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ป�ที ่2 ของ Access School 
ป� 2564 เป�นป�ที่เราปรบัตวัและเรียนรู�ที่จะอยู�กบัโควิด-19 ใน “ความปกติใหม�” สถานการณ�
การแพร�ระบาดของไวรสัอย�างต�อเนื่องส�งผลให�กิจกรรมส�วนใหญ�ที่วางแผนไว�และการ
พฒันาศกัยภาพขององค�กรภาคประชาสังคมในป�ที่ 2 ได�ถูกปรบัเปลี่ยนรปูแบบ เลื่อนระยะ
เวลาออกไป หรือดาํเนินขึ้นบนพื้นที่ออนไลน� แม�การเปลี่ยนแปลงดงักล�าวทาํให�พบความ
ท�าทายหลายประการ แต�ก็นับเป�นบทเรียนที่เอื้อให�องค�กรภาคประชาสังคมได�พฒันาทกัษะ
และศกัยภาพในการบริหารโครงการ และมีความพร�อมสาํหรบัการทาํงานพฒันาคุณภาพ
การศึกษาท�ามกลางความไม�แน�นอนอื่น ๆ ในอนาคต  

เมื่อการเดินทางและการพบปะกันมีข�อจาํกัด พื้นที่ออนไลน�เป�นช�องทางสาํคัญที่โครงการ
Access School ใช�ในการสื่อสาร ติดตาม และรักษาความสัมพันธ�ระหว�างเครือข�ายคณะ
ทาํงานและผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย มีการจัดประชุมทบทวนผลการดาํเนินงานประจาํป�ในรปูแบบ
ออนไลน� รวมถึงการประชุมคณะที่ปรึกษาโครงการ การประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ การอบรมด�านเทคนิคการสื่อสารและการติดตามและประเมินผล โครงการยังสร�าง
ความร�วมมือกับสื่ออย�าง Urban Creature และ Thai PBS และจัดไลฟ�เสวนาบนแอปพลิเคชัน่
Clubhouse ในหัวข�อ “ทาํไมโรงเรียนขนาดเล็กถึงสาํคัญ?” ร�วมกับเพจ “วันนี้… สรปุมา” 
ซ่ึงเป�นการนาํประเด็นโรงเรียนขนาดเล็กและสิทธใินการศึกษา เข�าสู�สื่อสังคมออนไลน�ใหม�ที่
กาํลังเป�นที่นิยม และมีผู�รับฟ�งที่ตื่นตัวในประเด็นสังคม-การเมืองต�าง ๆ ติดตามอยู�อย�างมาก
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ฉบับที่  2  |  ป�  2564

FULLACCESS
ฟูลแอ็คเซส จดหมายข�าวโครงการแอ็คเซส สคูล (Access School)

ชุมชนสร�างโรงเรียน โรงเรียนสร�างชุมชน

ไฮไลท�ประจาํฉบับ

มองป�ที่ 2 ของ Access School ผ�านตัวเลข

ทาํไมโรงเรียนขนาดเล็กถึงสาํคัญ?

ใครคือเจ�าของโรงเรียน?  
เรื่องราวแห�งการเปลี่ยนแปลงจาก
โรงเรียนบ�านนาฝายเหล�าหุ�ง มหาสารคาม 

โรงเรียนขนาดเล็กที่เอาชนะการยุบควบรวม
บอกอะไรเราเรื่องความสัมพันธ�ระหว�าง
โรงเรียนและชุมชน?

ติดตามเรา

ทมีงานภาคประชาสงัคมภายใต�โครงการ Access School ร�วมการอบรม
เชงิปฏบิตักิาร “เครอืข�ายประชาสงัคมก�าวไกล เข�าใจบรหิารโครงการอย�าง
มอือาชพี” เมือ่ 3-4 เมษายน 2564
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https://twitter.com/ActionAidThai
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ในช�วงที่มาตรการควบคุมโรคผ�อนคลายลง เมื่อเดือนมีนาคม 2564
โครงการได�เข�าพบคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช�วยว�าการ
กระทรวงศึกษาธกิาร (รักษาการ รมว.ศธ.) คุณภูมิสรรค� เสนีวงศ� ณ
อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทาํงานยุทธศาสตร�และนโยบาย
รมช.ศธ เพื่อแนะนาํโครงการและประสานความร�วมมือระหว�างเครือข�าย
และกระทรวงศึกษาธกิาร เพื่อเป�นทางออกและทางเลือกในการพัฒนา
โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม�ต�องการถูกยุบ ให�อยู�คู�ชุมชน และคุ�มครองสิทธใิน
การเข�าถึงการศึกษาของเด็กทุกคน ต�อมาในเดือนเมษายน โครงการ
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เครือข�ายประชาสังคมก�าวไกล เข�าใจ
บริหารโครงการอย�างมืออาชีพ” เพื่อให�ภาคีคณะทาํงานโครงการ
ซ่ึงประกอบด�วย มูลนิธแิอ็คชัน่เอด ประเทศไทย สมาคมไทบ�าน สมาคม
สภาการศึกษาทางเลือกไทย สมาคมผู�บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.
น�าน เขต 1 สภาพัฒนาการศึกษากาฬสินธุ� และเครือข�ายโรงเรียนนอก
กะลา (ภาคกลาง) เพิ่มพูนความรู�แนวทางปฏิบัติงานของโครงการที่
สนับสนุนโดยสหภาพยุโรป และทักษะการบริหารจัดการโครงการร�วม
กันผ�านหัวข�อ อาทิ การสะท�อนผลการดาํเนินงานในป�ที่ 1 ข�อตกลงและ
แผนด�านการเงิน การทบทวนข�อเสนอทุนโครงการย�อย การเล�าข�าวและ
เรื่องเชิงสารคดี และการสร�างรับรู�

Access School ได�สร�างความร�วมมือต�อเนื่องกบัหน�วยงานและ
มหาวิทยาลยัท�องถิน่ เช�น มหาวิทยาลยัราชภฏัหมู�บ�านจอมบงึ จ.ราชบรุี
ในเรือ่งการจดัทาํงานวิจยัความก�าวหน�าของโมเดลโรงเรยีนขนาดเล็ก
และการขบัเคลื่อนเป�าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยนืข�อที ่4 การศกึษาคณุภาพ,
ข�อ 1 การขจดัความยากจน, ข�อ 5 ความเท�าเทยีมทางเพศ
และข�อ 10 การลดความเหลื่อมลํา้ ในขณะเดยีวกนัทีภ่าคอีสาน องค�การ
บรหิารส�วนจงัหวดัมหาสารคามได�ให�ความร�วมมือกบัโครงการในการ
ขยายผลโมเดลโรงเรยีนขนาดเล็ก โครงการยงัร�วมวางแผนดาํเนิน
กจิกรรมนกัศกึษาฝ�กประสบการณ�ตามแนวทาง Active Learning รุ�นที ่1
กบัคณะศกึษาศาสตร�และนวตักรรมการศกึษา มหาวิทยาลยักาฬสินธุ� ที่
จะเริม่ต�นในเดอืนมกราคม 2565 ไปจนจบภาคการศกึษาที ่1/2565

เมื่อมองสะท�อนถึงการทาํงานในป�ที่ 2 โครงการ Access School เห็น
ผลที่น�าพอใจด�านการพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการ
โครงการและศักยภาพขององค�กรภาคประชาสังคม เจ�าหน�าที่แต�ละ
องค�กรได�ปรับใช�ทักษะได�ที่รับจากการอบรมต�าง ๆ ในการดาํเนินงาน
ทัง้ในฐานะขององค�กรและบุคลากรทางการศึกษา พวกเขายังมีความ
มัน่ใจเพิ่มขึ้น สามารถทาํงานอย�างเป�นระบบและเชื่อมโยงกันอย�างเป�น
เครือข�าย โครงการจึงหวังเป�นอย�างยิ่งว�าภาพของการต�อยอดทักษะ
ความร�วมมือ และพลังความมุ�งมัน่จะคงอยู�ต�อไป และมีแต�จะเพิ่มพูนขึ้น
เรื่อย ๆ เพื่อให�โรงเรียนเป�นของผู�เรียนและชุมชน และสร�างแนวทางใน
การปฏิรปูการศึกษาไทยอย�างเป�นรปูธรรม

มองป�ที ่2 ผ�านตวัเลข
ขยายความร�วมมอืกบั
โรงเรยีนในพืน้ทีเ่ป�าหมาย 
รวม 
(จากเป�าหมาย 400 โรงเรยีน
ตลอด 4 ป�) โดยม ี40 โรงใน
ภาคกลาง 60 ในภาคเหนอื 
และ 62 ในภาคอสีาน

162 โรงเรยีน

เดก็                               โดยร�อยละ 47.95 หรอื 9,892 เป�นเดก็หญงิ
ในชมุชนกลุ�มเปราะบางและชายขอบ ได�เรยีนในโรงเรยีนทีส่อนด�วย
แนวทาง Active Learning และมคีณะกรรมการสถานศกึษาทีม่บีทบาท
แขง็แกร�ง (ซ่ึงร�อยละ 98.03 ของคณะกรรมการสถานศกึษาทีม่สี�วน
ร�วมอย�างต�อเนือ่งเป�นผู�หญงิ)

20,631 คน

จากการสาํรวจโรงเรยีนขนาด
เลก็
มคีณะกรรมการสถานศกึษาที่
สนบัสนนุแนวทางการเรยีนการ
สอนแบบ Active Learning และมี
ปฏสิมัพนัธ�กบัชมุชนและเจ�าหน�าที่
รฐัท�องถิน่อย�างสมํา่เสมอ

ร�อยละ 90.91
16 โรงเรยีนพบความเสีย่งของ
การยบุโรงเรยีน แต� 11 โรงเรยีน
(                       ) สามารถสร�าง
ความร�วมมอืกบัเจ�าหน�าทีร่ฐั
ท�องถิน่เพือ่ไม�ให�โรงเรยีนถกูป�ด 

68.75%

ประสานงานร�วมกบัโครงการอยีรูบัมอืโควดิ จดัส�งผลติภณัฑ�
ทาํความสะอาดและสขุอนามยัให�แก� 180 โรงเรยีนขนาดเลก็และกลาง
ในพืน้ที ่8 จงัหวดัภายใต�โครงการ (ราชบรุ ีนครปฐม สพุรรณบรุี
สมทุรสงคราม น�าน กาฬสนิธุ� ร�อยเอด็ และมหาสารคาม) โดยสิง่ของ
เข�าถงึนกัเรยีนกว�า 22,750 คน

ศกัยภาพขององค�กรภาคประชา
สงัคม 5 องค�กรภายใต�โครงการ
เพิม่ขึน้โดยเฉลีย่ 
โดยเป�นศกัยภาพด�านการทาํงาน
บนฐานสทิธมินษุยชน (HRBA) 
การบรหิารจดัการและการประเมนิ
ผล การสือ่สาร และการเงนิ

18.34%

คร ู                      และผู�อาํนวยการโรงเรยีน                   ในจงัหวดั
น�าน ได�รบัเลอืกเป�นผู�ทีม่วีธิปีฏบิตัทิีเ่ป�นเลศิ (Best Practice) ที่
ออกแบบการเรยีนการสอนด�วยนวตักรรมเครือ่งมอืสอนคดิ โดยจะ
สามารถหนนุเสรมิการขยายผลนวตักรรม เป�นโค�ชให�แก�โรงเรยีนอืน่
และเผยแพร�ผลสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้กบัผู�เรยีนให�สาธารณะรบัรู� 

26 ท�าน 4 ท�าน

ซ�าย: ทมีงาน Access School เข�าพบคณุหญงิกลัยา โสภณพนชิ รฐัมนตรชี�วยว�าการ
กระทรวงศกึษาธกิาร (รกัษาการ รมว.ศธ.) และคณะ เมือ่ 22 มนีาคม 2564
ขวา: การประชมุสร�างความร�วมมอืกจิกรรมนกัศกึษาฝ�กประสบการณ� กบัคณะศกึษา
ศาสตร�และนวตักรรมการศกึษา มหาวทิยาลยักาฬสนิธุ� เมือ่ 19 พฤศจกิายน 2564 



ในช�วงป� 2564 แอปพลิเคชัน่สื่อสังคมออนไลน�ที่ได�รับความสนใจมาก
ที่สุดในประเทศไทยคงหนีไม�พ�น Clubhouse ซ่ึงเป�นพื้นที่ที่เป�ดให�ผู�ใช�
งานเป�ดห�องพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคม การเมือง
และความสนใจอื่น ๆ ในช�วงเวลาที่กิจกรรมพบปะกันถูกจาํกัดเนื่องมา
จากการแพร�ระบาดของโควิด-19

เมื่อ 21 กรกฎาคม 2564 โครงการ Access School ร�วมกับเพจ “วันนี้
สรปุ... มา” จึงเป�ดห�องพูดคุยประเด็น “ทาํไมโรงเรียนขนาดเล็กถึง
สาํคัญ?” ทาง Clubhouse เพื่อตีแผ�ประเด็นโรงเรียนขนาดเล็กใน
ประเทศไทยนับตัง้แต�อดีต เส�นทางนโยบายของรัฐ ผลกระทบที่เกิดขึ้น
และข�อเสนอแนะในบริบทโลกป�จจุบัน การเสวนาได�รับเกียรติจาก
วิทยากร ดร.จุฬากรณ� มาเสถียรวงศ� ผู�อาํนวยการสถาบันรามจิตติ
คณะที่ปรึกษาโครงการ และเทวินฏฐ� อัครศิลาชัย เลขาธกิารสมาคมสภา
การศึกษาทางเลือกไทย และมีสรปุประเด็นที่น�าสนใจ ดังนี้ 

ในป� 2563 โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมี 29,642
แห�ง เป�นโรงเรียนขนาดเล็ก 14,976 (50.5%) 
โรงเรียนขนาดเล็ก 7,214 แห�งอยู�ในภาคอีสาน 3,550 ใน
ภาคเหนือ 2,548 ในภาคกลาง และ 1,664 ในภาคใต� 
ในช�วงทศวรรษทีผ่�านมา จาํนวนโรงเรยีนขนาดเลก็เพิม่ขึน้มา
โดยตลอด โดยมเีหตผุลหลกั 2 ประการ คอื เลก็โดย
ธรรมชาตจิากอตัราการเกดิทีน่�อยลง และสอง เลก็โดยการ
บรหิารจดัการ หมายถงึ โรงเรยีนในเมอืงหรอืชมุชนขนาด
ใหญ�มงีบประมาณต�อหัวมากกว�า มคีรคูรบชัน้เนือ่งจาก
สดัส�วนนกัเรยีน-ครทูีส่พฐ. กาํหนด มกีารพฒันาโครงสร�าง

สิ่งที่ต�องรู�เมื่อคุยกันเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก 
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ทาํไมโรงเรียนขนาดเล็กถึงสาํคัญ?

เหตุผลของนโยบายที่ยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทัง้
ทางตรงและอ�อม มีผลมาจากข�อเสนอของธนาคารโลก ซ่ึง
ได�แสดงถึง “ความไม�คุ�มทุน” ของการจัดการโรงเรียน
ขนาดเล็ก และความเชื่อที่ว�าคุณภาพของเด็กมาจากความ
ครบถ�วนด�านกายภาพและทรัพยากร ส�งผลให�เกิดแนว
นโยบายเรียนรวมหรือควบรวมกับโรงเรียนหลักที่เป�น
โรงเรียนแม�เหล็ก หรือโรงเรียนคุณภาพประจาํชุมชน 

สถาบันรามจิตติเก็บข�อมูลเรื่องเด็กที่หลุดออกจากระบบการ
ศึกษา พบว�าเด็กที่โรงเรียนอยู�ไกลบ�าน โดยเฉพาะใน
สถานการณ�โควิด กลับมาโรงเรียนยากขึ้นเมื่อเป�ดเทอมป�
2564 ส�งผลให�พวกเขาหลุดออกนอกระบบ อีกหนึ่งงาน
วิจัยที่ร�วมทาํกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
(กสศ.) ชี้ว�า ในกลุ�มเด็กอาชีวะ แม�กสศ. จะให�ทุนในการเรียน
จนจบ แต�พบความสัมพันธ�ระหว�างบ�านที่อยู�ห�างโรงเรียน
ระยะทางตัง้แต� 20 กิโลเมตรขึ้นไป ว�าทาํให�มีแนวโน�มเด็กไม�
ไปโรงเรียน และหลุดออกนอกระบบโดยอัตโนมัติ เด็กจะให�
เหตุผลคล�าย ๆ กันว�าไม�อยากไป เพราะรู�สึกว�าลาํบาก
โรงเรียนอยู�ไกลบ�าน
สาํหรับวัยประถมศึกษา ระยะทางเพียง 5-6 กิโลเมตรก็
สาํคัญมากแล�ว การมาโรงเรียนและเข�าถึงโอกาสทางการ
ศึกษาไม�ได�ขึ้นอยู�ที่วินัยของเด็ก แต�ต�องการแรงผลักจาก
ครแูละครอบครัวสูง เพราะฉะนัน้การมีโรงเรียนขนาดเล็ก
ใกล�บ�านจึงเป�นกลไกสาํคัญที่จะป�องกันเด็กหลุดจากระบบ
ก�อน ป.6 
ในพื้นที่หนึ่ง ข�อมูลจากกระทรวงศึกษาธกิารจะบอกว�าเด็ก
เข�า ป.6 เต็ม 100% แต�ข�อมูลเชิงคุณภาพที่เราพบคือมีแต�ชื่อ 

ความสาํคัญของโรงเรียนขนาดเล็ก

ความสัมพันธ�ของระยะทาง-การเรียน

เล็ก ใหญ� ทางหลัก ทางเลือก คาํเหล�านี้ไม�ควรสร�างข�อจาํกัด

โรงเรียนควรมีหลากหลายรปูแบบ ในต�างประเทศ คาํว�าการ
ศึกษาทางหลักหรือทางเลือกไม�ใช�สิ่งที่ได�ยินกันอย�างคุ�นชิน
ความสาํคัญนัน้อยู�ที่สิทธขิองทุกคนในการเข�าถึงการศึกษา
มีการกระจายอาํนาจในการจัดการศึกษาหลากหลายรปูแบบ
บางโรงเรียนในยุโรปหรืออเมริกามีห�องเรียนเดียว มีเด็ก 20 คน
ถ�าในประเทศไทยก็เหมือนโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนทาง
เลือกแบบหนึ่ง แต�เขาไม�ได�ให�คาํจาํกัดความอื่นนอกจาก
“โรงเรียน” เด็กทุกคนมีสิทธไิปโรงเรียนไหนก็ได�ที่ครอบครัวหรือ
เด็กเลือก เมื่อเด็กเกิดมา รัฐบาลหรือท�องถิ่นมีหน�าที่รับผิดชอบ
ต�อการเติบโตและการเรียนรู�ของเขา เพราะฉะนัน้โรงเรียนที่เด็ก
หรือครอบครัวเลือกก็ควรมีคุณภาพทุกโรงเรียน ไม�ว�าจะเล็ก
หรือใหญ� ใกล�หรือไกล

พื้นฐานและหลักสูตร ทาํให�โรงเรียนเริ่มโตขึ้น เมืองมี
โรงเรียนขนาดใหญ�มากขึ้น รวมถึงการใช�มาตรฐานการ
วัดผลเดียวกัน เช�น การสอบ O-NET ทาํให�โรงเรียนขนาด
เล็กถูกจัดว�ามีมาตรฐานตํา่ ส�งผลให�ผู�ปกครองเริ่มย�ายลูก
ไปเรียนในเมืองมากขึ้น
 

บน: ผู�ปกครองรอรบันกัเรยีน ณ โรงเรยีนบ�านห�วยรางเกต ุจ.นครปฐม
ล�าง: คณุครเูข�าร�วมอบรมเชงิปฏบิตักิารหลกัสตูรโรงเรยีนสอนคดิ จดัโดยสมาคม
ผู�บรหิารโรงเรยีนขนาดเลก็ สพป. น�าน เขต 1 เมือ่ 28-29 สงิหาคม 2564
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ตัวไม�อยู� ในหนึ่งสัปดาห�มาเรียนครบบ�างไม�ครบบ�าง เรื่องนี้
ไม�ได�เป�นเรื่องความสัมพันธ�ของเด็ก-โรงเรียนอย�างเดียว
เป�นความสัมพันธ�ของเด็ก-ครอบครัว-โรงเรียน โรงเรียน
ขนาดเล็กจึงไม�ได�ทาํแค�หน�าที่ให�การศึกษาเท�านัน้ แต�ยังเป�น
เงื่อนไขและพื้นที่ให�เด็กคนหนึ่งสามารถเติบโตทัง้ที่บ�านและ
โรงเรียน มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความหวังต�อไปในอนาคต
มิตินี้คือสิ่งที่โรงเรียนขนาดเล็กทาํงานหนักมาก

มองเด็กได�หลายด�าน
เรื่องขนาดของโรงเรียนวนกลับมาที่ตัวผู�เรียน การดูแลที่ทัว่ถึง
ของคร ูการวัดผลการเรียนรู� หรือพัฒนาการและประสบการณ�
ในโรงเรียนขนาดเล็กนัน้เห็นได�ชัดเจนกว�าโรงเรียนที่มีขนาดใหญ�
ความใหญ�มันได�ปริมาณ แต�ไม�เห็นผู�เรียนเต็ม ๆ ตามศักยภาพ
ของเขา เห็นแค�คะแนนว�าใครเก�งไม�เก�ง เด็กที่ถูกมองว�าไม�เก�งจะ
ไม�ถูกมองความสามารถด�านอื่นเลย และจะเป�นเด็กหลังห�องโดย
อัตโนมัติ ถ�าครมูองไม�เห็นหรือไม�ใส�ใจ เด็กที่ถนัดกีฬาหรือทักษะ
ชีวิต เช�น การเกษตร การครัว มากกว�าวิชาการ คุณภาพด�านนี้
เขาจะไม�ถูกวัดเลย เขาจะถูกวัดแค�ว�าอ�านไม�เก�ง เขียนไม�เก�ง
โรงเรียนขนาดเล็กทาํให�เราเห็นเด็กเป�นองค�รวม หรือคุณภาพ
หลาย ๆ ด�านได�มากกว�าโรงเรียนขนาดใหญ�ที่มีเด็กเยอะ

เดินหน�าอย�างไรต�อ?

สาํหรับการศึกษา เราไม�ควรเอาเรื่องเศรษฐศาสตร�มาเป�น
บรรทัดฐาน เพราะเรากาํลังพูดถึงทรัพยากรมนุษย� การนาํ
เศรษฐศาสตร�มาวัดการจัดการศึกษานัน้ไม�ให�ความเป�นธรรมกับ
เด็ก ผู�ปกครอง โรงเรียน และชุมชน นโยบายยังขาดการดูข�อมูล
ที่รอบด�านมากพอ ทัง้ผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม

ควรให�บริบทพื้นที่กาํหนดนโยบาย 
การศึกษาไทยไม�ควรมีสูตรเดียวของการบริหารจัดการ หรือ
สูตรยุบหรือไม�ยุบ ยิ่งในสถานการณ�โควิด เราจะเห็นเลยว�า
โรงเรียนขนาดใหญ�และขนาดกลางเป�ดเรียนไม�ได� ในขณะที่
โรงเรียนขนาดเล็กในชุมชน เขาล�อมรัว้ตัวเขาเอง เด็ก 40-50 คน
ยังสามารถไปโรงเรียนได� สามารถมีปฏิสัมพันธ� พบปะคุณครู
ครูเองก็ยังสามารถจัดการเรียนรู�ที่คละช�วงชัน้ได� ด�วยธรรมชาติ
ที่สามารถดูแลได� แม�ว�าในเชิงนโยบายมองว�าต�องป�ด แต�พอ
ทาํงานเชิงพื้นที่แล�วเอาข�อมูลมาดู จะเห็นความหลากหลายและ
วิธีการจัดการหลาย ๆ แบบที่ไม�ใช�สูตรสาํเร็จแบบเดียว สูตรจะ
ไปเกิดที่หน�างานจริง ๆ ดังนัน้ในระบบการศึกษาไทย การ
ทาํงานเชิงพื้นที่จึงมีความหมายมาก เพราะจะทาํให�เห็นว�า
โรงเรียนดี ๆ มีอยู�เยอะ และอาจจะไม�ได�แค�มีครู นักเรียน และ
โรงเรียน แต�ยังมีครูชุมชนและนวัตกรรมการเรียนการสอนที่ครู
คิดขึ้นมาหรือที่กลุ�มโรงเรียนแบ�งป�นกัน ยังมีกระบวนการเรียนรู�
ที่โรงเรียนใหญ�ไม�สามารถทาํได�ดีเท�า เพราะในโรงเรียนขนาด
เล็ก ครูสามารถบูรณาการในทุกวิชาได�ด�วยตัวเอง และสามารถ
คละช�วงชัน้ได�

กระจายอาํนาจอย�างแท�จริง 
การกระจายอาํนาจเป�นแนวนโยบาย แต�ในทางปฏิบัติยังไม�ค�อย
เกิดขึ้นเป�นรปูธรรม ตามหลักการสิ่งนี้จะเอื้อให�โรงเรียนมีความ
คล�องตัวหรือสามารถจัดการตนเองได� เป�นฐานที่สามารถ

ทาํงานร�วมกับชุมชนได�อย�างแท�จริง แต�ที่เป�นอยู�คือโรงเรียนหรือ
ชุมชนไม�ได�มีอาํนาจในการทาํงานเต็มที่ ยังทาํงานแบบนโยบาย
สัง่ลงมา เครือข�ายโรงเรียนขนาดเล็กของ Access School มี
โรงเรียนคุณภาพดีอยู�เยอะ แต�พอมีหนังสือถึงเขตเรื่องยุบ-ควบ
รวม ก็ต�องมานัง่คุยกันว�าใครจะอยู� ใครจะยุบ พอคุยกันแล�วก็
ต�องรออยู�ดีว�าข�างบนจะว�าอย�างไร การกระจายอาํนาจเลย
หมายถึงแง�ของการมาเข�าร�วม เข�าใจสถานการณ� แต�ไม�ได�ตัดสิน
ใจด�วยตัวเอง สิ่งนี้ยังเป�นความท�าทายในการทาํงานพัฒนาใน
ไทย ถ�าเราอยากเห็นโรงเรียนขนาดเล็กที่พัฒนาจริง ๆ อาจจะ
ต�องเป�ดประเด็นเรื่องการกระจายอาํนาจที่แท�จริง ทาํให�โรงเรียน
มีอิสระในการจัดการตัวเอง หากเป�นแบบนี้ ในเชิงการทาํงาน
ของโรงเรียน เราจะเห็นบรรยากาศอีกแบบหนึ่ง โรงเรียนที่อยาก
อยู�รอดก็จะทาํทุกอย�างเพื่อให�ตัวเองมีคุณภาพและอยู�ได�จริง 
ซ่ึงคุณภาพแบบนี้สามารถตอบโจทย�ทัง้ในระดับประเทศและ
ท�องถิ่นได�ด�วยตัวเอง

การพัฒนาบุคลากร
ไม�ว�าจะโรงเรียนขนาดใดก็ต�องการครทูี่มีคุณภาพ แต�เวลาเรา
พูดกันเรื่องโรงเรียนขนาดเล็ก ประเด็นคุณภาพของครกูลับเป�น
สิ่งที่ถูกพูดถึงน�อย เพราะมองว�าวิธทีี่ง�ายก็คือยุบรวม เรียนรวม
กับที่อื่น เดี๋ยวคุณภาพจะถูกพัฒนาขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติ ทัง้ที่
คุณภาพโดยพื้นฐานที่สุดที่ส�งถึงเด็กนัน้มาจากตัวคร ูเมื่อเทียบ
กันแล�ว ความสามารถของครโูรงเรียนขนาดเล็กไม�ได�ด�อยไป
กว�าใครเลย แถมมีมิติการดูแลเด็กมากกว�าด�วยซ้ํา เพราะเป�นลูก
หลานในชุมชนที่คุ�นเคยกันดี 

ในภาพรวมของการผลิตครไูทยอาจจะมีป�จจัยที่ครเูองไม�ได�รับ
การพัฒนาศักยภาพเต็มที่ ทักษะของครยูังเป�นทักษะของการ
ผลิตซ้ําความรู�เดิม เคยสอนคนรุ�นพ�อรุ�นแม�อย�างไร ผ�านไปก็ยัง
สอนเหมือนเดิม แต�โลกมันเปลี่ยนไป ทาํให�คุณภาพของครไูม�ได�
ไปตามโลกาภิวัตน�ที่เปลี่ยน

ประสบการณ�ในโรงเรียนขนาดเล็กของบัณฑิตครกู็สาํคัญ ใน
ระบบการฝ�กประสบการณ�การสอนของนักศึกษาป� 3-4 ไม�ใช�
เรื่องง�ายที่จะไปฝ�กสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก ถ�าหากโรงเรียน
ขนาดเล็กไม�มีครทูี่สอนตรงสาขาวิชาเอกของนักศึกษา ก็ไม�
สามารถไปฝ�กได� เพราะฉะนัน้โรงเรียนขนาดเล็กที่ไม�มีครคูรบชัน้
ครรูุ�นใหม�ก็ไม�มีโอกาสที่จะได�ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ�การสอน
หรือเข�าใจสภาพประเด็นต�าง ๆ จึงยิ่งยากที่จะมีส�วนร�วมต�อไป
เราจะทาํอย�างไรให�สถาบันผลิตครเูป�ดโอกาสให�นักศึกษาครไูด�
เรียนรู�การสอนของโรงเรียนขนาดเล็ก หรือคณะครศุาสตร�อาจ
จะมีการปรับเปลี่ยนวิชา เพิ่มวิชาการเรียนแบบบูรณาการและ
การเรียนบนฐานสมรรถนะ น�าจะเป�นวิชาใหม�ที่ควรจะสอนกัน
อย�างจริงจังมากขึ้น เราจะได�ครรูุ�นใหม�ที่มีความรู�ในการสอน
แบบบูรณาการ แบบ project-based หรือการเชื่อมโยงกับ
ภูมิป�ญญาในชุมชน น�าจะทาํให�โรงเรียนขนาดเล็กมีคุณภาพและ
สอดคล�องกับบริบทของชุมชนมากขึ้น

รับฟ�งเสวนา "ทาํไมโรงเรียนขนาดเล็กถึงสาํคัญ?" แบบเต็มได�ที่
https://youtu.be/x47dAJq9u3o 

จุฬากรณ�

จุฬากรณ�

จุฬากรณ�

จุฬากรณ�

เทวินฏฐ�

เทวินฏฐ�

https://youtu.be/x47dAJq9u3o
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การผลักดันของครูสมัย ครูอาสาชุมชนอีก 12 คน และครูประจาํ 2 คน
ทาํให�โรงเรียนบ�านนาฝายเหล�าหุ�งมีฐานเรียนรู�ในโรงเรียนมากขึ้น ต�อ
มาถูกพัฒนาเป�นแหล�งเรียนรู� เพื่อการเรียนรู�ร�วมกันระหว�างครูใน
ระบบ ครูอาสา และนักเรียน นอกจากนี้ยังส�งผลต�อคนในชุมชนที่ให�
ความสนใจ และเข�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู�เรื่องการปลูกผักอินทรีย� ข�าว
อินทรีย� นับเป�นการต�อยอดการศึกษาเพื่อการดาํรงชีวิต

จากการถ�ายทอดประสบการณ� ครูสมัยเล�าว�า ป�จจัยที่นาํไปสู�ความ
สาํเร็จ คือ “การวางเป�าหมายให�ชัดเจน แล�วมุ�งมัน่ลงมือทาํให�ถึงที่สุด
จะเห็นความสาํเร็จเกิดขึ้น สิ่งหนึ่งที่ทาํให�มีพลังในการขับเคลื่อนคือใจ
ยังอยากให�โรงเรียนคงอยู�กับชุมชนตลอดไป เพราะคาํตอบของคาํถาม
ใครคือเจ�าของโรงเรียน? นัน้ก็คือชุมชน เราทราบดีว�าความต�องการ
ที่แท�จริงของคนในชุมชนคืออะไร ดังนัน้จึงกล�าที่จะร�วมพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษา เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ลูกหลานใน
ชุมชน” สาํหรับชุมชนบ�านนาฝายเหล�าหุ�ง การรักษาโรงเรียนที่เป�น
มรดกร�วมของพวกเขาให�เป�นศูนย�กลางของการเรียนรู�สามารถทาํได�
จริง ด�วยหลัก “ปลูกคนดี ให�มีป�ญญา ทาํมาหากินเป�น” สร�างครูอาสา
ให�เข�ามาจัดการศึกษาบนฐานชุมชน เป�นการพัฒนาที่นาํไปสู�ความ
ยัง่ยืนได�

ใครคือเจ�าของโรงเรียน?
ใครคือเจ�าของโรงเรียน?

สมัย มะหา ครูชุมชนอาสาแห�งโรงเรียนบ�านนาฝายเหล�าหุ�ง โรงเรียน
ขนาดเล็กในต.หัวเรือ อ.วาป�ปทุม จ.มหาสารคาม อดคิดไม�ได�เมื่อทราบ
ข�าวนโยบายยุบ-ควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กช�วง 4 ป�ก�อน ในหัวของ
เธอมีภาพโรงเรียนร�างลอยเข�ามาทันที เธอรู�สึกตกใจ สับสน และมี
คาํถามอื่น ๆ ตามมามากมาย

โรงเรียนในอนาคตของเราจะเป�นอย�างไร? เด็ก ๆ จะไปเรียนท่ีไหน?
ในหมู�บ�านเราจะไม�มีโรงเรียนอีกแล�วหรือ? พื้นท่ีแห�งน้ีจะถูกปล�อยให�
รกร�าง หรือจะใช�ประโยชน�อะไร? แล�วเราจะทําอย�างไร? เราจะทําอะไร
ได�บ�าง? เหล�านี้คือคาํถามของชาวบ�านคนหนึ่ง ที่ได�รํา่เรียนมาจาก
โรงเรียนเล็กแห�งนี้ พื้นที่ที่ได�ให�ความรู�แก�คนในชุมชนมาหลายต�อหลาย
รุ�นจะต�องหายไปหรือ? ณ เวลานัน้ สมัยยังไม�รู�ว�าจะเกิดอะไรขึ้น สิ่ง
เดียวที่เธอมัน่ใจคือ การอยู�เฉย ๆ จะไม�ก�อให�เกิดประโยชน�อะไรเป�นแน�

เมื่อสมาคมไทบ�าน องค�กรพัฒนาสังคมในมหาสารคาม ได�รับการ
สนับสนุนจากมูลนิธิแอ็คชัน่เอด ประเทศไทย ในการพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก เมื่อป� 2560 สมัยได�เข�าร�วมการประชุม
ของสมาคมฯ ในฐานะสมาชิกชุมชน และเห็นถึงความเป�นไปได�ในการ
รักษาโรงเรียนไว�ไม�ให�ถูกยุบ-ควบรวม จึงเข�าร�วมกิจกรรมอย�างต�อ
เนื่อง เมื่อทรัพยากรมนุษย�ที่ไม�เพียงพอเป�นอีกป�จจัยที่อาจส�งผลให�
โรงเรียนขนาดเล็กถูกยุบ เธอจึงตัดสินใจเข�ามาเป�นครูอาสา บทบาท
หน�าที่ใหม�นี้เป�ดโอกาสให�เธอแสดงความคิดเห็นในเวทีต�าง ๆ เสนอ
แนวทางการแก�ไขป�ญหาร�วมกับครูในโรงเรียน ทัง้ที่บุคลิกเดิมเป�นคน
ขี้อายและไม�ค�อยกล�าแสดงออก

การได�ส�งเสียงและมีส�วนร�วมกับกิจกรรมบ�อย ๆ ทาํให�ครูสมัยเห็น
ศักยภาพที่ตนเองมี พัฒนาทักษะเดิม และนาํไปสู�การแสดงความ
สามารถด�านการสอนผ�านความรู�ภูมิป�ญญา ผสานเข�ากับนวัตกรรม
จิตศึกษา หรือกระบวนการที่พัฒนาเด็กให�เกิดการเรียนรู�และงอกงาม
ด�านความฉลาดทางด�านอารมณ�และความฉลาดด�านจิตวิญญาณ

สาํหรับครูสมัย จิตศึกษาเป�นสิ่งที่สร�างสมาธิให�เด็ก ๆ ก�อนพาพวกเขา
เรียนรู�จากการลงมือทาํ ไม�ว�าจะเป�นทักษะทางวิชาการ หรือทักษะชีวิต
อาทิ การทอเสื่อกก การปลูกผักและข�าวอินทรีย� การเลี้ยงปลา การทาํ
อาหารท�องถิ่น และการประดิษฐ�ของใช�จากเศษวัสดุ เธอพบว�ารูปแบบ
การเรียนรู�ที่เสริมสร�างความงอกงามภายในและทักษะต�าง ๆ นี้ ได�รับ
ความสนใจอย�างเต็มที่จากผู�เรียน เด็ก ๆ สนุกกับการเรียน มีพัฒนา
การด�านการคิดวิเคราะห� คิดเชื่อมโยง ตัง้คาํถาม และคิดต�อยอดได�ดี
มากกว�าเดิม การเรียนรู�ที่ไม�จาํกัดอยู�ในกรอบทางความคิด หรือแม�แต�
กรอบกายภาพของโรงเรียนเล็ก ปูพื้นฐานประสบการณ� เติมทักษะชีวิต
ให�นักเรียนเอาตัวรอดได�เมื่อเป�นผู�ใหญ�

ความรู�สึกภูมิใจในความเป�นครูชุมชนอาสา ความกล�าที่จะออกมาจาก
กรอบเดิมเพื่อช�วยสร�างสรรค�ให�โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ�ที่
เกื้อกูลกัน จึงเป�นสิ่งที่คุ�มค�ากับการเสียสละเวลาของหญิงชาวนาคน
หนึ่ง ที่ได�ทาํหน�าที่พลเมืองในการรักษามรดกของชุมชนไว�ให�ดีที่สุดเท�า
ที่จะทาํได�

"คําตอบของคําถาม ใครคือเจ�าของโรงเรยีน? 
น้ันก็คือชมุชน เราทราบดีว�าความต�องการ

ท่ีแท�จรงิของคนในชมุชนคืออะไร 
ดังน้ันจงึกล�าท่ีจะร�วมพฒันาคุณภาพ

การจดัการศึกษาเพือ่ให�เกิดประโยชน�สูงสุด
แก�ลูกหลานในชมุชน”

https://actionaid.or.th/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
https://actionaid.or.th/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/
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โรงเรียนขนาดเล็กที่เอาชนะ
การยุบควบรวม บอกอะไรเรา
เรื่องความสัมพันธ�ระหว�าง
โรงเรียนและชุมชน?
จากโรงเรียนขนาดเล็กที่เข�าข�ายถูกยุบ-ควบรวม โรงเรียนบ�านฮากฮาน
อ.เวียงสา จ.น�าน ประสบความสาํเร็จในการสร�างความร�วมมือกับชุมชน
ให�แข็งแกร�งพอที่จะฟ�นฝ�านโยบายร�อนป� 2559-2560 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที่จะควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก
มากกว�า 1 หมื่นโรง

“ความแข็งแกร�ง” นี้หมายถึงอะไร บอกอะไรเราได�เกี่ยวกับความ
สัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนกับชุมชน และเป�นตัวอย�างของการจัดการ
ศึกษาในระดับพื้นที่และนโยบายได�อย�างไรบ�าง?

จากการถอดบทเรียนผ�านประสบการณ�ของโรงเรียนบ�านฮากฮาน
Access School พบว�า กว�าโรงเรียนบ�านฮากฮานจะมีวันนี้ที่โรงเรียน
และชุมชนมีความเป�นอันหนึ่งอันเดียวกันและรอดพ�นจากการยุบ-ควบ
รวมได� เริ่มจากความพยายามของอดีตผู�อาํนวยการโรงเรียน ปรียานุช
วงษ�แก�ว หรือ “ผอ.หญิง” อย�างที่เป�นที่รู�จักในโรงเรียนและชุมชน
ป�จจุบัน ผอ.หญิง ประจาํตาํแหน�งอยู�ที่โรงเรียนบ�านนํา้มวบ แต�เธอยังมี
บทบาทสาํคัญในสมาคมผู�บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป. น�าน เขต 1
และไปมาหาสู�บ�านฮากฮานอยู�เรื่อย ๆ ผอ.หญิง เข�ามาบริหารโรงเรียน
บ�านฮากฮานตัง้แต�ป� 2559 ก�อนหน�านี้ ภาพของชาวบ�านที่มีต�อโรงเรียน
นัน้ไม�สู�ดีนัก และช�วงแรกของการเข�ามาบริหารโรงเรียน ผอ. ก็ยังไม�ได�
รับความร�วมมือจากชุมชนเท�าไร แต�ด�วยความพยายามของผอ. ในการ
สร�างความร�วมมืออย�างจริงใจกับชุมชน จนผ�านไปร�วม 5 เกือบ 6 ป�
ชุมชนกับโรงเรียนนัน้แยกกันแทบไม�ออก ผอ.หญิงกล�าวว�า หัวใจคือ
การสร�างความเชื่อมัน่ให�กับชาวบ�านว�าโรงเรียนมีอยู�เพื่อพัฒนาชุมชน
และลูกหลานของชุมชนอย�างแท�จริง

โรงเรียนร�วมใจ

ผอ.หญิง แบ�งป�นเกี่ยวกับจุดเริ่มต�นของสายสัมพันธ�ที่เข�มแข็งว�า ปกติ
เวลาที่ชาวบ�านมีประชุมหรือหารือกัน จะมาใช�โรงเรียนเป�นสถานที่ประชุม
ซ่ึงทาง ผอ. มองว�าโรงเรียนไม�ได�มีพื้นที่ที่เอื้ออาํนวยต�อการจัดประชุม
ของชาวบ�านมากนัก ต�องนัง่บ�าง ยืนบ�างเวลามานัดพบที่โรงอาหาร
ของโรงเรียน จึงเกิดความคิดอยากสร�างอาคารอเนกประสงค�ขึ้นมา
เพื่อการประชุมและการใช�งานอื่น ๆ แต�เนื่องจากโรงเรียนเป�นโรงเรียน
ขนาดเล็ก จึงไม�มีงบประมาณสาํหรับการต�อเติมโรงเรียน ผอ. จึง
พยายามติดต�อภาคเอกชนต�าง ๆ เพื่อให�ได�รับการช�วยเหลือ จนได�วัสดุ

ก�อสร�างเพื่อสร�างอาคารมาจากบริษัทเอกชนแห�งหนึ่ง ทว�าบริษัท
สามารถให�ได�เพียงค�าวัสดุมูลค�า 250,000 บาทเท�านัน้ ไม�มีค�าแรงงาน
ก�อสร�างให� ลาํพังโรงเรียนก็ไม�สามารถหาเงินมาจ�างคนได� ผอ. จึงนาํ
เรื่องมาปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ว�ามีโอกาสนี้
เข�ามา จะรับไว�ดีหรือไม� ทางคณะกรรมการเลือกที่จะรับ ผู�ใหญ�บ�านฮาก
ฮานซ่ึงดาํรงตาํแหน�งเป�นกรรมการสถานศึกษาด�วย ได�นาํเรื่องไปหารือ
กับชุมชนว�าจะร�วมด�วยหรือไม� ชุมชนก็ตอบตกลง หลังจากนัน้สมาชิก
ชุมชนจึงผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาช�วยสร�างอาคารอเนกประสงค�จน
เสร็จสิ้น “เราตัง้ชื่อว�าอาคารประชาร�วมใจ นี่คือจุดเริ่มต�นที่โรงเรียน
สามารถรวมใจของชาวบ�านได� ชาวบ�านเริ่มสัมผัสได�ว�านี่คือโรงเรียนที่
ทุกคนเป�นเจ�าของ” ผอ.หญิงกล�าว “ช�วงแรก ๆ ที่มาอยู�ที่บ�านฮากฮาน
เรามุ�งไปที่การทาํให�ป�จจัยพื้นฐานครบก�อน เช�น ห�องนํา้ พื้นที่ที่
ปลอดภัย และสิ่งอาํนวยความสะดวกอื่น ๆ” และในที่สุด เมื่อความหวังดี
และนํา้พักนํา้แรงของทุกคนกลายเป�นสัญลักษณ�ที่จับต�องได� ทัง้เป�น
มรดกที่มีประโยชน�ต�อส�วนรวม จึงไม�แปลกที่ชุมชนเริ่มเชื่อมัน่และศรัทธา
ในโรงเรียนของพวกเขา รวมถึงในตัวผู�นาํโรงเรียนเองด�วย

ผู�นาํที่มีบทบาทสาํคัญอีกคนหนึ่งก็คือผู�ใหญ�บ�าน ผอ.หญิงเล�าว�า ผู�ใหญ�
บ�านมีบทบาทมาก เป�นผู�มีอุดมการณ�แรงกล�า บวกกับเป�นกรรมการ
สถานศึกษาด�วย จึงทาํให�ทาํงานร�วมกันอย�างใกล�ชิด “ผู�ใหญ�บ�านเป�น
ส�วนสาํคัญของความสาํเร็จ ในฐานะตัวกลางที่จะประสานกับชุมชน เมื่อ
โรงเรียนขอความช�วยเหลือไป ท�านก็สามารถช�วยรวมพลังชุมชนมาช�วย
เหลือด�วยความเต็มใจ เป�นเหมือนแรงร�วมใจที่เมื่อผู�ใหญ�บ�านประกาศ
อะไร ชุมชนก็จะรีบมาทันที”

วันนี้ โรงเรียนบ�านนาฝายเหล�าหุ�งมีนักเรียน 26 คน ตัง้แต�ระดับอนุบาล
จนถึงประถมศึกษาป�ที่ 6 และยังเป�นโรงเรียนขนาดเล็กที่เข�มแข็งในเครือ
ข�ายของสมาคมไทบ�าน พร�อมเป�นต�นแบบรปูธรรมความสาํเร็จและขับ
เคลื่อนร�วมกันภายใต�โครงการ Access School เพื่อรักษาโรงเรียนใน
พื้นที่ชนบทอีกจาํนวนมากให�คงดาํรงอยู�ด�วยพลังของชุมชน

บน: ครสูมยัเข�าร�วมการประชมุของสมาคมไทบ�าน
ล�าง: แปลงเกษตรโรงเรยีนบ�านฮากฮาน จ.น�าน ทีผู่�ปกครอง
และชมุชนมสี�วนร�วมในการเตรยีมพืน้ที่
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อีกหนึ่งเหตุการณ�สาํคัญคือตอนที่ชาวบ�านร�วมลงขันจ�างคร ู2 คนให�แก�
โรงเรียนบ�านฮากฮาน ซ่ึงมีครไูม�ครบชัน้ แม�ว�าชาวบ�านจะมีอาชีพ
เกษตรกรที่อาจจะมีรายได�ไม�แน�นอน แต�ด�วยความเชื่อมัน่และคุณค�าที่มี
ต�อการศึกษา พวกเขากลับบอกว�า “ในเมื่อผู�อาํนวยการและครทูาํเพื่อ
ชุมชนขนาดนี้ ทาํไมพวกเขาจะทาํให�ไม�ได�” เงินที่ได�จากการลงขันต�อป�
นัน้อยู�ที่ประมาณ 30,000-40,000 บาท ทาํให�โรงเรียนบ�านฮากฮานมีทุน
ช�วยเหลือในการจ�างครโูดยไม�ต�องทอดผ�าป�าเลย

ในฐานะผู�อาํนวยการ ผอ.หญิงเชื่อมาตลอดว�า โรงเรียนที่ดีไม�ได�วัดกัน
ที่โล�หรือป�ายรางวัล แต�ดูที่คุณภาพของผู�เรียน ซ่ึงเป�นผลจากการที่ครู
จัดการเรียนการสอนอย�างมีประสิทธภิาพ ยึดความต�องการของผู�เรียน
เป�นศูนย�กลาง มีระบบและรปูแบบการบริหารโดยผู�นาํที่มีวิสัยทัศน�และมี
การบริหารจัดการที่ดี เมื่อวันที่โรงเรียนบ�านฮากฮานเริ่มเข�าที่เข�าทาง
ด�านกายภาพ ก็เหลือเพียงทาํอย�างไรให�สามารถพัฒนาผู�เรียนให�ได�
ตามที่ผู�อาํนวยการเคยฝ�นไว� และพิสูจน�ให�เห็นว�าความเชื่อเดิม ๆ ต�อ
โรงเรียนขนาดเล็กในชนบทนัน้หมดอายุเสียแล�ว

ในป� 2560 ผอ.หญิงเข�ามามีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนาการเรียน
การสอนโดยสมาคมผู�บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพป. น�าน เขต 1 ด�วย
การสนับสนุนของมูลนิธแิอ็คชัน่เอด ประเทศไทย ได�ทาํความรู�จักและ
อบรมเรื่องเครื่องมือสอนคิดที่โรงเรียนองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย “พอเราเรียนรู�แล�วเราก็ป��งเลย อยากนาํกลับมาใช� ก็เลยปรับ
ใช�เครื่องมือสอนคิดมาเรื่อย ๆ ครกูลายเป�นผู�สร�างบรรยากาศการเรียน
รู� เหมือนโค�ชคอยให�คาํปรึกษาและกระตุ�นผู�เรียน นักเรียนเองจากที่นิ่ง ๆ
ไม�กล�าคิดนอกกรอบ ไม�กล�าแสดงออกเพราะกลัวว�าจะผิด ก็ค�อย ๆ
กล�าที่จะแสดงความคิดเห็นมากขึ้น บางคนสามารถแก�ป�ญหาใกล�ตัวได�
อย�างสร�างสรรค� และกระตือรือร�นอยากจะเข�าห�องเพื่อเรียนรู�”

“ตัวเราเองก็เปลี่ยน” ผอ.หญิงเสริม “ในฐานะผู�บริหารจากเดิมที่เน�น
การเรียนการสอนเป�นหลักโดยไม�ได�คาํนึงถึงการมีส�วนร�วม เราใช�
ความเป�นกัลยาณมิตรและเพิ่มการพูดคุยและรับฟ�งกันมากขึ้น สุดท�าย
ผู�ปกครองเองก็เข�ามาร�วมออกแบบการเรียนรู� และพัฒนาโรงเรียนร�วม
กับครู ชุมชนมีความภาคภูมิใจกับความคิดสร�างสรรค�ของบุตรหลาน
และมีความเป�นเจ�าของโรงเรียนร�วมกันในแง�วิชาการด�วย”

เมื่อพูดถึงชุมชนที่ตัง้อยู�บนขุนเขาภาคเหนือ เราคงมองข�ามความแตก
ต�างทางเชื้อชาติ ภาษา และวัฒนธรรมไปไม�ได� แต�นัน่ไม�มีผลต�อความ
เป�นหนึ่งของชุมชนบ�านฮากฮานแต�อย�างใด เพราะความหลากหลายคือ
ความแข็งแกร�ง โรงเรียนเองยังได�นาํบริบทพื้นฐานทางชุมชนที่มีความ
หลากหลาย มาบูรณาการกับการสอนด�วยเครื่องมือสอนคิด เพื่อให�
เด็ก ๆ เรียนรู� เข�าใจวัฒนธรรมและความเป�นอยู�ของเพื่อน ๆ ในกลุ�ม
ชาติพันธุ� มองเห็นคุณค�าของตัวเองและของผู�อื่น ให�เกียรติและมีความ
เห็นอกเห็นใจในตัวผู�อื่น สิ่งเหล�านี้ล�วนเป�นคุณลักษณะสาํคัญในผู�เรียน
แห�งศตวรรษที่ 21 

มากกว�าโรงเรียน

งานวิจัยในหลายประเทศที่ศึกษาโรงเรียนในฐานะศูนย�กลางของชุมชน
พบว�า โรงเรียนประจาํหมู�บ�านหรือชุมชนหนึ่ง ๆ มักทาํหน�าที่และมี
คุณค�านอกเหนือไปจากการเป�นสถานศึกษา และรองรับความต�องการ
ของชุมชนได�กว�างขวางมากที่สุดเมื่อเทียบกับสถาบันพลเมืองอื่น ๆ เช�น
ที่ทาํการไปรษณีย� โบสถ� ศูนย�อาสาสมัครป�องกันภัย ฯลฯ โรงเรียนเป�น
ทรัพยากรสาํคัญของหมู�บ�าน เป�นสถานที่นัดพบที่เอื้อให�ผู�อาศัยใน
ชุมชน โรงเรียน กิจการ และชุมชนในพื้นที่มีปฏิสัมพันธ�กัน สร�างความ
ไว�เนื้อเชื่อใจ สายสัมพันธ� และคอนเนคชัน่ใหม� ๆ โรงเรียนอาจเป�ด
โอกาสในการสร�างรายได�ให�แก�ชาวบ�าน และโอกาสทางสังคม
วัฒนธรรม และการพักผ�อนหย�อนใจอื่น ๆ โรงเรียนเป�นสถานที่ที่คน
จากรุ�นสู�รุ�นมารวมตัวกัน เป�นสถานที่ที่ “หล�อหลอมตัวตนของชุมชน”

สาํหรับชุมชนที่โอบล�อมโรงเรียน โรงเรียนบ�านฮากฮานเป�นอะไรบ�าง?
ที่แห�งนี้ไม�เพียงเป�นสถานศึกษาใกล�บ�านและ “บ�านหลังที่สอง” ของลูก
หลานในชุมชน แต�ยังเป�นทัง้ (1) ห�องเรียนของชุมชน ให�ความรู�เกี่ยวกับ
ทักษะอาชีพแก�ชาวบ�าน เช�น การทาํขนม เพื่อให�สามารถนาํไปต�อยอด
ประกอบอาชีพ (2) ห�องสมุดชุมชนที่สามารถมาหาข�าวสารและความรู�
(3) พื้นที่ให�บริการอินเตอร�เน็ต Wi-Fi ของ กสทช. (4) พื้นที่จัดประชุม
ทัง้ในระดับชุมชน ตาํบล และการประชุมการหน�วยงานอื่น ๆ เช�น เมื่อ
อบต. หรือ ธกส. เข�ามาพูดคุยเรื่องการทาํเกษตร (5) ศูนย�ให�ความช�วย
เหลือด�านวิชาการ เช�น ชาวบ�านกลุ�มโครงการปลูกโกโก�ของอาํเภอ
เวียงสา (6) พื้นที่ปลูกพืชผักสาํหรับชาวบ�าน (7) พื้นที่ออกกาํลังกาย
ของชุมชนในตอนเย็น ซ่ึงโรงเรียนจะเป�ดไฟและมีนํา้ดื่มไว�ให� (8) สถาน
ที่จัดงานรื่นเริง เช�น งานแต�งงาน สิ่งเหล�านี้ล�วนสะท�อนให�เห็นว�า
โรงเรียนขนาดเล็กเป�นพื้นที่สาธารณะที่มีคุณูปการต�อชุมชน

เมื่อเป�นพื้นที่ของชุมชน โรงเรียนย�อมคุ�นหน�าคุ�นตาสมาชิกชุมชนเป�น
อย�างดี แต�หากพูดถึงตัวละครที่มีปฏิสัมพันธ�กับโรงเรียนมากที่สุด และ
มีบทบาทในการทาํให�โรงเรียนขนาดเล็กแห�งนี้อยู�รอดโดยไม�ถูกยุบ-
ควบรวมโดยตรงมากที่สุด คงหนีไม�พ�นกลุ�มต�อไปนี้ (1) ผู�ใหญ�บ�าน ที่
เป�นทัง้ผู�นาํชุมชนและประธานกรรมสถานศึกษา มีบทบาทมากในการ
เชื่อมชุมชนกับโรงเรียน (2) คณะกรรมการสถานศึกษา ทัง้หมด 9 ท�าน

บน: การประชมุผู�ปกครองในอาคารประชาร�วมใจ
ล�าง: ผอ.หญงิ-ปรยีานชุ และคณะครโูรงเรยีนบ�านฮากฮาน 
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โครงการแอ็คเซส สคลู
มลูนธิแิอค็ชัน่เอด อนิเตอร�เนชัน่แนล (ประเทศไทย)
60/1 อาคารมนรรินิ ตกึ A ห�อง A201
ซอยพหลโยธนิ 8 (สายลม) ถนนพหลโยธนิ
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ 10400
โทร. 02 279 6601 ถงึ 2

ประกอบไปด�วย ผู�ใหญ�บ�าน ผู�อาํนวยการโรงเรียน (เลขานุการ) ครู
องค�กรทางศาสนา ตัวแทนผู�ปกครอง ศิษย�เก�า สมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนตาํบล (ส.อบต.) ผู�ทรงคุณวุฒิแพทย�ประจาํตาํบล ผู�แทน
ชุมชนหรือผู�ใหญ�ที่ชุมชนเคารพนับถือ เช�น อดีตผู�ใหญ�บ�าน (3) ผู�
ปกครองในชุมชน ซ่ึงติดต�อกันโดยตรงได�ผ�านนักเรียน (4) สมาชิก
ชุมชนคนอื่น ๆ ที่ไม�ใช�ผู�ปกครองนักเรียน (5) ผู�อาํนวยการและคณะครู
ที่กระตือรืนร�นในการสร�างความร�วมมือกับชุมชน ร�วมประชุมชุมชนของ
ผู�ใหญ�บ�านทุกเดือน (6) องค�กรเอกชน นิติบุคคล ที่รวมตัวกันมาช�วย
ผู�อาํนวยการ ช�วยสร�างอาคาร ห�องนํา้ หรือนาํขนมมาแจกเด็ก ๆ

ผอ.หญิงเสริมว�าสาํนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาก็มีบทบาท
แต�ถือว�าน�อยเมื่อเทียบกับกลุ�มอื่น “เราเป�นโรงเรียนขนาดเล็ก แต�เราก็
อยู�ได� เพราะตัวละครกลุ�มอื่นที่กล�าวมาทัง้หมดนี้ เป�นความสัมพันธ�ที่
โอบอ�อมกันและเข�มแข็งมาก”

หากตอนนัน้โรงเรียนและชุมชนไม�สู� ไม�เกื้อกูลกัน ไม�พิสูจน�คุณภาพ
ทางวิชาการและความสัมพันธ�ที่เข�มแข็ง โรงเรียนบ�านฮากฮานอาจจะได�
รับผลกระทบจากนโยบายยุบ-ควบรวม และหากโรงเรียนหายไป ย�อม
ทาํให�ชุดความสัมพันธ�ระหว�างโรงเรียนและชุมชนได�รับผลกระทบ
เพราะนอกจากเด็ก ๆ ของชุมชนจะไม�มีโรงเรียนใกล�บ�าน ผู�ปกครอง
ต�องรับมือกับ “ราคา” ที่ต�องจ�ายเพิ่มขึ้น (ตัง้แต�ราคาของค�าเดินทาง
การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต ไปจนถึงความรู�สึก ความกังวลใจต�าง ๆ ที่มา
จากการส�งลูกหลานไปเรียนไกลขึ้น) เมื่อชุมชนเสียโรงเรียน ชุมชนก็จะ
เสียพื้นที่สาธารณะไปด�วย พื้นที่ที่เป�นแหล�งรวมใจและสร�างความเป�น
อันหนึ่งอันเดียวกัน ซ่ึงเป�นส�วนประกอบที่สาํคัญของการพัฒนาและ
ความอยู�รอดของชุมชนในทุกมิติ ตัง้แต�เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม

สาํหรับฉัน โรงเรียนขนาดเล็กคือ...

สนามเด็กเล�นขนาดใหญ�ที่ผู�อาํนวยการ คร ูผู�ปกครอง และทุกคนในชุมชนร�วมกันสร�างการเรียนรู�ตามความสนใจของเด็ก ๆ ด�วย
ความรัก ความเมตตา ความกรณุาร�วมกัน มีการใช�กิจกรรมของชุมชนชาติพันธุ�ลาวเวียง บ�านหนองขาม ร�วมกับกิจกรรมของ
โรงเรียน ให�เด็ก ๆ ได�เรียนรู�จากประสบการณ�จริง และนาํไปใช�ในชีวิตได�จริง เหมือนการเล�นของเล�นที่สนุกสนาน น�าสนใจ และส�ง
เสริมทักษะชีวิตตามช�วงวัยที่เหมาะสม ไม�ได�มีแต�คร ูแต�จะมีพ�อแม� ผู�ปกครอง และเพื่อน ๆ ที่ร�วมเรียนรู�ไปพร�อม ๆ กับเขา ทาํให�
เด็ก ๆ มีความสุขและรู�จักปรับตัวในการอยู�ร�วมกับผู�อื่น และยังเป�นการสืบสานวิถีชีวิตของชุมชนลาวเวียง บ�านหนองขามอีกด�วย

ว�าที่ร�อยตรีหญิง ณัฐวดี ทองขาว 
ครูโรงเรียนบ�านหนองขาม
จ.นครปฐม

นอกจากเป�นโรงเรียน ยังเป�นที่รวมตัวของชุมชนและศิษย�เก�า เราเองก็เคยเป�นเด็กในโรงเรียนเล็กในชุมชนมาก�อน จึงเข�าใจ
ความผูกพันของโรงเรียนและชุมชนเป�นอย�างดี ในวันขึ้นป�ใหม� ที่โรงเรียนจะมีการทาํบุญตักบาตรใหญ�ที่ชุมชนและโรงเรียนร�วมกัน
จัด นิมนต�พระจากวัดในชุมชนมาทาํพิธ ีเชิญคนในชุมชน ครทูี่เกษียณ รวมถึงศิษย�เก�ามาร�วมทาํบุญกัน หลังจากนัน้จะนาํข�าวสาร
อาหารแห�งส�วนหนึ่งแจกจ�ายให�แก�เด็กและครอบครัวที่ยากจน และยังมีการสนับสนุนทุนการศึกษาจากศิษย�เก�าให�กับเด็กใน
โรงเรียนด�วย ในช�วงเทศกาลสงกรานต�จะมีการรดนํา้ดาํหัวครอูาจารย�อาวุโสและผ�าป�าศิษย�เก�า เพื่อหางบสนับสนุนโรงเรียน
อีกครัง้หนึ่ง ซ่ึงจะทาํเป�นประจาํทุกป� 

แม�ว�าวันนี้เติบโตขึ้นแล�ว เราและเพื่อน ๆ ก็ยังกลับไปร�วมงานทาํบุญตักบาตรป�ใหม�ที่โรงเรียนแทบทุกป�

ภาริษา สุดี
สมาคมสภาการศึกษาทางเลือกไทย

สถานที่ที่เต็มไปด�วยความรัก ความอบอุ�น ความเข�าใจ และความปลอดภัย และ
สร�างการเรียนรู�โดยให�ผู�เรียนเป�นศูนย�กลาง เพื่อสร�างต�นกล�าคนดีให�กับสังคม

ภัทรพงศ� สุภาพันธ� 
ครูโรงเรียนจินดาสินธวานนท� จ.กาฬสินธุ�

ณัฐกานต� สงภักดี 
ครูโรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ� 1)
จ.ราชบุรี

ป�าโกงกางให�เหล�าสัตว�นํา้ตัวน�อย ๆ ได�ใช�เป�นที่เติบโตขึ้นมาอย�างปลอดภัย เป�นเหมือนสังคมจาํลองแห�งแรกที่
พวกเขาจะได�เรียนรู�ทัง้ในและนอกห�องเรียน ทัง้คุณธรรม จริยธรรม ทักษะต�าง ๆ เป�นสถานที่แห�งการเตรียม
ความพร�อมในการออกไปดาํเนินชีวิตในมหาสมุทร หรือสังคมที่กว�างใหญ� ผ�านการจัดกิจกรรมสร�างสรรค�
ที่มาจากความต�องการเรียนรู�ของพวกเขาเอง
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