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ศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ผลของการศึกษา พบว่า หน่วยงานทั้งภาครัฐ ได้มีการเข้ามาช่วย
สนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ที่มีส่วนจ้าเป็นต่อการพัฒนาศักยภาพของคนจน
เมืองที่อาศัยอยู่ในชุมชนริมทางรถไฟอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้
ตลอดชี วิ ตในแต่ล ะทุก ช่ ว งวั ย ด้ว ย ซึ่งหน่ว ยงานภาครั ฐเข้ า มาสนั บ สนุ นการพั ฒ นา
คุณภาพชีวิตและโอกาสทางการเรียนรูต้ ลอดชีวิตที่สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจของ
แต่ละหน่วยงาน ในเชิงการบริหารจัดการ พบว่า ในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ส้าหรับคนจนเมืองที่อาศัยอยู่ริมทางรถไฟมีอุปสรรคปัญหาเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายใน
ของหน่วยงาน คือ ขาดการให้ความส้าคัญกับการส่งเสริม หรือชักชวนให้คนจนเมืองทุก
เพศทุกวัยได้มองเห็นความส้าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขาดการวางแผนแนวทางใน
การส่งเสริมและสอดแทรกด้านการสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้านการสร้าง
แรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนเกิดการอยากเรียนรู้ที่มา
จากการต้องการเรียนรู้จากตัวตนเองอย่างแท้จริง รวมทั้งปัจจัยที่เกิดขึ้นจากคนจนเมือง
เองที่ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมฝึกอบรมเพราะเป็นแรงงานหลักของครัวเรือนที่ต้องหา
รายได้ทุกวัน ดังนั้น การจัดการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย สอดคล้องกับวิถี ชีวิตคนจน
เมือง ลดความเป็นทางการ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วม สร้างการเรียนรู้ในแนวราบ
จะช่วยลดข้อจ้ากัดในการจัดกระบวนการ ท้าให้การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
คาสาคัญ: คนจนเมืองที่อยู่ริมทางรถไฟ, การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต,
บทบาทองค์กร
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Abstract
This article is a part of the thesis in dynamics of educational
inequality of the urban poor and appropriate management guidelines.
That aimed to analyze learning for life for the urban poor. The data was
collected by, using in-depth interview. and interview guideline to
interview officers in the organization, of management and promotion of
lifelong learning for, the urban poor, including 3 places; is municipal
Ratanapa, vocational training center for women. And nonformal
education (NFE). The result of the study was government agencies have
to support the activities or projects which are importance to the
development of the urban poor living in communities along the railway
continued to foster lifelong learning in all ages. And the government
agencies, support the development of quality of life. In the management , found
that enhancing lifelong learning for the urban poor living along the
railway obstacles arising from factors within the agency. The lack of
emphasis on the promotion or persuade the urban poor of all ages have
seen the importance of lifelong learning. The lack of planning guidance
to promote the creation and insertion of the habit of lifelong learning.
and the motivation to learn to hit the target, so people in the
community to learn from the need to learn from their experience.
Including factors arising from the urban poor have no time to attend
training because of a labor income households need every day.
Therefore, diversity, of learning management, consistent with the way of
life of the urban poor, reduce official, the promoting the participation,
creating the horizontal learning, will reduce constraints of the process
and promoting of lifelong learning more effectively.
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บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศและการศึกษาคือเครื่องมือ
อันส้าคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนให้มีความสามารถ มีความรู้ มีทักษะพื้นฐานที่
จ้าเป็นต่อการด้ารงชีพมีความพร้อมที่จะต่อสู้เพื่อตนเองและสังคมที่จะประกอบการงาน
อาชีพได้ เพราะยุคปัจจุบันมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความก้าวหน้ามากขึ้น
เป็นสังคมเศรษฐกิจที่แข่งขันกันด้วยปัญญาใช้ความรู้เป็นฐานในการท้างาน สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพให้สามารถแข่งขันกับสิ่งแวดล้อมและท้าให้เกิดความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมให้หลุดพ้นจากความยากจน อีกทั้งการศึกษายังเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่งที่จะช่วยให้คนจนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐโดยเฉพาะคนจนที่มีการศึกษา
สูงกว่าคนจนเมืองด้วยกันเพราะการศึกษาจะท้าให้เกิดความมั่นใจ มีสังคมรอบข้างที่
กว้างได้รับข่าวสารมากกว่า คนจนกลุ่มอื่น (ศรันย์พร ยอดค้าลือ , 2550) เช่นเดียวกัน
ประเทศในแถบเอเชีย เช่น ประเทศเวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน
ที่ เ ล็ งเห็ น ความส้ า คั ญ ของการศึ ก ษาจึ งได้ พ ยายามผลั ก ดั น ให้ กั บ กลุ่ ม คนทุ ก คนใน
ประเทศของตนเองได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและจัดการศึกษาให้มี คุณภาพเพราะเชื่อ
ว่า การศึ กษานั้ นจะส่ งผลต่อ การพั ฒนามนุ ษย์ และพั ฒนาประเทศให้ ก้า วหน้า ต่อ ไป
(Sadiman Arief S., 2004) โดยเฉพาะสังคมยุคใหม่นี้เป็นสังคมที่ “ความรู้คืออ้านาจ”
การเรียนรู้จึงกลายเป็นสิ่งส้าคัญและจ้าเป็นต่อทุกคนเป็นทวีคูณ ผู้ที่เข้าถึงความรู้ได้
มากกว่าจะกลายเป็นผู้ที่ได้เปรียบ ดังนั้น ความเสมอภาคทางการศึกษา เป็นสิ่งที่ได้ถูก
ก้าหนดให้เป็นหลักนโยบายในการจัดการศึกษา โดยถูกก้าหนดความเสมอภาคให้สิทธิ
ประชาชนในการได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มีสาระบัญญัติที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยว่า การ
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จัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่งถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย
เพื่อ ให้ เป็ นกระบวนการเตรี ยมและน้า คนไทย สังคมไทย ก้ าวสู่อนาคตอย่า งมั่ นคง
เพราะเชื่อว่า “การศึกษาพัฒนาคน คนพัฒนาชาติ” การศึกษาที่ดีมีมาตรฐานจะท้าให้
คนมีคุณภาพ เมื่อคนมีคุณภาพก็ย่อมท้าให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าตามมา
แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีการสนั บสนุนทรัพยากรทางการศึกษาค่อนข้าง
สูงทั้งในเรื่องของงบประมาณและการขยายสถานศึกษาไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลความเจริญ
แต่ก็ยังพบความเหลื่อมล้้าทางการศึกษาปรากฏขึ้นให้เห็นอยู่เสมอและสาเหตุที่ท้าให้
นักเรียนต้องออกกลางคันในล้าดับต้นๆ ได้แก่ ฐานะที่ยากจน (ส้านักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) โดยเฉพาะครอบครัวที่มีฐานะยากจนมักจะ
ต้องออกจากการเรียนกลางคัน ไม่สามารถเรียนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จนจบ
แม้แต่มัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งถือเป็นการศึกษาภาคบังคับ
จากข้ อ มู ล ปรากฏการณ์ ค วามยากจนในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ มี ผ ล
การศึกษาว่าเป็นภูมิภาคที่มีปัญหาความยากจนกระจุกตัวหนาแน่นส่วนหนึ่งเกิดจาก
โครงสร้ า งประชากรส่ ว นใหญ่ มี ก ารศึ ก ษาที่ ต่้ า มี ป ระชากรอายุ ตั้ งแต่ 15 ปี ขึ้ น ไป
ประมาณร้อยละ 57 มีการศึกษาเพียงระดับประถมศึกษาและต่้ากว่ าและไม่เคยเรียน
หนังสือ ซึ่งท้าให้มีความล้าบากในการพัฒนาทักษะความรู้ในการประกอบอาชีพเพื่อ
สร้างรายได้และพัฒนาวิถีชีวิตให้ดีขึ้น (ส้านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2558) จึงกล่าวได้ว่า การศึกษาและความยากจนมีความสัมพันธ์กัน
(Correlation) อย่างมีนัยส้าคัญ (Haughton and Khandker, 2009) นอกจากปัญหา
ทางด้านครอบครัวยากจนแล้วการด้าเนินทางด้านโครงสร้างการศึกษามีข้อจ้ากัดใน
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาที่นานในการเข้าสู่ระบบการศึกษา ครอบครัวที่ยากจนจึงเน้น
การให้ ส มาชิ ก ในครั ว เรื อ นท้ า งานหารายได้ จุ น เจื อ ครอบครั ว มากกว่ า การเ ห็ น
ความส้าคัญของทางด้านการศึกษา
เมืองหลักในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยที่เลือกศึกษาในครั้ง
เป็นเมืองหลักที่มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ด้วยระยะทางห่างจาก
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เมืองหลวงของประเทศไทยเพียง 445 กิโลเมตร มีเศรษฐกิจท้องถิ่นใหญ่เป็นอันดับ 2
ของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี พ.ศ. 2555 มีผลิตภัณฑ์มวล
รวมมูลค่า 155, 232 ล้านบาท เป็นล้าดับที่ 18 ของประเทศและเป็นล้าดับที่ 2 ของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนรายได้เฉลี่ยต่อหัวประชากร (Per Capita GPP) จ้านวน
81,884 บาท อยู่ในอันดับที่ 1 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเป็นอับดับที่ 35 ของ
ประเทศ (ส้านักงานจังหวัดขอนแก่น , 2555) เป็นเมืองเศรษฐกิจขนาดใหญ่มีที่ตั้งทาง
ภู มิ ศ าสตร์ อ ยู่ กึ่ ง กลางของภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จึ ง ท้ า ให้ ก ลายเป็ น แหล่ ง
ศู น ย์ ก ลางความส้ า คั ญ ในด้ า นต่ า งๆ ทั้ งด้ า นการศึ ก ษา การธนาคาร อุ ต สาหกรรม
สาธารณสุข เป็นศูนย์ “Logistic Hub” และการคมนาคม เพื่อรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปีค.ศ.2015 โดยเมืองหลักแห่งนี้มีการเติบโตทางด้าน
เศรษฐกิจตั้งแต่การเปิดเส้นทางรถไฟครั้งแรกจากการสร้างทางรถไฟสาย กรุงเทพฯ
นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย ท้าให้เกิดการขยายตัวของสินค้าการเกษตร
เพื่อการส่งออกไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มมากขึ้น (สุวิทย์ ธีรศาศวัต, 2557) จึงนับได้ว่า มีการ
เจริญและเติบโตด้วยนโยบายการพัฒนาประเทศมาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ที่
ต้องการพัฒนาให้เป็นเมืองศูนย์กลางแห่งความเจริญ (บัวพันธ์ พรหมพักพิง และอภิ
ศักดิ์ ไฝทาค้า, 2548) ในขณะที่แผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 25042509 ได้มีอิทธิพลต่อการเติบโตของเมืองมากที่สุดด้วยปัจจัยจากการลงทุนภาครัฐ
(รวี หาญเผชิญ, 2554) ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525-2529) ได้ก้าหนดให้เป็นเมืองศูนย์กลางระดับรอง (Secondary Urban
Centers) ของภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ รองรั บ การกระจายความเจริ ญ จาก
กรุงเทพมหานครฯ ภาคเศรษฐกิจและโครงสร้างการบริการขั้นพื้นฐานมีการเติบโตอย่าง
มากจึงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดท้าให้คนเข้ามาอาศัยเพื่อประกอบอาชีพใกล้กับแหล่ง
เศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาปัจจัยการย้ายถิ่นจากชนบท
เข้ า สู่ เ มื อ งของแรงงานประเทศจี น ที่ ก ล่ า วว่ า การเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ของพื้ น ที่
ปลายทางท้าให้เกิดความต้องการแรงงานในภาคการผลิตเพื่อพัฒนาสังคมเมืองสู่ความ
เจริญท้าให้เป็นปัจจัยดึงดูดที่ส้าคัญต่อ การอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองในการสร้างโอกาส
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ทางเลือกในการประกอบอาชีพและแสวงหารายได้ของคนชนบท (วรรโณบล ควรอาจ
และผกามาศ ถิ่นพังงา, 2550 ; Ulrich, 2012) เมื่อมีการดึงดูดท้าให้คนเข้ามาอาศัยใน
พื้นที่แหล่งที่มีความเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท้าให้เกิดการย้ายถิ่นของแรงงานภาค
ชนบทเข้ามาท้างานและสร้างถิ่นฐานในพื้นที่ที่ใกล้แห่งสร้างรายได้จนกลายเป็นการบุก
รุกพื้นที่สาธารณะและอยู่ร่วมกันจนกลายเป็นชุมชนแออัด
กลุ่มชุมชนแออัด เป็นกลุ่มคนที่ถูกมองว่าเป็นคนชายขอบและเป็นกลุ่มคนที่
ด้อยโอกาสเพราะไม่มีต้นทุนชีวิตที่เท่าเทียมกับกลุ่มคนอื่นๆในสังคม ในยุคแรกการ
เข้าถึงสิทธิขั้นฐานต่างๆจึงไม่มีท้าให้ชีวิตความเป็นอยู่ค่อนข้างล้าบากและถูกทอดทิ้ง
ไม่ได้รับการเหลียวแลจากหน่วยงานของรัฐตามเท่าที่คนหนึ่งจะได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน
ดังกล่าว การด้ารงอยู่ของชุมชนแออัดท่ามกลางการเป็นสังคมเมืองที่มีการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมอย่างรวดเร็ว คนเหล่านี้จ้าเป็นต้องมีการปรับตัวให้สามารถด้ารงอยู่ได้แต่ด้วย
ความยากจนเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย ขาดทักษะความรู้ มีการประกอบอาชีพ ที่ไม่มั่นคง จึง
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในชีวิตเกิดความเหลือ่ มล้า้ และน้าไปสูเ่ กิดการกีดกันระหว่าง
ชนชั้นทั้งในด้านสังคม การเมือง เศรษฐกิจและกลายเป็นปัญหาสังคมตามมา ความ
ยากจนนับว่าเป็นปัญหาที่มีความส้าคัญอย่างยิ่งที่ควรเร่งแก้ไขและพัฒนาศักยภาพของ
คนจนเมืองหรือผู้ด้อยโอกาสเมืองได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถเลื่อนสถานะทาง
สังคมขึ้น
ส้าหรับการวิจัยในต่างประเทศที่ใช้การศึกษาเข้ามามีบทบาทในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนจนหรือกลุ่มคนด้อยโอกาสในประเทศเป็นจ้านวนมาก เช่น ประเทศ
เยอรมนีแม้จะได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแต่ก็ยังคง
มีแรงงานที่ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้จ้านวนมากเนื่องจากคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่
อพยพมากเข้ามาหางานท้า รัฐบาลจึงมีการรณรงค์ให้ประชาชนกลุ่มนี้เรียนการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ให้สามารถอ่านออกเขียนได้และมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้การได้จัดตั้ง
ศูนย์การศึกษาของประชาชน (Volkschoolschule) หรือศูนย์การเรียนชุมชนของ
เยอรมนีได้น้าการศึกษาผู้ใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของระบบการศึกษา โดยเฉพาะการออก
กฎระเบี ยบพิ เ ศษเกี่ ย วกั บ การอาชี วศึ ก ษามี การฝึ ก ทั กษะอาชี พแก่ ค นว่ างงานและ
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กลุ่มเป้าหมายพิเศษเช่นเดียวกันกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่ มุ่งพัฒนาศักยภาพของ
บุคคลและตอบสนองความต้องการของครอบครัวรวมทั้งสนับสนุนการท้าวิจัยเพื่อค้นหา
ปัจจัยที่กีดกันมิให้คนมีโอกาสเรียนรู้และประเทศญี่ปุ่นน้าเอาระบบการศึกษาเรียนรู้
ตลอดชีวิตมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีชนบทให้ดีขึ้นทั้งด้านสุขภาพ สถานภาพ และ
เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว (ศรีสว่าง เลี้ยววาริณ, 2553) มีผลรายงานการวิจัย พบว่า
การมีศึกษาที่สูงจะท้าให้คนมีความรู้ การดูแลสุขภาพของตนเอง ท้าให้ช่วยลดภาวะติด
เชื้อผู้หญิงและเด็กในพื้นที่ทั้ง 17 เมืองในทวีปแอฟริกาและลาตินอเมริกาลดลงรวมไป
ถึงการลดลงของความยากจน ตลอดการพัฒนาสุ ขภาพของสตรีและเด็ก ชะลอการ
แต่งงานให้เกิดความล่าช้าลงและผู้หญิงมีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าตัดสินใจเพิ่มขึ้น
ด้วยเช่นกัน (UNFPA, UNAIDS and UNIFEM, 2004)
จากปรากฏการณ์ดังกล่าว ชี้ให้เห็นว่าการศึกษาเป็นปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งใน
อีกหลายๆปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนจนเมืองให้สามารถยกระดับ
ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และช่วยให้คนจนทุกคนมีโอกาส มีความทัดเทียมกันในสังคมมาก
ยิ่งขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรมและ
การเมืองให้สามารถเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและรู้จักการแก้ปัญหาเพื่อการด้ารงอยู่
ของตนเอง ครอบครั ว ชุ ม ชนและสังคมอย่า งมีค วามสุ ข สามารถปรั บตั ว ให้ เ ข้า กั บ
สถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตหรือสามารถปรับสิ่งแวดล้อมให้เข้ากับตัวเราได้อย่าง
เหมาะสม (มานิตย์ ซาชิโย, 2555) ประกอบการยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 25602579) ได้ให้ความส้าคัญกับการพัฒนาคนให้มีคุณภาพโดยมีกรอบแนวทางการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต ยกระดับการศึกษาและการ
เรียนรู้ให้ มีคุณ ภาพมีความเท่าเที ยมกั นเพื่ อไปสู่การพัฒ นาเป็ นประเทศไทย 4.0 ที่
มุ่งเน้นก้าลังคนในการพัฒนาประเทศให้มีทักษะและองค์ความรู้โดยเฉพาะความรู้เฉพาะ
ทางที่มีแนวโน้มขาดแคลนมาก (ปรเมธี วิมลศิริ, 2559) แต่การสนับสนุนทางการศึกษา
ส้าหรับคนจนหรือกลุ่มคนด้อยโอกาสให้มีโอกาสเรียนรู้ที่หลากหลายช่องทาง ยังคงไม่
ประสบผลส้าเร็จเท่าที่ควร เพราะการด้าเนินทางด้านการศึกษามีลักษณะซ้้าซ้อน ขาด
เอกภาพทั้งในแนวคิด นโยบาย การด้าเนินงาน การปฏิบัติงาน การวางแผนและการจัด
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การศึกษาที่ไม่เหมาะสมทั้งหลักสูตรและวิธีการสอนที่ไม่ตอบสนองต่อชีวิตและความ
ต้องการของคนจนเมืองอย่างแท้จริง จึงไม่สามารถที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนจน
ให้ดีขึ้นได้ (ทรงกรด เหล็กสมบูรณ์ , 2555) ยังคงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้้าทางการ
ศึก ษาระหว่ างกลุ่ม คนที่ รวยและกลุ่ มคนยากจน จึงได้ มี การผลั ก ดัน การศึก ษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้เป็นนโยบายที่คนทุกชนชั้นในสังคมได้มีโอกาส
แสวงหาความรู้และเข้าถึงอย่างทั่วถึงภายใต้รูปแบบการจัดการศึกษาตลอดชีวิตที่เชื่อว่า
เป็นรูปแบบที่มีเหมาะสมและสอดคล้องกับเงื่อนไขข้อจ้ากัดของกลุ่มคนด้อยโอกาสที่ไม่
สามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเป็นไปตามขั้นตามล้าดับของช่วงอายุได้มีโอกาสเข้ารับ
การศึกษาหรือการเรียนรู้ตามความพร้อม ความถนัดและความสนใจ ในบทความนี้
ผู้วิจัยได้เสนอถึงกระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิ ตส้าหรับคนจนเมืองขององค์กร
ภาครัฐทั้ง 3 แห่งซึ่งมีบทบาทต่อการส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนจนเมือง
ประกอบด้วย เทศบาลนคร ศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา และการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่อการ
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนจนเมือง

วัตถุประสงค์ในการวิจัย
เพื่อวิเคราะห์กระบวนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับคนจนเมืองของ
องค์กรรัฐ

การทบทวนวรรณกรรม
การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดเกี่ยวกับความยากจนและความเหลื่อมล้้า
ทางสังคม (Urban Poor and Social Inequality) เพื่อใช้อธิบายว่า ท้าไมคนจนเมือง
จึงถูกมองว่ามีโอกาสเกิดเหลื่อมล้้าทางการศึกษา จากการศึกษาพบว่า นักวิชาการมอง
ว่าความยากจนนั้นเป็นเหตุท้าให้เกิดความเหลื่อมล้้าทางด้านสังคมโดยเฉพาะทางด้าน
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การศึกษาของไทยนับว่ายังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้ นอย่างต่อเนื่องและไม่มีโอกาสที่จะหนี
พ้นความเหลื่อมล้้าทางการศึกษา ตราบใดก็ตามที่ปัจจัยความยากจนยังคงเป็นอุปสรรค
และเป็นตั วแบ่ งโอกาสการศึ กษาระหว่ างกลุ่มคนที่มีแ ละคนที่ไ ม่มี ความเหลื่ อมล้้ า
ทางด้านการศึกษาของคนจนเมือง ประกอบด้วยเงื่อนไขจาก 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัย
ที่เกิดจากตัวบุคคลเองจากลักษณะของการมีครอบครัวขนาดใหญ่ มีความรู้น้อย ขาด
ทัก ษะ การมี ปั ญ หาสุข ภาพ ทั ศ นคติ ต่ อ การด้ า รงชี วิ ต และปั จจั ย จากภายนอกจาก
โครงสร้างในการจัดการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ จากแนวคิดดังกล่าวพบว่า เงื่อนไขใน
การอธิบายถึงความเหลื่อมล้้าทางด้านการศึ กษาของคนจนเมืองได้ปรากฏในลักษณะ
ครัวเรือนของชุมชนแออัดทั้ง 3 ชุมชน
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) เป็นแนวทางหนึ่งในการ
พัฒนาศักยภาพคนสามารถพัฒนาความสนใจ ความต้องการและความสามารถของ
ตนเองให้สมบูรณ์ตามความต้องการของตนเองเป็นส้าคัญ (อาชัญญา รัตนอุบล, 2557;
ส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (2552) ผู้วิจัยใช้
อธิบายความหมาย ลักษณะการจัดกิจกรรม และแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิตเพื่อเป็นแนวทางในการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อยของหน่วยงานทั้ง 3 แห่งใน
การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

เครื่องมือในการศึกษา
การเก็บข้อมูลในครั้งนี้ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Depth Interview) โดยใช้
แนวทางการสัมภาษณ์ (Depth Interview Guideline) สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ในองค์กรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการและส่งเสริมให้การเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนจนเมืองจ้านวน
3 แห่ง ได้แก่ เทศบาลนคร จ้านวน 7 คน ศูนย์สงเคราะห์ฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จ้านวน
4 คน และการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ้านวน 4 คน
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ผลการศึกษา
กระบวนการจั ด การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ส้ า หรั บ คนจนเมื อ งขององค์ ก รรั ฐ
แนวคิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตในฐานะที่เป็นยุทธศาสตร์การศึกษาเริ่มจากองค์กรศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งประชาชาติหรือ UNESCO ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้
แนวคิดนี้ไปสู่การปฏิบัติในประเทศต่างๆ น้ามาท้านโยบายเพื่อน้าไปสู่การปฏิบัติอย่าง
เป็นทางการประมาณกลางศตวรรษที่ 19 โดยเฉพาะ พ.ศ. 2503-2513 เป็นต้นมา ใน
แต่ละประเทศมีนโยบายในการจัดการศึกษาตลอดชีวิตมีกฎหมายและองค์กรรับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาดังกล่าว (สุมาลี สังข์ศรี, 2556) เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ได้อย่ างต่ อเนื่อ ง จากการลงพื้นที่ เก็บส้ า รวจชุมชนริม ทางรถไฟทั้ง 3 ชุม ชน พบว่ า
มีหน่วยงานจากหลายภาคส่วนเข้ามามีบทบาทและพยายามผลักดันให้คนในชุมชนริม
ทางรถไฟสามารถเข้ า ถึ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต ในบทความนี้ ผู้ วิ จั ย จะขอน้ า เสนอ
กระบวนการและแนวทางขององค์กรทั้ง 3 แห่งที่มีบทบาทการในการส่งเสริมให้คนจน
เมืองเกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
โดยตรงที่ มี ค วามแตกต่ า งกั น ตามภารกิ จ และบทบาทหน้ า ที่ ข องแต่ ล ะองค์ ก ร ใน
บทความนี้ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจ้านวน 3 องค์กร ดังนี้
1.1 เทศบาลนคร เป็นองค์กรส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่ดูแลชุมชนต่างๆที่ตั้งอยู่
ในเขตพื้นที่การปกครองตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 โดยภายในองค์กรนั้น
มีการแบ่งส่วนออกเป็นส้านักหรือกองเพื่อรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ในการวิจัยครั้งนี้
ผู้วิจัยเก็บข้อมูลในฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมทางด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ให้กับคนในพื้นที่ชุมชนที่ทางเทศบาลนครเป็นผู้รับผิดชอบดูแล พบว่า มีการส่งเสริมให้
เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตตั้งวัยเด็กจนกระทั่งมากกว่า 60 ปี เริ่มจากการจัดตั้งศูนย์เด็ก
เล็กในชุมชนเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้เป็นผู้ปกครองได้ส่งบุตรหลานที่มีอายุตั้งแต่ 2–4
ขวบเข้ า เรีย นฟรี ไ ม่ ต้อ งเสี ย ค่ าเทอมก่ อ นที่ จ ะเข้ า สู่ก ารเรี ย นในระดั บ อนุ บ าลต่ อ ไป
นอกจากทางผู้ปกครองต้องจ่ายค่าที่นอนและค่าเสื้อผ้าให้กับบุตรหลานของตนเท่านั้น
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เมื่ อ พ้ น จากช่ ว งอายุ ดั งกล่ า วทางเทศบาลนครก็ ยั ง มี ห น่ ว ยงานที่ ส่ ง เสริ ม ทางด้ า น
การศึกษาด้วยการจัดหาทุนการศึกษาให้เปล่า 12 ทุนในระดับปริญญาตรีและทุนระดับ
สายอาชีพอีก 5 ทุน รวมทั้งสิ้น 17 ทุนต่อปี มีเงื่อนไขผู้ขอรับทุนต้องมีเกรดเฉลี่ยต้องไม่
ต่้ากว่า 2.5 และครอบครัวมีฐานะที่ยากจน นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งห้องสมุดชุมชนใน
ชุมชนที่อยู่ริมทางรถไฟเกิดจากความร่วมมือระหว่างมูลนิธิไทสร้างสรรค์ทางเทศบาล
เพื่อให้เด็กๆในชุมชนได้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งห้องสมุดจะเปิดบริการทุกวัน โดยวันจันทร์ วันศุกร์เปิดบริการตั้งแต่ 13.00-18.00 น. ส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์เปิดบริการเวลา
09.00-16.00 น. โดยมุ่งหวังให้เกิดการรักการอ่านแก่ คนในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็ก
และเยาวชน ภายในห้องสมุดนั้นจะมีหนังสือที่หลากหลายเหมาะสมกับคนในชุมชนทุก
เพศทุกวัยทั้งหนังสือนิทาน หนังสือนวนิยาย หนังสือนิตยสาร หนังสือพิมพ์ เป็นต้น โดย
หนังสือจะมีการหมุนเวียนแลกเปลี่ยนหนังสือจากห้องสมุดชุมชนแห่งอื่นทุกๆ 2 เดือน
รูปแบบกิจกรรมของห้องสมุดนอกจากจากมีหนังสือให้สมาชิกห้องสมุดทุกคนในชุมชน
ได้อ่านและสามารถยืมกลับไปอ่านที่บ้านได้แล้ว ยังมีกิจกรรมฝึกทักษะในด้านต่างๆ
ส้าหรับเด็กๆ เช่น การเล่านิทานให้เด็กฟังเพื่อฝึกการจินตนาการ การฝึกระบายสี การ
วาดภาพระบายสีบนกระถางต้นไม้หรือกระเป๋าผ้า การประดิษฐ์สิ่งของต่างๆจากหนังสือ
ที่อยู่ในห้องสมุด โดยวัสดุและอุปกรณ์จะเป็นทางเทศบาลเป็นผู้จัดเตรียมให้ ส้าหรับ
เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดจะได้รับการฝึกอบรมเทคนิคการจัดห้องสมุดและการดูแลฝึก
ทักษะการเรียนรู้ของเด็กเล็กในชุมชน เช่น เทคนิคการเล่านิทาน เทคนิคในการจับ
หนังสือ รวมทั้งฝึกการประดิษฐ์ในกิจกรรมที่ทางมูลนิธิไทสร้างสรรค์เป็นผู้ก้าหนดขึ้น
ก่อนน้าไปฝึกสอนจริงในชุมชน เป็นต้น ในบางครั้งทางสมุดได้มีรับโอกาสจากกลุ่มหรือ
ชมรมอื่นๆที่ให้ความสนใจเข้ามาร่วมท้ากิจกรรมกับเด็กๆในชุมชน เช่น การร้องเพลง
เล่านิทาน เพื่อส่งเสริมรักการอ่านแก่เด็กๆ ส้าหรับวัยท้างานทางเทศบาลนครได้มีการ
จัดโครงการเพื่อสนับสนุนให้เกิดกระบวนการพัฒนากลุ่มอาชีพที่อยู่ในชุมชนให้มีโอกาส
ได้เรียนรู้เพิ่มศักยภาพของกลุ่มมากยิ่งขึ้นโดยผ่านการอบรม การไปศึกษาดูงาน การฝึก
ปฏิบัติ การทัศนศึกษาจากพื้นที่อื่นๆ โดยมีวิทยากรที่ทางเทศบาลเป็นเครือข่ายร่วมกัน
อาทิ หอการค้า มหาวิทยาลัย ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นต้น รวมทั้งการเสริมสร้าง
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อาชี พด้ วยให้กั บคนในชุม ชนให้ มีรายได้ที่ มั่นคงสามารถน้า ไปใช้จ่ ายในส่วนต่า งๆที่
จ้าเป็น
สรุป เทศบาลนครเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีการส่งเสริมการเรียนรู้ให้ กับกลุ่มคน
ทุกคนในเขตพื้นที่ที่เป็นส่วนรับผิดชอบ โดยได้ส่งเสริมเพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ของ
เทศบาลนครนั้นมีทุกช่วงวัยและสนับสนุนให้มเี กิดการเรียนรู้ที่ครอบคลุมทั้งเป็นทางการ
และไม่เป็นทางการ โดยมีการท้าความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆในการช่วยเหลือด้าน
การเรียนรู้ แต่ปัญหาหรือข้อจ้ากัดเกิดจากเป็นเขตการปกครองที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่จึง
ท้าให้การดูแลกิจกรรมต่างๆไม่ทั่วถึงเมื่อเทียบกับจ้านวนบุคลากรที่มีอยู่ การท้างาน
บางครั้งจึงเกิดความล่าช้า ขาดความต่อเนื่องของกิจกรรมในพื้นที่และไม่สม่้าเสมอ
อีกทั้ง การด้าเนินกิจกรรมด้านส่วนที่เป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตบางกิจกรรมทางเทศบาล
นครเป็นผู้ด้าเนินการดูแลจัดการเพียงฝ่ายเดียวขาดการให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทและมี
ส่วนร่วมในการจัดการร่วมกัน เช่น ห้องสมุดชุมชน
1.2 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา เป็นองค์กรที่สังกัดกรมกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัวที่เปิดโอกาสให้สตรีที่มีอายุตั้งแต่ 13 ปีขึ้นไปได้มีโอกาสเข้า
มาเรียนรู้เพื่อให้มีทักษะในการออกไปประกอบอาชีพ เช่น การเรียนท้าขนม การตัดผม
ตัดเย็บเสื้อผ้า นวดแผนไทย โดยไม่มีค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งมีสถานที่อยู่อาศัย อาหารให้ผู้ที่
เข้ามาอบรมตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรมเมื่อมีการฝึกอบรม ทางองค์กรมรการ
ท้างาน 2 รูปแบบ คือ การท้างานในเชิงรับที่คอยบริการอบรมให้ความรู้กับสตรีที่เข้ามา
อบรมภายในองค์กรและการท้างานเชิงรุกคือ การออกไปปบริการอบรมให้กับกลุ่ม
ชาวบ้านภายนอกชุมชนตามที่ชุมชนนั้นประสานติดต่อมายังที่องค์กรซึ่งการออกไปจัด
ข้างนอกองค์กรนั้นชาวบ้านต้องมีการรวมกลุ่มไม่น้อยกว่า 30 คนและสามารถเรียนรู้
หลักสูตรได้นอกจากที่มีเปิดอบรมภายในศูนย์ นอกจากนี้ทางองค์กรไม่ได้มีเพียงแค่การ
ส่งเสริมทางด้านทักษะอาชีพเท่านั้น แต่ยังคงส่งเสริมเพิ่มทักษะความรู้ในเรื่องต่างๆให้
กลับกลุ่มสตรีอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงวัยผู้ใหญ่ควบคู่กัน เช่น การรณรงค์
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก รณรงค์การตั้งครรภ์ไม่พร้อมใน
วัยรุ่น การให้ความรู้เรื่องสิทธิเด็กและสตรี การสงเคราะห์เงินทุนในการประกอบอาชีพ
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ให้กับผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น รวมทั้งการท้างานร่วมกับหลายๆหน่วยงานเพื่อส่งเสริม
ป้องกันและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเด็กและสตรี เช่น การฝึกอาชีพให้กับ
เด็กที่ติดยาเสพติด การจัดกิจกรรมบรรยายความรู้เรื่องสิทธิ โทษยาเสพติดจากต้ารวจ
จัดค่ายพุทธบุตรให้ผู้ที่มาฝึกอาชีพในองค์กร การเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติ งานของนักเรียน
จากทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นต้น เนื่องจากทาง
องค์กรมีเพียง 2 แห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงส่งผลให้เกิดต่อภาระงานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ที่มีมากเกินจ้านวนบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์มีความเก่า
และไม่เพียงพอต่อผู้เรียนจึงท้าให้ผู้เรียนต้องคอยหมุนเวียนในการผลัดเปลี่ยนการใช้
อุปกรณ์ร่วมกัน
บทบาทและภารกิจของศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภามุ่งพัฒนา
อาชีพให้กับสตรีที่ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่มีความประสงค์ในการฝึกอาชีพเพื่อให้มีรายได้
เลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เ พียงแต่เป็นสถานที่ส้าหรับฝึกอาชีพแล้วยังมีการช่วยเหลือส้าหรับ
คนที่ไม่มีที่พักระหว่างฝึกอบรมได้มีที่พัก อาหาร เครื่องแบบในการเรียนแก่ผู้ที่เข้ามาฝึก
อาชีพ และทางศูนย์สงเคราะห์ฯยังได้มีบทบาทในการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับชุมชน
ภายนอกองค์กรและให้ได้เรียนรูใ้ นประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิเด็กและสตรี การป้องกันการ
ท้องในวัยเรียน ป้องกันและการแก้ไขปัญหาการค้าหญิงและเด็ก เป็นต้น ซึ่งเป็นองค์กร
ที่มีการช่วยเหลือในรอบด้านของผู้ที่ประสงค์ต้องการเรียนแต่ประสบปัญหาในทางด้าน
ต่ า งๆ ที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การเรี ย นรู้ อย่ า งไรก็ ต ามปั ญ หาและข้ อ จ้ า กั ด ของศู น ย์
สงเคราะห์ ฯแห่ งนี้ คื อ ภาระงานในการรับผิด ชอบดู แลทั้ ง 10 จังหวัด ที่มีมากเกิ น
จ้านวนบุคลากรที่มีอยู่ในองค์กร การประชาสัมพันธ์ขาดความ อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์มี
ความเก่าและไม่เพียงพอต่อผู้เรียนจึงท้าให้ผู้เรียนต้องคอยหมุนเวียนในการผลัดเปลี่ยน
การใช้อุปกรณ์ร่วมกันจึงเป็นผลท้าให้การเรียนในบางครั้งเกิดความล่าช้า
1.3 การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย (กศน.) เดิ ม เป็ น
การศึก ษานอกระบบอยู่ ใ นความรั บ ผิ ดชอบของกองศึ กษาผู้ใ หญ่ กรมสามั ญศึ ก ษา
กระทรวงศึกษาธิการต่อมาได้มีการแยก กศน. ออกจากกรมสามั ญศึกษาและจัดตั้งเป็น
"กรมการศึกษานอกโรงเรียน" จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2545 ได้มีการปฏิรูประบบราชการ
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และมีการยุบรวมกรมต่าง ๆ ของกระทรวงศึกษาธิการจากเดิม 14 กรม เหลือเพียง
5 ส้านักงาน ท้าให้กรมการศึกษานอกโรงเรียน ถูกยุบรวมเป็นส้านักงานบริหารงาน
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น สั ง กั ด ส้ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ต่ อ มาตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พุทธศักราช
2551 จึงปรับภารกิจเป็นส้านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
บทบาทหน้าที่ของ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับ
อ้าเภอ(กศน.) มีรูปแบบการจัดการเรียนการสอน 3 ระดับ คือ 1. การสอนในระดับ
สามัญ (วุฒิป.6 วุฒิม.3 และ วุฒิม.6) ผู้เรียนต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปยกเว้นกรณีที่
เด็กที่ออกกลางคันในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หรือ 2 ก็สามารถเข้าเรียนต่อได้ ซึ่ง
สามารถเทียบโอนรายวิชาหรื อไม่มีการเทียบโอนวิชาจากสถานศึกษาเดิมก็ได้ตามแต่
ผู้เรียน ดังนั้นระยะเวลาในการศึกษาจึงมีความแตกต่างกัน นอกจากนี้ทางกศน.ยังได้มี
การเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจอยากเรียนแต่ไม่มีเวลามาเรียนก็สามารถสอบเลื่อนระดับได้
โดยไม่ต้องเรียนเมื่อผ่านตามเกณฑ์ที่ทางกศน.ก้าหนดก็สามารถรับวุฒิการศึกษาใน
ระดั บ นั้ น ๆได้ ซึ่ ง เรี ย กการสอบนี้ ว่ า “การสอบไต่ ร ะดั บ ” 2.การศึ ก ษาระดั บ
ประกาศนียบัตร ทางกศน.ได้มีการเปิดสอนให้ 2 สาขา ดังนี้ สาขาคอมพิวเตอร์ สาขา
การท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งการเรียนทางสายนี้ได้มีการร่วมมือกันกับศูนย์รัตนาภา
ในการเป็นสถานที่ฝึกหัดแก่ผู้ที่เรียนสาขาการโรงแรม ส่วนใหญ่ผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ต้อง
เป็นผู้ที่มีงานประจ้าท้าไม่น้อยกว่า 1 ปี 3. การศึกษาสายอาชีพ เป็นการเรียนเพื่อน้า
ความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพเสริมสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ การศึกษาสาย
อาชีพที่กล่าวมานี้ประกอบด้วย การท้าขนม การตัดเย็บเสื้อผ้า การเสริมสวยหญิงและ
ชาย การนวดแผนไทย รับบุคคลตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไปทางกศน. จะไม่เก็บค่าใช้จ่าย
ส้าหรับผู้ที่เรียนในระดับสามัญและเรียนประกาศนียบัตร ยกเว้นค่าเรียนสายอาชีพที่
ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนเรียนและผู้เรียนต้องซื้ออุปกรณ์ในบางอย่างเอง โดย
ใช้เวลาเรียนที่แตกต่างกันตามแต่ละหลักสูตร หลักสูตรสามัญและหลักสูตรสายอาชีพ
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ 1 วันต่อสัปดาห์ตามที่ผู้เรียนสะดวก ส้าหรับปัญหาและ
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อุปสรรคในการส่งเสริมการเรียนรู้ของหน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) นั้นพบว่า แม้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
(กศน.) จะมีการสนับสนุนให้คนที่พลาดโอกาสทางการศึกษาที่เป็นไปตามช่วงวัยได้มี
โอกาสเรียนอีกครั้งโดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในช่วงวันและเวลาที่ตนเองสะดวกและ
มีการเรียนที่เสียค่าใช้จ่ายน้อยหรือไม่เสียเลยแต่ก็ไม่ได้เป็นผลส้าเร็จในการสร้างงานให้
กลับกลุ่มคนจนเมืองโดยเฉพาะกับกลุ่มคนจนเมืองที่เป็นเสาหลักของครอบครัวต้อง
ท้างานหารายได้ทุกวัน จึงเป็นเหตุให้มีการเรียนไม่จบหลักสูตร อีกทั้งระดับมาตรฐาน
ความรู้ ใ นเชิ งวิ ชาการก็ มี ค วามไม่ เ ท่า กั น กั บ ผู้ที่ เ รี ย นในระบบตามระดั บ ชั้น เพราะ
ทางกศน. มีความประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะสามารถด้ารงอยู่ในสังคมได้มากกว่า
ความรู้เชิงวิชาการ
จึงกล่าวได้ว่า การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) นั้น
เป็นองค์กรของรัฐที่เกิดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของคนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาตาม
ระบบไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตามได้มีโอกาสทางการศึกษาอีกครั้งซึ่งครอบคลุมการเรียนรู้ทั้ง
3 แบบ คือ แบบสามัญ แบบใบประกาศวิชาชีพ และแบบสายอาชีพ ในระยะเวลาที่สั้น
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีคุณวุฒิทางการศึกษาและมีทักษะอาชีพในการประกอบอาชีพภายภาค
หน้า อีกทั้งการขยายแหล่งศูนย์การเรียนรู้ไปยังชุ มชนอื่นๆเพื่ออ้านวยความสะดวกให้
ผู้เรียนได้เข้าถึงมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นข้อดีขององค์กรดังกล่าว อย่างไรก็ตามข้อจ้ากัดของ
องค์กร คือ ลักษณะการเรียนรู้ในรูปแบบดังกล่าวจะมีข้อจ้ากัดในทางด้านเรื่องของ
ระยะเวลาที่เรียน จึงส่งผลให้ ระดับพื้นฐานความรู้ที่ได้รับจึงจะมีคุ ณภาพไม่เทียบเท่า
กับการเรียนตามระดับการศึกษาในระบบ อีกทั้งข้อจ้ากัดเรื่องเวลาของกลุ่มคนจนเมือง
ที่เป็นเสาหลักของครอบครัวที่ต้องท้างานหารายได้ทุกวัน จึงเป็นเหตุให้มีการหยุดเรียน
สายอาชีพและไม่จบหลักสูตร
อย่างไรก็ตาม แม้ประเทศไทยจะมองเห็นความส้าคัญของการศึกษาเป็ น
ปัจจัยส้าคัญในการช่วยให้คนมีศักยภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นแรงก้าลัง
ส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้มีความก้าวหน้า เพื่อให้คนที่หลุดพ้นจากระบบ
การศึกษาทางการได้มีโอกาสทางในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองอีกครั้ง จึง
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ได้ มี ก ารก้ า หนดให้ มี ก ารเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต เพื่ อ ให้ ส ามารถพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของ
ประชาชนได้อย่างต่อเนื่อง แต่ในปัจจุบันประเทศไทยเองก็ยังไม่ได้มีพระราชบัญญัติ
การศึกษาตลอดชีวิตโดยเฉพาะจึงท้าให้ผลของการด้าเนินการศึกษาตลอดชีวิตยังไม่
สามารถด้าเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่ได้มีทิศทางที่ชัดเจนเป็นเพียงบทบาท
และหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการปฏิบัติตามภารกิจของตนเองเท่านั้นในการจัดการ
การเรี ย นรู้ ใ ห้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย อี ก ทั้ ง การท้ า งานขององค์ ก รที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ นั้ น มี
ภาระหน้าที่ในการดูแลและรับผิดชอบจ้านวนมากการลงเข้าไปถึงชุมชนจึงไม่ทั่วถึงและ
ขาดการประชาสัมพันธ์ รวมทั้งคนในชุมชนเองก็ยังไม่ให้ความสนใจในการเรียนรู้ในด้าน
ต่างๆและมองว่าการเริ่มต้นประกอบอาชีพจากการไปอบรมหรือไปเรียนในหน่วยงาน
ต่างๆนั้นเป็นภาวะความเสี่ยงที่จะมีผลต่อการขาดทุนและไม่ประสบผลส้าเร็จ จึงไม่
ต้องการที่จะเสี่ยงส้าหรับการลงทุนกิจการต่างๆไปมากกว่าการท้า งานรับจ้างรายวัน
เลี้ยงดูคนในครอบครัว

การอภิปรายผลและสรุปผล
แม้ที่ผ่านมาประเทศไทยจะมีการสนับสนุนทรัพยากรทางการศึกษาค่อนข้าง
สูงทั้ งในเรื่ องของงบประมาณและการขยายสถานศึกษาแต่ก็ยั งพบความเหลื่อ มล้้ า
ทางการศึ ก ษา โดยเฉพาะครอบครั ว ที่ มี ฐานะยากจนมั ก จะต้ อ งออกจากการเรี ย น
กลางคัน ไม่สามารถเรียนในระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้จนจบแม้แต่มัธยมศึกษาปีที่ 3
จากรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ความยากจนและความเหลื่อมล้้าในประเทศไทย
ปี 2556 พบว่า ในการเข้าเรียนภาคบังคับนั้นจะมีอัตราการเข้ าเรียนสุทธิลดลงตาม
ระดับการศึกษาที่สูงขึ้น ดังนี้ ระดับประถมศึกษาร้อยละ 88.1 มัธยมศึกษาตอนต้นร้อย
ละ 67.0 มัธยมศึกษาตอนปลายร้อยละ 57.7 และปริญญาตรีร้อยละ 29.7 (ส้านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับผลการส้ารวจ
จ้ า นวนประชากรในชุ ม ชนที่ อ ยู่ ริ ม ทางรถไฟในเขตจั ง หวั ด แห่ งหนึ่ งในเขตภู มิ ภ าค
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ตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 3 ชุมชน พบว่า อัตราการเข้าสู่ระบบการศึกษาของคนที่อาศัย
อยู่ในชุมชนแออัดทั้ง 3 ชุมชนมีจ้านวนลดน้อยลงเมื่อมีระดับการศึกษาที่สูงขึ้น
การส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตจึงเป็นกลไกที่ส้า คัญอย่างหนึ่งที่ทาง
ภาครัฐเล็งเห็นว่าสามารถช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางเลือกให้คนในชุมชนริมทาง
รถไฟมีโอกาสเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่หลากหลายได้มากขึ้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้
ผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยในบทความนี้ผู้วิจัย
ได้เสนอ 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของคนจนเมืองคือ
เทศบาลนคร ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภาและการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ผลจากการศึกษาพบว่า เทศบาลนครมีการส่งเสริมการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนจนเมือง คือ การจัดสรรทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีและ
ระดับสายอาชีพ การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เด็กเล็กในชุมชน การสนับสนุนทุนส้าหรับ
การประกอบอาชีพและการจัดตั้งห้องสมุดชุมชนและมีห้องสมุดเคลื่อนที่ไปตามชุมชน
ต่างๆในเขตเทศบาลนคร ซึ่งสอดคล้องกับกัลยรัตน์ กล่้าถนอม (2547) การพัฒนา
ศักยภาพคนจนในทศวรรษหน้า (พ.ศ. 2547-2557) ตามทัศนะของผู้เชี่ยวชาญเสนอให้
มีแนวทางการการพัฒนาที่จะส่งเสริมให้คนจนเมืองได้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่องให้จัดการเรียนการสอนที่มีความสอดคล้องกับสภาพท้องถิ่นและสติปัญญา
ผู้เรียนจัดให้มีห้องสมุดเคลื่อนที่ในชุมชนเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ ส้าหรับปัญหาของ
เทศบาลนครในการส่งเสริมการเรียนรูต้ ลอดชีวิตของคนจนเมืองที่เกิดจากโครงสร้างของ
องค์ ก ร คื อ ภารหน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานที่ มี ม ากจึ งไม่ ส ามารถที่ จ ะด้ า เนิ น การการจั ด
กิจกรรมการดังกล่าวได้อย่างต่อเนื่องอีกทั้งงบประมาณในการสนับสนุนทุนแก่คนที่เรียน
ดีแต่ยากจนให้มีโอกาสทางด้านการศึกษาระดับปริญญาตรีก็มีจ้านวนไม่เพียงพอต่อผู้ที่
สนใจอีกทั้งทุนดังกล่าวก็ไม่ได้ตอบสนองหรือสามารถช่วยเหลือทางการศึกษาของคนจน
ที่อ ยู่ริ ม ทางรถไฟได้อ ย่ างแท้ จ ริงเนื่อ งจากคนในชุม ชนส่ ว นใหญ่ จ บการศึ กษาเพี ย ง
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายเท่านั้นมีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะเรียนต่อในระดับ
ปริญญาตรี
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ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีรัตนาภา จัดส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่
คนจนเมือง คือ การให้โอกาสแก่ผู้หญิงสามารถน้าไปประกอบอาชีพสร้ างรายได้ให้กับ
ตนเอง แต่เนื่องจากทางองค์กรมีเพียง 2 แห่งในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีหน้า
รับผิดชอบ 10 จังหวัด จึงส่งผลให้ต่อภาระงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีมากเกินจ้านวน
บุคลากรบางครั้งเกิดความล่าช้า วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนไม่เพียงพอต่อ
ผู้เรียนและองค์กรการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เป็นองค์กรที่
ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อให้คนที่พลาด
โอกาสทางการศึกษาที่เป็นไปตามช่วงวัยได้มีโอกาสเรียนอีกครั้งแต่ปัญหาขององค์กร
พบว่า ผู้เรียนจากชุมชนริมทางรถไฟไม่ได้ให้การตอบรับมากนักเพราะไม่มีเวลาในการ
ฝึกหัดอาชีพโดยเฉพาะกับกลุ่มคนจนเมืองที่เป็นเสาหลักเพียงคนเดียวในครอบครัว
จ้านวนสมาชิกในครัวเรือนเป็นวัยพึ่งพิงต้องท้างานหารายได้ทุกวัน จึงเป็นเหตุให้มีการ
ขาดเรียนหรือไม่สามารถเข้าเรียนในช่วงเวลาที่มีการจัดการเรียนการสอนได้จึงเป็นผล
ของการไม่จบหลักสูตรอาชีพซึ่งสอดคล้องกับอานันท์ชนก สกนธวัฒน์ (2555) ที่กล่าว
ว่า ความไม่สามารถที่จะหลุดพ้นยากจนเรื้อรังได้นั้นเกิดจากการที่ภายในครอบครัวมีวัย
พึ่งพิงมากกว่าวัยแรงงาน ดังนั้นจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ควรได้รบั การแก้ไขในล้าดับ
ต่อไปเพื่อให้ผู้ที่สนใจเรียนแต่มีภาระในการดูแลครอบครัวได้สามารถเข้าเรียนรู้ได้อย่าง
แท้จริง

ข้อเสนอแนะ
การด้าเนินกิจกรรมหรือบทบาทของหน่วยงานนั้น พบว่า เป็นการด้าเนินงาน
ที่เ ป็ น ไปตามบทบาทและภารกิ จ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายให้ ด้ า เนิ น การในการช่ ว ยเหลื อ
สงเคราะห์ สนั บสนุนให้ทุก คนได้เ ข้า ถึงการเรีย นรู้ทั้ งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย แต่ในบทบาทนั้นขาดการให้ความส้าคัญกับการส่งเสริม หรือชักชวนให้คนจน
เมืองทุกเพศทุกวัยได้มองเห็นความส้าคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขาดการวางแผน
แนวทางในการส่งเสริมและสอดแทรกด้านการสร้างนิสัยการเรียนรู้ตลอดชีวิต และด้าน
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การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ให้กับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้คนในชุมชนเกิดการอยาก
เรียนรู้ที่มาจากการต้องการเรียนรู้จากตัวตนเองอย่างแท้จริงโดยเฉพาะกับคนที่อาศัยอยู่
ในริมทางรถไฟให้เล็งเห็นความส้าคัญของการศึกษาหรือการเรียนรู้ที่จะส่งผลให้เกิดการ
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเป้าหมายของการเรียนรู้ตลอดชีวิตจะไม่ประสบผลส้าเร็จได้
เลยถ้ากลุ่มเป้าหมายหรือผู้เรียนไม่ได้ตระหนักหรือให้ความส้าคัญกับทางการศึกษาหรือ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง
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