภอ

ยะรงั จังหวดัปัตตาน ีเป็นการจัดกจิกรรมการเรียนรูใ้ห้กบัผูเ้รยีนและ ประชาชนทัว่ไปให้ มนีิสัย ใฝ่รู ้ใฝ่เรียน

รักการอ่าน การรู้หนังสือ คือความสามารถที่เข้าใจภาษาในระดับที่เหมาะกับการติดต่อสื่อสาร และสามารถ

น�าไปปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ส�าหรับการรู้หนังสือนั้นยังรวมถึงพื้นฐานความรู้ทางตัวเลข มีบาง

คน อ่านหนังสือที่เป็นตัวอักษรไม่ได้ แต่สามารถอ่านตัวเลขได้ และบางคนเคยเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ 

โดยที่ไม่รู้หนังสือมาก่อน แต่จะอาศัยการออกเสียง รูปภาพและส่วนประกอบกราฟิกในรูปแบบของดิจิทัล ซึ่ง

จะเห็นได้ว่า คนที่ไม่สามารถอ่านออก เขียนได้ แต่ก็สามารถเรียนรู้ได้จากวิธีการที่หลากหลาย ตามหลักการ

ของการรูห้นงัสอื การรูห้นงัสอืนัน้ยงัสามารถแบ่งตามความช�านาญของการอ่านและเขยีน ในด้านต่างๆ เช่น

เกีย่วกับวัฒนธรรม การเมอืง และประวตัศิาสตร์ ในปัจจุบนั เราได้ให้ความส�าคญักบัจัดการศกึษาเพือ่ส่งเสรมิ

การรู้หนังสือมากขึ้น โดย เน้นจัดการศึกษาที่ท�าให้ประชาชน มีความรู้ ความสามารถตามวัย และส่งผลให้

เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การเรียนรู้ภาษา คือ การสร้างประสบการณ์ของผู้เรียนสามารถท�าได้ตลอดเวลา 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.ยะรัง
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ไมเ่ฉพาะเรียนในชั้นเรียน เรียนในต�ารา หรือเรียนแบบท่องจ�า การรู้หนังสือเป็นทักษะที่จ�าเป็นอย่างยิ่งต่อ

การศกึษาหาความรู ้และพฒันาคณุภาพชวีติ ซึง่นอกจากจะท�าให้เกดิความรูแ้ล้ว ยงัก่อให้เกดิความสนกุสนาน

เพลิดเพลิน และส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ท�าให้เกิดแนวคิดเมื่อรู้หนังสือมากขึ้น รวมถึงการน�า

ไปใช้ในชีวิตประจ�าวัน การส่งเสริมการรู้หนังสือจึงเป็นหัวใจของการศึกษา และเป็นเครื่องมือในการแสวงหา

ความรู้เรื่องต่างๆ ที่ดี 

จากการประเมนิผลการเรยีนของผูเ้รยีนเกีย่วกบัการอ่านพบว่า ปัญหาทีส่�าคญัในการอ่านของผูเ้รยีน 

คือ อ่านแล้วจับใจความส�าคัญไม่ได้ ไม่สามารถสรุปประเด็นได้ ไม่สามารถแยกความรู้ ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น 

ไม่สามารถแยกใจความส�าคญัหลกักบัใจความรองได้ ท�าให้ไม่ได้รบัประโยชน์จากการอ่านเท่าทีค่วร ทัง้ยงัเป็น

ปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนรู้และการศึกษาวิชาต่างๆ การอ่านมีหลายรูปแบบ คือ อ่านเพื่อความรู้ อ่านเพื่อ

เป็นแนวความคดิ หรอื อ่านเพือ่วเิคราะห์  อ่านเพือ่ความบนัเทงิ และการอ่านเพือ่ใช้เวลาว่างให้เกดิประโยชน์  

เม่ืออ่านแล้วจะต้องตกผลึกทางความคดิ ซึง่การตกผลกึทางความคดินัน้ มาจากการน�าข้อมลูทีศ่กึษาเรยีนรูม้า

คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่าสกัดออกมาเป็นข้อความ และความรู้ความเข้าใจ ของผู้อ่านเอง ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถสื่อสารกับผู้ที่สนใจในข้อมูลนั้นๆ ได้ การอ่าน จึงมีความส�าคัญมาก จะสังเกตได้จากคนที่เก่งๆ 

ที่สามารถจ�าสูตรต่างๆ ที่ยากได้ ก็เกิดจากกการอ่าน การรู้หนังสือ แล้วน�าไปสู่การจดจ�าได้ง่ายขึ้น

ดังนั้น กศน.อ�าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จึงจ�าเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ในรูปแบบ

ของห้องสมดุประชาชน ทีอ่่านหนงัสอืประจ�าหมูบ้่าน ศนูย์สารนเิทศทางวชิาการ ให้ประชาชนได้มโีอกาสอ่าน

หนังสือ และได้ทราบความเคล่ือนไหวใหม่ๆ ทางวิชาการ และจัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิทยาการและ

เทคโนโลยใีหม่ๆ ให้สอดคล้องกบัความต้องการของประชาชน ส�าหรบัการสอนให้ประชาชนรูห้นงัสอืนัน้ กศน.

อ�าเภอยะรัง เน้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของผู้เรียนเป็นหลัก เช่นผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือ ตลอดจน

เด็กท่ีเรียนอยู่ในโรงเรียน กิจกรรมที่ใช้ได้ผลคือการฝึกอาชีพหรือวิชาชีพเป็นหลัก และสอดแทรกการสอน

ภาษาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ�าวันของผู้เรียน ท�าให้ ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาด้วยตัวของเขาเอง และมี

ความรูเ้ก่ียวกบัการประกอบอาชพี และยงัท�าให้รูจ้กัชาตภิมูขิองตน เข้าใจเพือ่นบ้านและสงัคมของตน มีความ

ภาคภูมิใจในศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบรรพบุรุษได้สร้างขึ้นไว้ รู้จักความละเอียดประณีตของศีลธรรม และความ

สวยงามของศิลปกรรม จึงจะนับว่าเป็นคนโดยสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้ นอกจากการปลูกฝัง สั่งสอนให้รู้จักตั้งแต่

ยังเล็กแล้ว ยังจ�าเป็นจะต้องจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้เห็น ได้ฟัง ได้มีประสบการณ์ด้วยตนเอง และจัดการศึกษา

ต่อเนื่อง ในรูปแบบของการจัดบรรยาย อภิปราย ทัศนศึกษา นิทรรศการ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การ

ส่งเสริมฟื้นฟูขนบธรรมเนียมที่ดีเหล่านี้ จะช่วยสนองความต้องการในด้านจิตใจของประชาชนในพื้นที่อ�าเภอ

ยะรังได้มากตามความต้องการและความสนใจที่จะเรียนรู้

ดงันัน้การจดัการศกึษาส�าหรบัผูไ้ม่รูห้นงัสอืจ�าเป็นจะต้องมเีทคนคิการสอน เพือ่ให้การจดัการเรยีน

การสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเทคนิคการสอนผู้ไม่รู้หนังสือมีดังนี้

เทคนิคการสอนผู้ไม่รู้หนังสือ 5 ขั้นตอน 

1. สอนการฟังก่อน จดุมุง่หมายเพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถจดจ�าเสยีงต้นแบบของคร ูซึง่ครจูะออกเสยีง

ชัดเจนและผู้เรียนจะรู้สึกคุ้นหูและสามารถจับเสียงหรือถ้อยค�าที่พูดได้ ยกตัวอย่างชื่อที่ควรให้ผู้เรียนหัด

ฟังก่อน คือ ชื่อของครู และมารยาทต่างๆ เช่น สวัสดี ขอโทษ ขอบคุณ หรือสอนค�าศัพท์พื้นฐานในชีวิต

ประจ�าวัน เช่น นั่ง ยืน เดิน หยุด วิ่ง สมุด ดินสอ หรือถ้าครูมีความสามารถในการแต่งเพลงก็อาจแต่ง

เป็นเพลง หรือน�าเพลงเกี่ยวกับค�าว่า สวัสดี ครูร้องให้ฟังก่อน ต่อมาจึงสอนให้พูด/ร้องเพลง
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2. สอนฝึกหดัพดู ต้องให้เวลาแก่ผูเ้รยีนในการฟังเสยีงต้นแบบจากครมูากพอ เพ่ือให้ผูเ้รยีนสามารถ

เลียนแบบเสียงและสามารถเปล่งเสียงเป็นค�าพูดออกมาได้ เช่นสอน มารยาทต่างๆ สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ 

ครูอาจน�าเพลง/แต่งเพลงให้ผู้เรียนร้องตาม ท�าให้ผู้เรียนจดจดจ�าพูดและสามารถเปล่งเสียงพูด/ร้องออกมา

ตามครูได้

3. สอนให้หัดอ่าน เป็นทักษะที่ค่อนข้างยาก ต้องค่อยๆ ฝึกอย่างเป็นระบบ และเป็นขั้นตอน คือ

 1) แนะน�าตัวอักษร/พยัญชนะก่อน 44 ตัวอักษร ไม่ต้องสอนวันเดียว แบ่งสอนวันละ 3-5 ตัว 

ดูที่ความพร้อม ของผู้เรียน แล้วครูอ่านให้ฟังก่อน 2-3 ครั้ง หลังจากนั้นให้ผู้เรียนอ่านพร้อมกับครูทั้งชั้นจน

มั่นใจว่าเด็ก/ผู้ใหญ่สามารถอ่านได้ แล้วขออาสาสมัคร 2-3 คน ออกมาอ่านพร้อมกับครูหน้าห้อง 2-3 ครั้ง 

หลังจากนั้นให้เด็ก/ผู้ใหญ่อ่านทีละคน อ่านจนครบ 44 ตัว ครูอาจใช้วิธีสอนแบบไม่เรียงตัวตั้งแต่ ก ถึง ฮ 

เพื่อทดสอบว่าผู้เรียนเข้าใจตัวอักษรจริงๆ โดยใช้วิธีสุ่มแต่ละตัวอักษรเพื่อให้ผู้เรียนออกเสียง ถ้าผู้เรียนออก

เสียงถูกต้องถือว่าผู้เรียนสามารถอ่านตัวอักษรได้

 2) แนะน�าการอ่านเป็นค�า อาจใช้วิธีอ่านเป็นค�าสอนก่อน เช่น ค�าว่า นก งู หมู ปลา ไก่ 

เป็ด แล้วจึงสอนตัวพยัญชนะ ก็ได้ วิธีสอนชนิดนี้เหมาะส�าหรับผู้ใหญ่

 3) แนะน�าการอ่านเป็นประโยค และอ่านเป็นเรื่อง ตามล�าดับ เพื่อฝึกทักษะในการอ่าน

เพิ่มขึ้น

 4) ฝึกเขยีน การเขยีนควรสอนเม่ือผูเ้รยีนมีความพร้อมในการฟังพูดอ่านได้อย่างคล่องแคล่ว

ก่อน จึงเริ่มสอนทักษะการเขียน เพราะทักษะการเขียนเป็นเรื่องยาก โดยเริ่มต้นฝึกเขียนจากพยัญชนะก่อน 

ตามด้วย สระ และวรรณยุกต์ หรือจะเริ่มฝึกเขียนจากค�าก่อนอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ ถ้าเป็นผู้ใหญ่ควรเริ่ม

ฝึกเขียนจากค�าก่อนเพราะผู้ใหญ่จะชอบที่จะเรียนรู้อย่างมีความหมาย ต่อจากนั้นก็สอนให้เขียนเป็นประโยค 

และเขียนเป็นเรื่องราว

 5) สอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เป็นหัวใจของการรู้หนังสือ นั่นหมายถึงผู้เรียน 

สามารถเข้าใจเรื่องราวที่ฟัง พูด อ่าน และเขียนได้เป็นอย่างดีจึงจะสามารถเข้าใจความหมาย ของค�า และ 

จับใจความส�าคญัของเรือ่งราว รูจ้กัถามรูจ้กัตอบ รูจ้กัวเิคราะห์/สงัเคราะห์ รูจ้กัตีความหมายของเรือ่ง และ

สามารถประเมินคุณค่าของเรื่องได้

เทคนคิการจดัการศึกษาส�าหรบัผูไ้ม่รูห้นงัสอื ยงัมีอกีมากมาย และหลายพืน้ทีท่ีจ่ะต้องจดัการศกึษา 

ให้กบัผูไ้ม่รูห้นังสือ ภารกจิงานส่งเสรมิการรูห้นงัสอืกน็บัวนัจะท�ายากมากขึน้เป็นล�าดบั เนือ่งจากกลุม่เป้าหมาย

เป็นกลุ่มที่เข้าถึงยาก เช่น ชาวไทยภูเขา ชาวเล กลุ่มแรงงาน ฯลฯ แต่ถึงอย่างไร งานการส่งเสริมการรู้

หนังสือเป็นภารกิจหลักที่ กศน.ให้ความส�าคัญ และพยายามเข้าถึง และเพิ่มจ�านวนผู้รู้หนังสือขึ้นเป็นล�าดับ 

จนกระทั่งปลอดผู้ไม่รู้หนังสือ งานการส่งเสริมการรู้หนังสือ จึงมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกช่วงอายุเพ่ือน�าไปสู่

การศึกษาตลอดชีวิต ซึ่งจะท�าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเอง พัฒนาสังคมให้ดียิ่งขึ้น
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