
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารถอดบทเรียนและสังเคราะหอ์งค์ความรู้ 

ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ 

เพื่อสร้างเสริมสุขภาวะเด็กข้ามชาติในระบบการศึกษา 
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 ๑ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ค าน า 
 

ส านกัสนบัสนนุสขุภาวะประชากรกลุม่เฉพาะ (ส านกั ๙) ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริม
สขุภาพ (สสส.) ได้สนบัสนุนให้มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท ด าเนินงานโครงการสร้างเสริมสขุภาวะประชากร
ข้ามชาติโดยระบบการศกึษา เพ่ือเปา้หมายให้เกิดสุขภาวะท่ีดีแก่กลุ่มประชากรข้ามชาติ  โดยด าเนินงาน
ผา่นระบบการศกึษาในรูปแบบตา่งๆ และพฒันารูปแบบการส่งเสริมสขุภาพท่ีสอดคล้องกบักลุ่มเปา้หมาย  
ร่วมกับภาคีหลักและภาคีความร่วมมือทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน ภาควิชาการ ภาค
ประชาสังคม และชุมชน ในพืน้ท่ีต่างๆ โดยมีโครงการย่อยภายใต้โครงการดังกล่าวรวม 4 โครงการ 
โครงการขับเคล่ือนนโยบายระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะเด็กข้ามชาติในระบบ
การศึกษา เป็นโครงการย่อยหนึ่ง ซึ่งด าเนินงานโดยมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย จังหวัดชุมพร 
ด าเนินงานในพืน้ท่ีจังหวัดชุมพร มีระยะเวลาโครงการระหว่าง มกราคม ๒๕๕๙ – ธันวาคม ๒๕๖๑ มี
เปา้หมายเพ่ือให้เดก็ข้ามชาตใินจงัหวดัชมุพร ได้รับการสนบัสนนุในการเข้าถึงการศกึษาอย่างเท่าเทียมและ
การส่งเสริมสขุภาพท่ีสอดคล้องกับสขุภาวะของเด็ก โดยการเช่ือมประสานความร่วมมือกบัภาคส่วนตา่งๆ 
ท่ีเก่ียวข้อง  

มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทและมลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย จงัหวดัชมุพร ขอขอบคณุทกุท่าน ทกุ
หน่วยงาน ทุกภาคีเครือข่าย ท่ีมีส่วนร่วมต่อการด าเนินงานโครงการด้วยดีตลอดมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชมุพร ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาจงัหวดัชมุพรเขต 1 และเขต 
2 โรงเรียนน าร่องสร้างเสริมสขุภาวะ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
พืน้ท่ีโรงเรียนน าร่อง และผู้ปกครองของเดก็ 

เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ฉบบันี ้ เป็นการรวบรวมประสบการณ์ และบทเรียน
ส าคญัท่ีพบระหวา่งการท างาน รวมถึงปัจจบัเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีส่งผลตอ่ความส าเร็จของโครงการ  ขอขอบคณุ
ทกุท่านท่ีให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล และข้อคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ตอ่การถอดบทเรียนในครัง้นี ้ และ
หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารถอดบทเรียนฉบบันี ้จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานด้านสร้างเสริมสขุภาวะ
ของเดก็ท่ีอยูใ่นระบบการศกึษาและสามารถน าไปใช้ประกอบการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 

 
 

โครงการสร้างเสริมสขุภาวะประชากรข้ามชาติโดยระบบการศกึษา 
มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท 
๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 

 
 



 ๒ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

สารบัญ 
 

ส่วนที่ ๑  จากจดุเร่ิมต้น Education for All , นโยบายประเทศไทย และปัจจยัก าหนดสขุภาพ-  ๓ 
สูน่โยบายระดบัพืน้ท่ี      
 การศกึษาเพ่ือปวงชน ... Education for All      ๓ 
 นโยบายการศกึษาของประเทศไทย       ๔ 
 การศกึษา – ปัจจยัสงัคมก าหนดสขุภาพ (Social Determinants of Health)   ๕ 
 จากนโยบายระดบัประเทศ ... สูน่โยบายระดบัพืน้ท่ี     ๖ 

- ท าไมต้องเป็นชมุพร และพืน้ท่ีลกัษณะชมุพร     ๗ 
- กวา่จะเป็นยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร  ๙ 

 
ส่วนที่ ๒  จากนโยบาย ... สู่แนวคิดโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ เร่ืองราวและความงดงามของพืน้ท่ี ๑๓ 
 แนวคิดเร่ืองโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ       ๑๓ 
 กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียน       ๑๔ 
 
ส่วนที่ ๓  บทวิเคราะห์           ๒๓ 
 องค์ประกอบส าคญัท่ีสง่ผลตอ่ความส าเร็จของโครงการ     ๒๓ 

- การขบัเคล่ือนระดบันโยบาย       ๒๕ 
- การขบัเคล่ือนระดบัพืน้ท่ีปฏิบตักิาร      ๒๘ 

ปัจจยัเกือ้หนนุและปัจจยัฉดุรัง้ของโครงการ      ๓๔ 
- ระดบันโยบาย / การจดัท ายทุธศาสตร์      ๓๔ 
- ระดบัพืน้ท่ีปฏิบตัิการ / กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะ    ๓๖ 

 
ส่วนที่ ๔  บทเรียนส าคญั และข้อเสนอเพ่ือการพฒันา      ๓๙ 
 มิตกิารบริหารจดัการโครงการ        ๓๙ 
 มิตกิารขยายผล          ๔๓ 
 มิตเิชิงนโยบาย หรือยทุธศาสตร์        ๔๖ 
 
เอกสารอ้างอิง           ๔๙ 
ผู้ให้ข้อมลูหลกั           ๔๙ 
 



 ๓ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 
 
 

“การศึกษาเป็นอาวธุทีท่รงพลงัทีส่ดุ ทีเ่ราจะน ามาใช้ในการเปลีย่นแปลงโลก” 
เนลสนั แมนเดลา – อดีตประธานาธิบดีสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 

 
 

 
ส่วนที่ ๑ :  
จากจุดเร่ิมต้น Education for All , นโยบายประเทศไทย และปัจจัยก าหนดสุขภาพ สู่
นโยบายระดับพืน้ที่  
 
การศึกษาเพื่อปวงชน - Education for All 

  แม้ทุกคนจะตระหนักดีว่า “การศึกษา” เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคนให้มีคณุภาพและ
สามารถสร้างความเป็นธรรมทางสงัคมให้เกิดขึน้ได้ แตข่ณะเดียวกนัคงปฏิเสธไม่ได้ว่ายงัคงมีความเหล่ือม
ล า้ทางการศกึษาอยูแ่ทบจะทกุมมุของโลก ซึ่งเป็นปัจจยัท่ีก าหนดให้เกิดความเหล่ือมล า้ในมิติอ่ืนๆ ตามมา 
ท่ีผ่านมาความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาจึงเป็นปัญหาใหญ่ท่ีนานาประเทศพยายามหาทางออกมาอย่าง
ยาวนาน และเป็นวาระส าคญัในการพฒันาในระดบัโลกตลอดมา  

ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุระดบัโลกว่าด้วยการศกึษาเพ่ือปวงชน หรือ 
World Conference on Education for All ท่ีหาดจอมเทียน จงัหวดัชลบรีุ และได้มีการรับรองปฏิญญาจอม
เทียนเป็นครัง้แรก๑ ผลจากการประชุม ทุกประเทศเห็นพ้องว่า “การศึกษาเป็นสิทธิอนัพึงมีของประชากร
โลก” เพราะการศึกษาจะพฒันาศกัยภาพมนุษย์ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชนและสงัคมโลกได้อย่าง
เข้มแข็ง โดยมุง่เน้นให้การจดัการศกึษาเป็นไปเพ่ือตอบสนองความต้องการในการเรียนรู้ขัน้พืน้ฐานของปวง
ชนอยา่งเสมอภาคและทัว่ถึง รวมทัง้เป็นการขจดัความเหล่ือมล า้ในระบบการศกึษาระหว่างกลุ่มตา่งๆ ด้วย 
โดยมีพันธกิจ ๖ ประการท่ีทุกประเทศจะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย คือ ๑) ขยายการดูแลเด็ก
ปฐมวยัและกิจกรรมเพื่อการพฒันาอ่ืนๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและเด็กพิการ ๒) ขยายโอกาสทาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐานให้ทัว่ถึง ๓) ปรับปรุงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือให้ผู้ เรียนผ่านมาตรฐานขัน้ต ่าท่ี
สูงขึน้ ๔) ลดอัตราการไม่รู้หนงัสือของผู้ ใหญ่ โดยเน้นการเรียนรู้ของเด็กหญิงและสตรี ๕) ขยายการจัด
การศึกษาขัน้พืน้ฐานและการฝึกอบรมทกัษะท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีพของเยาวชนและผู้ ใหญ่ให้เกิดการ

                                                 
๑ เว็บไซต์กระทรวงศกึษาธิการ http://www.moe.go.th 
 

http://www.moe.go.th/


 ๔ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามยัและการงานอาชีพท่ีดีขึน้ ๖) เพิ่มพูนความรู้ ทกัษะ และคา่นิยม ท่ี
จ าเป็นตอ่การพฒันาคณุภาพชีวิตของบคุคลและครอบครัว ในรูปแบบและวิธีการท่ีหลากหลาย 

ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ องค์การยูเนสโกได้จัดการประชุมเพ่ือประเมินความก้าวหน้าในการจัด
การศึกษาเพ่ือปวงชน ท่ีเมืองดาการ์ ประเทศเซเนกัล แต่ผลปรากฏว่า ประเทศสมาชิกยังไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในปฏิญญาจอมเทียนได้ ดังนัน้ ท่ีประชุมจึงได้ก าหนด
เปา้หมายท่ีจะบรรลกุารศกึษาเพ่ือปวงชนภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ไว้ในกรอบปฏิญญาดาการ์ ดงันี ้๑) ขยาย
และปรับปรุงการศกึษาและการดแูลเดก็เล็กก่อนวยัเรียน โดยเฉพาะเด็กท่ีเปราะบางและด้อยโอกาส ๒) จดั
ให้เด็กทุกคน โดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กท่ีอยู่ในสภาวะยากล าบาก เด็กท่ีเป็นชนกลุ่มน้อย สามารถเข้าถึง
การศึกษาภาคบงัคบัท่ีมีคณุภาพ ๓) จัดการศึกษาท่ีตอบสนองความต้องการการเรียนรู้ของเยาวชนและ
ผู้ ใหญ่ผ่านโครงการทกัษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน ๔) พฒันาอตัราการรู้หนงัสือของผู้ ใหญ่
ได้เพิ่มขึน้ ๕) ขจัดความเหล่ือมล า้ทางเพศในการศึกษาระดบัประถมและมัธยม โดยเน้นการเข้าถึงของ
เด็กผู้หญิงและท าให้เกิดการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีมีคุณภาพ ๖) พัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกด้านและ
รับรองความเป็นเลิศทัง้หมด เพ่ือให้เกิดผลลพัธ์ทางการเรียนรู้ท่ีชดัเจนและสามารถวดัได้ โดยเฉพาะในเร่ือง
การรู้หนงัสือ การค านวณตวัเลขและทกัษะท่ีจ าเป็นตอ่ชีวิต 
 
"...งานดา้นการศึกษาเป็นงานส าคญัทีส่ดุอย่างหน่ึงของชาติ เพราะความเจริญและความเสือ่มของชาตินัน้

ข้ึนอยู่กบัการศึกษาของพลเมืองเป็นข้อใหญ่ จึงต้องจดัการศึกษาใหเ้ข้มแข็งย่ิงข้ึน..." 
 

พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั ภมูิพลอดลุยเดชฯ 
ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ณ วิทยาลยัวิชาการศกึษาประสานมิตร ๑๒ ธนัวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ 

 
 

นโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย 
แม้ประเทศไทยจะมีความพยายามในการให้เด็กทกุคนเข้าถึงการศกึษาอย่างทัว่ถึง แตท่ี่ผ่านมายงั

พบเดก็จ านวนหนึง่ท่ีเผชิญชีวิตด้วยความยากล าบากหรืออยูใ่นสถานการณ์ท่ีด้อยกวา่เด็กทัว่ไป จ าเป็นต้อง
ให้ความชว่ยเหลือเป็นกรณีพิเศษ เพ่ือให้มีชีวิตและความเป็นอยูท่ี่ดีขึน้ มีพฒันาการท่ีถกูต้องและเหมาะสม
กับวยั โดยเฉพาะเด็กข้ามชาติหรือเด็กท่ีไม่มีสญัชาติไทย ซึ่งยูเนสโกได้มีการประมาณการณ์ว่า ประเทศ
ไทยมีเดก็ท่ีไมมี่สญัชาตไิทยประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ คน๒ เดก็เหลา่นีส้ว่นใหญ่เป็นเดก็ข้ามชาตทิัง้ท่ีติดตามมา
มาจากประเทศต้นทางและเกิดในประเทศไทย และสว่นใหญ่ยงัเข้าไมถ่ึงการศกึษา 

                                                 
๒ ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชมุพร. ยทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) หน้า ๔ 



 ๕ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ทัง้นี ้พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ระบุไว้ว่า “การจัดการศึกษา ต้องจัดให้
บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีท่ีรัฐต้องจดัให้อย่าง
ทัว่ถึงและมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จา่ย...” โดยการจดัการศกึษาให้ยึดหลกั ดงันี ้(๑) เป็นการศกึษาตลอด
ชีวิตส าหรับประชาชน (๒) ให้สงัคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา (๓) การพฒันาสาระและกระบวนการ
เรียนรู้ให้เป็นไปอย่างตอ่เน่ือง นอกจากนี ้มติคณะรัฐมนตรี ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เป็นเสมือนอีกหนึ่งประตู
เบิกทางให้ผู้ ท่ีไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือผู้ ไม่มีสัญชาติไทยสามารถเข้าเรียนได้ โดยระบุว่า 
สถานศึกษาจ าเป็นต้องสนับสนุนการศึกษาของเด็กโดยไม่เลือกสัญชาติหรือเชือ้ชาติ ซึ่งสถานศึกษาจะ
ได้รับงบประมาณอุดหนุนเป็นรายหัวเช่นเดียวกับเด็กนักเรียนท่ีมีสัญชาติ ไทย ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐานการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๘  ท่ี
ส่งผลให้เด็กทุกคนได้เข้าเรียนไม่ว่าจะมีเอกสารทะเบียนราษฎรหรือสญัชาติไทยหรือไม่ รวมทั ง้ได้รับเงิน
อุดหนุนการศึกษา ได้วุฒิบตัรและเอกสารทางการศึกษา และสามารถศึกษาได้จนระดบัอุดมศึกษาอย่าง
เสมอภาค ท าให้เด็กข้ามชาติท่ีแม้ไม่มีเอกสารทะเบียนราษฎรหรือสญัชาติไทย มีสิทธิได้รับการศกึษาท่ีจดั
โดยรัฐทัง้การศกึษาในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบ รวมทัง้การศึกษาท่ีจดัโดยองค์กรเอกชนใน
รูปแบบศนูย์การเรียนด้วย ดงันัน้ จงึมีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนในการพยายามจดัการศกึษาส าหรับ
เด็กข้ามชาติท่ีด้อยโอกาสทางสังคม  ให้ได้รับการพฒันาทัง้ด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม มี
ความพร้อมในการด าเนินชีวิตในสงัคมอยา่งมีคณุภาพ เพ่ือสร้างโอกาสให้กบัเดก็และสงัคมโดยรวมตอ่ไป 
 
 
การศึกษา – ปัจจัยสังคมก าหนดสุขภาพ (Social Determinants of Health)  

การศึกษา เป็นปัจจัยส าคญัในการลดช่องว่างความไม่เป็นธรรมทางสุขภาพ ซึ่ง การสร้างเสริม
สขุภาพไม่ได้เป็นเพียงความรับผิดชอบของภาคส่วนท่ีดแูลสขุภาพเท่านัน้ แตย่งัมุ่งไปท่ีรูปแบบการด าเนิน
ชีวิตท่ีสง่ผลดีตอ่สขุภาพซึง่จะน าไปสูก่ารมีสขุภาวะในท่ีสดุ๓ น าไปสูก่ารวิเคราะห์วา่ ความเจ็บป่วยเป็นเร่ือง
ปัจจยัก าหนดทางสงัคม (Social Determinants of Health) ท่ีมองว่าปัญหาด้านสุขภาพเกิดจากหลาย
ปัจจัย ทัง้ด้านชีวภาพ  เพศ เชือ้ชาติ สัญชาติ  สังคม สิ่งแวดล้อม การเมือง การศึกษา รายได้ ฯลฯ 
ประชากรท่ีขาดสิทธิและโอกาสในปัจจัยต่างๆ เหล่านีจ้ะส่งผลต่อการขาดสุภาวะท่ีดีใน ๔ มิติ ได้แก่ 
สุขภาพกาย หมายถึง การมีร่างกายท่ีสมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมท่ีดี 
ไม่มีอบุตัิภยั สุขภาพทางจิต หมายถึง จิตใจท่ีเป็นสุข ปรับตวัได้เม่ือเผชิญปัญหาและความเปล่ียนแปลง 
สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง การรอบรู้ รู้เทา่ทนัสรรพสิ่ง มีความเมตตากรุณา มีสติ สมาธิ สุขภาวะทาง

                                                 
๓ กระทรวงสาธารณสขุ.พฒันาการส าคญัของการสร้างเสริมสขุภาพ, ๒๕๕๖ (นนทบรีุ) หน้า ๑   



 ๖ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

สังคม หมายถึง การอยู่ร่วมกนัด้วยดี ในครอบครัว ชมุชน สถานท่ีท างาน คนในชมุชน รวมถึงการมีบริการ
ทางสงัคมท่ีดี มีความเสมอภาคและมีสนัตภิาพ๔  
 องค์การอนามยัโลก ได้สนบัสนนุประเทศสมาชิกในการให้ความส าคญัเร่ืองการศกึษาควบคูไ่ปกบั
การส่งเสริมสุขภาพ ด้วยประเด็นเร่ืองการศึกษามีความเก่ียวข้องกับประเด็นด้านสุขภาพในหลายมิต ิ
โดยเฉพาะในเร่ืองการสง่เสริมสขุภาพและปอ้งกนัโรคในโรงเรียน ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๑ องค์การอนามยัโลก
ได้มีค าแนะน าเร่ือง ‘โรงเรียนส่งเสริมสขุภาพ’ โดยมีแนวทางด าเนินการอย่างชดัเจนเพ่ือให้ประเทศสมาชิก
สามารถน าไปปรับใช้ได้รวมถึงประเทศไทย ซึ่งโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเกิดขึน้ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย
สนับสนุนให้โรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการน ามาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไปปรับใช้ ซึ่ง
หลงัจากนัน้มีการด าเนินงานมาเป็นระยะ  

นโยบายด้านสาธารณสขุท่ีเก่ียวข้องกบัเดก็ข้ามชาต ิได้แก่ นโยบายประกนัสขุภาพแรงงานตา่งด้าว
และผู้ ติดตาม สัญชาติเมียนมา ลาว กัมพูชา ซึ่งด าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข อย่างไรก็ตามมี
ผู้ติดตามเพียงจ านวนน้อยเท่านัน้ท่ีสามารถเข้าถึงการมีหลกัประกันสุขภาพดงักล่าว โดยเฉพาะเด็ก ข้าม
ชาติท่ีอยู่ในวยัเรียน เน่ืองจากมีค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพในราคาท่ีสูง ท าให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่
สามารถจา่ยได้ ซึง่หากเดก็เหลา่นีไ้ด้รับการศกึษาในระบบโรงเรียนจะสามารถเข้าถึงการส่งเสริมสขุภาพใน
โรงเรียนได้โดยนโยบายไม่ได้กีดกนั อย่างไรก็ดี เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ยงัมีอุปสรรคในการเข้าถึงการศกึษา 
อีกทัง้การส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัโรคในโรงเรียนส าหรับเด็กข้ามชาติยงัไม่สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของเดก็และมีข้อตดิขดัอยูม่ากเชน่กนั  

 
 

จากนโยบายระดับประเทศ ... สู่นโยบายระดับพืน้ที่   
มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) เป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีภารกิจในการส่งเสริมและสนบัสนุน

การพฒันาเด็กท่ีด้อยโอกาสในชนบทรวมทัง้เด็กข้ามชาติโดยเฉพาะด้านการศึกษามาอย่างยาวนาน และ
พบว่า “การศึกษาส าหรับเด็กข้ามชาติ” เป็นกลไกส าคัญในการเช่ือมโยงเด็กสู่การเข้าถึงระบบบริการ
สุขภาพ ระบบยุติธรรม และระบบสวัสดิการสงัคมอ่ืนๆ เพ่ือให้เด็กเหล่านีมี้โอกาสและอนาคตท่ีดีขึน้ ซึ่ง 
มยช. ได้แบง่พืน้ท่ีท างานจดัการศกึษาส าหรับเด็กกลุม่นีเ้ป็น ๓ กลุม่ใหญ่ๆ ได้แก่  

กลุ่มแรก เรียกว่า กลุ่มยุทธศาสตร์ หรือ ไข่แดง เป็นกลุ่มท่ีมีข้อมูลเชิงสถิติและเชิงประจกัษ์ว่า มี
เด็กข้ามชาติจ านวนมาก และโรงเรียนส่วนใหญ่รับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน เช่น สมุทรสาคร ระนอง ตาก 
เชียงใหม ่เชียงราย   

                                                 
๔ ส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ.ทิศทางเป้าหมายและยทุธศาสตร์ ระยะ ๑๐ ปี (๒๕๕๕-๒๕๖๔). หน้า ๑๔ 



 ๗ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

กลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มท่ีมีเด็กข้ามชาติคอ่นข้างมาก แตมี่โรงเรียนเพียงส่วนหนึ่งท่ีมีประสบการณ์รับ
เด็กข้ามชาติเข้าเรียน ซึ่งในภาพรวมถือว่ายงัรับเด็กกลุ่มนีเ้ข้าเรียนน้อยมาก เช่น ปทุมธานี สมุทรปราการ 
ตราด และชมุพร  

กลุ่มที่สาม เป็นกลุ่มรอบนอกท่ีมีแรงงานข้ามชาติน้อย แตอ่าจจะได้รับอานิสงค์หรือประโยชน์จาก
การขบัเคล่ือนนโยบายจากจงัหวดัเชิงยุทธศาสตร์หรือจงัหวดัไข่แดง ในเร่ืองการจดัการศึกษาส าหรับเด็ก
กลุม่นีด้้วย 

 

 ท าไมต้องเป็นชุมพร และพืน้ท่ีลักษณะชุมพร?  
จงัหวัดชุมพร เป็นจงัหวดัหนึ่งท่ีมีการขยายตวัทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึน้อย่างรวดเร็ว ในช่วง

เวลา ๒ ทศวรรษท่ีผ่านมา ท าให้เกิดอตัราการจ้างแรงงานทัง้ในภาคเกษตรกรรม อตุสาหกรรม การประมง 
และการบริการตา่งๆ เพิ่มขึน้ ส่งผลให้มีแรงงานข้ามชาติหลัง่ไหลและเคล่ือนย้ายเข้ามาประกอบอาชีพเป็น
จ านวนมาก๕ ซึ่งมีทัง้กลุ่มท่ีเข้ามาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และกลุ่มท่ีลกัลอบหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิด
กฎหมาย ก่อให้เกิดปัญหาตา่งๆ ตามมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาด้านการขาดโอกาสและสิทธิความเท่ า
เทียมทางด้านการศกึษาของเดก็ซึง่ไมมี่สญัชาตไิทยท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดัชมุพร ประกอบกบัปัจจบุนัประเทศ
ไทยได้เข้าเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  ซึ่งบคุคลตา่งสญัชาติและเชือ้ชาติ สามารถเดิน
ทางเข้ามาท างานและประกอบอาชีพได้อยา่งเสรี ท าให้มีความหลากหลายด้านภาษา วฒันธรรม และความ
เช่ือท่ีแตกต่างกัน จึงจ าเป็นต้องปรับตวัเพ่ือรองรับและหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดงักล่าว ซึ่งการจัด
การศกึษาจะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีสามารถชว่ยแก้ไขปัญหาเหลา่นีใ้ห้บรรเทาเบาบางลงได้ 

จากข้อมูลจ านวนเด็กข้ามชาติของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร เม่ือปี ๒๕๕๙ ระบุว่า 
จังหวัดชุมพรมีเด็กข้ามชาติท่ีอายุตัง้แต่ ๖ ถึง ๑๔ ปี จ านวนรวม ๑๐,๔๙๔ คน และจากข้อมูลของ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชุมพร เขต ๑ และ เขต ๒ พบว่า ปีการศกึษา ๒๕๕๘ มีนกัเรียน
ท่ีไมมี่หลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมี่สญัชาตไิทย จ านวน ๑,๑๒๔ คน ซึง่นบัวา่มีจ านวนเด็กข้ามชาติ
ท่ีเข้าถึงการศึกษาน้อยมาก คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๗ เท่านัน้ จะเห็นได้ว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฏหมายและ
นโยบายท่ีเอือ้และเปิดกว้างให้คนทกุคนเข้าถึงการศกึษา แตเ่ม่ือพิจารณาสถานการณ์ในภาพรวมทัง้ข้อมลู
เชิงสถิตแิละเชิงประจกัษ์แล้วนัน้ การเข้าถึงการศกึษาของเด็กข้ามชาติยงัมีปัญหาทัง้ในเชิงปริมาณและเชิง
คณุภาพ ท่ีส าคญัยงัขาดกลไกการสง่เสริมการศกึษาในระดบัจงัหวดัท่ีเป็นการเฉพาะและชดัเจนเพียงพออีก
ด้วย ดงันัน้ จึงจ าเป็นต้องมีกลไกท่ีเข้มแข็งในการส่งเสริมการด าเนินงานด้านการศกึษาส าหรับเด็กท่ีไม่มี
หลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทยในระดบัจงัหวดั ท่ีมีองค์ประกอบมาจากทุกภาคส่วนท่ี
เก่ียวข้องในจังหวัดร่วมขบัเคล่ือนการน านโยบายการศึกษาไปสู่การปฏิบตัิภายใต้แผนยุทธศาสตร์ด้าน

                                                 
๕ ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชมุพร. ยทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) หน้า ๔ 



 ๘ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

การศึกษาของจังหวัด ซึ่งจะเป็น “ข้อต่อ” ส าคญัในการน านโยบายระดบัประเทศไปสู่การปฏิบตัิได้  เพ่ือ
น าไปสู่การลดปัญหาการเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มดงักล่าว และเกิดการจดัการศึกษาท่ีสอดคล้องกับ
สภาพปัญหาและความต้องการของพืน้ท่ีมากยิ่งขึน้ 

จากสภาพปัญหาและลักษณะเฉพาะของพืน้ท่ีดงักล่าวมาแล้วนัน้ มยช. จึงสนใจเลือกจังหวัด
ชุมพร เป็นพืน้ท่ีในการขับเคล่ือนงานด้านการจัดการศึกษาส าหรับเด็กข้ามชาติ ซึ่งหากสามารถท าใ ห้
จงัหวดัชมุพรเป็นพืน้ท่ีน าร่องหรือพืน้ท่ีตวัอยา่งได้ จะท าให้มีเดก็ข้ามชาติในจงัหวดัอ่ืนท่ีมีลกัษณะใกล้เคียง
กนัได้รับประโยชน์ตามมาอีกเป็นจ านวนมาก ซึ่งนอกจากหลกัเกณฑ์ของการเลือกพืน้ท่ีตามสภาพปัญหา
และลกัษณะเฉพาะแล้วนัน้ อีกประเด็นหนึ่งท่ี มยช. ให้ความส าคญัคือ ต้องมีองค์กรพฒันาเอกชนท างาน
ในพืน้ท่ี เน่ืองจากต้องมีการขบัเคล่ือนและเช่ือมประสานกับหลายภาคส่วน ซึ่งในจงัหวดัชุมพรมีมลูนิธิศภุ
นิมิตแห่งประเทศไทย จงัหวดัชมุพร เป็นองค์กรพฒันาเอกชนท่ีมีการท างานเกาะติดพืน้ท่ีมาโดยตลอด แม้
ไม่มีประสบการณ์ด้านการจดัการศึกษามาก่อน แตมี่พืน้ฐานของการท างานด้านสขุภาพกบัประชากรข้าม
ชาติอยู่แล้ว รวมทัง้มีความสมัพนัธ์กับหน่วยงานรัฐท่ีจะสามารถเช่ือมประสานได้ ท่ีส าคญัเจ้าหน้าท่ีของ
มลูนิธิศภุนิมิตฯ เป็นคนในพืน้ท่ี ซึ่งนบัเป็นต้นทนุการท างานส าคญัท่ีจะช่วยให้การขบัเคล่ือนงานส าเร็จได้
ง่ายขึน้ โดยมีบทบาทเป็นโครงการย่อยด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้  

กระบวนการท างานคือ มีการพัฒนาโครงการและแนวทางการท างานร่วมกัน แล้วก าหนดเป็น
กรอบแนวทางการท างาน โดยพิจารณาจากสภาพปัญหาและความต้องการจริงในพืน้ท่ี ทัง้ในส่วนมลูนิธิศภุ
นิมิตฯ และภาคีความร่วมมือหลกัในพืน้ท่ีคือส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร (สพป.) เขต 
๑ และเขต ๒ โดยมี มยช. ช่วยหนุนเสริมในลักษณะการพูดคุยเชิงแนวคิดและสร้างความเข้าใจกับภาคี
ความร่วมมือในพืน้ท่ีทัง้รูปแบบท่ีเป็นทางการและไมเ่ป็นทางการ รวมทัง้ตดิตามหนนุเสริมและให้ค าปรึกษา
แนะน า ซึ่งจากประสบการณ์การท างานท่ีผ่านมา พบว่า การท่ีจะขบัเคล่ือนนโยบายระดบัจังหวัดจะท า
เฉพาะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งไม่ได้ ต้องดึงหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้หมดมาร่วมคิดในเชิงนโยบาย
ด้วยกนัตัง้แต่ต้น เพ่ือจะได้นโยบายท่ีมาจากความต้องการและมีส่วนร่วมของทกุฝ่าย  เป็นการสร้างความ
เป็นเจ้าของร่วมกนั ซึง่จะก่อให้เกิดความยัง่ยืนในระยะยาว 

ทัง้นี ้เม่ือพิจารณาจากพืน้ท่ีอ่ืนๆ ยงัไม่พบกลไกนโยบายระดบัจงัหวดัในการขบัเคล่ือนงานส่งเสริม
การศกึษาส าหรับเด็กข้ามชาติ มลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย จงัหวดัชมุพร และมลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท 
(มยช.) จึงได้ด าเนินงานในการพัฒนากลไกระดบัจงัหวัดท่ีเอือ้ต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก ข้ามชาติ
จงัหวดัชมุพร จนเกิด (ร่าง) ยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชุมพรขึน้ ปัจจุบนัเป็น
การด าเนินงานในระยะท่ี ๓ (มกราคม ๒๕๕๙ – มิถุนายน ๒๕๖๑) ภายใต้ “โครงการขบัเคล่ือนนโยบาย
ระดับจังหวัดสู่การปฏิบัติ เพ่ือสร้างเสริมสุขภาวะเด็กข้ามชาติในระบบการศึกษา” ซึ่งเป็นการท างาน
ตอ่เน่ืองในการผลกัดนันโยบายให้มีการประกาศใช้อย่างเป็นทางการ  รวมทัง้มีการเช่ือมงานด้านการสร้าง
เสริมสุขภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศึกษาเข้ามาร่วมด้วย สอดคล้องกับนโยบายของส านักงาน



 ๙ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ (สสส.) ท่ีต้องการเช่ือมงานการศกึษากบัสขุภาพเข้าด้วยกนั อนัจะ
น ามาสูก่ารท าให้เดก็ข้ามชาตเิข้าถึงการศกึษาและมีสขุภาวะท่ีดีตามมา 
 

 กว่าจะเป็น “ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร” 
ทวา่ กวา่จะเกิดยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร ท่ีสามารถประกาศใช้

อย่างเป็นทางการได้นัน้ไม่ใช่เร่ืองง่าย ระหว่างทางต้องประสบกับความท้าทายนานปัการ ความท้าทายท่ี
ส าคญัคือช่วงเปล่ียนแปลงโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ จากเดิมมีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาชุมพร เขต ๑ เป็นแม่ทัพใหญ่ในการขับเคล่ือนงาน แต่เม่ือมีค าสั่งคสช.ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ 
ก าหนดให้ส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัท าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบงานด้านการศึกษาในระดบัจงัหวดัทัง้เชิง
นโยบายและยุทธศาสตร์ ถือเป็นตวัแทนของกระทรวงศึกษาธิการท่ีจะประสานการท างานกับหน่วยงาน
การศกึษาทกุระดบั ไมว่า่จะเป็นปฐมวยั การศกึษาขัน้พืน้ฐาน อาชีวศกึษา อดุมศกึษา การศกึษานอกระบบ 
และการศกึษาตามอธัยาศยั  จึงเปรียบเสมือนการเปล่ียนแม่ทพัและหน่วยรบทัง้หมด เพราะบทบาทหน้าท่ี
หลกัในการขบัเคล่ือนงานต้องถ่ายโอนไปท่ีส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัชมุพรแทน โดย สพป. ปรับบทบาท
เป็นกองหนนุส าคญัในการถ่ายโอนงานและท าความเข้าใจร่วมกบัศึกษาธิการจงัหวดัฯ เก่ียวกบัการด านิน
งานท่ีผ่านมา ผ่านการเช่ือมประสานงานอย่างเข้มแข็งของผู้ประสานงานโครงการฯ เพ่ือให้การขบัเคล่ือน
ยทุธศาสตร์ด าเนินตอ่ไปได้  

ต่อมา มีค าสั่งจังหวัดชุมพร ท่ี ๔๒๙๓/๒๕๖๐ เร่ืองการแต่งตัง้คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์
ประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร คณะใหม่ขึน้มา โดยมีการดึงภาคส่วนอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกับเด็กข้ามชาติ
นอกจากด้านการศกึษามาร่วมเป็นคณะท างานเพิ่มเติม เพ่ือให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ครอบคลมุทกุภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องให้มีส่วนร่วมสนบัสนนุและขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์ฯ น าไปสู่การปฏิบตัิได้
อยา่งเป็นรูปธรรม มีความยัง่ยืน เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลง ด้วยการด าเนินงานภายใต้
ความร่วมมือของทุกฝ่ายนีเ้อง สุดท้ายจึงเกิดเป็นยุทธศาสตร์การจดัการศึกษาประชาคมอาเซียนจงัหวัด
ชุมพร พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ท่ีพร้อมประกาศใช้จริง เพ่ือเป็นแนวทางหรือแก่นแกนท่ีทุกหน่วยงานใน
จงัหวดัสามารถยึดถือน าไปปฏิบตัิในทิศทางเดียวกนัได้อย่างถูกต้องและชดัเจนตามเจตนารมณ์ เป็นการ
ท างานท่ีกลมกลืนและสอดประสานกนั ซึ่งแตล่ะหน่วยงานสามารถท างานอย่างเป็นอิสระซึ่งกนัและกนัได้ 
เพียงแตย่งัอยูบ่นความร่วมมือท่ียดึโยงกนัไว้  

จึงกล่าวได้ว่า ชุมพร เป็นจังหวัดแรกที่มียุทธศาสตร์การจัดการศึกษาประชาคมอาเซียน  
ที่เกิดขึน้จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง โดยมุ่งเน้นให้เด็กท่ีไม่มีหลกัฐานทางทะเบียน
ราษฎรหรือไม่มีสญัชาติไทยทุกคนท่ีอาศยัอยู่ในจงัหวดัชุมพร ได้รับการศึกษาทัง้ในและนอกระบบ อย่าง
ทัว่ถึง มีคณุภาพ และเทา่เทียมกนั 



 ๑๐ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ปัจจุบนั ยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียน จงัหวดัชุมพร พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ได้รับการ
รับรองจากคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) แล้ว เม่ือวันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์การด าเนินงาน ๔ ยทุธศาสตร์ คือ  
    ยทุธศาสตร์ท่ี ๑  การสร้างความเข้าใจและความร่วมมือ                    

ยทุธศาสตร์ท่ี ๒  ก้าวไกลการส่ือสาร ๓ ภาษา                     
ยทุธศาสตร์ท่ี ๓  สิทธิการศกึษาท่ีเทา่เทียม                     
ยทุธศาสตร์ท่ี ๔  คณุภาพชีวิตเป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม มีวินยั คณุธรรม จริยธรรมและน้อมน าหลกั

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูก่ารปฏิบตัใินการด าเนินชีวิต 
โดยมีวตัถปุระสงค์ ดงันี ้ 
๑) เพ่ือสนบัสนนุสิทธิทางการศกึษาเด็กในฐานะรัฐบาลไทยเป็นภาคีอนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 

(Convention on the Rights of the Child)                       
๒) เพ่ือลดผลกระทบปัญหาแรงงานเดก็ ตลอดจนเป็นการปลกูฝังให้แรงงานข้ามชาตเิข้าใจการใช้

ชีวิตในพืน้ท่ีและอยูร่่วมกบัชมุชนคนไทยอยา่งสนัต ิ  
๓) เพ่ือสง่เสริม สนบัสนนุ การด าเนินงานตามกรอบความร่วมมือของประชาคมอาเซียนและเดก็มี

สิทธิเข้าถึงการศกึษาอยา่งเท่าเทียมกนั 
๔) เพ่ือปรับทศันคติและสร้างการรับรู้ และท าความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ชมุชน ประชาชน 

และผู้ปกครอง ให้ลดความหวาดระแวง ความไมไ่ว้วางใจ จนสง่ผลให้เกิดการปฏิบตัิตอ่กลุม่
บคุคลซึง่ไมมี่สญัชาตไิทยในเชิงลบ อาทิ การมองวา่บคุคลซึง่ไมมี่สญัชาตไิทยเป็นภาระท่ี
สงัคมจะต้องคอยดแูล    

 
ในระยะต่อไป หลังจากมีการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ฯ อย่างเป็นทางการแล้ว จะมีการจัดพิมพ์

เผยแพร่และท าหนงัสือแจ้งเวียนเพ่ือให้หนว่ยงานหลกัของยทุธศาสตร์ฯ และสถานศกึษาท่ีเก่ียวข้องน าไปสู่
การปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป และเน่ืองจากมีหลายมิติท่ีเก่ียวข้อง จึงจ าเป็นต้องมีฝ่ายนิเทศติดตาม
เพิ่มเข้ามา เพ่ือตดิตามประเมินผลตอ่ไปว่า แตล่ะพืน้ท่ีมีการน ายทุธศาสตร์ฯ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร  
หรือมีความเหมาะสมกบัพืน้ท่ีนัน้ๆ หรือไม ่ฯลฯ รวมทัง้หนนุเสริมและให้ก าลงัใจการท างานเชิงพืน้ท่ีด้วย ซึ่ง
ในเชิงการบริหารจดัการ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการศึกษาอาจมีข้อจ ากดัในการจดัสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินโครงการภายใต้ยทุธศาสตร์ฯ จึงต้องอาศยัการบรูณาการจากหลายภาคส่วนในการระดมทรัพยากร
เพ่ือร่วมกนัขบัเคล่ือนงานได้บรรลตุามเปา้หมาย  

ทัง้นี ้หลายฝ่ายท่ีเก่ียวข้องเช่ือวา่ หากยทุธศาสตร์ฯ นี ้น าไปสู่การปฏิบตัิได้จริง จะก่อให้เกิดคณุคา่
ตา่งๆ ตามมาอีกมาก โดยเฉพาะการท่ีเด็กข้ามชาติได้รับการสนบัสนนุให้เข้าสู่ระบบการศกึษาจะช่วยเป็น
หลักประกันเบือ้งต้นว่า เขาจะได้รับการดูแลช่วยเหลือทัง้ด้านการศึกษา สุขภาพ โภชนาการต่า งๆ ฯลฯ 



 ๑๑ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

รวมทัง้เด็กไทยและเด็กข้ามชาติจะมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้และท ากิจกรรมร่วมกนั เกิดการแลกเปล่ียน
ส่ือสารเชิงวฒันธรรม น ามาสู่การเติบโตบนพืน้ฐานความเข้าใจเร่ืองความแตกตา่งระหว่างบคุคล เชือ้ชาต ิ
ศาสนา วิถีความประพฤติ และค่านิยมท่ีแท้จริง ในมิติของสถานศึกษา บุคลากรของสถานศึกษาสามารถ
พฒันาศกัยภาพในการจัดกิจกรรม และท างานบนความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาภายใต้บริบทความ
ช่วยเหลือกันได้ รวมทัง้การท างานร่วมกับชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานท่ีหลากหลาย นอกจากนี ้
หน่วยงานทางการศึกษาของจงัหวดัก็สามารถพฒันารูปแบบการท างานร่วมกนัระหว่างองค์กรหลายฝ่าย
มากขึน้อีกด้วย ท่ีส าคญัคือ การเปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติได้เข้าเรียนในโรงเรียนไทย จะท าให้เด็กและ
ครอบครัวไมต้่องแยกกนัอยู ่สามารถอยูด้่วยกนัท่ีประเทศไทยได้  

 
จากการถอดบทเรียน หลายท่านได้สะท้อนว่า สิ่งส าคัญท่ีเอือ้ให้การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์

การศึกษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพรประสบความส าเร็จจนสามารถประกาศใช้อย่างเป็นทางการได้
นัน้ เน่ืองจากมีผู้ประสานงานท่ีเข้มแข็งจากมูลนิธิศุภนิมิตฯ ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนท่ีมีบทบาทเป็น
หน่วยสนบัสนนุและผู้ช่วยเลขานกุารของคณะท างานฯ ท่ีสามารถเช่ือมประสานงานและน้อมรับฟังความ
คิดเห็นของทุกภาคส่วนได้ เพราะการน าหลายหน่วยงานมาท างานร่วมกันนัน้เป็นเร่ืองยาก มิติการเช่ือม
ประสานจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยต้องเช่ือมระหว่างหวัใจกับหวัใจของทุกฝ่ายให้ได้ ซึ่งสมัพนัธภาพ
ของผู้ปฏิบตัิงานท่ีแน่นแฟ้น มีความจริงใจในการแก้ปัญหาร่วมกนั ส่ือสารกนัอย่างสม ่าเสมอ จะท าให้การ
ท างานเป็นไปอยา่งราบร่ืน นอกจากนี ้ต้องอาศยัความถนดัและความสามารถของแตล่ะภาคส่วนมาเป็นจิก
ซอว์ร่วมกันท างาน ผู้บริหารหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้ความส าคญัและเห็นร่วมกันในการแก้ปัญหา รวมทัง้
การสอดประสานของหนว่ยงานภายนอกพืน้ท่ีในจงัหวะเวลาและวิธีการท่ีเหมาะสมกบับริบทของพืน้ท่ีนัน้ๆ 
ก็เป็นอีกสว่นส าคญัในการขบัเคล่ือนงานให้ประสบความส าเร็จได้ 
 
 
 
 

“ที่ส าคญัต้องเปลี่ยน mindset การท างานทุกระบบ ทุกกลไก จึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
บูรณาการไปสู่การขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ฯ ได ้ถา้เรายงัคิดแบบเดิม ท าแบบเดิม ยทุธศาสตร์ฯ นี้จะไม่ได้ผล 
และไม่เกิดการเปลีย่นแปลง ... ลองดึงชุมชน พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กข้ามชาติมาร่วมคิดร่วมคยุ คิดโจทย์จาก
ปัญหาทีมี่ โดยไม่ตอ้งเอายทุธศาสตร์ฯ เป็นตวัตัง้ แต่เชื่อมโยงเข้าสู่ยทุธศาสตร์ฯ ในภายหลงั”  

ดร.ณนัศภรณ์ นิลอรุณ 
รองศกึษาธิการจงัหวดัชมุพร (รักษาการในต าแหนง่ศกึษาธิการจงัหวดั) 

 



 ๑๒ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

“โครงการนี้จะส าเร็จหรือไม่ตัวชี้วดัหรือผลสมัฤทธ์ิจะต้องเกิดข้ึนที่โรงเรียน โดยสามารถเชื่อม
ประสานโรงเรียนให้สามารถน าไปปฏิบติัได้อย่างเป็นรูปธรรม ไม่มีข้อขดัข้อง โดยเป้าหมายสดุท้ายคือเด็ก
ไดป้ระโยชน์สูงสดุจึงจะบรรลเุป้าหมายของยทุธศาสตร์ กล่าวคือ เด็กทกุคนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม 
ซ่ึงทกุภาคส่วนตอ้งมีความเข้มแข็งและจริงใจในการแก้ปัญหาร่วมกนั กอดคอกนัไปเพือ่แก้ปัญหาใหไ้ด้” 

วา่ท่ีร้อยตรีมโนชญ์  นาคธรณิศวร์ ผู้อ านวยการกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา  
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ 

 
 

 “ในส่วนของหน่วยงานปฏิบติั คือ โรงเรียน เรามองเป้าหมายคือเด็กได้รับการศึกษาโดยเท่าเทียม 
ไม่ว่าจะเป็นชาติไหน ถา้ไดเ้ข้าสู่ระบบการศึกษา ไดเ้รียนหนงัสือ เรียนรู้วฒันธรรมซ่ึงกนัและกนัถือว่าส าเร็จ 
แม้อาจไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าส าเร็จแลว้” 

สินทวีป สายณัห์  
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวัถนน จ.ชมุพร 

 
 

“เดิมเราท างานเหมือนเด็กเกิดใหม่ที่ไม่รู้ทิศทาง ไม่มีแนวทางปฏิบติัว่าถ้ามีเด็กข้ามชาติมาเรียน
หนงัสือตอ้งท าอย่างไร ตอ้งจดัการเรียนการสอนอย่างไร ตอ้งมีเทคนิคอย่างไรในการจดัการเด็กกลุ่มนี้ ถ้ามี
แผนปฏิบติัการก็สามารถเป็นแนวทางให้โรงเรียนสามารถหยิบไปใช้ได้ และให้คนในสงัคมรับรู้ว่า เด็กข้าม
ชาติก็สามารถเรียนรู้ร่วมกบัเด็กไทยได”้  

ญาฎา จนัทิชยั 
ผู้ประสานงานโครงการ มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย จงัหวดัชมุพร 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๓ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ส่วนที่ ๒ : 
จากนโยบาย...สู่แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เร่ืองราวและความงดงามจากพืน้ที่ 
 

เป้าหมายหนึ่งของการด าเนินงานของโครงการฯ คือ การท าให้มีพืน้ท่ีน าร่องหรือ “โรงเรียนสร้าง
เสริมสุขภาวะ” ซึ่งเป็นการด าเนินงานแบบคู่ขนานไปกับการขับเคล่ือนงานจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร เพ่ือให้เห็นรูปธรรมของการด าเนินงานภายใต้ยทุธศาสตร์ฯ ได้ชดัเจนมาก
ยิ่งขึน้ โดยร่วมกับโรงเรียนน าร่อง ๕ แห่ง และหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ี ได้แก่ โรงพยาบาล และ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) โดยหวังให้เป็นโมเดลตวัอย่างของโครงการท่ีจะสอดรับกับ
ยทุธศาสตร์และเป็นแนวทางการท างานตอ่ไปในอนาคต  

 
โดยมีสมมตฐิาน คือ ถ้าเดก็ได้เข้าสู่ระบบการศึกษาจะน าไปสู่สุขภาวะท่ีดีขึน้ 
 
“เราเห็นสภาพเด็กที่ว่ิงเล่นในชุมชนไม่ได้เข้าโรงเรียน เข้าไม่ถึงบริการอะไรสกัอย่าง รักษาตามมี

ตามเกิด ป่วยก็ไปโรงพยาบาลทีหน่ึง แต่เด็กที่เข้าโรงเรียนจะมีสวสัดิการที่โรงเรียนจัดให้ ทัง้เร่ืองอาหาร 
การดูแลสุขภาพเบื้องต้น นมโรงเรียน ฯลฯ ซ่ึงมันมีภาพชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าเด็กเข้าโรงเรียนจะมีโอกาส
ทางดา้นสขุภาพมากกว่าเด็กทีไ่ม่ไดเ้ข้าโรงเรียน เป็นสภาพทีเ่ราเห็นว่ามนัเกิดข้ึนจริง”   

มงคล สวุรรณศริิศลิป์ 
มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) 

 
 

 
แนวคิดเร่ืองโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีความร่วมมือ ร่วมใจกันพฒันาพฤติกรรม  และ
สิ่งแวดล้อมให้เอือ้ตอ่สุขภาพ มุ่งเน้นสขุศกึษาในโรงเรียน อนามยัสิ่งแวดล้อม บริการอนามยัโรงเรียน และ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งบ้านกบัโรงเรียน ซึง่โรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ ประกอบด้วย ๑๐ องค์ประกอบ ได้แก่ ๑) 
นโยบายของโรงเรียน ๒) การบริหารจดัการในโรงเรียน ๓) โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชมุชน  ๔) การ
จัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอือ้ต่อสุขภาพ ๕) บริการอนามัยโรงเรียน ๖) สุขศึกษาในโรงเรียน ๗) 
โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย ๘) การออกก าลงักาย กีฬา และนนัทนาการ ๙) การให้ค าปรึกษาและ
สนบัสนนุทางสงัคม ๑๐) การสง่เสริมสขุภาพบคุลากรในโรงเรียน 
 
 
 



 ๑๔ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียน 
ในการด าเนินงานระยะท่ี ๓ โครงการฯ ได้เข้าไปสนบัสนนุกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนน า

ร่อง โดยเช่ือมประสานความร่วมมือกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีให้เข้ามาร่วมด าเนินการ แม้
เป้าหมายส าคญัของโครงการจะมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเด็กนกัเรียนข้ามชาติ แต่เน่ืองจากเป็นการด าเนินงานใน
โรงเรียนท่ีมีทัง้เดก็ไทยและเด็กข้ามชาติเรียนร่วมกนั จึงไม่อาจแบง่แยกนกัเรียนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งออกมาท า
กิจกรรมเป็นการเฉพาะ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดปัญหาความแตกแยก แบ่งชนชัน้ หรือแบ่งเชือ้ชาติภายใน
โรงเรียนตามมา โดยมีหลกัการด าเนินงาน คือ เป็นการท างานในลกัษณะการหนนุเสริมงานเดิมท่ีโรงเรียน
ท าอยู่แล้ว และไม่เพิ่มภาระงานให้กับโรงเรียนและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง โดยมีโรงเรียนน าร่อง ๕ แห่งเข้า
ร่วมโครงการฯ ประกอบด้วย  

๑) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 
๒) โรงเรียนบ้านบางคอย 
๓) โรงเรียนบ้านบางหลง 
๔) โรงเรียนบ้านหวัถนน 
๕) โรงเรียนบ้านไชยราช  

 
กิจกรรมท่ีโรงเรียนน าร่อง ๕ แห่ง ด าเนินการและมีความโดดเด่นในมิติการสร้างเสริมสุขภาวะ มี

ดงัตอ่ไปนี ้ 
 

๑. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) 
 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ มีครู ๒๐ คน มีนกัเรียน ๓๑๘ คน ใน
จ านวนดงักลา่วมีนกัเรียนข้ามชาต ิ๑๒ คน ซึง่โรงเรียนได้รับการสนบัสนนุด้านสาธารณสขุจาก รพ.สต.พละ  
 ปัญหาส าคญัของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) คือ นกัเรียน ๕๗ คน หรือคิดเป็นร้อยละ 
๑๗ มีภาวะเกินโภชนาการ โรงเรียนและ รพ.สต. จึงร่วมกันด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดย
ด าเนินการโครงการโภชนาการสมวยั สขุภาพดี๊ดี มีนวตักรรมกล่องคดัแยกเกณฑ์โภชนาการนกัเรียน จดัท า 
โครงการ ๖ อ. (อาหาร อโรคยา อบายมุข อารมณ์ อนามยัสิ่งแวดล้อม ออกก าลงักาย) การจดัท าส่ือการ
เรียนการสอนและโมเดลอาหาร การประชุมให้ความรู้เร่ืองโภชนาการและสุขอนามัยแก่แม่ครัว และ
ผู้ประกอบการจ าหนา่ยอาหารในโรงเรียน 
 นอกจากกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนไทยรัฐวิทยาฯ ยังมีกิจกรรมและโครงการอ่ืนๆ ท่ี
น่าสนใจ คือ โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่งเสริมคุณธรรม ซึ่งได้รับรางวลัระดบัประเทศ โครงการ
โรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมขุ มีอาสาสมคัรชาวตา่งชาติเข้ามาสอนภาษาองักฤษในโรงเรียน 



 ๑๕ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

นอกจากนีย้งัมุง่เน้นสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกบัผู้ปกครอง โดยมีการจดัประชมุผู้ปกครองมากถึง
ปีละ ๔ ครัง้ 
 หากพิจารณาสิ่งท่ีโรงเรียนด าเนินการ จะพบว่ามีมิติท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

การด าเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๑ 

สร้างความ
เข้าใจและ
ความ
ร่วมมือ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๒ 

ก้าวไกล
ส่ือสาร ๓ 
ภาษา 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๓ 
สิทธิ

การศกึษา
เทา่เทียม 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๔ 

คณุภาพ
ชีวิต/ 

สิ่งแวดล้อม/ 
มีคณุธรรม/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การรับนกัเรียนข้ามชาตเิข้าเรียน     
การแปลภาษาในระเบียบการรับสมคัรของ
โรงเรียน 

    

โครงการโภชนาการสมวยั สขุภาพดี๊ดี  
(นวตักรรมกล่องคดัแยกเกณฑ์โภชนาการ ส่ือ
การสอนโภชนการและโมเดลอาหาร) 

    

โครงการ ๖ อ. (อาหาร อโรคยา อบายมขุ 
อนามยัสิ่งแวดล้อม ออกก าลงักาย) 

    

การประชมุให้ความรู้แมค่รัว และ
ผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน 

    

การประชมุผู้ปกครอง และให้ความรู้ ๓อ. ๒ส. 
แก่ผู้ปกครอง 

    

ธนาคารขยะ     
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     
โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพตดิและ
อบายมขุ 

    

โครงการโรงเรียนวิถีพทุธ และโรงเรียนสง่เสริม
คณุธรรม 

    



 ๑๖ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

การสอนภาษาองักฤษ โดยอาสาสมคัรชาว
ตา่งประเทศ 

    

  
 จากการระดมความคิดของครู ผู้ปกครอง และนกัเรียน ในเวทีถอดบทเรียนโครงการฯ ผู้ เข้าร่วมได้
เสนอทิศทางการพฒันาการด าเนินงานในมิติตา่งๆ ให้ดียิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

๑. สง่เสริมให้ชมุชนและผู้ปกครองมีสว่นร่วมในกิจกรรมตา่งๆ ของโรงเรียนให้มากขึน้ 
๒. เพิ่มครูสอนภาษาอาเซียน ซึ่งอาจประสานขอความร่วมมือผู้ปกครองของนกัเรียนข้ามชาติท่ี

สะดวกมาเป็นอาสาสมคัรในการสอน 
๓. เพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ปกครองและนกัเรียนข้ามชาติ โดยการแปลภาษาในระเบียบการรับ

สมัครของโรงเรียน โดยเช่ือมประสานอาสาสมัครผู้ ปกครองเด็กข้ามชาติท่ีมีอยู่มาร่วม
สนบัสนนุการด าเนินงานอยา่งตอ่เน่ือง 

๔. ตอ่ยอดการด าเนินโครงการธนาคารขยะ ไปสูก่ารประดษิฐ์สิ่งของจากวสัดเุหลือใช้ 
๕. จดักิจกรรมออกก าลงักายตอนเช้าอยา่งสม ่าเสมอ 

 
๒. โรงเรียนบ้านบางคอย 
 โรงเรียนบ้านบางคอย เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครู ๙ คน มีนกัเรียน ๑๑๒ คน และมีนกัเรียนข้าม
ชาตเิรียนร่วมกบันกัเรียนไทย โรงเรียนบ้านบางคอยได้รับการสนบัสนนุด้านสาธารณสขุจาก รพ.สต.ทา่ยาง 
 โรงเรียนบ้านบางคอยมีจุดแข็งท่ีส าคญั คือ มีครูท่ีให้ความส าคญัและเข้าใจการศึกษาประชาคม
อาเซียน และใช้ศกัยภาพสว่นบคุคลมาพฒันานวตักรรมการเรียนรู้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนผ่านการผลิต
ส่ือประเภทเพลง หนงัสัน้ และการแสดงละครของเดก็นกัเรียน  

บทเพลงท่ีแตง่ขึน้ชว่ยให้ผู้ เรียนสามารถจดจ าค าศพัท์ภาษาไทยและภาษาเมียนมาได้ และสามารถ
ใช้ประกอบท่าทางเพ่ือส่งเสริมการออกก าลงักาย  หนงัสัน้ท่ีจดัท าขึน้บอกเล่าเร่ืองราวปัญหาของเด็กข้าม
ชาตท่ีิไมส่ามารถส่ือสารภาษาไทยได้ และเม่ือได้รับโอกาสทางการศกึษาก็สามารถยกระดบัคณุภาพชีวิตให้
ดีขึน้ ซึ่งผลงานหนงัสัน้ดงักล่าวได้ถูกส่งประกวดและได้รับรางวลั Popular vote ในงานศิลปหตัถกรรม
นกัเรียนระดบัชาติ ครัง้ท่ี ๖๖ ปีการศกึษา ๒๕๕๙ และสามารถค้นหาใน Youtube ด้วยช่ือ ‘ภาพยนตร์สัน้ 
“โอกาส” (รางวลั POPULAR VOTE ระดบัชัน้ประถมศกึษา)’ 

นอกจากกิจกรรมและนวัตกรรมด้านส่ือดงักล่าว โรงเรียนยังมีกิจกรรมอ่ืนๆ  ท่ีน่าสนใจ อาทิ 
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการแยกขยะด้วยหลกั ๓R  ทัง้นี ้ในการด าเนินกิจกรรรมต่างๆ ครูและ



 ๑๗ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ผู้บริหารโรงเรียนสะท้อนว่า ได้ใช้หลกัการของ PDCA๖ มาใช้ในการบริหารและพฒันาการด าเนินงานหรือ
กิจกรรม 
 หากพิจารณาสิ่งท่ีโรงเรียนด าเนินการ จะพบว่ามีมิติท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

การด าเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๑ 

สร้างความ
เข้าใจและ
ความ
ร่วมมือ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๒ 

ก้าวไกล
ส่ือสาร ๓ 
ภาษา 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๓ 
สิทธิ

การศกึษา
เทา่เทียม 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๔ 

คณุภาพ
ชีวิต/ 

สิ่งแวดล้อม/ 
มีคณุธรรม/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การรับเดก็ข้ามชาตเิข้าเรียน     
การประชมุผู้ปกครอง     
การผลิตหนงัสัน้     
การผลิตเพลงเพ่ือสอนภาษาและออกก าลงั
กาย 

    

กิจกรรมการแสดงของนกัเรียน     
กิจกรรมสง่เสริมการท าบญุ     
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง     
  
 จากการระดมความคิดของผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารหน่วยบริการสาธารณสขุ ครู ผู้ปกครอง และ
นกัเรียน  ในเวทีถอดบทเรียนโครงการฯ ผู้ เข้าร่วมเสนอทิศทางการพฒันาการด าเนินงานในมิติตา่งๆ ให้ดี
ยิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

๑. พฒันารูปแบบกิจกรรมการเต้นประกอบเพลงโดยสอดแทรกความรู้เพิ่มเติมเข้าไป เช่น การท า
ปา้ยตวัอกัษรภาษาไทยและภาษาพมา่ ใช้อธิบายค าศพัท์ท่ีอยูใ่นเพลง เป็นต้น 

๒. พฒันาหนงัสัน้สู่การท าสารคดี พร้อมทัง้เผยแพร่ส่ือต่างๆ ท่ีท า ทัง้หนังสัน้ สารคดี เพลง ขึน้
ชอ่งทางการส่ือสารออนไลน์ เชน่ Youtube และ Facebook 

                                                 
๖ PDCA เป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการและพฒันางาน ประกอบด้วยขัน้ตอนส าคัญ คือ การวางแผน (Plan) การปฏิบตัิการ (Do) การ
ตรวจสอบผล  (Check) การก าหนดมาตรการพฒันา (Act) 



 ๑๘ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

๓. ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของโรงเรียนมากขึน้ เช่น กิจกรรมท าบุญ กิจกรรม
เศรษฐกิจพอเพียง 

๔. ถ่ายทอดความรู้เร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงสูค่รอบครัวและชมุชน 
 
๓. โรงเรียนบ้านบางหลง 
 โรงเรียนบ้านบางหลง เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครู ๘ คน มีนกัเรียน ๘๐ คน ในจ านวนดงักล่าวมี
นกัเรียนข้ามชาติ ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓ โรงเรียนบ้านบางหลง ได้รับการสนบัสนุนด้านสาธารณสุข
จาก รพ.สต.ทา่ยาง 
 กิจกรรมท่ีน่าสนใจของโรงเรียนบ้านบางหลง คือ การจัดกีฬาสีร่วมกับโรงเรียนอ่ืนๆ ซึ่งการจัด
กิจกรรมดงักล่าวไม่แบ่งแยกเด็กไทยหรือเด็กข้ามชาติ ทุกสัญชาติต้องแข่งกีฬาในฐานะทีมเดียวกัน การ
แข่งขนักีฬามีตัง้แต่กีฬาสากลไปจนถึงกีฬาพืน้บ้าน ถือเป็นการส่งเสริมการออกก าลงักายและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาในเวลาเดียวกัน คณะผู้บริหารโรงเรียนและ รพ.สต. ท่ีมาร่วมกิจกรรมถอด
บทเรียนโครงการฯ สะท้อนวา่ การสง่เสริมการละเลน่ และออกก าลงักายเป็นการเปิดสมอง ลดความเครียด 
เพิ่มความสนกุสนาน ชว่ยให้เซลล์สมองขยายตวั ชว่ยให้การเรียนรู้ของเดก็นกัเรียนดีขึน้ 

นอกจากกิจกรรมกีฬาสีและการละเล่นดังกล่าว โรงเรียนยังให้ความส าคัญกับการประชุม
ผู้ปกครองทัง้คนไทยและข้ามชาติให้เข้าใจการด าเนินงานของโรงเรียนร่วมกัน และมีครูอาสาสมคัรจาก
ตา่งประเทศเข้ามาให้ความรู้ภาษาองักฤษแก่นกัเรียนอีกด้วย 
 หากพิจารณาสิ่งท่ีโรงเรียนด าเนินการ จะพบว่ามีมิติท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

การด าเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๑ 

สร้างความ
เข้าใจและ
ความ
ร่วมมือ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๒ 

ก้าวไกล
ส่ือสาร ๓ 
ภาษา 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๓ 
สิทธิ

การศกึษา
เทา่เทียม 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๔ 

คณุภาพ
ชีวิต/ 

สิ่งแวดล้อม/ 
มีคณุธรรม/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การรับนกัเรียนข้ามชาตเิข้าเรียน     
กีฬาสีซึง่จดัร่วมกบัโรงเรียนอ่ืน โดยมีกีฬา
สากล และการละเลน่พืน้บ้าน 

    

การประชมุผู้ปกครองทัง้คนไทยและข้ามชาติ     



 ๑๙ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

เพ่ือสร้างความเข้าใจและความร่วมมือกบั
โรงเรียน 
การสอนภาษาองักฤษ โดยอาสาสมคัรชาว
ตา่งประเทศ 

    

  
 จากการระดมความคิดของครู ผู้ปกครอง และนกัเรียน ในเวทีถอดบทเรียนโครงการฯ ผู้ เข้าร่วม
เสนอทิศทางการพฒันาการด าเนินงานในมิติตา่งๆ ให้ดียิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

๑. เพิ่มกิจกรรมการละเล่นอาเซียนในกิจกรรมกีฬาสี เพ่ือให้มีความหลากหลายและสร้างการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ทางวฒันธรรมระหวา่งเดก็ไทยและเดก็ข้ามชาติ 

๒. จัดการเรียนรู้เร่ืองวัฒนธรรมอาเซียนในโรงเรียนเพ่ือให้เด็กข้ามชาติไม่หลงลืมประเพณี
วฒันธรรมของตนเอง และให้เดก็ไทยได้เรียนรู้วฒันธรรมท่ีแตกตา่งหลากหลาย 

๓. เพิ่มครูสอนภาษาอาเซียน ซึ่งอาจประสานขอความร่วมมือผู้ปกครองของนกัเรียนข้ามชาติท่ี
สะดวกมาเป็นอาสาสมคัรในการสอน 

 
๔. โรงเรียนบ้านหัวถนน 
 โรงเรียนบ้านหวัถนน เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีครู ๑๗ คน มีนกัเรียน ๑๘๒ คน ในจ านวนดงักล่าว
มีนกัเรียนข้ามชาติ ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๕ โรงเรียนบ้านหวัถนนได้รับการสนบัสนุนด้านสาธารณสุข
จากโรงพยาบาลปากน า้ชมุพร 
 ด้วยภารกิจของโรงพยาบาลปากน า้ชมุพรท่ีมีจ านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติการบ าบดัรักษา
ผู้ เจ็บป่วย จึงท าให้โรงพยาบาลปากน า้ชุมพรไม่สามารถเข้ามาสนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาวะในโรงเรียนบ้านหวัถนนได้อย่างเต็มท่ี  สามารถด าเนินการได้เพียงบริการสุขภาพพืน้ฐาน เช่น การ
ตรวจสขุภาพ ทนัตกรรม ฉีดวคัซีน เป็นต้น 

การด าเนินงานส าคญัของโรงเรียนบ้านหวัถนน คือ มุ่งส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติทุคนมีใบเกิด มีเลข
ประจ าตัว ๑๓ หลักเ พ่ือให้เ ข้าสู่ ระบบการศึกษาได้อย่างถูกต้อง และได้ รับการสนับสนุนจาก
กระทรวงศึกษาธิการได้อย่างเต็มท่ี โดยเน้นความเสมอภาคในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนทุก
สญัชาต ิ 

ในด้านการสร้างเสริมสขุภาพ โรงเรียนบ้านหวัถนนมีเปา้หมายให้เด็กนกัเรียนมีทกัษะชีวิต รู้เท่าทนั
สงัคม มีสุขภาวะทางเพศท่ีเหมาะสม ไม่ประสบปัญหาตัง้ครรภ์ในวัยเรียน สามารถดูแลสุขอนามัยของ
ตนเองและครอบครัวได้ โรงเรียนบ้านหวัถนนจึงมีการให้ความรู้เร่ืองสขุอนามยัทัว่ไป มีการด าเนินโครงการ
ให้ความรู้สขุภาวะทางเพศ ดแูลเอาใจใสน่กัเรียนทกุคนอย่างเท่าเทียมกนัทัง้ด้านสขุอนามยัและโภชนาการ 
มีการประชมุผู้ปกครอง ผู้น าชมุชน เพ่ือปรับเปล่ียนทศันคติให้เด็กข้ามชาติสามารถเรียนร่วมกบัเด็กไทยได้  



 ๒๐ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

นอกจากนี ้โรงเรียนยงัมีโครงการลดการใช้พลาสติกและโฟมในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมจิตส านึกสิ่งแวดล้อม
แก่นกัเรียนอีกด้วย 

จากการพูดคุยถอดบทเรียนพบว่า อุปสรรคส าคัญในการรับเด็กข้ามชาติเ ข้าเ รียนมี ๒ 
ส่วนประกอบกัน คือ ทัศนคติของผู้ปกครองคนไทย และ ความใส่ใจของผู้ปกครองข้ามชาติ ในส่วนของ
ผู้ปกครองคนไทย ต้องใช้การมีส่วนร่วมของผู้น าชุมชนในการสร้างความเข้าใจกับผู้ปกครอง และหาก
สามารถสร้างความเข้าใจร่วมกันได้ ผู้ปกครองคนไทยจะมีส่วนส าคญัในการเป็นผู้ชกัชวนให้แรงงานข้าม
ชาตนิ าลกูหลานเข้าสูร่ะบบการศกึษา 
 หากพิจารณาสิ่งท่ีโรงเรียนด าเนินการ จะพบว่ามีมิติท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

การด าเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๑ 

สร้างความ
เข้าใจและ
ความ
ร่วมมือ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๒ 

ก้าวไกล
ส่ือสาร ๓ 
ภาษา 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๓ 
สิทธิ

การศกึษา
เทา่เทียม 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๔ 

คณุภาพ
ชีวิต/ 

สิ่งแวดล้อม/ 
มีคณุธรรม/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การรับนกัเรียนข้ามชาตเิข้าเรียน     
การสง่เสริมให้เด็กข้ามชาตมีิเลขประจ าตวั 
๑๓ หลกั เพ่ือได้รับสิทธิทางการศกึษาและ
สขุภาพ 

    

โครงการให้ความรู้สขุภาวะทางเพศ     
การตรวจสขุภาพ ให้ความรู้ ฉีดวคัซีน และ
บริการทางทนัตกรรม (ร่วมกบัโรงพยาบาล)  

    

การประชมุผู้ปกครอง และผู้น าชมุชน เพ่ือให้
เกิดการยอมรับการเรียนร่วมของเดก็ข้ามชาติ
และเดก็ไทย 

    

การดแูลเอาใจใสเ่ดก็นกัเรียนอยา่งเทา่เทียม
ทัง้ด้านการศกึษาและสขุภาพ 

    

โครงการลดการใช้พลาสตกิและโฟมใน
โรงเรียน 

    



 ๒๑ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

  จากการระดมความคิดของครู ผู้ปกครอง และนกัเรียน ในเวทีถอดบทเรียนโครงการฯ ผู้ เข้าร่วม
เสนอทิศทางการพฒันาการด าเนินงานในมิติตา่งๆ ให้ดียิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

๑. ขยายการสร้างงเสริมสุขภาพและการดูแลโภชนาการท่ีเหมาะสมไปยังครู ซึ่งสามารถเป็น
ต้นแบบท่ีดีให้กบันกัเรียน 

๒. ค้นหาวิธีการสง่เสริมให้ผู้ปกครองตา่งชาตใิห้ความส าคญั และสง่บตุรหลานเข้าสูโ่รงเรียน 
๓. สร้างสมัพนัธภาพและการยอมรับของเดก็ไทยท่ีมีตอ่เดก็ข้ามชาติ 

 
๕. โรงเรียนบ้านไชยราช 
 โรงเรียนบ้านไชยราช เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครู ๓ คน มีนกัเรียน ๗๒ คน และมีนกัเรียนข้ามชาติ
เรียนร่วมกบันกัเรียนไทย โรงเรียนบ้านไชยราชได้รับการสนบัสนนุด้านสาธารณสขุจาก รพ.สต.พละ 
 แม้โรงเรียนบ้านไชยราชจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีครูเพียง ๓ คน แต่สามารถด าเนินกิจกรรม
สง่เสริมสขุภาวะในโรงเรียนได้เป็นอยา่งดี สว่นหนึง่มาจากการสนบัสนนุของ รพ.สต.พละ ท่ีน านวตักรรม ‘ตู้
โภชนาการ’ ท่ีพัฒนาขึน้มาใช้ในโรงเรียน ซึ่งช่วยให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงสิ่งท่ี
รับประทานมากยิ่งขึน้ นอกจากนวัตกรรมตู้ โภชนาการ ยังจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ออกก าลังกาย ๑๐ 
จงัหวะในทกุๆ เช้า  มีการรณรงค์ ๓อ. ๒ส. โดยบรูณาการเข้าไปในเนือ้หาการเรียนการสอน รวมถึงมีการจดั
ประชมุแมค่รัวและผู้ปกครองให้มีความความรู้ความเข้าใจหลกัโภชนาการท่ีสง่เสริมสขุภาพของนกัเรียน 
 นอกจากกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ โรงเรียนบ้านไชยราชยงัจดักิจกรรมเรียนรู้แลกเปล่ียนภาษา 
กิจกรรมการปลกูผกัสวนครัว และพบว่าการจดักิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน ช่วยให้เด็กนกัเรียนกล้าคิดกล้า
แสดงออก และมีภาวะผู้น ามากขึน้อีกด้วย 
 หากพิจารณาสิ่งท่ีโรงเรียนด าเนินการ จะพบว่ามีมิติท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ดงัตารางตอ่ไปนี ้

การด าเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๑ 

สร้างความ
เข้าใจและ
ความ
ร่วมมือ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๒ 

ก้าวไกล
ส่ือสาร ๓ 
ภาษา 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๓ 
สิทธิ

การศกึษา
เทา่เทียม 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๔ 

คณุภาพ
ชีวิต/ 

สิ่งแวดล้อม/ 
มีคณุธรรม/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

การรับนกัเรียนข้ามชาตเิข้าเรียน     
โครงการโภชนาการสมวยั เด็กไทยสขุภาพดี     



 ๒๒ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

การด าเนินงาน/ กิจกรรม/ โครงการ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๑ 

สร้างความ
เข้าใจและ
ความ
ร่วมมือ 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๒ 

ก้าวไกล
ส่ือสาร ๓ 
ภาษา 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๓ 
สิทธิ

การศกึษา
เทา่เทียม 

ยทุธศาสตร์
ท่ี ๔ 

คณุภาพ
ชีวิต/ 

สิ่งแวดล้อม/ 
มีคณุธรรม/
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

โดย การใช้นวตักรรมตู้โภชนาการให้ความรู้
แก่นกัเรียน 
โครงการ ๓ อ. ๒ส. บรูณาการในการเรียนการ
สอน 

    

การประชมุให้ความรู้แมค่รัวเร่ืองโภชนาการ     
การประชมุผู้ปกครอง และให้ความรู้เร่ือง
โภชนาการ 

    

การจดัเมนอูาหารกลางวนัให้มีคณุภาพ     
โครงการปลกูผกัสวนครัว     
กิจกรรมเรียนรู้แลกเปล่ียนภาษา     
  
 จากการระดมความคิดของครู ผู้ปกครอง และนกัเรียน ในเวทีถอดบทเรียนโครงการฯ ผู้ เข้าร่วม
เสนอทิศทางการพฒันาการด าเนินงานในมิติตา่งๆ ให้ดียิ่งขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้

๑. สร้างการมีสว่นร่วมกบัผู้ปกครองในกิจกรรมของโรงเรียนให้มมากขึน้ 
๒. จดักิจกรรมแลกเปล่ียนภาษาในโรงเรียน โดยเชิญผู้ปกครองนกัเรียนข้ามชาติ มาเป็นวิทยากร

สอนภาษา 
 

"การท าโรงเรียนน าร่องเพือ่ให้เห็นตวัอย่างไปถึงยทุธศาสตร์ฯ ให้เห็นงานรูปธรรมที่ชดัเจนข้ึน พอ
ยทุธศาสตร์ฯ ประกาศใช้ก็สามารถน าแนวทางนี้ไปใช้ได้เลย ตอนนี้ยทุธศาสตร์ฯ มีกลไกครบแล้ว มีกรอบ
ระยะเวลา งบประมาณ ทีส่ามารถขอรับการสนบัสนนุได ้ซ่ึงเป็นนโยบายทีน่่าจะสะทอ้นความยัง่ยืนในพืน้ที่
ได ้และโรงเรียนก็มีความเข้มข้นพอทีจ่ะไปดว้ยตวัเขาเองได้” 

ลดัดาวลัย์ หลกัแก้ว 
มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) 



 ๒๓ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ส่วนที่ ๓ : 
บทวิเคราะห์ 
 
องค์ประกอบส าคัญท่ีส่งผลต่อความส าเร็จของโครงการ 

โดยหลักการ การด าเนินงานหรือกิจกรรมควรเร่ิมต้นหลังจากแผนยุทธศาสตร์เสร็จสมบูรณ์และ
ประกาศใช้เพ่ือให้การด าเนินงานเกิดผลลพัธ์ตามทิศทางท่ีก าหนดไว้ แต่ด้วยระยะเวลาการด าเนินงานท่ี
เหลืออยู่งวดเข้ามา จึงเป็นเหตผุลส าคญัท่ีโครงการจ าเป็นต้อง “ท างานแบบคูข่นาน” คือ ด าเนินกิจกรรม
สร้างเสริมสุขภาพตามแนวทางในร่างแผนยุทธศาสตร์ ควบคู่กับผลักดันให้  (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การศึกษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชุมพร (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ซึ่งเป็นแผนบูรณาการการด าเนินงาน
ของหลายภาคสว่น ได้ประกาศใช้ 
 เหตผุลส าคญัของความลา่ช้าในขัน้ตอนการประกาศใช้แผนยทุธศาสตร์ฯ ฉบบัดงักล่าว มีทัง้ปัจจยั
ภายในและภายนอกท่ีไมส่ามารถควบคมุได้เข้ามาเก่ียวข้อง 
 ปัจจัยภายใน ท่ีส่งผลให้โครงการล่าช้า คือ การปรับเปล่ียนบุคลากรผู้ รับผิดชอบของมูลนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย เน่ืองมาจากผู้ รับผิดชอบเดิมประสงค์ท่ีจะเปล่ียนสายงาน มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึง
มอบหมายให้คณุญาฎา จนัทิชยั เข้ามารับผิดชอบโครงการแทน  
 การท่ีต้องเข้ามารับผิดชอบในระหว่างท่ีโครงการด าเนินไปแล้ว ท าให้เกิดความไม่ต่อเน่ืองของ
โครงการ เน่ืองจากต้องมีการเรียนรู้เนือ้งานใหม่ทัง้หมด ประกอบกบัภารกิจของโครงการในระยะท่ี ๒ และ 
๓ ซึง่เป็นงานด้านการพฒันายทุธศาสตร์ร่วมกบัภาคีเครือขา่ยภาครัฐ เป็นภารกิจท่ีผู้ รับผิดชอบงานไม่เคยมี
ประสบการณ์และทกัษะในด้านนีม้าก่อน 
 อย่างไรก็ตาม  ด้วยการท างานท่ีตอ่เน่ืองในพืน้ท่ีมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกบัเป็นภูมิล าเนา
บ้านเกิด ท าให้ผู้ รับผิดชอบงานเข้าใจสภาพปัญหาและบริบทของพืน้ท่ีเป็นอย่างดี  ส่งผลให้มีฉันทะและมี
ความตัง้ใจท่ีจะท าโครงการนีใ้ห้ประสบความส าเร็จ แต่ด้วยการขาดประสบการณ์และทักษะในการ
ขบัเคล่ือนเชิงยุทธศาสตร์ดงัท่ีกล่าวถึงข้างต้น ผู้ รับผิดชอบงานจึงต้องด าเนินงานแบบ “ท าไปเรียนรู้ไป” 
(Learning through action) โดยมีผู้บริหารของส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ ซึ่ง
เป็นภาคีเครือขา่ยหลกัของโครงการ คอยให้ค าแนะน าและชีแ้นะ 
 ส่วน ปัจจัยภายนอก ท่ีเข้ามาเก่ียวข้อง มีทัง้ส่วนท่ีสนับสนุนการด าเนินงานและเป็นอุปสรรค
ส าคญัท่ีส่งผลโดยตรงตอ่ความล่าช้าของโครงการ อุปสรรคท่ีส าคญัยิ่งคือ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง
และหน่วยงานรับผิดชอบด้านนโยบายการศึกษาระดบัจังหวัด จากเดิมท่ีส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ สามารถด าเนินงานพฒันายทุธศาสตร์ได้ด้วยตนเอง แตเ่ม่ือมีการเปล่ียนแปลง
เชิงนโยบายโดยค าสัง่ คสช. ท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ก าหนดให้ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัท าหน้าท่ีดแูลรับผิดชอบ
ด้านการศกึษาระดบัจงัหวดัในเชิงนโยบายและยทุธศาสตร์  โครงการจงึต้องเร่ิมต้นท าความเข้าใจเปา้หมาย 



 ๒๔ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

รายละเอียด และความคืบหน้า เพ่ือให้ศึกษาธิการจังหวัดเข้าใจ และเข้ามาเป็นหน่วยงานหลักแทน
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ 
 กวา่การบริหารจดัการภายในส านกังานศกึษาธิการจงัหวดัจะลงตวั และพร้อมเข้ามาเป็นแกนหลกั
ในการพัฒนายุทธศาสตร์ร่วมกับภาคีเครือข่าย ระยะเวลาก็ล่วงเลยล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้ในแผนงาน
โครงการอยา่งมาก มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) ซึ่งเป็นหุ้นส่วนความส าเร็จ (Partner in success) ของ
โครงการร่วมกับมูลนิธิศภุนิมิตฯ จึงเข้ามาสนบัสนุนภารกิจการส่งเสริมกิจกรรมและบริการสร้างเสริมสุข
ภาวะในโรงเรียนน าร่องทัง้ ๕ แหง่ 
 ในมิติ ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญในการส่งเสริมการด าเนินโครงการ คือ มติคณะรัฐมนตรี ๕ 
กรกฎาคม ๒๕๔๘ ซึ่งเป็นเสมือนประตเูบิกทางให้ผู้ ท่ีไม่มีหลกัฐานทางทะเบียนราษฎรหรือผู้ ไม่มีสญัชาติ
ไทยสามารถเข้าเรียนได้ และโรงเรียนจะได้รับงบประมาณอดุหนุนเป็นรายหวัเช่นเดียวกับเด็กนกัเรียนท่ีมี
สญัชาติไทย  นอกจากนี ้การสนบัสนุนงบประมาณจากส านกังานกองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 
(สสส.) ก็ถือเป็นโอกาสส าคัญท่ีช่วยให้เกิดโรงเรียนน าร่องในการรับเด็กท่ีไม่มีสัญชาติไทยเข้าเรียน 
ตลอดจนสนบัสนนุให้นกัเรียนทกุคนได้รับบริการสง่เสริมสขุภาพอยา่งเทา่เทียมกนั 
 นอกจากปัจจยัส าคญัในระดบันโยบาย พบว่า องค์ประกอบในระดบัปฏิบตัิการยงัมีความสมัพนัธ์
เช่ือมโยงกบัความส าเร็จของโครงการอย่างแยกขาดไม่ได้ ประกอบด้วย การสนบัสนนุของผู้บริหารโรงเรียน 
บทบาทของครูผู้ รับผิดชอบ บทบาทของหนว่ยสง่เสริมสขุภาพในระดบัพืน้ท่ี ความใส่ใจของผู้ปกครองท่ีเป็น
แรงงานข้ามชาต ิทศันคตขิองคนไทยทัง้ผู้ปกครอง เดก็เยาวชน และชาวบ้านในพืน้ท่ี ฯลฯ 

 
 แผนภาพแสดงรูปแบบการด าเนนิงานและปัจจยัทัง้เชิงบวกและลบท่ีเก่ียวข้องของโครงการ 



 ๒๕ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

จากแผนภาพข้างต้น สามารถแบ่งการด าเนินงานเป็น ๒ ระดบั ประกอบด้วย ระดบันโยบาย และ
ระดบัพืน้ท่ีปฏิบตักิาร ซึ่งแตล่ะระดบัจะพบ “ตวัละคร” ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการขบัเคล่ือนโครงการ
ท่ีแตกตา่งกนัออกไป ดงัตอ่ไปนี ้
 

 การขับเคล่ือนระดับนโยบาย 
การขบัเคล่ือนระดบันโยบาย ในท่ีนีเ้ป็นการด าเนินงานในระดบัจงัหวดั มีผลผลิตส าคญั (Output) 

คือ ยุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร แต่สิ่งท่ีส าคัญกว่า คือกระบวนการพัฒนา
ยทุธศาสตร์ท่ีมีคณุภาพ ทัง้ในเชิงเนือ้หาและกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างสงูของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง ทัง้นี ้พบ
ผู้ มีสว่นท่ีเก่ียวข้องส าคญั ประกอบด้วย ๑) มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย ๒) ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั 
และส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ และ ๓) คณะท างานตามค าสัง่จงัหวดัชมุพรท่ี 
๔๒๙๓/ ๒๕๖๐ 

 

 
แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์และบทบาทของผู้มีสว่นส าคญัตอ่การขบัเคลือ่นนโยบายในระดบัจงัหวดั 

 
 
 

 



 ๒๖ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

๑) มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย 
ปฏิเสธไม่ได้ว่าผู้ ท่ีมีบทบาทส าคญัในกระบวนการนโยบายสาธารณะจากล่างขึน้บน (Bottom-up 

policy)  คือ มลูนิธิศภุนิมิต ซึ่งขบัเคล่ือนไปเรียนรู้ไป โดยได้แสดงบทบาทตนเองในฐานะผู้ เอือ้เชิงนโยบาย
ของพืน้ท่ี (Policy Facilitator)  

บทบาทส าคัญในการเป็นผู้ เอือ้เชิงนโยบายของมูลนิธิศุภนิมิตฯ คือ การผลักดันให้ผู้ ก าหนด
นโยบายในระดบัจงัหวดั คือ ผู้ว่าราชการจงัหวดั ศึกษาธิการจงัหวดั และผู้อ านวยการเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ และ เขต ๒ เห็นความส าคญัของประเด็นดงักล่าว จนกระทัง่ผู้ว่าราชการจงัหวดั
มีค าสัง่จังหวัดชุมพรท่ี ๔๒๙๓/ ๒๕๖๐ เร่ือง แต่งตัง้คณะท างานจดัท ายุทธศาสตร์การศึกษาประชาคม
อาเซียนจงัหวดัชุมพร โดยมีผู้แทนทัง้ภาคการศึกษา สุขภาพ แรงงาน ฝ่ายความมัน่คง ฝ่ายปกครองเป็น
คณะท างาน และมีมลูนิธิศภุนิมิตฯ เป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร 

 
๒) ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 

๑ 
แม้ว่าในระยะแรก เจ้าหน้าท่ีของมูลนิธิศุภนิมิตฯ จะขาดประสบการณ์และความช านาญในการ

จดัท ายทุธศาสตร์ตามรูปแบบของหน่วยงานด้านการศกึษา แตส่ านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ชมุพร เขต ๑ และส านกังานศึกษาธิการจงัหวดัชุมพร ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง ก็ได้เข้ามามี
บทบาทส าคญัในการร่วมจดัท าจนได้เล่มยุทธศาสตร์ท่ีพร้อมประกาศใช้ แม้ว่าจะใช้ระยะเวลามากกว่าท่ี
ประเมินไว้เน่ืองจากมีการเปล่ียนหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในระดบัจงัหวดั แต่การท่ีทัง้สองหน่วยงานซึ่งเป็น
ต้นสงักดัของโรงเรียนได้มีบทบาทเป็นแกนหลกัทัง้ในการจดัท ายทุธศาสตร์ สง่ผลให้ผู้บริหารโรงเรียนน าร่อง
ให้ความส าคญัและเข้ามามีสว่นร่วมในกระบวนการพฒันายทุธศาสตร์อย่างใกล้ชิด 

 
 ๓) คณะท างานตามค าส่ังจังหวัดชุมพรท่ี ๔๒๙๓/ ๒๕๖๐ 
 ค าสั่งจังหวัดชุมพรท่ี ๔๒๙๓/ ๒๕๖๐ เร่ือง แต่งตัง้คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร ถือเป็นจุดเร่ิมต้นส าคญัท่ีท าให้หน่วยงานซึ่งแม้ไม่เก่ียวข้องกับภาค
การศกึษา แตมี่บทบาทภารกิจเก่ียวข้องกบัแรงงานข้ามชาตไิด้เข้ามามีสว่นร่วมกบัยทุธศาสตร์ดงักลา่ว 
 ด้วยความหลากหลายของคณะท างานท่ีมีความรับผิดชอบตอ่แรงงานข้ามชาติในมิติท่ีแตกตา่งกนั 
ทัง้การศกึษา สขุภาพ ความมัน่คง การคุ้มครองแรงงาน ฯลฯ ท าให้หลายภาคส่วนได้แลกเปล่ียนเรียนรู้ เห็น
ความส าคญัและประโยชน์ท่ีสังคม และหน่วยงานของตนจะได้รับจากการส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติได้เข้า
เรียนและได้รับบริการสขุภาพในสถานศกึษา 
 ค าสัง่จงัหวดัชมุพรฉบบัดงักล่าว จึงเป็นเสมือนเคร่ืองมือเช่ือมร้อยความเข้าใจ และประสานความ
ร่วมมือของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องทัง้โดยตรงและโดยอ้อมในพืน้ท่ี 



 ๒๗ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 จากท่ีกลา่วถึงข้างต้น สามารถจ าแนกการขบัเคล่ือนระดบันโยบายด้วย CIPP Model ดงัตาราง
ตอ่ไปนี ้

บริบท 
(Context) 

- ความร่วมมือประชาคมโลกภายใต้อนสุญัญาวา่ด้วยสิทธิเดก็ 
- กระแสความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
- ประเทศไทยมีกฎหมาย มต ิครม. ระเบียบ ค าสัง่ ฯลฯ ของหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเอือ้ให้
เดก็ข้ามชาตสิามารถเข้าเรียนในโรงเรียน และได้รับบริการสขุภาพได้ 

- การเปล่ียนแปลงหน่วยงานรับผิดชอบนโยบายการศกึษาระดบัจงัหวดัตามค าสัง่ 
คสช. 

- สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ และเดก็ข้ามชาตใินจงัหวดัชมุพร 
- ฯลฯ     

ปัจจยัน าเข้า 
(Input) 

- มลูนิธิศภุนิมิตฯ เป็นผู้ เอือ้เชิงนโยบาย (Policy Facilitator) 
- หนว่ยงานหลกัท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั ส านกังานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต ๑, ๒ 

- หนว่ยงานภาคีเครือขา่ยด้านอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัแรงงานข้ามชาติ 
- ค าสัง่จงัหวดัชมุพรท่ี ๔๒๙๓/๒๕๖๐ 
- องค์ความรู้ และข้อมลูในการพฒันายทุธศาสตร์ 
- งบประมาณสนบัสนนุจาก สสส. 

กระบวนการ 
(Process) 

- สร้างความเข้าใจและความตระหนกัในสถานการณ์ปัญหา ตอ่ผู้ก าหนดนโยบายใน
ระดบัจงัหวดั 

- สร้างความร่วมมือ และการมีสว่นร่วมของหนว่ยงานหลกั ตลอดจนหน่วยงานภาคีท่ี
เก่ียวข้องในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร  

ผลผลิต 
(Output) 

- แผนยทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)  

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

- โรงเรียนน าร่องมีความเข้าใจและพร้อมน าแผนยทุธศาสตร์ไปสูก่ารปฏิบตัิ 
- หนว่ยงานภาคีท่ีเก่ียวข้องเห็นความส าคญัและประโยชน์ของการสง่เสริมให้เดก็
ข้ามชาตไิด้รับการศกึษาในโรงเรียน ทัง้ประโยชน์ตอ่เดก็ข้ามชาต ิตอ่สงัคม และตอ่
หนว่ยงาน 

ผลกระทบ 
(Impact) 

- แผนยทุธศาสตร์จะถกูใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการจดัการศกึษา และส่งเสริมสขุภาวะ
ให้แก่เด็กข้ามชาตแิละเด็กไทยในโรงเรียนอย่างเทา่เทียม (ยงัอยูร่ะหว่างการ
ผลกัดนั และคาดวา่จะเกิดขึน้) 

อปุสรรค - การเปล่ียนแปลงนโยบายภาครัฐ สง่ผลให้เกิดความลา่ช้าและความไมต่อ่เน่ือง 



 ๒๘ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ส าคญั 
(Problem) 

- ผู้ด าเนินโครงการขาดประสบการณ์และความเช่ียวชาญในการพฒันายทุธศาสตร์
ตามแนวทางของภาคการศกึษา 

- ก าลงัคนในการด าเนินงานมีจ ากดั ไมส่ามารถผลกัดนัเชิงนโยบาย ควบคูก่ับการ
ด าเนินงานในระดบัปฏิบตักิารพร้อมกนัได้ 

 
 

 การขับเคล่ือนระดับพืน้ที่ปฏิบัตกิาร 
โรงเรียนเป็นพืน้ท่ีเปา้หมายของโครงการในมิติการสร้างเสริมสขุภาวะและให้การศกึษาแก่เด็กข้าม

ชาติ แม้ว่าโครงการจะมุ่งไปยังกลุ่มเป้าหมายดงักล่าว แต่เด็กนักเรียนไทยก็ได้รับผลประโยชน์จากการ
ด าเนินโครงการไม่ตา่งกัน เพราะการด าเนินงานในโรงเรียนมุ่งเน้นความเสมอภาค เท่าเทียม ไม่แบ่งแยก 
ตามหลกัคดิและเจตนารมณ์ของอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็กและกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งเกิดประโยชน์ในมิติ
การเรียนรู้และอยูร่่วมกนับนความแตกตา่ง และสง่เสริมสมัพนัธภาพท่ีดีระหวา่งกนัอีกด้วย 

เป้าหมายส าคญัในการขบัเคล่ือนระดบัพืน้ท่ีปฏิบตัิการ คือ การยกระดบัโรงเรียนน าร่องท่ีรับเด็ก
ข้ามชาติ ไปสู่โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะ ซึ่งโรงเรียนดงักล่าวจะเป็นพืน้ท่ีแปลงยุทธศาสตร์การศึกษา
ประชาคมอาเซียนจงัหวดัชุมพรไปสู่ภาคปฏิบตัิ โดยมีการด าเนินงานใน ๔ มิติ ประกอบด้วย การส่งเสริม
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย การส่งเสริมสิทธิด้านการศึกษา การส่งเสริมการส่ือสาร ๓ ภาษา และการ
สง่เสริมคณุภาพชีวิตและสขุภาพให้แก่เดก็นกัเรียนทกุคน  

จากการถอดบทเรียน พบ “ตวัละคร” ท่ีเป็นองค์ประกอบส าคญัในการขับเคล่ือนงานส่งเสริมสุข
ภาวะในโรงเรียน ประกอบด้วย ๑) มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) ๒) โรงเรียนน าร่อง ๓) หน่วยบริการ
สาธารณสขุในพืน้ท่ี 



 ๒๙ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 
แผนภาพแสดงความสมัพนัธ์และบทบาทของผู้มีสว่นส าคญัตอ่การขบัเคลือ่นกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนน าร่อง 

 
๑) มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) 
เน่ืองจากความล่าช้าของขัน้ตอนการพัฒนายุทธศาสตร์ มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทจึงเข้ามามี

บทบาทหลกัในการสนบัสนนุการด าเนินงานเพ่ือให้โครงการแล้วเสร็จทนัตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ บทบาท
ส าคญัของมลูนิธิเยาวชนชนบท ประกอบด้วย  

๑. เป็นผู้ เช่ือมโยงแผนยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตั ิโดยท าความเข้าใจและเช่ือมประสานความ
ร่วมมือระหว่างโรงเ รียนกับหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีให้ มีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะแก่
กลุม่เปา้หมายร่วมกนั   

๒. เป็นผู้ เสริมพลังให้โรงเรียนมีศกัยภาพในการด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะท่ีมี
ประสิทธิผลมากขึน้ และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทัง้เด็กไทยและเด็กข้ามชาติ โดย มยช. สนับสนุน ให้
โรงเรียนส ารวจและใช้ต้นทนุของโรงเรียนท่ีมีอยู่พฒันาเป็นกิจกรรมหรือเคร่ืองมือท่ีช่วยให้โรงเรียนสามารถ
จดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนได้ดีขึน้ 

ด้วยบทบาทท่ีส าคญัทัง้สองประการข้างต้น มยช. จึงเปรียบเสมือนเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) 
ให้เกิดกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนตามแนวทางในแผนยทุธศาสตร์ท่ีต้องอาศยัความร่วมมือของ
ภาคีท่ีเก่ียวข้องในระดบัพืน้ ซึ่งหากขาดหน่วยงานท่ีท าหน้าท่ี เป็นตวัเร่งปฏิกิริยา กิจกรรมสร้างเสริมสุข
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ภาวะในโรงเรียน รวมถึงการยกระดบัโรงเรียนน าร่องสู่โรงเรียนสร้างเสริมสุขภาวะก็ไม่สามารถเกิดขึน้ได้
ภายในกรอบระยะเวลาท่ีก าหนดในโครงการ 

 
๒) โรงเรียนน าร่อง 
การท่ีผู้บริหารโรงเรียนมีโอกาสเข้ามาเป็นคณะท างานจดัท ายทุธศาสตร์ประชาคมอาเซียนจงัหวดั

ชุมพรตามค าสั่งจังหวดัชุมพร กลายเป็นต้นทุนส าคญัท่ีช่วยให้ผู้บริหารมีความเข้าใจเป้าหมายและแนว
ทางการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัติเป็นอย่างดี จากการถอดบทเรียนพบว่า โรงเรียนแต่ละแห่งมี
นโยบายรับนกัเรียนข้ามชาตเิข้าเรียนแล้ว และได้ด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาวะตามแนวทางในยทุธศาสตร์ 
แต่อาจมีระดบัความเข้มข้นมากน้อยต่างกันไป ซึ่งโรงเรียนส่วนมากมีแนวคิดและกิจกรรมสร้างเสริมสุข
ภาวะเป็นต้นทนุเดิมอยู่แล้ว การด าเนินงานตามแนวทางในยทุธศาสตร์ จึงไม่ใช่เร่ืองใหม่เสียทัง้หมด และ
ไมเ่ป็นภาระท่ีมากเกินไปส าหรับโรงเรียนในการด าเนินงาน 

 เน่ืองด้วยผู้ บริหารโรงเรียนได้เข้ามามีส่วนร่วมกับโครงการตัง้แต่แรก ประกอบกับผู้ ก าหนด
นโยบายระดับพืน้ท่ี ได้แก่ ผู้ ว่าราชการจังหวัด ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพืน้ท่ี
การศกึษาประถมศึกษาฯ เห็นชอบและสนบัสนุนให้โรงเรียนด าเนินการ  ผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความมัน่ใจ 
และเปิดโอกาสให้ครูอนามยัโรงเรียน และครูประจ าชัน้ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมสร้างเสริม
สขุภาวะร่วมกบัภาคีเครือขา่ยและโครงการ 

“หัวกระดิก หางขยบั” จึงอาจเป็นวลีท่ีสามารถสะท้อนภาพปรากฏการณ์ท่ีเกิดขึน้ เปรียบได้กับ
มงักรเล่นลกูแก้วท่ีตลอดทัง้กระบวนจากหวัสู่หางต้องขยบัสอดรับอย่างมีท่วงท านองและจงัหวะท่ีสอดรับ
กนั ซึง่ท าให้เกิดประโยชน์ตอ่กลุม่เปา้หมายทัง้นกัเรียนไทยและนกัเรียนข้ามชาตไิด้เป็นอยา่งดี 

 
 

แผนภาพการขบัเคลือ่นแบบมงักรเลน่ลกูแก้วจากหวัขบวนสูผู่้ปฏิบตัิภายในโรงเรียน 
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 ๓) หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ี 
 ตามปกตแิล้วหนว่ยบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ี ได้แก่ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ
ต าบล (รพ.สต.) จะท างานร่วมกบัครูอนามยัในโรงเรียนในการให้ความรู้ด้านสขุศกึษา ตรวจสขุภาพร่างกาย 
ฟัน เล็บ ผม ฯลฯ รวมไปถึงการฉีดวคัซีนให้กบัเดก็นกัเรียน 

จากการถอดบทเรียนพบว่า หน่วยบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ีมีบทบาทส าคญัอย่างยิ่งในการสร้าง
เสริมสขุภาวะของกลุ่มเปา้หมาย และหากพืน้ท่ีใดมีหน่วยบริการสาธารณสขุท่ีด าเนินงานเชิงรุกอย่างขยนั
ขันแข็งหรือเน้นการพัฒนานวัตกรรม โรงเรียนในพืน้ท่ีนัน้ก็จะได้รับประโยชน์มากขึน้ตามไปด้วย 
ยกตวัอยา่ง รพ.สต.บ้านพละ ได้พฒันาและน านวตักรรมตู้ โภชนาการมาให้ความรู้เร่ืองอาหารท่ีมีประโยชน์
และโทษแกน่กัเรียน ซึง่เกิดประสิทธิผลท่ีดีกวา่การให้ความรู้แบบบรรยายทัว่ไป เป็นต้น 

 
เม่ือวิเคราะห์การด าเนินงานส่งเสริมสุขภาวะในระดับพืน้ท่ีด้วย CIPP Model ทัง้ท่ีเป็นการ

ด าเนินงานเองโดยโรงเรียน การเข้ามาด าเนินกิจกรรมโดยหน่วยบริการสาธารณสขุ และการสนบัสนนุของ 
สสส. สามารถจ าแนกองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 

บริบท 
(Context) 

- สถานการณ์แรงงานข้ามชาติ และเดก็ข้ามชาตใินจงัหวดัชมุพร 
- ทศันคตขิองชมุชนและคนไทยบางสว่นท่ียงัไมย่อมรับการเรียนร่วมของเดก็ไทย
และเดก็ข้ามชาติ 

- หนว่ยงานท่ีดแูลนโยบายด้านการศกึษาในจงัหวดัให้การสนบัสนนุการด าเนิน
กิจกรรมตามยทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร 

- ขัน้ตอนการพฒันายทุธศาสตร์ลา่ช้ากวา่ท่ีก าหนด สง่ผลให้การด าเนินกิจกรรม
สง่เสริมสขุภาวะในโรงเรียนล่าช้าตามไปด้วย     

ปัจจยัน าเข้า 
(Input) 

- มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท เป็นผู้ เช่ือมประสาน เสริมพลงั และมีบทบาทเป็นตวัเร่ง
ปฏิกิริยา (Catalyst) ให้เกิดกิจกรรมสง่เสริมสขุภาวะในโรงเรียน 

- ผู้บริหาร ครูอนามยัโรงเรียน และครูประจ าชัน้ ในโรงเรียนน าร่อง ๕ แหง่ ได้แก่ 
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ)  โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านบางหลง 
โรงเรียนบ้านบางคอย และโรงเรียนบ้านหวัถนน 

- หนว่ยบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ี ได้แก่ รพ.สต.พละ รพ.สต.ทา่ยาง รพ.ปากน า้
ชมุพร  

- งบประมาณสนบัสนนุกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะของโรงเรียน, กระทรวง
สาธารณสขุ, และ สสส. 

- องค์ความรู้ นวตักรรม และกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ 
กระบวนการ - สร้างความร่วมมือในการสร้างเสริมสขุภาพ ระหวา่งโรงเรียนและหนว่ยบริการ
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(Process) สาธารณสขุในพืน้ท่ี 
- ให้บริการด้านสขุภาพแก่นกัเรียน เชน่ ให้ความรู้ ฉีดวคัซีน โดยหนว่ยบริการ
สาธารณสขุในพืน้ท่ี 

- สร้างความเข้าใจและปรับทศันคตผิู้ปกครองเพ่ือให้นกัเรียนไทยและนกัเรียนข้าม
ชาตสิามารถเรียนร่วมกนัได้ 

- จดักิจกรรมเรียนรู้และสร้างสมัพนัธภาพระหวา่งนกัเรียนไทยและนกัเรียนข้ามชาต ิ
เชน่ กิจกรรมประเพณีวฒันธรรม ภาษา การแขง่ขนักีฬาสมัพนัธ์ ฯลฯ 

- สนบัสนนุการด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียน 
- สนบัสนนุการพฒันาและการขยายผลนวตักรรมสร้างเสริมสขุภาพ  
- ให้ความรู้และสร้างความร่วมมือกบัผู้จ าหนา่ยอาหารในโรงเรียนให้ผลิตและ
จ าหนา่ยอาหารท่ีเป็นประโยชน์ตอ่สขุภาพให้แก่นกัเรียน 

- สร้างพืน้ท่ีแลกเปล่ียนเรียนรู้การด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะระหวา่ง
โรงเรียนน าร่องทัง้ ๕ แหง่ ท่ีเข้าร่วมโครงการ  

(แตล่ะโรงเรียนมีการด าเนินงานท่ีแตกตา่งกนัไป) 

ผลผลิต 
(Output) 

- โรงเรียนสร้างเสริมสขุภาวะน าร่อง จ านวน ๕ แหง่ 
- กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียน  
- ชิน้งานและนวตักรรมสร้างเสริมสขุภาพ อาทิ ตู้โภชนาการ เพลงสง่เสริมการออก
ก าลงักาย เป็นต้น 

- นกัเรียนข้ามชาตสิามารถเรียนร่วมกบันกัเรียนไทย 
- นกัเรียนไทยและนกัเรียนข้ามชาตมีิความรู้ความเข้าใจประเพณี วฒันธรรม ความ
เช่ือระหวา่งกนั 

- นกัเรียนไทยและนกัเรียนข้ามชาตไิด้รับการสร้างเสริมสขุภาพ 
- นกัเรียนท่ีเป็นแกนน ากิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

- นกัเรียนไทยและข้ามชาติ มีความรู้ความเข้าใจในการดแูลรักษาสขุภาพ การ
รับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ การมีสขุนิสยัท่ีดี 

- นกัเรียนไทยและข้ามชาตสิามารถน าความรู้ไปถ่ายทอดให้แก่พอ่แมผู่้ปกครองได้ 
- นกัเรียนไทยและข้ามชาติบางคนได้รับการพฒันาจนกลายเป็นผู้น ากิจกรรมใน
โรงเรียน 

- นกัเรียนไทยและข้ามชาตมีิแนวโน้มรูปร่างท่ีสมสว่นมากขึน้ 
- พอ่แมผู่้ปกครองใสใ่จสขุภาพของบตุรหลานมากขึน้ 
- ครูผู้สอนบรูณาการความรู้ด้านสขุภาพเข้าไปในวิชาเรียน 
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- ผู้จ าหนา่ยอาหารให้ความร่วมมือในการผลิตอาหารท่ีดีตอ่สขุภาพ 
- หนว่ยบริการสาธารณสขุสามารถเข้าถึงเดก็ข้ามชาตท่ีิเป็นกลุม่เปา้หมายได้
สะดวกขึน้ 

ผลกระทบ 
(Impact) 

- นกัเรียนไทยและข้ามชาติ เข้าถึงบริการสขุภาพ และกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะ 
ท าให้มีสขุภาพท่ีดีขึน้  

- เดก็ข้ามชาตแิละผู้ปกครองสามารถใช้ชีวิตและอยูอ่าศยัร่วมกนัในประเทศไทยได้ 

อปุสรรค
ส าคญั 

(Problem) 

- ความลา่ช้าของการพฒันายทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร 
- ทศันคตขิองคนในชมุชนบางสว่นท่ีไมต้่องการให้นกัเรียนไทยเรียนร่วมกบันกัเรียน
ข้ามชาติ 

- การไมส่ามารถเข้าถึงแหลง่งบประมาณสนบัสนนุกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะใน
ระดบัพืน้ท่ี 
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ปัจจัยเกือ้หนุนและปัจจัยฉุดรัง้ของโครงการ 
 ดงัท่ีกล่าวถึงองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้องกบัโครงการไปแล้วก่อนหน้านี ้เม่ือน าองค์ประกอบดงักล่าว
มาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบด้วย SWOT Analysis จะพบปัจจยัเกือ้หนุนและปัจจยัฉุดรัง้ท่ีส าคญัในการ
ด าเนินงานระดบันโยบาย และระดบัปฏิบตักิารพืน้ท่ีตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา ดงัตอ่ไปนี ้
 

 ระดับนโยบาย / การจัดท ายุทธศาสตร์ 
 จดุแข็งส าคญั คือ มูลนิธิศภุนิมิตฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีท่ีชดัเจนในการด าเนินงาน และเจ้าหน้าท่ี
คนดังกล่าวเป็นคนในพืน้ท่ีท าให้เข้าใจบริบทและสถานการณ์ท่ีเกิดขึน้ ประกอบกับมูลนิธิศุภนิมิต ฯ 
ด าเนินงานในจงัหวดัชมุพรมาเป็นระยะเวลานานท าให้มีภาคีเครือข่ายท่ีสามารถท างานร่วมกนัได้เป็นอย่าง
ดี 
 จุดอ่อนส าคัญ คือ การเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบงานของมูลนิธิศุภนิมิตฯ ท าให้การ
ด าเนินงานขาดความต่อเน่ือง ประกอบกับเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้ามารับงานจัดท ายุทธศาสตร์ยังไม่ เคยมี
ประสบการณ์และความช านาญในการจดัท ายทุธศาสตร์กบัภาคการศกึษามาก่อน 
 โอกาสส าคญั คือ นโยบายด้านการศึกษาทัง้ระดบัประเทศและระดบัจงัหวัดเปิดโอกาส รวมทัง้
หนว่ยงานหลกัท่ีรับผิดชอบนโยบายด้านการศกึษาให้ความส าคญัและเข้ามามีสว่นร่วมตัง้แตเ่ร่ิมโครงการ 
 อุปสรรคส าคญั คือ การเปล่ียนแปลงหน่วยงานท่ีรับผิดชอบนโยบายการศึกษาระดบัจังหวัดใน
ระหวา่งการจดัท ายทุธศาสตร์ 
 

ระดับนโยบาย/ การจัดท ายุทธศาสตร์ 
 ปัจจยัเกือ้หนนุ ปัจจยัฉดุรัง้ 

ปัจจยัภายใน จดุแข็ง 
- มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทมีองค์ความรู้และมี
ประสบการณ์ในการขบัเคล่ือนนโยบาย
การศกึษาส าหรับเดก็ท่ีไมมี่หลกัฐานทาง
ทะเบียนราษฎรและเดก็ท่ีไมมี่สญัชาตไิทย 

- มลูนิธิศภุนิมิตฯ มีส านกังานในจงัหวดั
ชมุพร และด าเนินงานในพืน้ท่ีมาอยา่ง
ตอ่เน่ือง 

- มีผู้ รับผิดชอบงานด้านยทุธศาสตร์ชดัเจน 
- ผู้ รับผิดชอบงานด้านยทุธศาสตร์เป็นคนใน
พืน้ท่ี เข้าใจบริบท มีฉนัทะในการท างาน 

จดุอ่อน 
- มลูนิธิศภุนิมิตฯ มีเจ้าหน้าท่ีจ านวน
จ ากดั ไมส่ามารถด าเนินงานด้าน
ยทุธศาสตร์ควบคูก่บังานระดบัพืน้ท่ี
ปฏิบตัิการในเวลาเดียวกนั 

- มีการเปล่ียนแปลงผู้ รับผิดชอบงาน
ระหวา่งโครงการ และขาดการสง่ตอ่
งานระหวา่งผู้ รับผิดชอบ 

- ผู้ รับผิดชอบงานด้านยทุธศาสตร์ไม่
เคยมีประสบการณ์ในการจดัท าหรือ
ผลกัดนัยทุธศาสตร์กบัหน่วยงาน



 ๓๕ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

และมีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัภาคีเครือขา่ยใน
จงัหวดั 

ภาครัฐด้านการศกึษา 

ปัจจยั
ภายนอก 

โอกาส 
- มต ิครม. ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๘ เปิดโอกาส
ให้เดก็ท่ีไมมี่หลกัฐานทางทะเบียนราษฎร
และเดก็ท่ีไมมี่สญัชาตไิทย สามารถเข้า
เรียนได้ และโรงเรียนได้รับงบประมาณ
อดุหนนุรายหวั 

- ยทุธศาสตร์ท่ีด าเนินการ สอดคล้อง
เช่ือมโยงกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัชมุพร 
ยทุธศาสตร์ภาค ๖ ยทุธศาสตร์
กระทรวงศกึษาธิการ ยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ 
ปี 

- กฎหมาย ระเบียบ และค าสัง่ ท่ีเก่ียวข้องใน
การสง่เสริมสิทธิทางการศกึษาและสขุภาพ
ของเดก็ท่ีอยูใ่นประเทศไทยทกุคน 

- ค าสัง่จงัหวดัชมุพรท่ี ๔๒๙๓/ ๒๕๖๐ เร่ือง 
แตง่ตัง้คณะท างานจดัท ายทุธศาสตร์
การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร 
ซึง่มีผู้แทนหนว่ยงานหลายภาคสว่นท่ี
เก่ียวข้องร่วมเป็นกรรมการ 

- ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา
ชมุพร เขต ๑ ให้ความส าคญั และเป็นแกน
หลกัในการพฒันายทุธศาสตร์ในชว่งแรก
ของโครงการ โดยร่วมกบั สพป.เขต ๒  

- ได้รับงบประมาณสนบัสนนุจากส านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสริมสขุภาพ 

อปุสรรค 
- การเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและ
การเมือง อาทิ ค าสัง่ คสช. ท่ี ๑๑/
๒๕๕๙ มีผลตอ่การเปล่ียนแปลง
หนว่ยงานดแูลนโยบายด้าน
การศกึษาในระดบัจงัหวดั 

- ความไมเ่ข้าใจและทศันคตขิอง
หนว่ยงานภาคีเครือขา่ยวา่ไมใ่ช่
ภารกิจโดยตรงของหนว่ยงาน 

- ขาดทนุสนบัสนนุภายในพืน้ท่ีในการ
ด าเนินงาน 

 
 
 
 



 ๓๖ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 ระดับพืน้ท่ีปฏิบัตกิาร/ กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะ 
 จดุแข็งส าคญั คือ มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทมีองค์ความรู้ และทกัษะในการบริหารจดัการโครงการ
ให้ประสบความส าเร็จ ตลอดจนมีประสบการณ์การท างานกบักลุ่มเปา้หมายท่ีเป็นโรงเรียน ผู้ปกครองและ
เดก็ข้ามชาต ิ
 จุดอ่อนส าคัญ คือ มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทไม่มีส านักงานท่ีตัง้ในจังหวัดชุมพร ประกอบกับมี
บคุลากรไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถติดตามสนบัสนนุการจดักิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนได้อย่าง
ใกล้ชิด 
 โอกาสส าคญั คือ หน่วยงานนโยบายการศึกษาระดบัจังหวัดเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถท า
กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะได้ และมีหน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ี ได้แก่ รพ. และ รพ.สต. ท่ีเข้ามา
สนบัสนนุการด าเนินงานในโรงเรียนน าร่อง 
 อปุสรรคส าคญั คือ ความล่าช้าของขัน้ตอนการพฒันายุทธศาสตร์การศึกษาประชาคมอาเซียนฯ 
ท าให้ระยะเวลาในการสนบัสนนุกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนน าร่องลดลงไปด้วย 
 

ระดับพืน้ท่ีปฏิบัตกิาร/ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ 
 ปัจจยัเกือ้หนนุ ปัจจยัฉดุรัง้ 

ปัจจยัภายใน จดุแข็ง 
- มลูนิธิศภุนิมิตฯ มีเจ้าหน้าท่ีซึง่มีสญัชาติ
เมียนมา ท าหน้าท่ีแปลภาษาและ
ประสานงานกบัแรงงานเมียนมาโดยตรง 

- มลูนิธิศภุนิมิตฯ มีประสบการณ์และความ
ช านาญในการประสานงานให้เดก็ตา่ง
สญัชาตไิด้เข้ารับการศกึษาในโรงเรียน 

- มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการจดัการศกึษาแก่
กลุม่เปา้หมาย  

- มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท มีพืน้ท่ี
ปฏิบตัิการหลายจงัหวดั มีประสบการณ์ 
ความช านาญ และทกัษะในการ
ด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จ 

 

จดุอ่อน 
- มลูนิธิศภุนิมิตฯ มีภารกิจในการจดัท า
ยทุธศาสตร์ระดบัจงัหวดั ไม่สามารถ
ทุม่เทการด าเนินงานในระดบัพืน้ท่ี
ปฏิบตัิการได้อยา่งเตม็ท่ี 

- มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทไมมี่
ส านกังานหรือศนูย์ประสานงานใน
พืน้ท่ีจงัหวดัชมุพร ท าให้ไมส่ามารถ
ตดิตามสนบัสนนุกิจกรรมสร้างเสริม
สขุภาพในโรงเรียนน าร่องอย่างใกล้ชิด 

- มลูนิธิศภุนิมิตฯ และมลูนิธิเพ่ือ
เยาวชนชนบท มีบคุลากรไมเ่พียง
พอท่ีจะด าเนินงานหรือสนบัสนนุ
กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียน
ได้อยา่งใกล้ชิด 

ปัจจยั โอกาส อปุสรรค 



 ๓๗ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ภายนอก - มีกฎหมาย นโยบาย ระเบียบ ค าสัง่ ฯลฯ 
ท่ีเก่ียวข้อง ซึง่อนญุาตให้โรงเรียนรับ
นกัเรียนท่ีไมใ่ชส่ญัชาตไิทยเข้าเรียน 

- ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั และ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา
ประถมศกึษาฯ  ให้การสนบัสนนุเชิง
นโยบาย 

- มียทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียน
เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินงาน 

- ผู้บริหารและครู ในโรงเรียนน าร่อง ให้
ความส าคญักบัการมอบโอกาสทางการ
ศกึษาและการสร้างเสริมสขุภาพให้แก่
นกัเรียนทกุสญัชาตอิย่างเทา่เทียมกนั 

- หนว่ยบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ี ได้แก่ 
รพ.สต. และ โรงพยาบาล เข้ามา
จดับริการ/กิจกรรมสร้างเสริมสขุภาพ
ภายในโรงเรียน ตามบทบาทหน้าท่ีของ
องค์กร 

- กระแสความร่วมมือประชาคมอาเซียน 
- ผู้น าชมุชน ผู้น าท้องท่ี และผู้ปกครอง
นกัเรียนไทย ชว่ยสง่เสริมความเข้าใจด้าน
สิทธิการศกึษาท่ีเทา่เทียมในชมุชน 

- งบประมาณสนบัสนนุจาก สสส. 

- ความลา่ช้าของการพฒันายทุธศาสตร์
การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดั
ชมุพร 

- ความใสใ่จของผู้ปกครองท่ีเป็น
แรงงานข้ามชาติ 

- การย้ายหรือเปล่ียนท่ีท างานของ
แรงงานข้ามชาติ ท าให้เดก็นกัเรียน
ต้องย้ายหรือออกจากโรงเรียน 

- ทศันคตขิองคนไทยในชมุชนท่ีมีตอ่
แรงงานและลกูของแรงงานข้ามชาตใิน
เชิงลบ 

 

 
 เม่ือพิจารณาสถานการณ์การขับเคล่ือนโครงการ ประกอบกับการวิเคราะห์ปัจจัยเกือ้หนุนและ
ปัจจัยฉุดรัง้ทัง้ระดับนโยบายและพืน้ท่ีปฏิบัติการ จะพบว่า การจัดท ายุทธศาสตร์ได้เดินทางมาถึงขัน้
สุดท้ายของขาขึน้ คือ รอการประกาศใช้อย่างเป็นทางการซึ่งมีส านักงานศึกษาธิการจังหวัดชุมพรและ
ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ ท่ีเป็นหน่วยงานหลกัในเชิงนโยบาย ได้เข้ามาเป็น
แกนหลักในการขับเคล่ือนแล้ว ด้วยเหตุนี ้มูลนิธิศุภนิมิตฯ จึงควรเปล่ียนบทบาทจากผู้ เอือ้อ านวยเชิง
นโยบาย (Policy facilitator) มาด าเนินงานขบัเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบตัิในลกัษณะผู้ เช่ือมประสาน เสริม



 ๓๘ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

พลงั หรือเป็นตวัเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) ให้ผู้ มีส่วนเก่ียวข้องได้เข้ามาด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาวะให้แก่
กลุม่เปา้หมายในโรงเรียน  
 ทัง้นี ้จุดแข็งของมูลนิธิศภุนิมิตฯ ในการมีส านกังานท่ีตัง้ในจงัหวดั มีเจ้าหน้าท่ีซึ่งเป็นคนในพืน้ท่ี 
และมีภาคีเครือข่าย จะเป็นส่วนส่งเสริมการด าเนินงานในระดบัพืน้ท่ีปฏิบตัิการให้ดียิ่งขึน้ และสามารถ
ท างานสนบัสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะในโรงเรียนได้อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ภายใต้บทบาทนี ้
มลูนิธิศภุนิมิตฯ ต้องผอ่งถ่ายบทบาทการขบัเคล่ือนเชิงนโยบายทัง้หมดไปยงัหน่วยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง 
คือ ส านกังานศกึษาธิการจงัหวดั เพ่ือให้มีศกัยภาพเพียงพอในการด าเนินงานในระดบัพืน้ท่ีปฏิบตัิการ 

ในส่วนมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทท่ีเข้ามาร่วมแก้ไขปัญหา และสนบัสนุนการด าเนินงานในระดบั
พืน้ท่ีปฏิบตัิการให้เสร็จลุล่วงนัน้ มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทควรยกระดบับทบาทเป็นผู้สนบัสนุนภายนอก 
(External supporter) โดยใช้จดุแข็งในการมีพืน้ท่ีเรียนรู้หลายแหง่ ประกอบกบัประสบการณ์การท างานกบั
กลุม่เปา้หมายมายาวนาน น ามาแลกเปล่ียนสร้างการเรียนรู้กบัพืน้ท่ี หรือสร้างเครือขา่ยการเรียนรู้ข้ามพืน้ท่ี
ให้เกิดขึน้  และผอ่งถ่ายงานในพืน้ท่ีปฏิบตักิารให้แก่มลูนิธิศภุนิมิตฯ ซึง่มีจดุแข็งในเชิงพืน้ท่ี เน่ืองจากมลูนิธิ
เพ่ือเยาวชนชนบทมีอุปสรรคส าคญั คือ ไม่มีส านกังานหรือศนูย์ประสานงานในพืน้ท่ี  จึงท าให้ต้องสญูเสีย
ทรัพยากรในการเดนิทางมาตดิตอ่ประสานงานและด าเนินกิจกรรมแตล่ะครัง้มากพอสมควร แม้ท่ีผ่านมาจะ
สามารถบริหารจดัการและแก้ไขปัญหาได้ แตอ่าจไมคุ่้มคา่หากต้องด าเนินงานในระยะยาว  

แม้มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทจะด าเนินงานในระยะเวลาเพียงไม่ก่ีเดือน แต่ก็ได้ค้นพบปัจจยัท่ีเป็น
โอกาสส าคญัในการด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาวะให้แก่กลุ่มเปา้หมายในระดบัพืน้ท่ี นัน่คือ หน่วยบริการ
สาธารณสขุท่ีขยนัขนัแข็ง ท างานเชิงรุก ตลอดจนค้นพบครูท่ีให้ความส าคญัและใส่ใจในการด าเนินกิจกรรม
ร่วมกับโครงการ ดงันัน้ เพ่ือให้มลูนิธิศภุนิมิตฯ มีทนุทางสงัคมท่ีใช้ในการด าเนินงานต่อ จึงควรชีแ้นะและ
ผอ่งถ่ายภาคีเครือขา่ยท่ีเป็นโอกาสให้แก่มลูนิธิศภุนิมิตฯ ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๙ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ส่วนที่ ๔ : 
บทเรียนส าคัญ และข้อเสนอเพื่อการพัฒนา 
 

จากท่ีได้วิเคราะห์ปรากฎการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้ระหว่างการด าเนินโครงการไปแล้วนัน้ สามารถสรุป
เป็นบทเรียน และข้อเสนอส าคญั (Critical suggestion)  แบง่เป็น ๓ มิต ิประกอบด้วย 
  ๑. มิตกิารบริหารจดัการโครงการ 
  ๒. มิตกิารขยายผล 
  ๓. มิตเิชิงนโยบายหรือยทุธศาสตร์ 
 
๑. มิตกิารบริหารจัดการโครงการ 
 ๑.) ต้องประเมิน และพร้อมเปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงาน 

ในการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบอุปสรรคส าคญัคือการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายจากภายนอกท่ีเข้า
มากระทบให้โครงการล่าช้ากว่าท่ีก าหนดไว้อย่างมาก เพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหาดงักล่าว ผู้ รับผิดชอบต้อง
ก ากบัติดตามโดยก าหนดตวัชีว้ดัความก้าวหน้าของโครงการท่ีชดัเจน ต้องเรียนรู้และคาดการณ์ผลกระทบ
จากสถานการณ์ภายนอกท่ีเกิดขึน้เพ่ือปรับทิศทางหรือแผนงานให้สามารถด าเนินต่อไปได้ โดยยึด
เปา้หมายสงูสดุของโครงการเป็นส าคญั  

ยกตวัอยา่ง กรณีโครงการใช้วงจรนโยบาย (Policy cycle) เป็นฐานคิดในการออกแบบโครงการ ซึ่ง
มีขัน้ตอนในลกัษณะอนกุรม คือ ท าทีละขัน้ตอน เร่ิมจากการผลิตนโยบาย (ขาขึน้) แล้วจึงแปลงนโยบายสู่
การปฏิบตัิ (ขาเคล่ือน) และน าไปสู่การประเมินผล (ขาประเมิน)  เม่ือการด าเนินงานในขัน้ตอนการผลิต
นโยบายยงัไมบ่รรลผุล การแปลงนโยบายสูก่ารปฏิบตัจิงึไมส่ามารถเร่ิมต้นได้ 

เม่ือข้อติดขัดในการพัฒนานโยบายใช้ระยะเวลายาวนาน ผู้ รับผิดชอบโครงการจึงตดัสินใจเร่ิม
ด าเนินขัน้ตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติในลักษณะคู่ขนาน ท้ายท่ีสุดพบว่า กิจกรรมท่ีโรงเรียน
ด าเนินการไมไ่ด้แปลกแยกจากยทุธศาสตร์ท่ีจดัท าขึน้ และยงัสามารถน ามาเป็นต้นแบบหรือแนวทางปฏิบตัิ
ในแผนยทุธศาสตร์ได้อีกด้วย 

เหตุผลประการส าคัญท่ีท าให้การด าเนินงานแบบคู่ขนานในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลง
ยทุธศาสตร์สูก่ารปฏิบตัสิอดรับกนัได้เป็นอยา่งดี เพราะผู้ ท่ีมีส่วนในการพฒันายทุธศาสตร์ และผู้แปลง(ใช้)
นโยบายสู่การปฏิบตัิ คือบคุคลคนเดียวกนั ท าให้เข้าใจเปา้หมาย และกรอบทิศทางของแผนยทุธศาสตร์ท่ี
อยูร่ะหวา่งการจดัท า 

 
 



 ๔๐ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 
แผนภาพรูปแบบการพฒันาขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ของโครงการ 

 
จากท่ีกลา่วมาข้างต้นพบประเดน็เรียนรู้ส าคญั ๒ ประการ คือ  
ประการแรก ผู้ท าโครงการต้องเรียนรู้  และประเมินสถานการณ์ และพร้อมท่ีจะ

เปล่ียนแปลงแผนการด าเนินงานให้เหมาะสมและทันต่อสถานการณ์อยู่เสมอ  โดยอาจน าเคร่ืองมือ
ในการบริหารจดัการหรือถอดบทเรียน เชน่ PDCA AAR มาใช้ให้เกิดประโยชน์ตอ่การด าเนินงาน  

ประการท่ีสอง หากผู้ใช้นโยบายหรือแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ มีส่วนในการพัฒนาหรือ
ผลิตนโยบายตั้งแต่ต้น จะช่วยให้มีความเข้าใจเป้าหมาย ทิศทาง และสามารถแปลงนโยบายสู่การ
ปฏิบัตไิด้ทันที โดยไมต้่องรอให้การพฒันายทุธศาสตร์หรือการด าเนินงานระดบันโยบายเสร็จสิน้สมบรูณ์ 
 
 ๒.) ศักยภาพควรสอดคล้องกับเป้าหมายและภารกิจงาน 
 จากการด าเนินงานพบว่า มลูนิธิศภุนิมิตฯ มีจุดแข็งส าคญัคือการด าเนินงานภาคปฏิบตัิในระดบั
พืน้ท่ี ทัง้การประสานความร่วมมือให้โรงเรียนรับนกัเรียนข้ามชาติเข้าเรียน และการจดักิจกรรมส่งเสริมสุข
ภาวะให้แก่แรงงานข้ามชาติ แต่เม่ือโครงการด าเนินมาถึงระยะท่ี ๒ คือ การพัฒนายุทธศาสตร์ ซึ่งเป็น
ภารกิจในระดบันโยบาย มลูนิธิศภุนิมิตขาดความช านาญเน่ืองจากไม่เคยมีประสบการณ์และองค์ความรู้ใน
การจดัท ายทุธศาสตร์ตามรูปแบบหน่วยงานภาครัฐด้านการศกึษา ท าให้ต้องพฒันาองค์ความรู้ และทกัษะ
ในการด าเนินงานของตนเองให้มากขึน้ ซึง่ท าให้สญูเสียเวลาในการด าเนินโครงการภาพรวมไมน้่อย 
 
 
 



 ๔๑ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 หากพิจารณาเปา้หมายและศกัยภาพท่ีจ าเป็นในแตล่ะชว่งการด าเนินงานจะพบว่า  
ในระยะท่ี ๑ เป็นการด าเนินงานประสานให้เกิดโรงเรียนน าร่องเพ่ือรับนกัเรียนข้ามชาติเข้าเรียน 

เป็นการด าเนินงานตามความถนดัของมูลนิธิศภุนิมิตฯ ท่ีท างานเกาะติดพืน้ท่ี มีเครือข่ายทางสงัคม และ
ท างานใกล้ชิดกบักลุม่เปา้หมายอยูเ่ดมิแล้ว  
 ในระยะท่ี ๒ เป็นการด าเนินงานขบัเคล่ือนระดบันโยบาย โดยพฒันายทุธศาสตร์แบบมีส่วนร่วมกบั
ภาคีเครือขา่ย ภายใต้กรอบการจดัท ายทุธศาสตร์ของหนว่ยงานภาครัฐด้านการศกึษา ซึ่งเป็นสิ่งท่ีมลูนิธิศภุ
นิมิตฯ ไมมี่ความช านาญ 
 ในระยะท่ี ๓ เป็นการด าเนินงานแปลงนโยบายหรือยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิ ซึ่งต้องท างานเช่ือม
ประสานระดบัพืน้ท่ีระหวา่งโรงเรียนกบัหนว่ยบริการสาธารณสขุ รวมถึงสนบัสนนุการจดักิจกรรมสร้างเสริม
สุขภาวะ ถือเป็นการด าเนินงานท่ีมูลนิธิศุภนิมิตฯ มีประสบการณ์และความช านาญ ดงัรายละเอียดใน
ตาราง 

ระยะการ
ด าเนินงาน 

เป้าหมาย ทักษะ/ศักยภาพของผู้ปฏิบัตงิานท่ี
ต้องการ 

ประเมินความ
ช านาญของ
ผู้ปฏิบัตงิาน 

ระยะท่ี ๑ พฒันา
โรงเรียนน าร่องรับ
เดก็ข้ามชาตเิข้า
ศกึษา 

มีโรงเรียนน าร่อง ๕ 
แหง่ รับเด็กข้ามชาติ
เข้าศกึษาในระบบ 

- ทกัษะการส่ือสารท าความเข้าใจ
และจงูใจผู้ปกครองข้ามชาติ 

- ทกัษะการประสานงานท าความ
เข้าใจกบัหนว่ยงานเชิงนโยบาย
ด้านการศกึษาในพืน้ท่ี 

- ทกัษะการประสานงานและสร้าง
ความร่วมมือกบัโรงเรียนให้รับเดก็
เข้าเรียน 

- ทกัษะในการรับและสง่ตอ่นกัเรียน
ข้ามชาตสิูส่ถานศกึษา 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 



 ๔๒ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ระยะท่ี ๒ การ
ขบัเคล่ือนเชิง
นโยบายด้วยแผน
ยทุธศาสตร์ 

เกิดยทุธศาสตร์
การศกึษาประชาคม
อาเซียนจงัหวดัชมุพร 
โดยความร่วมมือของ
หนว่ยงานภาคีท่ี
เก่ียวข้อง 

- ทกัษะการประสานงานท าความ
เข้าใจกบัหนว่ยงานภาคีท่ี
เก่ียวข้อง 

- ทกัษะการจดัประชมุระดมความ
คดิเห็นภาคีเครือข่าย 

- ทกัษะการคิดเชิงกลยทุธ์ / 
ยทุธศาสตร์ 

- องค์ความรู้และทกัษะในการจดัท า
ยทุธศาสตร์ 

 
 

 
 
 

 
ไมมี่ความช านาญ 

 
ไมมี่ความช านาญ 

 
ระยะท่ี ๓ การ
สนบัสนนุ
กิจกรรมสร้าง
เสริมสขุภาวะ 

เกิดโรงเรียนสร้าง
เสริม 
สขุภาวะ 

- ทกัษะการประสานงาน/ สานพลงั
ภาคีเครือขา่ยเพ่ือร่วมด าเนินงาน 

- ทกัษะการเสริมพลงั 
- ทกัษะการจดักิจกรรมสร้างเสริม

สขุภาวะ 
- ทกัษะการติดตามประเมินผล 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ด้วยเหตผุลดงักลา่ว โครงการฯ จงึควรมอบหมายบคุลากรท่ีมีทกัษะประสบการณ์ให้ตรงกบัภารกิจ
งานในแตล่ะระยะ (Put the right man on the right job) หรือ ควรมีกระบวนการพฒันาศกัยภาพหนนุ
เสริมให้ผู้ปฏิบตังิานหรือบคุลากรมีความรู้ ความเข้าใจ มีศกัยภาพท่ีเพียงพอส าหรับการด าเนินภารกิจท่ีไม่
คุ้นเคยหรือไม่มีประสบการณ์ด าเนินงานนัน้มาก่อน (Capacity building) ทัง้นีก็้เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพมากขึน้ 
 



 ๔๓ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 
แผนภาพข้อเสนอเพื่อยกระดบัประสทิธิภาพการด าเนินงานให้สอดคล้องกบัเปา้หมายแตล่ะระยะ 

 
 
 
๒. มิตกิารขยายผล 
 จากผลการขบัเคล่ือนกิจกรรมสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนน าร่องทัง้ ๕ แห่ง พบว่าองค์ประกอบ
ส าคญัท่ีจะช่วยให้กิจกรรมและโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล มี ๓ ประการ คือ 
หน่วยบริการสาธารณสุข โรงเรียน และองค์กรภายนอกท่ีเข้ามาเช่ือมประสานและเสริมพลัง ซึ่งหาก
โครงการมีแผนท่ีจะขยายผลการด าเนินงานไปยงัโรงเรียนแห่งอ่ืนๆ จึงควรพิจารณาองค์ประกอบดงักล่าว 
ดงัความส าคญัท่ีกลา่วถึงตอ่ไปนี ้
 ๑.) หน่วยบริการสาธารณสุขในพ้ืนท่ีมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จ 

บทเรียนส าคญัในการด าเนินงานท่ีผ่านมาพบว่า หน่วยบริการสาธารณสขุในพืน้ท่ีมีส่วนส าคญัตอ่
ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะให้แก่กลุ่มเป้าหมายในโรงเรียนอย่างมาก ในกรณีท่ี
หน่วยงานบริการสาธารณสุขมีการด าเนินงานเชิงรุก มีบุคลากรเพียงพอและมุ่งมั่น หน่วยบริการ
สาธารณสขุจะเข้ามามีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุกิจกรรมส่งเสริมสขุภาวะในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด ทัง้
ในด้านการให้บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรม การให้ค าปรึกษาและเป็นพ่ีเลีย้งแก่โรงเรียน ขณะท่ีหน่วย
บริการสาธารณสขุท่ีขาดแคลนก าลงัคน หรือมีภารกิจในการบ าบดัรักษาผู้ ป่วยจ านวนมาก จะไม่สามารถ
เข้ามาด าเนินงานร่วมกบัโรงเรียนได้อยา่งเตม็ท่ี 



 ๔๔ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 ด้วยเหตนีุ ้การขยายพ้ืนท่ีปฏิบัติการในระยะถัดไป จึงควรพิจารณาความพร้อมของหน่วย

บริการสาธารณสุขเป็นองค์ประกอบหน่ึงในการขยายพ้ืนท่ีปฏิบัติการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการใน
โรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยโครงการท าหน้าท่ีประสาน และหนุนเสริมให้โรงเรียนและ
หนว่ยบริการสาธารณสขุสามารถท างานร่วมกนัได้ 
    
 ๒.) ครูใส่ใจ และผู้บริหารให้ความส าคัญ 
  จากการจดัการศึกษา บริการด้านสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะ ในโรงเรียนน าร่องทัง้ ๕ 
แหง่ พบวา่ การด าเนินงานโครงการจะเป็นไปได้ดี ถ้าผู้บริหาร และครู จะมีคณุลกัษณะดงันี ้ 

๑) ผู้บริหารโรงเรียนตระหนกัในคณุคา่และสิทธิของเด็กข้ามชาติท่ีต้องได้รับการศกึษาใน
ฐานะพลเมืองโลก จึงเปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติได้มีโอกาสเรียนร่วมกบัเด็กไทย ในโรงเรียนบางแห่งพบว่า
ผู้ปกครองและชมุชนมีทศันคตท่ีิไมดี่ตอ่เดก็ข้ามชาตท่ีิจะให้เรียนร่วมกบัเด็กไทย แตด้่วยความตระหนกัและ
ให้ความส าคญักบัประเดน็ดงักลา่ว ผู้บริหารจะใฝ่หาแนวทางในการท าความเข้าใจกบัผู้ปกครองและชุมชน 
นอกจากนีย้งัให้ความส าคญักับการส่งเสริมให้เด็กได้มีเลขประจ าตวั ๑๓ หลกั เพ่ือให้สามารถเข้าถึงสิทธิ
และบริการการศกึษาและสขุภาพท่ีจ าเป็นอีกด้วย 

๒) ครูท่ีได้รับมอบหมายในการดูแลด้านสุขภาพหรือสุขภาวะในโรงเรียน โดยทั่วไป
ผู้บริหารจะมอบหมายให้ครูอนามยัโรงเรียน หรือครูท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมเป็นผู้ดแูลงานดงักล่าว ทัง้ในมิติ
การจัดกิจกรรม การประสานความร่วมมือกับครูในโรงเรียน รวมถึง เช่ือมประสานกับหน่วยบริการ
สาธารณสขุหรือหนว่ยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี ครูอนามยัจะต้องท างานกบักลุม่เปา้หมายทัง้เด็กไทย และ
เดก็ข้ามชาตอิยา่งเทา่เทียมกนั ไมเ่ลือกปฏิบตั ิไมมี่อคตติอ่เดก็ข้ามชาต ิเป็นผู้ ท่ีมีความมุ่งมัน่ใส่ใจ แสวงหา
กิจกรรมการเรียนรู้ใหม่ๆ หรือพัฒนานวัตกรรมต่างๆ มาให้เด็กนักเรียนไทยและเด็กนักเรียนข้ามชาติได้
เรียนรู้ สร้างความเข้าใจ เพ่ือให้มีสขุภาวะท่ีดีร่วมกนั 

เพ่ือเป็นหลกัประกนัความส าเร็จในการขยายผลการด าเนินงานไปยงัโรงเรียนแห่งใหม่ จ าเป็นต้อง
ใส่ใจเลือกสรรโรงเรียน โดยพิจารณามิตวิิธีคิดหรือทัศนคตขิองท้ังผู้บริหารและครูในโรงเรียนท่ีจะ
เข้ามารับผิดชอบงานดังกล่าว 

 
๓.) ต้องมีผู้จุดประกายและเสริมพลัง (Catalyst) 

 โดยบทบาทหน้าท่ีปกติของหน่วยบริการสุขภาพ จะจัดบริการขัน้พืน้ฐานให้แก่เด็กนักเรียนใน
โรงเรียนอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวคัซีน ให้ความรู้ทัว่ไป ตรวจร่างกาย ตรวจทนัตกรรม ฯลฯ ตามกรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด ซึ่งแต่ละปีการศกึษาอาจจะด าเนินการเพียงปีละ ๑ – ๒ ครัง้ ขณะท่ีโรงเรียนท าหน้าท่ี
ด้านจดัการศกึษาตามหลกัสตูรพืน้ฐานท่ี สพฐ. ก าหนด 



 ๔๕ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

แต่ด้วยบริบทท่ีมีความจ าเพาะของจงัหวดัชุมพร ซึ่งมีเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีจ านวนมาก แต่มีเพียง
ร้อยละ ๑๐ ท่ีเข้าศกึษาในระบบ ด้วยเหตนีุ ้โรงเรียนจงึไมส่ามารถเฝา้รอเชิงรับให้ผู้ปกครองข้ามชาติพาบตุร
หลานมาสมคัร แตต้่องเอือ้ในมิตติา่งๆ ทัง้การท าความเข้าใจกบัผู้ปกครองและชมุชน การประชาสมัพนัธ์ไป
ยงักลุ่มเปา้หมาย การจดัท าเอกสารท่ีเก่ียวข้องในภาษาต่างประเทศ ฯลฯ และโรงเรียนไม่สามารถจดัการ
เรียนการสอนโดยละเลยมิติความแตกต่างหลากหลายของเชือ้ชาติ ภาษา และวัฒนธรรม เช่นเดียวกับ
หน่วยบริการสาธารณสุขในพืน้ท่ีก็ไม่สามารถท างานอย่างมีประสิทธิภาพถ้าด าเนินงานเพียงล าพงั หรือ
ด าเนินงานโดยไมค่ านงึถึงบริบทและปัจจยัก าหนดสขุภาพท่ีมีความจ าเพาะของพืน้ท่ี 

การชกัชวนให้ผู้บริหารโรงเรียนและหน่วยบริการสาธาณสุขได้ครุ่นคิดถึงความส าคญัของปัญหา 
รวมไปถึงการจดุประกายให้เห็นโอกาสท่ีทัง้สองหนว่ยงานจะได้รับจากการการท างานร่วมกนัโดยใช้โรงเรียน
เป็นฐาน เป็นสิ่งจ าเป็น และต้องมีผู้ท่ีเข้ามาเป็นคนกลางท าหน้าท่ีดังกล่าว  มิฉะนัน้แล้วการร่วมท างาน
เชิงรุกของทัง้สองหนว่ยงานอาจไมเ่กิดขึน้ 

บทบาทส าคญัของคนกลางท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีดงักล่าว คือ ต้องเป็นผู้ท าความเข้าใจ เช่ือม
ร้อยความร่วมมือ หนุนเสริม เสริมพลัง และเป็นเสมือนสารเร่งปฏิกิริยาให้หน่วยงานท้ังสอง
สามารถท างานร่วมกันได้ภายในระยะท่ีรวดเร็ว และสามารถสานพลังต่อเน่ืองกันเองได้หลังจาก
โครงการลดหรือยุตบิทบาทลง ดงัแผนภาพ 

 
แผนภาพแสดงรูปแบบความสมัพนัธ์ขององค์ประกอบที่มีสว่นตอ่ความส าเร็จ ซึง่ความพจิารณาในการขยายผลโครงการ 



 ๔๖ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

๓. มิตเิชิงนโยบาย หรือยุทธศาสตร์ 
  การด าเนินงานในระยะท่ีผ่านมา พบว่า หน่วยงานด้านนโยบายท่ีเก่ียวข้องโดยตรง คือ ส านกังาน
ศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษา ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญใน
กระบวนการพฒันายทุธศาสตร์อย่างมาก ซึ่งนบัเป็นนิมิตหมายอนัดี ท่ีจะช่วยส่งเสริมความเป็นเจ้าของ ซึ่ง
จะน าไปสูก่ารแปลงนโยบายสูก่ารปฏิบตัิตอ่ไป  

จากการถอดบทเรียน และข้อเสนอจากผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง พบประเด็นเรียนรู้และข้อเสนอส าคญั 
ดงัตอ่ไปนี ้

๑.)  ลดบทบาท เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเจ้าของ  
แม้ผู้ รับผิดชอบโครงการในส่วนการผลักดันยุทธศาสตร์จะไม่มีความช านาญ หรือขาด

ประสบการณ์การพัฒนายุทธศาสตร์ในรูปแบบของหน่วงงานภาครัฐด้านการศึกษา แต่สภาวะดงักล่าว
กลายเป็นโอกาสส าคญัท่ีท าให้หน่วยงานท่ีก ากับเชิงนโยบาย และโรงเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการ ได้เข้ามามี
บทบาทส าคญัต่อการพัฒนายุทธศาสตร์อย่างมาก และได้ยกระดบัจากการเข้ามามีส่วนร่วม สู่การเป็น
เจ้าของยทุธศาสตร์ท่ีจดัท าขึน้ (From participation to ownership) 

การสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ (แม้จะเป็นความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจของโครงการก็ตาม) ได้
กลายเป็นหวัใจของการพฒันายุทธศาสตร์ที่ผ่านมา ด้วยเหตุนี้ โครงการจึงควรหาวิธีการด ารงรักษา 
หรือ เพิ่มความรู้สึกเป็นเจ้าของยุทธศาสตร์ให้แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้องให้มากท่ีสุด โดยลดบทบาท
ของโครงการลง เพ่ือให้ผู้มีส่วนเก่ียวได้มีโอกาสขับเคล่ือนงาน และเรียนรู้ด้วยด้วยตนเองมากขึ้น 

 

 
 

กราฟแสดงข้อเสนอแนวคิดการสง่เสริมความเป็นเจ้าของโครงการแก่ผู้มีสว่นเก่ียวข้อง 

 



 ๔๗ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

 อย่างไรก็ตามในระยะแรกท่ีโครงการลดบทบาท หรือ ผ่องถ่ายภารกิจให้แก่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยตรง โครงการจ าเป็นต้องเข้าไปสนับสนุนการด าเนินงาน แต่ไม่ใช่ลักษณะการท างานเชิงเลขานุการ 
บริหารจดัการ หรือติดต่อประสานงานเช่นเดิม แต่โครงการควรยกระดับบทบาทไปสู่ผู้ให้ค าปรึกษา 
ติดตามประเมินผลแบบเสริมพลัง หรือมีบทบาทในการสนับสนุนการจัดการความรู้ใน
กระบวนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัต ิเป็นต้น 
 
 ๒.) ต้องมีกลไกส่งเสริมการขับเคล่ือนนโยบายสู่การปฏิบัต ิ 
 แม้การจดัท ายุทธศาสตร์จะส าเร็จลลุ่วง หลายฝ่ายมีความพึงพอใจ แต่การจดัท ายุทธศาสตร์เป็น
เพียงจุดเร่ิมต้นของการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบตัิท่ีต้องใช้พลก าลังและระยะเวลาอีกมากกว่าท่ีจะ
เกิดผลในเชิงประจักษ์  ยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึน้นีเ้ปรียบเสมือนเคร่ืองมือ หรือเป็นเข็มทิศน าทางในการ
ด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกบัการขบัเคล่ือนการศกึษาประชาคมอาเซียนและการสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียน
เทา่นัน้ แม้ยทุธศาสตร์จะสอดคล้องกบัอนสุญัญาว่าด้วยสิทธิเด็ก กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง นโยบายของรัฐบาล
และกระทรวงศึกษาธิการ แตก่ระนัน้ก็ไม่มีตวัชีว้ดัใดท่ีระบุหรือบงัคบัให้โรงเรียนด าเนินการ จึงไม่มีผลต่อ
ความดีความชอบ หรือการประเมินโรงเรียน แม้วา่จะด าเนินงานหรือไมก็่ตาม 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว การตัดสินใจจึงขึน้อยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารโรงเรียนว่าจะด าเนินการ
หรือไม่ก็ได้  โครงการจึงควรผลักดันให้มีกลไกสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ซึ่งท า
หน้าท่ีในมิติการสนับสนุนจูงใจให้ด าเนินการ ด้วยกลยุทธ์ต่างๆ อาทิ การสร้างเครือข่ายโรงเรียนท่ี
ด าเนินงาน การมอบรางวลัเชิดชเูกียรติ การส่ือสารสาธารณะ ฯลฯ รวมถึงท าหน้าท่ีติดตามหนนุเสริม และ
ประเมินผลอยา่งเสริมพลงัให้แก่โรงเรียนท่ีเข้าร่วมด าเนินการ 

 ทัง้นี ้กลไกดงักล่าวอาจเป็นกลไกเดียวกบัท่ีพฒันายทุธศาสตร์ขึน้มาหรือไม่ก็ได้ แตก่ารคัดเลือก
ผู้ท่ีจะเข้ามาท าหน้าท่ีในกลไกดังกล่าวควรต้องมีทักษะ องค์ความรู้ ทัศนคติ และศักยภาพอ่ืนๆ ท่ี
จ าเป็นในการสนับสนุนให้ยุทธศาสตร์ถูกน าไปด าเนินการในภาคปฏิบัต ิ

นอกจากนี ้ยุทธศาสตร์ท่ีจัดท าขึ้นไม่ได้ระบุตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ีความก้าวหน้าไว้ โครงการ
และกลไกสนับสนุนการแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติควรหารือเพ่ือจัดท าตัวช้ีวัดหรือตัวบ่งช้ี
ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ เพ่ือจะได้มีเป้าหมายการขับเคล่ือนรายปี และสามารถประเมินผล
ยทุธศาสตร์ท่ีจดัท าได้ 

 
 ๓.) ต้องด าเนินงานแบบพหุภาคี 

จากการด าเนินงานสร้างเสริมสขุภาวะในโรงเรียนน าร่องทัง้ ๕ แห่ง พบว่า ทัง้โรงเรียนและหน่วย
บริการสาธารณสขุในพืน้ท่ี ตา่งมีบทบาทการด าเนินงานตามภารกิจองค์กรท่ีก าหนดไว้อยู่แล้ว แต่ท่ีผ่านมา 
บางพืน้ท่ีตา่งคนตา่งท า และด าเนินงานตามบทบาทภารกิจปกตเิทา่นัน้ ไมมี่กิจกรรมท่ีด าเนินการร่วมกนัใน
เชิงรุก 



 ๔๘ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

ขณะท่ีบางพืน้ท่ี โรงเรียนและหน่วยบริการสาธารณสุขมีสัมพันธภาพท่ีใกล้ชิดกัน มีการ
ปรึกษาหารือ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาร่วมกนั มีกลไกการท างานร่วมกันทัง้รูปแบบเป็นทางการหรือไม่
เป็นทางการ พบว่า กิจกรรมหรือการด าเนินงานจะสามารถตอบสนองสถานการณ์และปัญหาของ
กลุ่มเปา้หมายได้เป็นอย่างดี  ดงันัน้ การร่วมไม้ร่วมมืออย่างขยันขันแข็งระหว่างโรงเรียนและหน่วย
บริการสาธารณสุข จึงเป็นส่วนส าคัญในการยกระดับคุณภาพและกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะท่ีมี
อยู่เดมิในโรงเรียนให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

บทเรียนข้างต้น สอดคล้องกบัความเห็นของ ดร.ณนัศภรณ์ นิลอรุณ รองศกึษาธิการจงัหวดัชมุพร 
รักษาการในต าแหน่งศกึษาธิการจงัหวดัชมุพร ท่ีกล่าวถึงแนวทางการขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์สู่การปฏิบตัิว่า 
“โครงการท่ีโรงเรียนจะด าเนินงานต้องไม่เป็นโครงการท่ีโรงเรียนด าเนินการโดยล าพัง (Single-
Implementer project) แต่ต้องอยู่บนความร่วมมือของภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง หรือท่ีเรียกว่า โครงการ
แบบพหุภาคี (Multi-stakeholder Project)”  ซึ่งจะท าให้การด าเนินงานสอดคล้องตามเจตนารมณ์ของ
ยทุธศาสตร์ท่ีต้องการให้เดก็เป็นศนูย์กลางการพฒันา โดยทกุภาคสว่นร่วมด าเนินการ 

 
 
 

...................................................... 
 
 
 
 
 



 ๔๙ เอกสารถอดบทเรียนและสงัเคราะห์องค์ความรู้ เร่ือง “การสร้างเสริมสขุภาวะแก่เด็กข้ามชาติในระบบการศกึษา จ.ชมุพร” 

เอกสารอ้างอิง 
- คูมื่อการด าเนินงานโรงเรียนสง่เสริมสขุภาพ (ฉบบัปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๘) 
- ยทุธศาสตร์การศกึษาประชาคมอาเซียนจงัหวดัชมุพร (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
- รายงานการถอดบทเรียนโครงการสง่เสริมกลไกระดบัจงัหวดัและแนวปฏิบตัท่ีิเอือ้ตอ่การเข้าถึง

การศกึษาของผู้ติดตามแรงงานข้ามชาต ิจงัหวดัชมุพร 
- เว็บไซต์กระทรวงศกึษาธิการ http://www.moe.go.th 
 

ผู้ให้ข้อมูลหลัก 
- ดร.ณนัศภรณ์ นิลอรุณ  รองศกึษาธิการจงัหวดัชมุพร (รักษาการในต าแหนง่ศกึษาธิการจงัหวดั) 
- วา่ท่ีร้อยตรีมโนชญ์ นาคธรณิศวร์  ผู้อ านวยการกลุม่สง่เสริมการจดัการศกึษา ส านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษาประถมศกึษาชมุพร เขต ๑ 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหวัถนน และคณะครู  
- ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางหลง และคณะครู นกัเรียน ผู้ปกครองชาวไทยและเมียนมา 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านบางคอย และคณะครู นกัเรียน ผู้ปกครองชาวไทยและเมียนมา 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๖ (บ้านพละ) และคณะครู นกัเรียน ผู้ปกครองชาวไทยและเมียน

มา 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านไชยราช และคณะครู นกัเรียน ผู้ปกครองชาวไทยและเมียนมา 
- ผู้อ านวยการและเจ้าหน้าท่ี โรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลพละ  
- เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลปากน า้ชมุพร 
- เจ้าหน้าท่ีโรงพยาบาลสง่เสริมสขุภาพต าบลทา่ยาง 
- คณุญาฎา จนัทิชยั  มลูนิธิศภุนิมิตแหง่ประเทศไทย จงัหวดัชมุพร 
- คณุลดัดาวลัย์ หลกัแก้ว  มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) 
- คณุมงคล สวุรรณศิริศลิป์  มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) 

http://www.moe.go.th/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.)  

59/118-120 ซ.เอกชยั 89/4 ถ.เอกชัย แขวง/เขตบางบอน กทม.10150  

โทรศัพท์ 02-4168073 




