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บ ท ส รุ ป รายงานการติดตามผลทั่วโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 2015

รายงานฉบับนีเ้ป็นส่ิงพมิพ์ทีด่�าเนนิการอย่างเป็นอสิระโดยท่ียูเนสโกในนามของประชาคมระหว่างประเทศได้มอบหมายให้จัดท�าข้ึน นบัเป็น 

ผลงานทีเ่กิดจากความร่วมมือระหว่างทมีจดัท�ารายงานกับหลากหลายกลุ่มบุคคล หน่วยงาน สถาบัน องค์กรและรัฐบาลจ�านวนมากมาย
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ดินแดน เมืองหรืออาณาบริเวณ หรือของเจ้าหน้าทีผู้่เกีย่วข้อง หรือเก่ียวเนือ่งกบัการปักปันพรมแดนหรือขอบเขต

ทีมผูจ้ดัท�ารายงานการตดิตามผลทัว่โลกเร่ืองการศกึษาเพือ่ปวงชน (EFA) รับผดิชอบในการคัดเลอืกและน�าเสนอข้อเท็จจริงท่ีปรากฏอยู่ในหนงัสือ

เล่มนี ้รวมถงึข้อคดิเหน็ทัง้หมดภายในเล่ม ซึง่ไม่จ�าเป็นต้องเป็นความคิดเหน็ของยูเนสโกและไม่เก่ียวพนักบัองค์กร ความรบัผดิชอบโดยรวม 

ต่อมุมมองและความคดิเหน็ในรายงานฉบับนีเ้ป็นของผูอ้�านวยการโครงการ

รายงานการตดิตามผลท่ัวโลกเร่ืองการศกึษาเพือ่ปวงชน เป็นรายงานประจ�าปีซึง่ด�าเนนิการอย่างเป็นอิสระ

โดยได้รับการอ�านวยความสะดวกและสนบัสนนุจากยเูนสโก

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานฉบับนี้ กรุณาติดต่อ:
EFA Global Monitoring Report team
c/o UNESCO, 7, place de Fontenoy
75352 Paris 07 SP, France
Email: efareport@unesco.org
Tel.: +33 1 45 68 07 41
www.efareport.unesco.org
efareport.wordpress.com
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บ ท ส รุ ปรายงานการติดตามผลทั่วโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 2015

ค�ำน�ำ
ในปี 2000 ณ เวทีการศึกษาโลกที่กรุงดาการ์ ประเทศเซเนกัล รัฐบาล 164 ประเทศมีความเห็นสอดคล้อง

ต้องกันในกรอบปฏิบัติการดาการ์ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน: มุ่งสู่พันธกิจอย่างมุ่งมั่นร่วมกัน โดยก�าหนด

แผนที่ปรารถนาจะไปให้ถึงเป้าหมายการศึกษาอันกว้างขวางหลากหลาย 6 ข้อภายในปี 2015 ในการนี้  

ยูเนสโกได้ริเริ่มจัดท�ารายงานการติดตามผลทั่วโลกเรื่อง EFA เพื่อติดตามผลความคืบหน้า รวมทั้งให้ความ

ส�าคัญกับช่องว่างที่ยังเหลืออยู่และเสนอแนะวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั่วโลกเพื่อการถือปฏิบัติในปี 2015

นับตั้งแต่ปี 2000 มีความก้าวหน้าอย่างมากทั่วโลก -- แต่เราก็ยังคงก้าวไปไม่ถึงจุดหมาย ทั้งๆ ที่ใช ้

ความพยายามแล้วทุกด้านโดยรัฐบาล ภาคประชาสังคม และชุมชนระหว่างประเทศ ทว่าโลกของเราก็ยัง 

ไม่สามารถบรรลุผลส�าเร็จด้านการศึกษาเพื่อปวงชน

จากมุมมองด้านบวก จ�านวนเด็กและเยาวชนที่ไม่ได้เข้าเรียนลดจ�านวนลงเกือบครึ่งตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมา 

คาดว่าเด็กจ�านวนมากถึง 34 ล้านคนจะได้เข้าเรียนอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ 

แผนปฏิบัติการดาการ์ ผลส�าเร็จสูงสุดอยู่ที่ความเท่าเทียมทางเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับประถม

ศึกษา แม้ว่าความเหลื่อมล�้าทางเพศสภาพจะยังคงมีอยู่ถึงเกือบหนึ่งในสามของประเทศที่มีข้อมูลก็ตาม 

รัฐบาลหลายประเทศได้เพิ่มความพยายามในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาผ่านการประเมินผลระดับชาติ

และนานาชาติ เพื่อสร้างหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามที่ได้ให้สัญญาไว้

ถึงจะมีความก้าวหน้ามากขนาดนี้ แต่การติดตามผลความคืบหน้าตลอด 15 ปีที่ผ่านมาก็แสดงให้เห็น

สภาวการณ์ที่น่าตระหนกยิ่งนัก

ทั่วโลกยังคงมีเด็ก 58 ล้านคนที่ไม่ได้เข้าเรียนและราว 100 ล้านคนที่เรียนไม่จบระดับประถมศึกษา  

ความไม่เท่าเทียมทางการศึกษาเพิ่มขึ้นส่งผลให้กลุ่มเด็กยากจนและด้อยโอกาสมากที่สุดต้องแบกรับภาระ

หนักที่สุด กลุ่มเด็กยากจนที่สุดในโลกมีแนวโน้มที่จะไม่ได้เข้าเรียนมากเป็นสี่เท่าของกลุ่มเด็กร�่ารวยที่สุด 

ในโลก และมากเป็นห้าเท่าที่มีแนวโน้มว่าจะเรียนไม่จบระดับประถมศึกษา ความขัดแย้งรบพุ่งเป็นอุปสรรค 

ที่ยากจะขจัดปัดเป่าส่งผลให้เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในกลุ่มพื้นที่ที่เกิดความขัดแย้งมีสัดส่วนที่สูงและก�าลัง 

ขยายตัว โดยภาพรวมแล้ว คุณภาพการศึกษาที่ต�่าในระดับประถมศึกษาท�าให้เด็กหลายล้านคนออกจาก

โรงเรียนโดยไม่มีทักษะพื้นฐาน

ยิ่งไปกว่านั้น การศึกษายังคงขาดแคลนเงินทุน ถึงแม้รัฐบาลหลายประเทศจะได้เพิ่มเงินทุนด้านการศึกษา 

แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่จัดล�าดับความส�าคัญให้การศึกษาอยู่ในล�าดับต้นๆ ของงบประมาณชาติ และ

ประเทศส่วนใหญ่ก็มิได้จัดสรรงบงานการศึกษา 20% ตามที่แนะน�า ซึ่งจ�าเป็นต่อการลดช่องว่างด้านการ

ระดมทุน ภาพของผู้บริจาคเงินเพื่อการศึกษาก็คล้ายคลึงกัน หลังจากเริ่มให้การสนับสนุนเงินทุนช่วยเหลือ 

แล้วก็ลดความช่วยเหลือด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2010 รวมทั้งไม่ได้ให้ความส�าคัญมากพอ 

แก่กลุ่มประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด 
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รายงานฉบับนี้อ้างอิงประสบการณ์ทั้งหมดที่กล่าวมาเพื่อน�าเสนอข้อแนะน�าที่คมชัดด้านบทบาทของการ

ศึกษาในแผนปฏิบัติการพัฒนาทั่วโลกอย่างยั่งยืนในอนาคต บทเรียนที่ได้นั้นชัดเจน เป้าหมายการศึกษา

ใหม่จะต้องมีลักษณะเฉพาะ เหมาะสมสอดคล้องต่อการด�ารงชีวิต และสามารถวัดผลได้ เราต้องให้ความ

ส�าคัญต่อกลุ่มคนชายขอบและผู้ด้อยโอกาสซึ่งยากจะเข้าถึงและยังไม่ได้รับประโยชน์จากสิทธิทางการศึกษา

ของตน นอกจากนี้ยังต้องมีแผนปฏิบัติการที่เข้มข้นเพื่อจัดหาเงินทุนในทุกภาคส่วน ในขณะที่รัฐบาลเป็น

ฝ่ายรับผิดชอบเรื่องงบค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ ประชาคมระหว่างประเทศก็จ�าต้องเร่งเพิ่มความช่วยเหลือ 

ด้านการศึกษา – โดยเฉพาะกลุ่มประเทศรายได้ต�่าและปานกลางค่อนไปทางต�่าซึ่งมีความจ�าเป็นต้องได้รับ

ความช่วยเหลือมากที่สุด แผนปฏิบัติการในอนาคตยังต้องพยายามติดตามผลอย่างเข้มข้น รวมถึงปรับปรุง

การเก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และเผยแพร่ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดร่วมกันรับผิดชอบ

ส�าหรับการด�าเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปี 2015 นับว่ารายงานการติดตามผลทั่วโลกเรื่องการศึกษาเพื่อ 

ปวงชนมีบทบาทส�าคัญในการสนับสนุนประเทศต่างๆ โดยน�าเสนอการประเมินและวิเคราะห์อย่างเป็น 

รูปธรรมเพื่ออ�านวยความสะดวกต่อผู้ก�าหนดนโยบาย ทั้งยังเป็นเครื่องมือชี้แนะที่มีประสิทธิภาพให้รัฐบาล

และภาคประชาสังคมอีกด้วย เราจะสืบสานงานติดตามผลการด�าเนินการตามเป้าหมายใหม่ๆ เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป ภายหลังปี 2015 รายงานติดตามผลของเราจะยังคงเป็นกระบอกเสียงที่น่าเชื่อถือ

และเป็นอิสระในการน�าเสนอสภาวการณ์ด้านการศึกษาทั่วโลก พร้อมข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก ่

ทุกประเทศและพันธมิตรทั้งมวล

เราประสบความส�าเร็จอย่างดียิ่งนับตั้งแต่ปี 2000 – แต่เราก็จ�าเป็นต้องท�าอะไรอีกมากมายเพื่อสร้าง

หลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพและเป็นการเรียนรู้ตลอดชีวิตส�าหรับทุกคน การลงทุนด้านอื่นใดก็ไม่

ทัดเทียมด้านการศึกษาซึ่งทรงประสิทธิภาพมากกว่าและมีเสถียรภาพยิ่งกว่าในการปลูกฝังเรื่องศักดิ์ศร ี

และสิทธิมนุษยชน การมีส่วนร่วมของทุกหมู่เหล่าในสังคม ตลอดจนเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ประสบการณ์นับแต่ปี 2000 แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่เราสามารถท�าได้ – เราจ�าต้องใช้ประสบการณ์เหล่านี ้

เป็นฐานแล้วท�าให้ได้มากยิ่งขึ้น

 อิรีนา โบโกวา

 ผู้อ�านวยการใหญ่ยูเนสโก
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บทสรุปรายงานการติดตามผลทัว่โลกว่าด้วย
กำรศึกษำเพื่อปวงชน ประจ�ำปี 2015 
ในที่ประชุมเรื่องการศึกษาโลกที่ดาการ์ ประเทศเซเนกัล ในปี 2000 รัฐบาลจาก 164 ประเทศ ร่วมกับผู้แทนในกลุ่มภูมิภาค 

องค์กรระหว่างประเทศ หน่วยงานผู้บริจาค องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ได้ลงมติยอมรับกรอบแผนปฏิบัต ิ

การพันธกิจว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน กรอบปฏิบัติการดาการ์นี้ประกอบด้วย 6 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวเนื่อง 

เพื่อการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2015 รวมทั้งอีก 12 กลยุทธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วม 

รายงานการติดตามผลทั่วโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (GMR) ได้ติดตามความคืบหน้าเป็นประจ�าเกือบทุกปีตามเป้าหมาย

การศึกษาเพื่อปวงชนและเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG) ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาทั้งสองประเด็น รายงาน GMR 

ประจ�าปี 2015 น�าเสนอการประเมินความคืบหน้าอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปี 2000 เพื่อไปสู่ก�าหนดวันที่จะถึงเป้าหมายตาม 

กรอบแผนปฏิบัติการดาการโ์ดยสำารวจว่าทั่วโลกบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชนหรือไม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ปฏิบัติ

ตามพันธกิจของพวกเขาหรือไม่ นอกจากนี้ยังอรรถาธิบายปัจจัยที่อาจเป็นตัวก�าหนดความช้าเร็วของความก้าวหน้า ท้ายที่สุด 

รายงานฉบับนี้ได้ระบุบทเรียนสำาคัญๆ ที่เป็นหัวใจในการยกร่างแผนปฏิบัติการการศึกษาโลกภายหลังปี 2015 ไว้ด้วย

พินิจพิจำรณำควำมก้ำวหน้ำเพื่อมุ่งสู่กำรศึกษำเพื่อปวงชน 

เป้าหมาย 1 – การดูแลและการจัดการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัย

การขยายพร้อมปรับปรุงการดูแลและการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยให้ครอบคลุม โดยเฉพาะสำาหรับเด็กที่ไม่ได้รับการดูแล

และด้อยโอกาสมากที่สุด

■ แม้อัตราการตายในเด็กจะลดลงถึงเกือบ 50% แต่ในปี 2013 มีเด็กต�่ากว่าห้าขวบจ�านวน 6.3 ล้านคนต้องเสียชีวิตจาก 

โรคที่ส่วนใหญ่ป้องกันได้

■ มีความก้าวหน้าในการพัฒนาด้านโภชนาการของเด็กอย่างมาก ทว่า 1 ใน 4 ของเด็กทั่วโลกยังคงมีความสูงที่ต�่ากว่า

เกณฑ์ปกติ อันเป็นสัญญาณบ่งบอกภาวะขาดสารอาหารที่จ�าเป็นเรื้อรัง

■ ในปี 2012 เด็ก 184 ล้านคนทั่วโลกได้เข้าเรียนในระดับก่อนประถมศึกษาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ 2 ใน 3 นับตั้งแต่ปี 

1999 เป็นต้นมา

เป้าหมาย 2 - การประถมศึกษาถ้วนหน้า

สร้างหลักประกันว่าในปี 2015 เด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิง เด็กที่อยู่ในสถานการณ์ยากลำาบาก และเด็กจากชนกลุ่มน้อย

จะสามารถเข้าถึงและเรียนจนจบระดับประถมศึกษาภาคบังคับที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

■ อัตราส่วนจ�านวนเด็กเข้าเรียนระดับประถมศึกษาสุทธิอยู่ที่ 84% ในปี 1999 และคาดว่าจะเพิ่มถึง 93% ในปี 2015

■ อัตราส่วนการเข้าเรียนสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ อย่างน้อย 20% ใน 17 ประเทศระหว่างปี 1999-2012 และ  

11 ประเทศในจ�านวนนี้อยู่ในอนุภูมิภาคซาฮาราในแอฟริกา 

■ ในขณะที่มีการเพิ่มอัตราส่วนการเข้าเรียนอย่างเห็นได้ชัด แต่ในปี 2012 เด็กเกือบ 58 ล้านคนกลับไม่ได้เข้าเรียน และ

ความก้าวหน้าด้านการลดจ�านวนเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนก็ชะงักงันจวบจนปัจจุบัน

ในปี 2012 
เด็กได้เข้าเรียน
ระดับก่อน
ประถมศึกษา
เพิ่มขึ้นจาก
ปี 1999 
ถึงจ�ำนวน 
2 ใน 3
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■ แม้จะมีความก้าวหน้าในการเข้าถึงการศึกษา แต่การเลิกเรียนกลางคันยังคงเป็นปัญหา ทั้งนี้ 32 

ประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอนุภูมิภาคซาฮารามีเด็กที่ลงทะเบียนเรียนอย่างน้อย 20% ที่คาดว่าจะเรียน

ไม่จบระดับชั้นประถมศึกษา

■ ตามก�าหนดเส้นตายปี 2015 เด็ก 1 ใน 6 คนของประเทศรายได้ต�่าและปานกลาง หรือเกือบ 100 ล้าน

คน – จะเรียนไม่จบระดับชั้นประถมศึกษา

เป้ำหมำย 3 - ทักษะส�ำหรับเยำวชนและผู้ใหญ่

สร้างหลักประกันให้เยาวชนและผู้ใหญ่ทุกคนสามารถเข้าถึงการเรียนรู้และโครงการปลูกฝังทักษะที่จำาเป็น

และเหมาะสมต่อการดำารงชีวิตอย่างเท่าเทียมกัน

■ อัตราส่วนการเข้าเรียนระดับมัธยมต้นที่เพิ่มขึ้นจาก 71% ในปี 1999 เป็น 85% ในปี 2012 สะท้อน 

ให้เห็นอัตราการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นและอัตราการออกกลางคันที่ลดลง การเข้าเรียนระดับมัธยมต้น

เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปี 1999 ในอัฟกานิสถาน จีน เอกวาดอร์ มาลี และโมร็อกโก มีอัตราส่วน

การเข้าเรียนชั้นมัธยมต้นเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 25%

■ ความไม่เท่าเทียมกันยังคงอยู่ในช่วงชั้นการเปลี่ยนผ่านจากระดับประถมไปสู่มัธยมศึกษา ตัวอย่างเช่น

ในฟิลิปปินส์ นักเรียนที่จบชั้นประถมจากครอบครัวยากจนที่สุดเพียง 69% ที่ได้เรียนต่อชั้นมัธยมต้น

เมื่อเทียบกับ 94% จากครอบครัวที่ร�่ารวยที่สุด

■ ส่วนใหญ่ของ 94 ประเทศจากกลุ่มรายได้ต�่าและปานกลางที่มีข้อมูล บ่งชี้ว่าเด็กได้เรียนถึงระดับ

มัธยมต้นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายตามกฎหมายนับตั้งแต่ปี 1999 ในจ�านวนนี้ 66 ประเทศมีการรับรอง

ตามรัฐธรรมนูญ และอีก 28 ประเทศประกาศใช้มาตรการทางกฎหมายอื่นๆ นับแต่ปี 2015 เป็นต้น

ไปจะเหลือเพียงไม่กี่ประเทศที่ยังเก็บค่าเล่าเรียนระดับมัธยมต้น อาทิ บอตสวานา กินี ปาปัวนิวกินี 

แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย

เป้าหมาย 4 - การรู้หนังสือของผู้ใหญ่

บรรลุผลสำาเร็จถึง 50% ของการพัฒนาระดับการรู้หนังสือของผู้ใหญ่เมื่อถึงปี 2015 โดยเฉพาะกลุ่มสตรี 

ทั้งนี้มีการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องอย่างเท่าเทียมสำาหรับผู้ใหญ่ทุกคน

■ ปัจจุบันมีผู้ใหญ่ที่ไม่รู้หนังสือประมาณ 781 ล้านคน อัตราการไม่รู้หนังสือลดลงเล็กน้อยจาก 18% ในปี 

2000 เหลือประมาณ 14% ในปี 2015 ซึ่งหมายความว่าเป้าหมายของแผนปฏิบัติการดาการ์ที่ต้องการ

จะลดจ�านวนผู้ไม่รู้หนังสือกลุ่มนี้ลงครึ่งหนึ่งไม่บรรลุผลส�าเร็จ 

ตำรำง 1: เดก็หลำยสบิล้ำนคนจะยงัคงไม่ได้เข้ำโรงเรียนเมือ่ถึงปี 2015 
เดก็ระดบัประถมท่ีไม่ได้เข้าโรงเรยีน เทียบเกณฑ์ของโลกกับภมูภิาคท่ีคดัเลือกมา ช่วงปี 1990-2012  

และปี 2015 (คาดคะเน)

อนุภูมิภาคซาฮารา
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30
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46

อ้างอิงจากอัตรา
ช่วงปี 2007-2012

อ้างอิงจากอัตรา
ช่วงปี 1999-2012

เอเชียตะวันออก/
แปซิฟิก

แหล่งท่ีมา: ฐานข้อมูล UIS; บรูเนฟอร์ธ (2015)

เมื่อถึงปี 2015  
เด็กจ�ำนวน 1 ใน 6 
ของกลุ่มประเทศ
รำยได้ต�่ำ
และปานกลาง
จะเรียนไม่จบระดับ
ประถมศึกษา
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■ จาก 73 ประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือต�่ากว่า 95% ในปี 2000 มีเพียง 17 ประเทศที่สามารถลดอัตรา

การไม่รู้หนังสือลงครึ่งหนึ่งเมื่อถึงปี 2015

■ ความก้าวหน้าด้านการรู้หนังสืออย่างทัดเทียมกันทั้งหญิงชายยังไปไม่ถึงไหน มีความก้าวหน้าเรื่องนี้

ใน 43 ประเทศที่เมื่อปี 2000 ผู้ชายทุกๆ 100 คนที่รู้หนังสือจะมีผู้หญิงรู้หนังสือน้อยกว่า 90 คน แต่ก็

จะยังไม่มีประเทศใดบรรลุเป้าหมายเมื่อถึงปี 2015

เป้ำหมำย 5 – ควำมเสมอภำคระหว่ำงหญิงชำย

ขจัดความเหลื่อมลำ้าทางเพศสภาพในระดับประถมและมัธยมศึกษาภายในปี 2005 และบรรลุผลสำาเร็จแห่ง

ความเสมอภาคทางเพศสภาพในด้านการศึกษาเมื่อถึงปี 2015 โดยมุ่งเน้นสร้างหลักประกันให้เด็กผู้หญิง

สามารถเข้าถึงและบรรลุผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างเต็มศักยภาพและเท่าเทียม

เด็กผู้ชาย

■ คาดว่า 69% ของประเทศที่มีข้อมูลจะบรรลุความเท่าเทียมทางเพศสภาพในระดับประถมศึกษาได้

ภายในปี 2015 แต่ในระดับมัธยมศึกษาจะคืบหน้าช้ากว่าโดยคาดว่าจะอยู่ที่ 48% ภายในปี 2015 

■ มีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล�้าทางเพศสภาพที่หนักหนา โดยในช่วงระหว่าง 

ปี 1999-2012 จ�านวนประเทศที่มีสัดส่วนเด็กหญิงเข้าเรียนในระดับประถมศึกษา น้อยกว่า 90 คน 

ต่อเด็กชาย 100 คนลดลงจาก 33 ประเทศเหลือเพียง 16 ประเทศ

■ ในกลุ่มเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียน เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มไม่ได้เข้าเรียนมากกว่าเด็กผู้ชาย (คิดเป็น  

48% เมื่อเทียบกับเด็กผู้ชาย 37%) ในขณะที่เด็กผู้ชายมีแนวโน้มที่จะออกกลางคันมากกว่า  

(คิดเป็น 26% เมื่อเทียบกับเด็กผู้หญิง 20%) เมื่อได้เข้าเรียนแล้ว เด็กผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะเรียนต่อ

มากกว่าเด็กผู้ชาย

■ ในอนุภูมิภาคซาฮารา เด็กหญิงที่ยากจนที่สุดยังมีแนวโน้มไม่ได้เข้าเรียนระดับประถมศึกษามากที่สุด 

ในปี 2010 ในประเทศกินีและไนเจอร์ มากกว่า 70% ของกลุ่มเด็กหญิงที่ยากจนที่สุดไม่เคยได้เข้า

เรียนชั้นประถมศึกษาเมื่อเทียบกับกลุ่มเด็กชายที่ร�่ารวยที่สุด (น้อยกว่า 20%) 

ตำรำง 2: โลกยงัคงห่ำงไกลจำกกำรเข้ำถึงเป้ำหมำยกำรรู้หนงัสอื 
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2.2 อัตราการรูห้นงัสอืของเยาวชน เทียบเกณฑ์ของโลกและภมูภิาคท่ีคดัเลอืกมา ในปี  
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หมายเหต:ุ การเก็บข้อมูลเรือ่งการรูห้นงัสือมิได้กระท�าเป็นประจ�าทุกปี ดังนัน้ข้อมูลในระดับภมิูภาคและระดับโลกจงึเป็นข้อมูลอ้างองิจากการส�ารวจส�ามะโนประชากรทุกๆ ทศวรรษ กล่าวคือ ตวัเลขทีอ้่างถงึในปี 1990 เป็น
ข้อมูลจากการส�ารวจช่วงปี 1985-1994; ตวัเลขปี 2000 ได้จากการส�ารวจช่วงปี 1995-2004; และตวัเลขปี 2010 เป็นข้อมูลล่าสดุในช่วงปี 2005-2012

แหล่งท่ีมา: ฐานข้อมูล UIS

เกือบ 2 ใน 3 
ของประเทศที่มี
ข้อมูลจะบรรลุ
ควำมเท่ำเทียม
ทำงเพศสภำพใน
ระดับประถมศึกษา
ภำยในปี 2015
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เป้ำหมำย 6 – คุณภำพกำรศึกษำ

ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทุกแง่มุมและสร้างหลักประกันความเป็นเลิศทุกด้าน เพื่อให้ผู้เรียนทุกคนมีผล

สัมฤทธิ์การเรียนรู้ที่เด่นชัดและวัดผลได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการอ่านออกเขียนได้ การคำานวณ และ

ทักษะที่จำาเป็นต่อการดำารงชีพ

■ ในระดับชั้นประถมศึกษา อัตราส่วนของนักเรียน/ครูลดลง 83% จาก 146 ประเทศที่มีข้อมูล 

แต่ 1 ใน 3 ของประเทศที่มีข้อมูล มีครูโรงเรียนประถมน้อยกว่า 75% ได้รับการฝึกอบรมระดับ

มาตรฐานแห่งชาติ 

■ ในระดับมัธยมต้น 87 ใน 105 ประเทศที่มีข้อมูลมีอัตราส่วนของนักเรียน/ครูต�่ากว่า 30 : 1

■ ในปี 1990 มีการประเมินผลด้านการเรียนรู้ตามมาตรฐานแห่งชาติ 12 ครั้ง แต่ในปี 2013 เพิ่มจ�านวน

ขึ้นเป็น 101 ครั้ง 

กรอบ 1: กำรด�ำเนินงำนก้ำวหน้ำขึ้นหลังกำรใช้แผนปฏิบัติกำรดำกำร์หรือไม่?

ความก้าวหน้าด้านอตัราส่วนการเข้าเรียนโดยรวมของเด็กระดับปฐมวยัเป็นไปอย่างรวดเร็ว ใน 90 ประเทศท่ีมี
ข้อมูล ถ้าการเข้าเรียนมีการเตบิโตในอตัราเดียวกับในทศวรรษ 1990 โดยเฉล่ียอัตราการเข้าเรยีนระดับปฐมวัย
ควรจะเป็น 40% ในปี 2015 แต่ในความเป็นจริงคาดว่าจะสงูถงึ 57% 

ความก้าวหน้าด้านการประถมศึกษาถ้วนหน้าเป็นไปช้ากว่าระดับปฐมวัย ในบรรดา 52 ประเทศท่ีมีข้อมูล 
เก่ียวกับอตัราส่วนการเข้าเรียนสทุธ ิถ้าการเข้าเรียนเติบโตในอัตราเดียวกับช่วงทศวรรษ 1990 แล้วละก็  
อตัราเฉลีย่ของการเข้าเรียนชัน้ประถมควรจะเป็น 82% ในปี 2015 แต่ในความเป็นจรงิอาจจะข้ึนไปได้ถงึ 91%

หลักฐานจาก 70 ประเทศเร่ืองอตัราการเรยีนจนส�าเรจ็ช้ันสุดท้ายของโรงเรียนระดับประถมแสดงให้เหน็ว่า 
สถติกิารเข้าเรียนทีสู่งขึน้ต้องแลกมากับความก้าวหน้าท่ีช้าลง อตัราการเรยีนจนส�าเร็จเพิม่เร็วข้ึนใน 23 ประเทศ
แต่กลบัชะลอตวัใน 37 ประเทศ เป็นท่ีคาดการณ์ว่าอัตราเด็กเรียนจบประถมศึกษาท่ัวโลกในปี 2015 จะสูงไม่
เกิน 76% ซึง่ถ้าเป็นไปตามอตัราในช่วงทศวรรษ 1990 สถติิน่าจะสงูถงึ 80%

ประมาณการกันว่า หากแนวโน้มก่อนหน้านีย้งัคงอยู ่เด็กมากกว่า 34 ล้านคนท่ีเกดิก่อนปี 2010 จะได้เข้า
โรงเรียนครัง้แรกในปี 2015 นอกจากนียั้งคาดว่าเด็กมากกว่า 20 ล้านคนท่ีเกดิก่อนปี 2005 จะเรียนจบชัน้
ประถมศกึษาเม่ือเทยีบกับทีค่าดการณ์ไว้ ซึง่อ้างอิงจากแนวโน้มก่อนท่ีจะมีกรอบปฏิบัติการดาการ์

 แม้ว่าความเท่าเทยีมทางเพศสภาพในระดับประถมศึกษาน่าจะสมัฤทธผิลในระดับโลกได้ตามแนวโน้มก่อน
กรอบปฏิบัตกิารดาการ์ก็ตาม แต่ความก้าวหน้าในด้านนีก็้เป็นไปด้วยความรวดเรว็ข้ึนมาก

ข้อเรียกร้องตามกรอบปฏิบัตกิารดาการ์ท่ีระบุว่าการบรรลุผลการศึกษาเพือ่ปวงชนภายในปี 2015 คือ ‘เป้าหมาย
ทีส่อดคล้องกับความเป็นจริงและบรรลุผลได้’ อาจเป็นการกล่าวอ้างท่ีเกินเลยความจริง แม้จะลดเหลือแค่ 
เป้าหมายแคบๆ เช่น การประถมศกึษาถ้วนหน้าก็ยงัไปไม่ถงึฝ่ังฝัน ถงึกระนัน้ ในขณะท่ีไปไม่ถงึเป้าหมาย 
ทัว่โลกแต่เม่ือเทียบกับข้อมูลสถติใินอดีต ก็นบัว่าเราประสบความส�าเรจ็ท่ีน่าพงึพอใจในระดับหนึง่ 

เด็กมากกว่า 
34 ล้ำนคน
ได้ไปโรงเรียน
เป็นครั้งแรก 
ซึ่งพวกเขำคง
พลาดโอกาสนี้
หากปราศจาก
เป้าหมายของ EFA 

ตำรำง 3: นบัต้ังแต่ปี 2000 หลำยๆ ประเทศให้ควำมส�ำคญักับกำรประเมนิผลกำรเรียนรู้ 
ร้อยละของประเทศท่ีจัดการประเมนิผลระดบัชาตด้ิานการเรยีนรูอ้ย่างน้อย 1 ครัง้ จ�าแนกตามภมูภิาค ในช่วงปี 1990-1999,  

ปี 2000-2006 และปี 2007-2013
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แหล่งท่ีมา: การคดิค�านวณโดยทีมรายงานการตดิตามผล EFA ทัว่โลก (2014) องิจากข้อมูลภาคผนวก หวัข้อการประเมินผลการเรียนรูร้ะดับชาติ
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ควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรศึกษำเพื่อปวงชน: ประเมินบทบำท 
ควำมเคลื่อนไหวของ EFA ในระดับโลก

ค�ามั่นทั่วโลกภายใต้กรอบปฏิบัติการดาการ์นั้นประสบผลส�าเร็จเพียงบางส่วน อย่างไรก็ตาม กลไกที่

วางแผนไว้บางส่วนก็ด�าเนนิไปได้ดี ส่งผลให้การศึกษามีความก้าวหน้าย่ิงขึน้จากปี 2000 นีค่อืแรงบันดาลใจ

ส�าหรับการมองในแง่ดีต่อกรอบแผนปฏิบัติการการศึกษาทั่วโลกหลังปี 2015

แผนปฏิบัติการดาการ์น�าเสนอการเข้าไปช่วยสนับสนุนประเทศต่างๆ ทั่วโลกใน 3 ลักษณะคือ:

■ กลไกประสานงาน -- ซึ่งบางส่วนก็มีอยู่แล้ว บางส่วนก็ถูกก�าหนดเป็นครั้งแรกในกรอบปฏิบัติการ

ดาการ์และได้รับการปรับแก้ภายหลัง

■ การรณรงค์เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนเฉพาะด้าน เช่น การรู้หนังสือของผู้ใหญ่ หรือแม้แต่ปัญหาที่

ท้าทายโดยเฉพาะในดินแดนแห่งการวิวาทขัดแย้ง

■ โครงการริเริ่มต่างๆ -- บางโครงการก็ระบุไว้ในกรอบปฏิบัติการดาการ์ บางโครงการก็เกิดขึ้นภายหลัง

โดยผู้มีอ�านาจหน้าที่นั้นๆ 

คาดหวังกันว่า หากประสบผลส�าเร็จ การเข้าไปช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานดังกล่าวจะน�าไปสู่ผลระยะ

กลาง 5 ข้อดังต่อไปนี้ ซึ่งจะเป็นปัจจัยช่วยเร่งให้บรรลุผลตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน:

■ ช่วยตอกย�้าและด�ารงไว้ซึ่งพันธกิจทางการเมืองเพื่อการศึกษาเพื่อปวงชน

■ ช่วยเผยแพร่และก่อให้เกดิการน�าความรู้ ประสบการณ์ รวมทัง้ความเชีย่วชาญ ทีห่ลากหลายไปใช้งานจรงิ

■ ช่วยสนับสนุนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านนโยบายและการปฏิบัติงานว่าด้วยการศึกษาเพื่อ 

ปวงชนในระดับชาติ

■ ช่วยระดมทรัพยากรทางการเงินอย่างมีประสิทธิผลเพื่อการศึกษาเพื่อปวงชน

■ ช่วยติดตามผลและรายงานความคืบหน้าอย่างเป็นอิสระในเรื่องความก้าวหน้าตามเป้าหมายการ

ศึกษาเพื่อปวงชน

กรอบปฏิบัติการดาการ์น�าเสนอ 12 กลยุทธ์ที่มุ่งมั่นเพื่อบรรลุผลเหล่านี้ พันธมิตรด้าน EFA ร่วมกันด�าเนิน

การตามกลยุทธ์เหล่านี้ได้ดีเพียงไรในระดับโลก?

กลยุทธ์ที่ 1: กำรลงทุนก้อนใหญ่เพื่อกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

ประเทศที่มีรายได้ต�่าและปานกลางค่อนไปทางต�่ามีการจัดสรรร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ 

(GNP) เพื่องานด้านการศึกษาสูงขึ้นกว่าเดิมตั้งแต่ปี 1999 และงบช่วยเหลือการศึกษาก็เพิ่มขึ้นกว่าสอง

เท่า แต่แทบไม่มีหลักฐานใดๆ ที่บ่งบอกว่าการส่งเสริมการศึกษาเพื่อปวงชนในระดับโลก – เช่น โครงการ

ริเริ่มให้มีเส้นทางลัดสู่ EFA (EFA Fast Track Initiative) ซึ่งต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นพันธมิตรโลกเพื่อ

การศึกษา (Global Partnership for Education) -- ส่งผลให้รัฐเพิ่มงบการศึกษายามที่จัดสรรงบประมาณ

ของชาติ หรือเพิ่มงบช่วยเหลือการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 2: นโยบำยกำรศึกษำเพื่อปวงชนภำยใต้กรอบกำรบูรณำกำรระหว่ำง
ภำคส่วนต่ำงๆ เพื่อเชื่อมโยงกับกำรขจัดควำมยำกจน

กรอบปฏิบัติการดาการ์ระบุว่าแผนการศึกษาเพื่อปวงชนระดับชาติ เป็นเครื่องมือหลักในการแปรเปลี่ยน

พนัธกิจไปสูภ่าคปฏิบัต ิการเปรียบเทียบแผนระดับชาตจิากประเทศทีมี่รายได้ต�า่และปานกลาง 30 ประเทศ 

ใน 2 ช่วงเวลา แสดงให้เห็นว่าคุณภาพดีขึ้น อย่างไรก็ตาม แผนที่ดูดีบนกระดาษ อาจจะมี ความเชื่อมโยง

น้อยมากกับความเป็นจริงในกระบวนการทางการเมืองและระบบการศึกษาของประเทศนั้นๆ

มีกำรน�ำเสนอ 
12 กลยุทธ์
ภำยใต้กรอบ
แผนปฏิบัติกำร
ดำกำร์เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการ
ศึกษาเพื่อปวงชน
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กลยุทธ์ที่ 3: ภำคประชำสังคมเข้ำไปมีส่วนร่วมในกลยุทธ์พัฒนำกำรศึกษำ

การที่ภาคประชาสังคมเข้าไปมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นถือเป็นลักษณะส�าคัญในภาคส่วนการศึกษามานับตั้งแต ่

ปี 2000 แต่บางครั้งการสนับสนุนดังกล่าวก็ช่วยอะไรไม่ได้มากในการสร้างพันธมิตรทางการศึกษาแห่งชาติ

ให้เข้มแข็ง เพื่อก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส�าคัญ

กลยุทธ์ที่ 4: ส�ำนึกรับผิดชอบในกำรก�ำกับดูแลและกำรบริหำรจัดกำร

การมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและการกระจายอ�านาจคือแนวทางส�าคัญในการพัฒนาวิธีก�ากับดูแลด้าน 

การศึกษา ในภาพรวมแล้ว การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นและการกระตุ้นให้โรงเรียนตอบสนอง

ความต้องการของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครัว

เรือนยากจนที่มีเวลาจ�ากัดในการเข้าไปมีส่วนร่วมดังกล่าว ในประเทศยากจนที่อ่อนด้อยในเรื่องขีดความ

สามารถ พบว่าการกระจายอ�านาจ และการให้อิสระโรงเรียน ถ้าไม่ส่งผลเสีย ก็ไม่มีผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์

ของนักเรียนและระบบการศึกษาแต่อย่างใด

กลยุทธ์ที่ 5: ตอบสนองควำมจ�ำเป็นของระบบกำรศึกษำที่ได้รับผลกระทบจำก
สถำนกำรณ์ควำมขัดแย้งและควำมไร้เสถียรภำพ

โดยรวมแล้ว ปัญหาท้าทายในการจัดการศึกษาในพื้นที่ฉุกเฉินได้รับความสนใจมากขึ้นนับตั้งแต่ปี 2000 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสถานการณ์ความขัดแย้งได้รับการจับจ้องสนใจเพิ่มขึ้น การสนับสนุนช่วยให้

ปัญหาด้านการจัดการศึกษาในพื้นที่ขัดแย้งและในภาวะฉุกเฉินยังคงอยู่ในแผนปฏิบัติการ ที่เป็นเช่นนี้ได้

เป็นเพราะพันธมิตรช่วยกันเติมเต็มพันธกิจที่เกี่ยวข้องตามแผนปฏิบัติการดาการ์

กลยุทธ์ที่ 6: กลยุทธ์แบบบูรณำกำรเพื่อควำมเท่ำเทียมทำงเพศสภำพ

กลไกนานาชาติที่ชัดเจนที่สุดซึ่งเกี่ยวเนื่องกับความเท่าเทียมทางเพศสภาพ คือโครงการริเริ่มการจัดการ

ศึกษาแก่เด็กหญิง (United Nations Girls’ Education Initiative: UNGEI) การประเมินผลบ่งชี้ว่า UNGEI 

มีส่วนสนับสนุนการพูดคุยด้านนโยบายระดับโลก แต่ค่อนข้างน้อยในระดับภูมิภาค ส่วนในระดับประเทศ 

UNGEI มีบทบาทแข็งขันและเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในระดับชาติ ในภาพรวมแล้ว พันธมิตรของการ

ศึกษาเพื่อปวงชนให้ความสนใจมากพอในเรื่องความเสมอภาคทางเพศสภาพ เพื่อเป็นหนทางไปสู่การ

บรรลุเป้าหมายนี้

กลยุทธ์ที่ 7: มำตรกำรต่อสู้กับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

ในปี 2000 การแพร่ระบาดของโรคเอดส์ได้คุกคามฐานรากของระบบการศึกษาในทวีปแอฟริกาทั้งภูมิภาค

ตะวันออกและภาคใต้ ในปี 2015 แม้จะยังไม่มีชัยในการต่อสู้กับเรื่องนี้ แต่เราก็สามารถป้องกันมิให้สิ่งเลว

ร้ายที่สุดเกิดขึ้นได้ โครงการริเริ่มผ่านการศึกษารับมือกับปัญหาท้าทายเรื่องเชื้อเอชไอวีในสถานะเรื่อง 

เร่งด่วนอย่างยิ่งยวด และได้พัฒนาการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาอย่างครอบคลุม หลายๆ ประเทศได้ด�าเนิน

การปรับใช้แนวทางนี้ซึ่งมีมิติที่กว้างไกลและควรได้รับการยกย่อง ว่าเป็นความเพียรพยายามทั่วโลกภายใต้

แผนปฏิบัติการดาการ์

กลยุทธ์ที่ 8: สภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำที่มีกำรจัดสรรทรัพยำกรอย่ำงเท่ำเทียม 
ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ และครอบคลุมทุกด้ำน 

กรอบปฏิบัติการดาการ์เน้นให้เห็นว่าสภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ จะส่งผลให้สามารถบรรลุ

เป้าหมายที่เกี่ยวเนื่องกับความเท่าเทียมทางเพศสภาพและคุณภาพการศึกษา แต่การจัดกลุ่มกลยุทธ์ของ

ชุดหัวข้อที่แตกต่างกันไว้ด้วยกัน ตั้งแต่เรื่องการสอน การคุ้มครองทางสังคมไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐาน 

ท�าให้เป้าหมายขาดความชัดเจน การท�างานในระดับสากลก็ไม่ได้ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมทางการศึกษาที่

เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับประเทศต่างๆ

การศึกษาในพื้นที่
ฉุกเฉินได้รับควำม
สนใจมากขึ้น 
นับตั้งแต่ปี 2000  
ทั้งนี้ต้องขอบคุณ
ควำมพยำยำม 
ในการสนับสนุน
อย่างขันแข็ง
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กลยุทธ์ที่ 9: สถำนะ ขวัญก�ำลังใจในกำรท�ำงำน และควำมเป็นมืออำชีพของครู

หน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจระหว่างประเทศว่าด้วยผู้สอนส�าหรับการศึกษาเพื่อปวงชนได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 

เพื่อประสานความพยายามร่วมกันของนานาชาติในการเติมเต็มช่องว่างด้านการขาดแคลนครู การประเมิน

ผลชี้ให้เห็นว่าพันธกิจดังกล่าวมีประโยชน์ แต่ควรปรับวัตถุประสงค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของ 

แต่ละประเทศมากขึ้น คณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญร่วมขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ-องค์การยูเนสโก 

ว่าด้วยการประยุกต์ใช้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวเนื่องกับครูอาจารย์ยังเป็นกลไกที่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะก่อให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง และนับตั้งแต่ปี 2000 เป็นต้นมาก็ยังไม่มีความคืบหน้าในการติดตามผลสถานะความเป็น

อยู่ของครู

กลยุทธ์ที่ 10: ควบคุมดูแลเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (ICT)

กรอบปฏิบัติการดาการ์เน้นไปที่การใช้ศักยภาพด้าน ICT เพื่อการบรรลุเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 

ความมุ่งมั่นใฝ่ฝันนี้มีอุปสรรคท้าทายจากความคืบหน้าที่เชื่องช้าในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในประเทศ

ยากจน รวมทั้งความช้าในการเผยแพร่เทคโนโลยี ตลอดจนการขาดการประสานงานหลักระดับนานาชาติ

ในด้านไอซีทีที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 11: กำรติดตำมผลควำมก้ำวหน้ำอย่ำงเป็นระบบ

กรอบปฏิบัติการดาการ์ต้องการสถิติทางการศึกษาวิจัยที่เข้มข้นและน่าเชื่อถือ การประเมินผลบ่งชี้และ

ยอมรับว่าผลงานของสถาบันสถิติแห่งยูเนสโก (UIS) เป็นเครื่องมือที่ส�าคัญยิ่งเพื่อการนี้ นับตั้งแต่ปี 2000 

ข้อมูลการส�ารวจภายในครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นอย่างมากมายส่งผลให้สามารถติดตามเรื่องความไม่เท่าเทียม

กันได้ ข้อมูลด้านงบการศึกษาของรัฐยังคงเป็นข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ดังเดิม แต่มีการปรับปรุงพัฒนาที่ส�าคัญ

ในวิธีการที่ผู้บริจาครายงานเรื่องค่าใช้จ่าย การประเมินผลครั้งหลังสุดพบว่า รายงานการติดตามผลทั่วโลก 

(GMR) ‘เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นรายงานคุณภาพสูงที่อิงผลงานวิจัยและการวิเคราะห์ที ่

หนักแน่น’ โดยรวมแล้วมีการพัฒนาขึ้นอย่างชัดเจนนับแต่ปี 2000 ในเรื่องการติดตามผลและการรายงาน

ความคืบหน้าตามเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน 

กลยุทธ์ที่ 12: กำรสรรค์สร้ำงจำกกลไกที่มีอยู่แล้ว

กลยุทธ์สุดท้ายเน้นว่า กิจกรรมควร ‘อิงอยู่กับโครงการริเริ่ม เครือข่าย และองค์กรที่มีอยู่แล้ว’ ค�าถามส�าคัญ

มีอยู่ว่า กลไกที่มีอยู่แล้วสามารถท�าให้ประชาคมนานาชาติเข้ามารับผิดชอบกับกิจกรรมนั้นๆ ได้หรือไม่? 

เห็นได้ชัดว่ากลไกการประสานงานระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนรับบทบาทนี้ไม่ได้ ซึ่งถ้าเป็นไปได้

ก็น่าจะมีการน�ากลไกการตรวจสอบสิทธิมนุษยชน หรือ UPR ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2006 มาใช้ตรวจสอบความ

ก้าวหน้าในเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนได้ ดังนั้นห่วงโซ่ข้อต่อที่ขาดหายไปในการเชื่อมโยงวงล้อการศึกษา

เพื่อปวงชน ก็คือความรับผิดชอบในพันธกิจ ซึ่งยังคงเป็นปัญหาท้าทายภายหลังปี 2015

การประสานงานการศึกษาเพื่อปวงชนทั่วโลก 

การวิเคราะห์ว่าพันธมิตรของ EFA ด�าเนินกลยุทธ์ภายใต้กรอบปฏิบัติการดาการ์ในระดับโลกได้ดีเพียงใด

นั้น จ�าต้องมีการประเมินภาพรวมของการประสานแต่ละหน่วยงาน น่าเสียดายที่บัตรสรุปรายงาน (Report 

Card) ไม่ได้เป็นไปในทางบวก เมื่อมองในภาพรวม กลไกการประสานงานการศึกษาเพื่อปวงชนอย่างเป็น

ทางการที่น�าโดยยูเนสโกนั้นมิได้สร้างหลักประกันเพื่อให้พันธกิจทางการเมืองด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง  

ดังนั้นการท�างานร่วมกับบางหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีผลส�าเร็จในวงจ�ากัด ทั้งนี้คาดว่ารายงาน

การประเมินผลเกี่ยวกับกลไกการประสานงาน EFA ระดับโลกโดยหน่วยงานที่ดูแลภาพรวมภายในยูเนสโก 

ซึ่งก�าลังจะน�าออกเผยแพร่ จะช่วยให้ความกระจ่างแจ้งว่าด้วยประเด็นดังกล่าว

มีกำรพัฒนำ
อย่างชัดเจน
ตั้งแต่ปี 2000
ในด้านการ
ติดตามผลตาม
เป้าหมายการศึกษา
เพื่อปวงชน
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ปะติดปะต่อหลักฐานข้อมูลผลการปฏิบัติงาน

12 กลยุทธ์ภายใต้กรอบปฏิบัติการดาการ์นี้พอเพียงที่จะน�าไปสู่ผลระยะกลางหลักๆ 5 ประการ ซึ่งเป็นที่

คาดหวังจากโครงสร้างของ EFA หรือไม่? ในการประเมินว่าพันธกิจทางการเมืองของการศึกษาเพื่อ

ปวงชนจะได้รับการยืนยันอย่างต่อเนื่องตลอดช่วงระยะเวลาของกรอบนั้นหรือไม่? ก็เป็นที่แน่ชัดว่า

ความเคลื่อนไหวเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนถูกลดความส�าคัญลงทันทีที่เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  

ถูกดึงขึ้นมาเป็นวาระการพัฒนาที่ส�าคัญกว่า ส่งผลให้เน้นความส�าคัญมากเกินไปในเรื่องการประถมศึกษา

ถ้วนหน้า ยูเนสโกมีความระมัดระวังในการเข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองระดับสูงอยู่แล้ว ดังนั้นจึงเลือก

เวทีประชุมนโยบายระดับโลกด้านการศึกษาห่างไกลจากกลุ่มผู้น�าการเมืองระดับสูง ข้อสันนิษฐานที่ว่าการ

ประชุมระดับโลกและภูมิภาคมีอิทธิพลมากพอที่จะท�าให้ประเทศต่างๆ และประชาคมนานาชาติยึดมั่น 

รับผิดชอบในพันธสัญญาถูกพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

นับตั้งแต่ปี 2000 ได้มีการจัดเก็บ สื่อสารเผยแพร่ และน�าความรู้หลากหลายประเภท ประสบการณ์

จริง และความเชี่ยวชาญไปใช้งาน แต่ข้อมูลหลักฐานใหม่ๆ รวมทั้งโครงการริเริ่มทางนโยบายและ 

การวิจัยจ�านวนมากไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการศึกษาเพื่อปวงชน และบ่อยครั้งมักเป็นส่วนนอก 

ภาคการศึกษา ในขณะที่มีการน�าเสนอข้อมูลหลักฐานใหม่ๆ ในการประชุมประสานงานของ EFA แต่ก ็

ไม่ปรากฏว่ามีการน�าไปใช้ในการก�าหนดนโยบาย 

ตั้งแต่ปี 2000 มีแผนการศึกษาแห่งชาติออกมามากมาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีอะไรชี้ชัดว่ามีการน�าองค์

ความรู้หรือเครื่องมือใหม่ๆ มาพัฒนาขีดความสามารถให้เหมาะสมในการก�าหนดนโยบายระดับชาติโดยอิง

ข้อมูลซึ่งเป็นที่ประจักษ์ รวมทั้งไม่ได้มีส่วนสร้างความแข็งแกร่งให้กับนโยบายและแผนปฏิบัติงาน 

การศึกษาเพื่อปวงชนในระดับชาติ

ผลพวงส�าคัญที่คาดหวังจากกระบวนการดาการ์นี้ก็คือแผนที่น่าเชื่อถือทั้งปวงจะช่วยระดมทรัพยากร

ทางการเงินเพื่องาน EFA ได้อย่างมีประสิทธิผล งบด้านการศึกษาในประเทศรายได้ต�่ามีแนวโน้ม 

เพิ่มขึ้น แต่เหตุผลหลักคือระดมทรัพยากรในประเทศได้มากขึ้น มิใช่การให้ความส�าคัญด้านการศึกษา 

มากขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ ความช่วยเหลือจากนานาชาติก็เพิ่มมากขึ้นในแง่ตัวเงิน แต่ในแง่ปริมาณ 

ยังต�่ากว่าความต้องการอีกมาก 

การตัดสินใจน�ากลไกอิสระมาติดตามและรายงานผลความคืบหน้าไปสู่เป้าหมาย EFA อาจเป็นปัจจัย

ส�าคัญในการธ�ารงพันธกิจและก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนงานการศึกษาเพื่อปวงชนให้ก้าวเดินต่อไปก็จริง  

แต่ผลส�าเร็จของการปรับปรุงเกิดขึ้นได้ เพราะการรายงานได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรของ EFA ที่ได ้

ช่วยพัฒนาคุณภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลขนานใหญ่

ควำมเคลื่อนไหว
เรื่องการศึกษาเพื่อ
ปวงชนถูกลดทอน
ควำมส�ำคัญลง
ทันทีที่ MDG ถูกดึง
ขึ้นมาเป็นวาระการ
พัฒนำที่ส�ำคัญกว่ำ



13

บ ท ส รุ ปรายงานการติดตามผลทั่วโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 2015

บทสรุป

นับตั้งแต่ปี 2000 ความเพียรพยายามพัฒนาการศึกษาทั่วโลกเกือบจะกลายเป็นเรื่องเดียวกับการสร้าง 

หลักประกันให้เด็กทุกคนได้เข้าโรงเรียน เป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน (และเป้าหมายพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ) ในการไปให้ถึงการประถมศึกษาถ้วนหน้าเหมาะสมอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับกลุ่มประเทศยากจน

ที่สุด แต่กับประเทศอื่นๆ มีความเหมาะสมน้อยกว่า ในเวลาเดียวกัน การมุ่งเน้นไปที่การประถมศึกษาถ้วน

หน้าส่งผลให้ลดความสนใจด้านอื่นๆ ที่ส�าคัญยิ่งลง เช่น คุณภาพการศึกษา การดูแลและการจัดการศึกษา

เพื่อเด็กปฐมวัย (ECCE) รวมถึงการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ 

ในภาพรวม แม้แต่เป้าหมายการประถมศึกษาถ้วนหน้าก็ยังไปไม่ถึง โดยไม่ต้องพูดถึงเป้าหมายอื่นๆ ที ่

ยากเย็นยิ่งกว่าของ EFA และผู้ด้อยโอกาสมากที่สุดก็ยังคงเป็นกลุ่มสุดท้ายที่จะได้รับประโยชน์เช่นเดิม  

แต่เราก็ไม่ควรมองข้ามความส�าเร็จบางประการ หากแนวโน้มในช่วงทศวรรษ 1990 ยังคงอยู่ เราก็คงจะ 

ไม่ได้เห็นโลกก้าวไกลดังเช่นที่เป็นอยู่ในปี 2015 นอกจากนี้ การติดตามผลความก้าวหน้าทางการศึกษา 

นับตั้งแต่กรอบปฏิบัติการดาการ์ก็ได้รับการพัฒนาและขยายขอบเขตของงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ท้ายที่สุด แม้ว่าพันธมิตรของ EFA อาจจะไม่ได้ด�าเนินรอยตามพันธกิจอย่างมีเอกภาพตามที่ให้ค�ามั่นไว้ 

แต่การเคลื่อนไหวของ EFA ก็มีความส�าเร็จที่ผ่านการรับรอง ทว่าบทเรียนในช่วง 15 ปีที่ผ่านมาก็คือ  

ในขณะที่การแก้ปัญหาทางเทคนิคมีความส�าคัญ แต่อิทธิพลและแรงเสียดทานทางการเมืองมีความส�าคัญ

ยิ่งกว่าและเป็นหัวใจของการขยายขอบเขตการปฏิรูปและแผนปฏิบัติการที่จ�าเป็นต่อการบรรลุเป้าหมาย

การศึกษาเพื่อปวงชนในระดับชาติ การอภิปรายเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการหลังปี 2015 อาจเป็นหนทางไปสู ่

ความส�าเร็จในขอบเขตที่มุ่งหวังไว้

แผนปฏิบัติกำร 
ภำยหลังปี 2015 
เปิดโอกำสให้
บรรลุผลส�ำเร็จ
ที่กว้างไกลขึ้น
ในด้ำนกำรปฏิรูป
และปฏิบัติกำร
ระดับชาติ
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+

*จากขอมูล 148 ประเทศ

เด็กในอนุภูมิภาค
ซาฮารามีแนวโนมจะ
เสียชีวิตกอนอายุ
หาขวบมากกวาเด็กใน
ภูมิภาคที่พัฒนาแลว
กวา 15 เทา

ชองวางระหวางเด็กใน
ชนบทกับเด็กในเมืองที่
ไมไดเขาเรียนเพิ่มขึ้น
มากกวาป 2000 ถึง 2 เทา 
(โตโก ชาด และลาว)

ชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนที่ไดเขาเรียน 
กวางกวาป 2000 ถึง 2 เทา 
(ไนเจอร โตโก 
สาธ.แอฟริกากลาง บอสเนีย/
เฮอรเซโกวีนา และมองโกเลีย)

¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒà¾×èÍà´ç¡»°ÁÇÑÂ

20% 25% 8% 47%

หางไกลเปาหมายมาก หางไกลเปาหมาย ใกลถึงเปาหมาย ถึงเปาหมายแลว

อัตราการตายของเด็ก ภูมิลำเนา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ

โรงเรียนอนุบาล
เอกชน

คุณภาพต่ำ  

ความตองการที่เพิ่มขึ้นความเขาใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับ
ความตองการของเด็กปฐมวัย

หลากหลายวิธีเพื่อเพิ่มโอกาส
การเขาถึง

การศึกษาระดับ
ปฐมวัยภาคบังคับ
ใน 40 ประเทศ
ในป 2014

รอยละของเด็กที่ไดรับ
การศึกษาปฐมวัย*

การเขาเรียน
ระดับปฐมวัย

74%
20%

25%
89%

อัตราการตายของเด็ก การเขาเรียนระดับปฐมวัย

1 ใน 5 ของประเทศทั้งหมด 
มีเด็กนอยกวา 30% 
ไดเขาเรียนภายใน
ป 2015

 
 

จำเปนตองเพิ่มครู
และผูดูแลเด็กที่
ผานการฝกอบรม

2000

2015

อัตราการตายของเด็ก

(กานาและไทย)

ของเลน
เพื่อการเรียนรู

อยูกับ
พอแม

หนังสือ

รูปแบบการศึกษา
ที่ละเอียดออน
ทางวัฒนธรรม

การเลนที่กระตุนสติ
ปญญาและการรูทุกชนิด

สถานที่
ปลอดภัย

ยกเลิกคา
เลาเรียน 
(กานา)

 
โอนเปนเงินสด
(จีน)

โรงเรียน
อนุบาลเคลื่อนที่
(มองโกเลีย)

 
โรงเรียนอนุบาลเปน
การศึกษาภาคบังคับ
(เม็กซิโกและเมียนมาร)

39% 184 
ÅŒÒ¹¤¹  

เด็กที่ไดเขาเรียน 
(ป 2012)

à´ç¡ 6.3 ÅŒÒ¹¤¹
เสียชีวิตกอนหาขวบ 
ในป 2013

¹ÑºµÑé§áµ‹»‚ 
1999

เด็กเขาเรียนใน
โรงเรียนอนุบาลเอกชน
เพิ่มขึ้น

ºÑµÃÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹»‚ 2000-2015

X

*ขอมูลในป 2012

¡ÒÃ¢ÂÒÂ¾ÃŒÍÁ»ÃÑº»ÃØ§¡ÒÃ´ÙáÅáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒá¡‹à´ç¡»°ÁÇÑÂãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁ â´Âà©¾ÒÐÍÂ‹Ò§ÂÔè§
ÊÓËÃÑºà´ç¡¡ÅØ‹Á·Õèà»ÃÒÐºÒ§áÅÐ´ŒÍÂâÍ¡ÒÊÁÒ¡·ÕèÊØ´

à»‡ÒËÁÒÂ 1

¼ÅÅÑ¾¸�·ÑèÇâÅ¡*

»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨

¾ÂÒÂÒÁ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ

ÂÑ§¤§à»š¹
»˜ÞËÒ·ŒÒ·ÒÂ

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
äÁ‹àÊÁÍÀÒ¤

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ª‹Ç§àÇÅÒ

ËÅÑ§»‚ 2015

Ã³Ã§¤� ãËŒ
»ÃÐªÒª¹
µÃÐË¹Ñ¡

1. µŒÍ§¢ÂÒÂ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒÃÐ´Ñº»°ÁÇÑÂãËŒ¤ÃÍº¤ÅØÁà´ç¡·Ø¡¤¹ 
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  เป้าหมาย 1       

การขยายพร้อมปรับปรุงการดูแลและการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัยให้ครอบคลุม โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำาหรับเด็กกลุ่มที ่
เปราะบางและด้อยโอกาสมากที่สุด

การส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่ระยะแรกเริ่มของชีวิตส่งผล 

กระทบอย่างมหาศาลในรูปของผลลัพธ์ทางการศึกษาที่ดีกว่า 

และทางสังคมที่กว้างขวางกว่า ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่สูง

ที่สุดในการลงทุนด้านการศึกษาอยู่ที่ช่วงเริ่มแรกของวัยเด็ก  

ดังนั้น ชุมชนด้อยโอกาสโดยเฉพาะในประเทศที่ยากจน จะได้รับ

ผลประโยชน์มากขึ้นอย่างยิ่งยวด อันเป็นเหตุผลสนับสนุนอีกข้อ

หนึ่งเพื่อให้มีการลงทุนมากๆ ส�าหรับเด็กปฐมวัย

นับตั้งแต่ปี 2000 เราประสบผลส�าเร็จจากจ�านวนเด็กทั่วโลกที่

ได้เข้าเรียนในโครงการการดูแลและการจัดการศึกษาเพื่อเด็ก

ปฐมวัย ทว่าเด็กเล็กจากกลุ่มชายขอบก็ยังคงเข้าไม่ถึงอยู่ดี

เนื่องจากขาดเงินทุน ความไม่เสมอภาคทางโครงสร้าง และ 

ขาดความสนใจในประเด็นเรื่องคุณภาพ

มีควำมก้ำวหน้ำด้ำนกำรอยู่รอดและโภชนำกำร  
แต่กำรดูแลยังมีคุณภำพต�่ำ

ทุพโภชนาการอาจท�าให้เด็กเล็กมีพัฒนาการล่าช้าโดยรวมและ

ในด้านการเคลื่อนไหว รวมทั้งเสี่ยงต่อการตาย แต่ถึงกระนั้น 

โภชนาการที่ดีก็ยังไม่เพียงพอ หน่วยงานที่ดูแลด้านสุขอนามัย 

การศึกษา และการคุ้มครองดูแลทางสังคม จ�าต้องประสานความ

ร่วมมือเพื่อขจัดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่โยงใยกับความยากจนอย่าง

กว้างขวาง

การตายของเด็กลดลง 

ระหว่างปี 1990-2013 อัตราการตายของเด็กลดลงจาก 90 เหลือ 

46 ต่อประชากรเด็กที่มีชีวิตรอด 1,000 คน อย่างไรก็ดี การตาย

ในเด็กที่ลดลงเกือบ 50% นั้นยังไม่เพียงพอที่จะบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาแห่งสหัสวรรษ ซึ่งตั้งเป้าในปี 2000 ว่าจะลดจ�านวน

ลง 2 ใน 3 จากอัตราในช่วงทศวรรษ 1990 ดังนั้นในปี 2013 จึง

ยังคงมีเด็กจ�านวน 6.3 ล้านคนตายก่อนอายุห้าขวบ ส่วนใหญ่

ตายจากโรคที่ป้องกันได้ เด็กมีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมาก

ขึ้นถ้าเกิดในครอบครัวยากจน ในชนบท และ/หรือจากแม่ที่มี

การศึกษาน้อย ฉะนั้นในการแก้ปัญหาการตายในเด็ก เจตจ�านง

ทางการเมืองและเงินทุนจึงมีความส�าคัญยิ่ง

มีการปรับปรุงเรื่องโภชนาการของเด็ก แต่ก็ยังไม่ดีพอ 

ประเทศส่วนใหญ่มีความก้าวหน้าในการลดจ�านวนเด็กแคระ

แกร็นนับแต่ช่วงทศวรรษ 1990 เป็นต้นมา หลายประเทศใน 

อนุภูมิภาคซาฮารามีผลงานก้าวไกลมากนับตั้งแต่ปี 2000 แต่ใน

ภาพรวมทั้งภูมิภาคนี้ยังคงมีสัดส่วนเด็กขาดสารอาหารมากที่สุด 

คาดการณ์ว่าเม่ือถงึปี 2020 จะมีมากถงึ 45% ของทัง้หมดทัว่โลก 

การลาคลอด/ลาเลี้ยงทารก และการเลี้ยงดูบุตรอย่าง 
ถูกวิธีช่วยส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก

เด็กควรได้รับการส่งเสริมให้เจริญเติบโตก้าวหน้า ไม่ใช่เพียงแค่

อยู่รอด การอนุญาตให้แม่ลาคลอดได้โดยยังได้รับค่าจ้างในช่วง

เดือนแรกๆ ของทารกเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อสุขภาพและความเป็นอยู่

ที่ดีของทั้งแม่และเด็กในหลายประเทศที่มีรายได้ปานกลางและ

สูง แม้เกือบทุกประเทศจะออกกฎหมายให้มีการลาคลอด แต่มี

เพียง 28% ของลูกจ้างผู้หญิงทั่วโลกที่มีแนวโน้มจะได้รับเงินสิทธิ

ชดเชยการคลอดบุตร และการเข้ามาช่วยเลี้ยงลูกของพ่อก็เป็น

สิ่งส�าคัญต่อพัฒนาการของเด็กเช่นกัน เมื่อถึงปี 2013 มี 78 ใน 

167 ประเทศที่มีข้อมูลอนุญาตให้บิดาลาเลี้ยงบุตรโดยได้รับ 

ค่าจ้างแค่ 70 ประเทศ แต่ผู้ชายมักลังเลที่จะหยุดงานเพราะ 

ค่าจ้างชดเชยมักจะต�่ากว่าเดิม

ผู้ปกครองสามารถช่วยยกระดับพัฒนาการทางสังคม อารมณ์

และสติปัญญาของเด็กผ่านแผนปฏิบัติงานในหรือนอกบ้าน 

ทั้งแบบเป็นกลุ่มหรือเป็นรายบุคคล โครงการเยี่ยมบ้านช่วย

สนับสนุนเรื่องการดูแลเด็กเล็กแบบตัวต่อตัว และมีคุณประโยชน์

รอบด้าน

หลำยประเทศก�ำลังใช้แนวทำงบูรณำกำรหลำย
ภำคส่วนเพื่อดูแลเด็กปฐมวัย

ในการเรียกร้องประเทศต่างๆ ให้ขยาย รวมถึงยกระดับการดูแล

และการจัดการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุม โดยเฉพาะ

กลุ่มคนยากจนและด้อยโอกาสนั้น กรอบแผนปฏิบัติการดาการ์

ได้น�าเสนอนโยบายแห่งชาติในแบบบูรณาการหลายภาคส่วนโดย

ต้องสนับสนุนด้านทรัพยากรให้เพียงพอ ในปี 2014 มี  

การวางรากฐาน 
ทีเ่หมาะสม 
จะมคีณุปูกำร
ใหญ่หลวง 
ต่ออนำคต 

การดูแลและการจัดการศึกษา 
เพื่อเด็กปฐมวัย
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78 ประเทศที่น�านโยบายบูรณาการหลายภาคส่วนไปปรับใช้ 

ส่วนอีก 23 ประเทศก�าลังเตรียมด�าเนินนโยบายดังกล่าว องค์

ประกอบที่น�าไปสู่ความส�าเร็จในนโยบายบูรณาการหลายภาค

ส่วนได้แก่ การประสานความร่วมมือ การชี้วัดความก้าวหน้าที่

สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานและกระทรวงต่างๆ รวมถึงการ

ด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่

ระบบกำรศึกษำระดับปฐมวัยและจ�ำนวนกำรเข้ำ
เรียนขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในบางประเทศ

การขยายการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยไม่ว่าจะผ่านแผนงาน

ในระบบหรือนอกระบบล้วนมีความส�าคัญต่อการพัฒนาโอกาส

ในชีวิตให้แก่เด็ก เพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการศึกษาและ

ทรัพยากร รวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล�้าของสังคมในวงกว้าง

อัตราการเข้าเรียนเพิ่มขึ้นเกือบสองในสามภายในเวลา
กว่า 1 ทศวรรษเพียงเล็กน้อย ทว่ามีความเหลื่อมล�้า
มากมาย 

ช่วงระหว่างปี 1999-2012 มีการเข้าเรียนระดับปฐมวัยเพิ่มขึ้น 

64% (184 ล้านคน) โดยแทบจะไม่มีความเหลื่อมล�้าทาง 

เพศสภาพเลย บางประเทศได้ขยายระบบการศึกษาปฐมวัย

ของรัฐอย่างกว้างขวาง อาทิ คาซัคสถานและเวียดนาม อย่างไร

ก็ตาม ความก้าวหน้าไม่ได้เกิดขึ้นอย่างเสมอภาค ทั้งนี้เกิดความ

เหลื่อมล�้าอย่างชัดเจนระหว่างเขตเมืองกับชนบท ระหว่างชุมชน

และระหว่างภูมิภาคภายในประเทศเดียวกัน ความไม่เท่าเทียม

ในเรื่องฐานะทางเศรษฐกิจเห็นได้อย่างเด่นชัดในประเทศลาว 

ตูนิเซีย และมองโกเลีย วิธีที่ใช้กระตุ้นให้มีการเข้าเรียนเพิ่ม 

มากขึ้น อาทิ:

■ กฎหมายบังคับการเข้ามามีส่วนร่วม ท�าให้มีการ

จัดการศึกษาระดับปฐมวัยภาคบังคับขึ้นใน 40 ประเทศ

เมื่อถึงปี 2014 

■ นโยบายรวมการศึกษาระดับปฐมวัยให้อยู่ในระบบการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ในหลายๆ ประเทศกลับมิได้สนับสนุน

ด้านการเงินในการด�าเนินงาน

■ การยกเลิกค่าเล่าเรียนส�าหรับการศึกษาระดับปฐมวัย 

หลายประเทศที่ยกเลิกค่าเล่าเรียนมีอัตราการเข้าเรียนเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่รัฐบาลบางประเทศก็ประสบความ 

ยากล�าบากในการหาแหล่งเงินทุนที่จ�าเป็น

■ แรงจูงใจทางการเงินให้เข้าเรียน เด็กในครอบครัวชนบท

ของจีนที่ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนและได้รับโอนเงินสดโดยมี

เงื่อนไขต้องเข้าเรียนจริง มีจ�านวนถึง 20% ที่มีแนวโน้มจะ

เข้าเรียนระดับปฐมวัย 

■ หาวิธีท�าให้การศึกษาระดับปฐมวัยน่าสนใจมากขึ้นส�าหรับ

พ่อแม่และตัวเด็กเอง ในประเทศไทยการรณรงค์เพื่อ 

ปลูกฝังเรื่องการรับรู้ของประชาชนควบคู่ไปกับการดูแล

และการจัดการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัย ท�าให้จ�านวนเด็กใน

ความดูแลพุ่งขึ้นเกือบ 93% ของเด็กอายุ 4 และ 5 ขวบ

การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนยังคงอยู่ในระดับสูง

ระหว่างปี 1999-2012 ร้อยละของการเข้าเรียนระดับปฐมวัย 

เพิ่มขึ้นจาก 28% เป็น 31% ใน 100 ประเทศที่มีข้อมูล แต่การ

เข้าเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในภาคเอกชนนั้นกลับน�าไปสู่ 2 ปัญหา 

กล่าวคือ หนึ่ง หากเข้ารับการดูแลและการศึกษาเพื่อเด็กปฐมวัย

แล้วต้องเสียค่าใช้จ่าย เด็กยากจนที่สุดจ�านวนมากก็จะถูกละทิ้ง

ไว้เบื้องหลัง และสอง โรงเรียนเอกชนมักไม่ตั้งอยู่ในบริเวณที่มี

ประชากรเบาบางและอยู่ห่างไกล นอกจากนี้ในประเทศที่มีรายได ้

ต�่าและปานกลางค่อนไปทางต�่า มักมีโรงเรียนเอกชนต้นทุนต�่า

จ�านวนมากเปิดด�าเนินการแบบไร้คุณภาพโดยไม่ได้ลงทะเบียน

กับรัฐ แม้แต่ในประเทศรายได้สูงอย่างสหราชอาณาจักร เด็ก

ยากจนจ�านวนมากยังคงเผชิญกับสิ่งอ�านวยความสะดวกใน 

ตำรำง 4: คำดว่ำอตัรำกำรเข้ำเรียนระดบัปฐมวยัเพิม่ขึน้ 3 ใน 4 ระหว่ำงช่วงเวลำของกรอบปฏบิติักำรดำกำร์ 
อัตราการเข้าเรยีนระดบัปฐมวยัโดยรวม เทียบเกณฑ์ของโลกและภมูภิาค ช่วงปี 1990-2012 และปี 2015 (คาดคะเน)

อนุภูมิภาคซาฮารา
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แหล่งท่ีมา: ฐานข้อมูล UIS; บรูเนฟอร์ธ (2015)

เมื่อถึงปี 2014 
มี 40 ประเทศ
ที่จัดการศึกษา
ระดับปฐมวัย 
อยู่ในภำคบังคับ
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การศึกษาระดับปฐมวัยของเอกชนที่มีคุณภาพต�่า ราคาถูก ซึ่งมี

แนวโน้มกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มพื้นที่ที่ด้อยโอกาส

ยังคงต้องแสวงหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงเรื่อง
คุณภาพ

เด็กที่ไม่ได้รับการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างมีคุณภาพมีโอกาส

น้อยที่จะประสบความส�าเร็จในระดับประถมและระดับที่สูง

กว่านั้น ทว่าแม้แต่การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพต�่าก็ยังมีคุณ

ประโยชน์อยู่บ้าง หากยิ่งเน้นคุณภาพมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งได้รับ

ประโยชน์มากขึ้นเท่านั้น

การเตรียมครูสอนระดับปฐมวัยเป็นกุญแจส�าคัญในการเพิ่ม

คุณภาพการศึกษา ถึงกระนั้นก็มักมีการว่าจ้างบุคลากรที่ไม่ได้

รับการฝึกอบรมด้วยค่าจ้างและสถานะที่ต�่า ซึ่งน�าไปสู่การลาออก

และต้องเปลี่ยนครูอยู่บ่อยๆ ก่อให้เกิดผลเสียหายด้านการเรียนรู้

ของเด็ก โรงเรียนเอกชนมีแนวโน้มที่จะจ่ายค่าจ้างครูให้ถูกที่สุด

เท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อลดค่าใช้จ่าย ประเทศเคนยา สิงคโปร์ และ

โคลอมเบีย ก�าลังมีการก�าหนดกฎเกณฑ์ในการฝึกอบรมที่ชัดเจน

ส�าหรับครูผู้สอนระดับปฐมวัย แต่หลายๆ ประเทศก็ยังไม่มีการ

ก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าอย่างเป็นทางการ
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*จากขอมูล 140 ประเทศ

ในประเทศรายได
ปานกลางคอนไปทางต่ำ

2000

2008

ÊÃŒÒ§ËÅÑ¡»ÃÐ¡Ñ¹Ç‹Ò ÀÒÂã¹»‚ 2015 à´ç¡·Ø¡¤¹â´Âà©¾ÒÐà´ç¡¼ÙŒËÞÔ§ à´ç¡·ÕèÍÂÙ‹ã¹Ê¶Ò¹¡ÒÃ³�ÂÒ¡ÅÓºÒ¡ áÅÐà´ç¡¨Ò¡
ªÒµÔ¾Ñ¹¸Ø�ª¹¡ÅØ‹Á¹ŒÍÂ ¨ÐÊÒÁÒÃ¶à¢ŒÒ¶Ö§áÅÐàÃÕÂ¹¨¹¨ºÃÐ´Ñº»ÃÐ¶ÁÈÖ¡ÉÒÀÒ¤ºÑ§¤Ñº·ÕèÁÕ¤Ø³ÀÒ¾â´ÂäÁ‹µŒÍ§àÊÕÂ¤‹ÒãªŒ¨‹ÒÂã´æ 

52%10%29%9%

หางไกลเปาหมายมาก หางไกลเปาหมาย ใกลถึงเปาหมาย ถึงเปาหมายแลว

= เพิ่มขึ้น
มากกวา 
48 ลานคน

84% 91% 

เด็กระดับประถมศึกษาที่ไดเขาเรียน

ไมไดเขาโรงเรียน ไมสำเร็จการศึกษา อุปสรรคขัดขวาง

ชนบท/เขตเมือง

การเรียนจบชั้นประถมศึกษา

ยกเวนคาเลาเรียน

เด็ก 58 ลานคน 
ยังไมไดเขา
โรงเรียน

 

36% ของเด็กที่ไมได
เขาเรียนอยูในกลุม
พื้นที่ที่เกิดความ
ขัดแยง

ยังไมมีการศึกษาฟรี
ถวนหนา

การศึกษาคุณภาพต่ำ

จำนวนเด็ก (%) ที่เรียน
จนจบชั้นประถมศึกษา
ไมมีการพัฒนา

มีแนวโนมที่จะเรียนจบ
นอยกวาคนร่ำรวยที่สุด 
5 เทา ในป 2010

34 ลานคนออกจากโรงเรียน
กลางคันทุกป

25 ลานคน
ในจำนวนนี้
จะไมมีโอกาส
ไดเขาโรงเรียน

 

(อาทิ มีการโอนเงินใหแก
เด็กดอยโอกาส)

โรงเรียน น้ำดื่ม ระบบไฟฟา 
และสาธารณสุขพื้นฐาน

เด็กเรียนจบชั้น
ประถมศึกษา
เพิ่มขึ้นมากกวา 20%

1999 ปจจุบัน

$$$

มีแนวโนมไมไดเขา
เรียนตางกันถึง 
3 เทา
มีแนวโนมไมได
เขาเรียนตางกัน
ถึง 4 เทา

อนุภูมิภาค
ซาฮารา

เอเชียใตและ
ตะวันตก

1999 2011

64%

58%

กลุมยากจนที่สุดเปน
ผูเสียเปรียบมากที่สุด

กลุมคนในดินแดนที่มีความขัดแยง

เด็กผูหญิงในชนบท

กลุมผูติดเชื้อเอชไอวี

กลุมผูพิการ

มาลี

โมซัมบิก

เอธิโอเปยกินี

เบนินเซียร
ราลีโอน

กลุมคนทำงาน

ชนกลุมนอยทาง
ชาติพันธุ/ภาษา

เด็กที่ไมไดเขาโรงเรียน 
จำแนกตามภูมิภาค

อนุภูมิภาค
ซาฮารา

-

เอเชียใตและตะวันตก

ภูมิภาค
ที่เหลือ
ในโลก

กลุมผูดอยโอกาสที่ถูก
ละทิ้งไวเบื้องหลัง

ºÑµÃÊÃØ»ÃÒÂ§Ò¹»‚ 2000-2015
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สร้างหลักประกนัว่า ภายในปี 2015 เด็กทุกคนโดยเฉพาะเด็กผูห้ญงิ เด็กท่ีอยูใ่นสถานการณ์ยากลำาบาก และเด็กจาก
ชาตพินัธุช์นกลุ่มน้อยจะสามารถเข้าถงึและเรียนจนจบระดับประถมศกึษาภาคบังคบัท่ีมีคุณภาพโดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่ายใดๆ

การประถมศึกษาถ้วนหน้าเป็นเป้าหมายที่โดดเด่นที่สุดของ EFA 

ดังจะเห็นได้จากการเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษด้วย ด้วยเหตุนี้จึงเป็นเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน

ด้านงบประมาณเป็นอย่างดี มีการสนับสนุนทางการเมือง และมี

การติดตามผลอย่างกว้างขวาง ทว่าเป้าหมายนี้ก็ยังไม่สามารถ

บรรลุผลแม้เมื่อถึงปี 2015 

หลายประเทศไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการประถมศึกษาถ้วน

หน้าได้เพราะยังเข้าไม่ถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในเรื่องการพัฒนา

จ�าเป็นต้องจัดการศึกษาให้ครอบคลุมกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด 

ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และภาษา เด็กผู้หญิงในชนบท กลุ่ม

แรงงานเด็ก ชุมชนเร่ร่อน เด็กๆ ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อ 

เอชไอวีและโรคเอดส์ กลุ่มคนในชุมชนแออัด เด็กพิการ รวมถึง

เด็กที่อยู่ในสภาวะฉุกเฉินอันสลับซับซ้อน

กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำ

ในปี 2012 เด็กวัยประถมเกือบ 58 ล้านคนไม่ได้เข้าเรียนใน

โรงเรียน ด้วยสาเหตุด้านจ�านวนประชากร สถานการณ์ความ 

ขัดแย้ง ชนกลุ่มน้อยที่มีความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม 

และบางประเทศก็ขาดความมุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาประชากรที ่

ไม่ได้เข้าโรงเรียนเป็นจ�านวนมาก

ทั้งที่มีปัญหาท้าทายเหล่านี้ แต่หลายประเทศ ซึ่งรวมบุรุนดี 

เอธิโอเปีย โมร็อกโก โมซัมบิก เนปาล และแทนซาเนีย ก็

สามารถบรรลุความก้าวหน้าในการลดความไม่เสมอภาคทาง 

เพศสภาพและความแตกต่างเรื่องรายได้ ด้านโอกาสการเข้า

เรียนระดับประถมศึกษา รวมถึงการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนและ

อัตราการเรียนจบสุทธิ ถึงแม้ว่าจะยังมีความเหลื่อมล�้าว่าด้วย

ความก้าวหน้าอยู่ก็ตาม

อัตราการเข้าเรียนสุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ

ใน 116 ประเทศที่มีข้อมูล มี 17 ประเทศที่มีการเพิ่มอัตราการ

เข้าเรียนสุทธิมากกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ระหว่างปี 1999-2012 โดย

มีภูฏาน ลาว และเนปาล เป็นตัวอย่างของการพัฒนาอัตราการ

เข้าเรียนสุทธิในภูมิภาคเอเชีย ส่วนในละตินอเมริกา ประเทศ

เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา และนิการากัว มีการเพิ่มอัตราการ

ตำรำง 5: กำรขยำยตัวของอตัรำกำรเข้ำเรียนสทุธิระดบัประถมศกึษำเป็นไปอย่ำงรวดเร็วในช่วงต้นทศวรรษ 2000 แต่มำชะลอตัวภำยหลัง
ปี 2007  
อัตราการเข้าเรยีนสทุธิระดบัประถมศกึษาท่ีได้รบัการปรบัแล้ว เทียบเกณฑ์ของโลกและภมูภิาค ช่วงปี 1990-2012 และปี 2015 (คาดคะเน)

อนุภูมิภาคซาฮารา70
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เอเชียกลาง

ยุโรปกลาง/ตะวันออก

อเมริกาเหนือ/ยุโรปตะวันตก

แหล่งท่ีมา: ฐานข้อมูล UIS; บรูเนฟอร์ธ (2015)

เป้าหมาย 2  
มคีวำมโดดเด่น
มากทีส่ดุ แต่กจ็ะ
ยงัไม่บรรลุผล
เมือ่ถึงปี 2015 

  เป้าหมาย 2     การประถมศึกษาถ้วนหน้า
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เข้าเรียนสุทธิของแต่ละประเทศกว่า 10% ในอนุภูมิภาคซาฮารา 

บุรุนดีมีอัตราการเข้าเรียนสุทธิเพิ่มขึ้นจากน้อยกว่า 41% ในปี 

2000 เป็น 94% ในปี 2010

เด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนมีจ�านวนลดลง

ในจ�านวนประเทศส่วนใหญ่ ร้อยละของเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียน

ลดลง ในบรรดาประเทศที่มีเด็กอย่างน้อย 20% ไม่ได้เข้าเรียนใน

ปี 2000 มี 10 ประเทศที่สามารถลดจ�านวนลงไปกว่าครึ่ง  

เหลือแค่ 10% ในปี 2010 ทั้งนี้ร้อยละของเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียน

มีอัตราส่วนที่ลดลงอย่างชัดเจนในเอธิโอเปีย (จาก 67% ในปี 

2000 เหลือ 28% ในปี 2011) และแทนซาเนีย (จาก 47% ในปี 

1999 เหลือ 12% ในปี 2010)

บางประเทศยังมีประชากรจ�านวนมากทีไ่ม่ได้เข้าโรงเรยีน

ประเทศที่มีประชากรสูงยังคงมีประชากรจ�านวนมากไม่ได้เข้า

เรียนเมื่อถึงปี 2012 อัตราการเข้าเรียนสุทธิในอินเดียเพิ่มขึ้นจาก 

86% เป็น 99% แต่ไนจีเรียและปากีสถานกลับมีความก้าวหน้า

น้อยกว่าที่คาดหวังไว้มาก ด้วยสาเหตุการปะทะขัดแย้งทาง

ชาติพันธุ์และศาสนา ประชาธิปไตยอ่อนแอ และผู้น�าทางการ

เมืองทุจริต

ในประเทศส่วนใหญ่ หนทางสู่การประถมศึกษาถ้วนหน้า 
ยังอีกยาวไกล โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่ยากจนที่สุด

จ�านวนผู้เรียนจนจบชั้นประถมศึกษาเพิ่มมากขึ้นในประเทศ 

ส่วนใหญ่ มี 8 ประเทศที่มีอัตราผู้เรียนจนจบชั้นประถมศึกษา

เพิ่มขึ้นกว่า 20% คือ เบนิน กัมพูชา เอธิโอเปีย กินี มาลี 

โมซัมบิก เนปาล และเซียร์ราลีโอน แต่ความก้าวหน้านี้ยังไม ่

พอเพียง อันแสดงถึงสัญญาณปัญหาเรื้อรังด้านค่าใช้จ่ายทาง 

การศึกษาของครัวเรือน คุณภาพการศึกษา และความสอดคล้อง

ต่อการด�ารงชีพ

ความก้าวหน้ามีความแตกต่างหลากหลายในแต่ละ
ประเทศ

การออกจากโรงเรียนกลางคนัเป็นปัญหาใหญ่ในประเทศรายได้ต�า่ 

โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่เพิ่งเข้าเรียนตอนโตและเด็กยากจน 54 

ใน 139 ประเทศที่มีข้อมูล ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในเอเชียกลาง ยุโรป

กลาง ตะวันออก และตะวันตก -- เด็กเกือบทั้งหมดที่เข้าเรียน

ระดับประถมศึกษามีแนวโน้มเรียนจนจบระดับประถมศึกษา

ภายในปี 2015 แต่อีก 32 ประเทศซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในอนุภูมิภาค

ซาฮารา มีเด็กอย่างน้อย 20% ที่มีแนวโน้มจะออกเรียนกลางคัน

กำรยกเลิกค่ำเล่ำเรียนสร้ำงควำมก้ำวหน้ำอย่ำง
ใหญ่หลวง

ขณะนี้ทางทฤษฎี ประเทศส่วนใหญ่จัดการประถมศึกษาให้แก่

พลเมืองโดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียน ในอนุภูมิภาคซาฮารานั้น มี 

15 ประเทศที่ใช้กฎหมายยกเลิกค่าเล่าเรียนตั้งแต่ปี 2000 การ

ยกเลิกค่าเล่าเรียนส่งผลดีจนเป็นที่ประจักษ์ต่อจ�านวนการเข้า

เรียนในปีต่อๆ มาหลังเริ่มด�าเนินงาน ซึ่งช่วยยืนยันว่าปัญหา

เรื่องค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษา ความ

ก้าวหน้าเช่นนี้เกิดขึ้นได้ส่วนหนึ่งเพราะมีการเพิ่มงบการศึกษา 

นอกจากนี้ การยกเว้นค่าเล่าเรียนยังเป็นประเด็นดึงดูดใจใน

แวดวงการเมืองภายในประเทศ เนื่องจากเป็นนโยบายหาเสียง

ยอดนิยมในการเลือกตั้งของกลุ่มประเทศรายได้ต�่าในแอฟริกา

การขยายจ�านวนผู้เข้าเรียนอย่างปัจจุบันทันด่วนหลังจากมีการ

ยกเว้นค่าเล่าเรียนอาจส่งผลให้ระบบการประถมศึกษาซวนเซ

ได้ ดังจะเห็นได้จากประสบการณ์ในช่วงทศวรรษ 1990 ผลก็คือ 

หลังจากนั้นประเทศส่วนใหญ่หันมาใช้วิธีการแบบค่อยเป็นค่อย

ไป อย่างไรก็ตาม เงินสนับสนุนการศึกษาที่จัดให้ผ่านโครงการ

ริเริ่มการยกเว้นค่าเล่าเรียนเพื่อขยายระบบการศึกษานั้นมักจะ 

ไม่เพียงพอ กระจายอย่างไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย
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การเรียนจนจบ
ชั้นประถมศึกษา 
มีจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ในจ�ำนวน 
ประเทศส่วนใหญ่ 
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หลำยแนวทำงประสบควำมส�ำเร็จในกำรช่วยเพิ่ม
จ�ำนวนนักเรียน

แม้จะมีข้อผูกพันทางกฎหมายและนโยบาย แต่ก็มักจะไม่ฟรีจริง 

เนื่องจากยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ มากมายให้ครอบครัวต้องแบกรับ  

มีโครงการริเริ่มที่กระตุ้นให้ครอบครัวอยากส่งบุตรหลานเข้าเรียน

ระดับประถมศึกษาด้วยการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ให้ เช่น ค่าเดินทาง อาหารกลางวันที่โรงเรียน และชุดนักเรียน 

โครงการคุ้มครองทางสังคมครอบคลุมมาตรการกระตุ้นอุปสงค์

เพื่อพัฒนาการศึกษา อาทิ การโอนเงินสดให้ โครงการอาหาร

โรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนค่าเล่าเรียน และค่าใช้จ่ายรายเดือน

โครงการอาหารโรงเรียน

อาหารในโครงการริเริ่มด้านการศึกษาสามารถเข้าถึงเด็กจ�านวน 

368 ล้านคนใน 169 ประเทศ โครงการนี้นอกจากจะช่วยสร้าง

หลักประกันให้เด็กๆ ที่มาโรงเรียนได้มีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังท�าให้

เด็กที่เข้าร่วมโครงการมีแนวโน้มได้ลงทะเบียนเรียนและมาเรียน

อย่างต่อเนื่องมากกว่าเด็กที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการ

โครงการโอนเงินเพื่อให้เด็กเข้าเรียน 

การโอนเงินให้แก่ครอบครัวที่ยากจน เริ่มต้นในละตินอเมริกา 

จนเป็นที่แพร่หลายไปในประเทศรายได้ต�่าและปานกลางใน

เอเชียและอนุภูมิภาคซาฮารา โครงการโอนเงินส่วนใหญ่นี้ช่วย 

ส่งเสริมการเข้าโรงเรียน การมาเรียนจริง และลดการออก 

กลางคัน อย่างไรก็ดี การโอนเงินไม่ได้ช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเสมอไป 

มีการถกเถียงกันว่าการโอนเงินเพื่อการนี้ควรมีเงื่อนไขประกอบ

หรือไม่ เพราะแผนงานนี้อาจได้รับการสนับสนุนทางการเมือง

ง่ายขึ้นถ้ามีเงื่อนไขอยู่ที่เด็กต้องไปเรียนจริง การโอนเงินที่ขึ้น 

อยู่กับการเข้าชั้นเรียนส่งผลกระทบต่อการศึกษามากกว่าการ

โอนเงินโดยไม่ระบุเงื่อนไข

การดูแลเรื่องอุปทานช่วยเพิ่มการเข้าถึงการ
ประถมศึกษา

โครงการที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเช่น การสร้างโรงเรียนและ

ถนน ส่งผลอย่างมากต่อการเข้าถึงการศึกษา นอกจากนี้ การ

เพิ่มเรื่องการดูแลสุขอนามัยยังมีอิทธิพลส�าคัญต่อผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาด้วย ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานนอกภาครัฐ เช่น 

โรงเรียนเอกชน โรงเรียนของชุมชน และโรงเรียนนอกระบบ  

ยังจัดให้บริการทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นควบคู่ไปกับโรงเรียน

ของรัฐ

การสร้างโรงเรียนและห้องเรียน

การมีอาคารเรียนนับเป็นก้าวแรกในการสร้างหลักประกันว่าเด็ก

สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน ดูจากโมซัมบิกเป็นตัวอย่าง การ

ยกเว้นค่าเล่าเรียนและการเพิ่มจ�านวนโรงเรียนประถมและมัธยม

ในช่วงปี 1992-2010 ถึงสามเท่าช่วยลดจ�านวนเด็กที่ไม่เคยมี

โอกาสได้เข้าโรงเรียนอย่างมีนัยส�าคัญ

โครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงภาคส่วนด้านสุขภาพ

หลายประเทศที่มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านถนน ไฟฟ้า

และน�้าประปาอย่างเอาจริงเอาจัง ได้ช่วยเพิ่มการเข้าถึงโรงเรียน 

การเข้าเรียนของเด็กผู้หญิงมีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระยะทางระหว่างบ้านกับโรงเรียน 

ดังตัวอย่างส�าคัญที่ประเทศอินเดีย

สถานศึกษาเอกชนและนอกภาครัฐกลายเป็นผู้จัดบริการ
การศึกษารายส�าคัญ

บทบาทในการจัดการศึกษาของภาคเอกชนมีการขยายตัวขึ้น

มากในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา ในเอเชียใต้ ประมาณหนึ่งใน

สามของเด็กอายุ 6-18 ปี เรียนในโรงเรียนเอกชน สัดส่วนการ

เข้าเรียนระดับประถมศึกษาในภาคเอกชนคิดเป็นอย่างน้อยสอง

เท่าในหลายภูมิภาค คือ รัฐอาหรับ ยุโรปกลางและตะวันออก 

รวมทั้งอนุภูมิภาคซาฮารา

โรงเรียนชุมชนมักจะปรับตัวได้ดีกว่า ใช้จ่ายอย่างมี

ประสิทธิภาพมากกว่า มุ่งเน้นไปที่ผู้เรียน และตอบปัญหาความ

ต้องการของท้องถิ่นได้มากกว่าโรงเรียนของรัฐ ชุมชนหลายแห่ง

จัดการศึกษาภายในพื้นที่ที่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาล 

อาทิ ในประเทศกานา แทนซาเนีย และแซมเบีย

ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนรู้อย่างเร่งรัด

ที่ยืดหยุ่นได้เพื่อเป็นสะพานไปสู่การศึกษาในโรงเรียน หรือ

ส�าหรับเด็กเล็กที่พลาดไม่ได้เข้าเรียน ในบังกลาเทศมีองค์กร

พัฒนาเอกชนขนาดใหญ่ชื่อว่า คณะกรรมการช่วยเหลือฟื้นฟู

แห่งบังกลาเทศ (Bangladesh Rehabilitation Assistance 

Committee: BRAC) บริหารจัดการสถานศึกษานอกโรงเรียน

เป็นพันๆ แห่ง 

โรงเรียนสอนศาสนาเป็นทางออกให้ผู้ปกครองจ�านวนมาก ใน

อัฟกานิสถาน บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และปากีสถาน โรงเรียน

สอนศาสนาอิสลามที่เรียกว่า madrasas มีบทบาทส�าคัญมา

ยาวนานในการจัดการศึกษาเพื่อกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ส่วนเครือข่าย

เยซูอิต เฟ วาย อะเลเกรีย ในละตินอเมริกา ก็ได้เพิ่มจ�านวนการ

เข้าเรียนของเด็กราว 1 ล้านคนใน 17 ประเทศ

โรงเรียนระดบั
ประถมศกึษา
ของเอกชน
เพิม่จ�ำนวน
ขึน้อย่างน้อย
สองเท่าใน
หลายประเทศ
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กำรเข้ำถึงชนกลุ่มน้อยคือหัวใจส�ำหรับกำรประถม
ศึกษาถ้วนหน้า

ความก้าวหน้าจากการออกกฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องได้

เพิ่มจ�านวนเด็กในโรงเรียนประถมศึกษาส�าหรับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

หลายกลุ่ม อย่างไรก็ตาม กลุ่มผู้ด้อยโอกาสก็ยังต้องพบเจอ

อุปสรรคด้านการศึกษาที่เชื่อมโยงกับความยากจน เพศสภาพ 

วรรณะ ภูมิหลังทางภาษาและชาติพันธุ์ เชื้อชาติ ความพิการ 

การด�ารงชีพและที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ต่อไปดังเดิม เด็กด้อย

โอกาสมักต้องเผชิญกับสภาวะขาดโอกาสแบบซ�้าซ้อนซึ่งท�าให้

ปัญหาหนักหนายิ่งขึ้น

ชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์และภาษา

ในหลายประเทศยังมีช่องว่างท่ีกว้างอยูใ่นเร่ืองการเข้าเรียนและ

การส�าเร็จการศึกษาระหว่างประชากรส่วนใหญ่ของชาตท่ีิมักจะ

พดูภาษาหลกั กับชนกลุ่มน้อยทีพ่ดูภาษาอืน่ๆ ในบรบิทของบาง

ประเทศ เชือ่ว่าการสอนภาษาแม่ควบคู่กับการสอนแบบสองภาษา

จะช่วยกระตุน้ให้ชนกลุ่มน้อยทางชาตพินัธุภ์าษาเข้าถงึการศกึษา

ได้มากขึน้ ทว่าปัญหาใหญ่ๆ ในเรือ่งคุณภาพของการจดัการศกึษา

โดยใช้ภาษาท่ีแตกต่างกันเหล่านีก็้ยังต้องได้รับการแก้ไขต่อไป

เด็กที่ต้องท�างานด้วยขณะเรียน

แรงงานเด็กส่งผลต่อการเข้าเรียนและผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

การจัดการศึกษาและการบังคับใช้กฎหมายด้านการศึกษาช่วย

ลดจ�านวนแรงงานเด็ก ทั้งยังช่วยพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 

และลดความยากจน จ�านวนเด็กที่มีอายุระหว่าง 5-11 ขวบใน

ภาคแรงงานลดลงจาก 139 ล้านคนในปี 2000 เหลือ 73 ล้านคน 

ในปี 2012 หลายประเทศพบว่า เด็กนักเรียนที่ท�างานในช่วง 

อายุ 13 ปีเรียนช้ากว่าเพื่อนในระดับชั้นเดียวกันที่ไม่ได้ท�างาน

ชุมชนเร่ร่อน

กลุ่มประชากรเร่ร่อนทั่วโลกยังคงเป็นกลุ่มด้อยโอกาสทางการ

ศึกษามากที่สุด นับตั้งแต่ปี 2000 เริ่มมีแผนการศึกษาที่เจาะจง

เฉพาะกลุ่มชนเร่ร่อนที่กระจัดกระจายอยู่ในเอธิโอเปีย ไนจีเรีย 

ซูดาน และแทนซาเนีย แต่ก็อาจไม่ได้ช่วยเพิ่มในส่วนของอัตรา

การเข้าเรียน ทั้งนี้เพราะการเรียนรู้ทางไกลแบบเปิดซึ่งเป็นรูป

แบบการศึกษาที่เป็นประโยชน์และมีศักยภาพส�าหรับชุมชน

เร่ร่อน ยังคงอยู่ในวงแคบ

C
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เด็กนักเรียนที่
ท�ำงำนไปด้วย 
จะเรียนล้าหลัง
กว่าเพื่อนของ
พวกเขาใน 
หลาย ๆ  ประเทศ
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เด็กที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์

นับตั้งแต่ปฏิญญาดาการ์เป็นต้นมา การขยายตัวในด้านการ

จัดหาเงินทุน นโยบาย และการให้บริการสนับสนุนต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับเด็กซึ่งได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อเอชไอวีและ

โรคเอดส์ มุ่งเน้นที่การดูแล บ�าบัดรักษา และสวัสดิการสังคม  

แต่ด้านการศึกษายังไม่ได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญเป็น 

อันดับต้นๆ นโยบายแรกๆ ที่พยายามแก้ปัญหาการเข้าถึงการ

ศึกษาส�าหรับเด็กก�าพร้าและด้อยโอกาสกลุ่มนี้มีขึ้นราวๆ กลาง

ทศวรรษ 2000 นับแต่นั้น หลายประเทศแถบอนุภูมิภาคซาฮารา

ของแอฟริกา รวมทั้งเอเชียใต้และตะวันตก ก็ได้จัดท�าแผนปฏิบัติ

การแห่งชาติส�าหรับเด็กเหล่านี้

เด็กในชุมชนแออัด

ในปี 2000 รัฐบาลส่วนใหญ่ยังไม่มีการตัดสินใจอย่างแน่ชัดใน

เรื่องการจัดการศึกษาให้เด็กในชุมชนแออัด ทว่าเมื่อเกิดการย้าย

ถิ่นขนานใหญ่จากพื้นที่ชนบท ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้อาศัยใน

สลัมก็ได้กลายมาเป็นประเด็นส�าคัญนับแต่นั้น เมื่อไม่มีนโยบาย

และการวางแผนของภาครัฐที่เหมาะสม องค์กรพัฒนาเอกชน

และภาคเอกชนจึงเข้ามามีบทบาทส�าคัญ มีโรงเรียนเอกชน 

ค่าเทอมถูกแพร่กระจายอยู่ตามชุมชนแออัดในหลายประเทศ 

รวมทั้งอินเดีย เคนยา และไนจีเรีย

เด็กพิการ

คาดว่ามีเด็กราว 93-150 ล้านคนที่อยู่ในสภาพพิการ ซึ่งมีความ

เสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะถูกกันออกจากระบบการศึกษา ในประเทศ 

ก�าลังพัฒนา ความพิการมีแนวโน้มที่จะเชื่อมโยงกับความยากจน

และเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงการศึกษามากเสียยิ่งกว่าเรื่อง

สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม การอยู่ในพื้นที่ชนบท หรือ 

เพศสภาพเสียอีก โดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กผู้หญิงที่พิการก็จะตก

อยู่ในสถานะที่แย่ยิ่งกว่าคนด้อยโอกาส การเข้าถึงการศึกษาของ

เด็กพิการมักถูกจ�ากัดด้วยสาเหตุเหล่านี้คือ การขาดความเข้าใจ

ในลักษณะของความพิการและความต้องการของเด็กพิการที่

แตกต่างกัน การขาดการฝึกอบรมครูและสิ่งอ�านวยความสะดวก

ทางกายภาพ รวมถึงเจตคติในการเลือกปฏิบัติต่อความพิการ

และความแตกต่างของคนพิการ

หลายประเทศได้เริ่มรวมเด็กพิการเข้าไว้ในระบบการศึกษาปกติ 

แม้ว่าบางประเทศยังเห็นควรให้แยกออกจากเด็กปกติก็ตาม  

ในทางปฏิบัติ ประเทศส่วนใหญ่มีนโยบายผสมผสานและก�าลัง

ปรับปรุงแนวปฏิบัติให้เป็นไปในรูปแบบเรียนร่วมกันมากขึ้น 

แนวทางที่ดึงชุมชน ผู้ปกครองและตัวเด็กเองเข้าไปมีส่วนร่วม

จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน รวมทั้งเอื้อต่อการ

สร้างเอกภาพให้กับเด็กทุกกลุ่ม

กำรศึกษำในสภำวะฉุกเฉินอันสลับซับซ้อนเป็น
ปัญหาที่มีพลวัต

การศึกษาในสภาวะฉุกเฉินอันสลับซับซ้อน – เช่น ภาวะสงคราม 

ความแตกแยกในหมู่พลเมือง และขบวนการเคลื่อนไหวกลุ่ม

ใหญ่ๆ  – เป็นปัญหาที่มีพลวัตและร้ายแรง สถานการณ์ฉุกเฉิน

สามารถน�าไปสู่การโจมตีโรงเรียนบ่อยครั้ง หรือความรุนแรง 

ทางเพศ ซึ่งยิ่งท�าให้สถานการณ์ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเลวร้าย

ยิ่งขึ้นไปกว่าเดิม ทั้งเด็กชายและเด็กหญิงมีความเสี่ยงที่จะถูก

บังคับให้ใช้แรงงาน บางครั้งถึงขนาดถูกจับตัวไปจากชั้นเรียน

เพื่อน�าไปเป็นทหารแนวหน้า สายลับ คนวางระเบิดพลีชีพหรือ

ทาสทางเพศ โดยเฉพาะเด็กสาวยิ่งมีโอกาสเสี่ยงมากที่จะถูก

ท�าร้ายท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้ง

นับตั้งแต่ปี 2000 เครือข่ายระหว่างหน่วยงานนานาชาติว่าด้วย

การศึกษาในสภาวะฉุกเฉินเติบโตขยายเป็นเครือข่ายที่กว้าง

ขวางในระดับองค์กรและปัจเจกบุคคลในกว่า 170 ประเทศ การ

สร้างมาตรฐานขั้นต�่าส�าหรับการศึกษาในสภาวะฉุกเฉินในปี 

2003 ถือเป็นขั้นตอนที่ส�าคัญ ขั้นตอนถัดมาคือข้อผูกพันทาง 

การเงินที่มากขึ้นเพื่อช่วยเหลือรัฐที่อยู่ในสภาวะเปราะบางโดย

พันธมิตรระดับโลกเพื่อการศึกษา แม้จะมีความก้าวหน้าดังกล่าว 

แต่การขาดเงินทุนส�าหรับการศึกษาภายใต้งบประมาณความ

ช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมยังคงเป็นปัญหาที่หนักหนา

สถำนกำรณ์
ควำมขดัแย้งยงั
คงเป็นอปุสรรค
ด้านการศกึษาที่
หนกัหนาสาหัส
ส�ำหรับคน
จ�ำนวนมำก



   24

บ ท ส รุ ป รายงานการติดตามผลทั่วโลก เรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) 2015
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*จากขอมูล 75 ประเทศ
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นับตั้งแตป 2000 
ชองวางระหวางคนรวย
กับคนจนที่มีโอกาสเรียน
ตอระดับมัธยมปลาย
แทบจะไมเปลี่ยนแปลง

การขาด
ความชัดเจน
ในทักษะ
แตละประเภท

จำนวน
ไมลดลง

ปญหาเรื้อรัง
ที่ตองการโอกาส
ที่เปดกวาง
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หางไกลเปาหมายมาก หางไกลเปาหมาย ใกลถึงเปาหมาย ถึงเปาหมายแลว

การไดเขาเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน/ตอนปลาย ฐานะทางการเงิน ภูมิลำเนา

โรงเรียนระดับมัธยมตน

อัตราการเขาเรียน
โดยรวมเพิ่มขึ้น

จำนวนเยาวชนที่ไมได
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มีไมกี่ประเทศที่ลดความ
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หลายประเทศระงับการสอบ
ที่แขงขันกันอยางสูง
เพื่อเขาเรียนในระดับนี้
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สร้างหลักประกนัเพือ่ตอบสนองความต้องการด้านการเรียนรู้ของหนุม่สาวและผูใ้หญ่ทุกคนผ่านการเข้าถงึ 
อย่างเท่าเทียมกันในหลักสตูรปลูกฝังทักษะในการดำารงชพีและการเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม

เป้าหมายท่ี 3 ของการศึกษาเพือ่ปวงชนไม่เพยีงแต่เน้นการศกึษา

ในระบบโรงเรียนเท่านัน้ แต่ยงัเน้นประสบการณ์นอกโรงเรยีนด้วย 

เช่น การฝึกงานโดยปฏิบัตงิานจริงและโอกาสอืน่ๆ ในช่วงชวิีต

การเรียน จดุเน้นทีก่ว้างมากของเป้าหมายท่ี 3 ส่งผลให้ขาดความ

กระจ่าง: ขาดเป้าหมายท่ีชดัเจน วัดผลได้ และอ้างถงึผลสมัฤทธิ์

คือทกัษะการใช้ชวีติ ท่ีสามารถท�าความเข้าใจได้หลายทาง 

รายงานการติดตามผลทั่วโลก ประจ�าปี 2015 มุ่งเน้นไปที่ทักษะ 

3 ประเภทคือ 1) ทักษะพื้นฐานซึ่งจ�าเป็นต่อการท�างานหรือ

การฝึกอบรมต่อ 2) ทักษะที่สามารถปรับใช้ตามสภาวะต่างๆ 

ได้ซึ่งหมายรวมถึงงานที่เกี่ยวข้อง และ 3) ทักษะด้านเทคนิค

และอาชีพซึ่งเป็นความรู้เฉพาะทางที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการ

ท�างานโดยเฉพาะ 

ตวับ่งชีส้�าคัญทีสุ่ดของความก้าวหน้าเก่ียวกับโอกาสการเรียนรู้

ทักษะพืน้ฐานคือการได้เข้าเรียนในระดับมัธยมศกึษา แม้จะมีความ

ก้าวหน้าอย่างมากในการขยายการเข้าถงึระดับชัน้มัธยมต้น หรือ

แม้แต่ระดับมัธยมปลาย แต่ความเหล่ือมล�า้ท่ีสมัพนัธ์กับรายได้

และภมิูล�าเนาก็ยังคงอยู่ เด็กจ�านวนมากโดยเฉพาะจากครอบครัว

ยากจนมักต้องไปท�างาน ท�าให้ส่งผลกระทบต่อการไปเข้าเรียน 

การออกกลางคัน และผลสัมฤทธิใ์นระดับมัธยมศึกษา สถานะทาง

กฎหมายทีไ่ม่ม่ันคงของเด็กอพยพจ�านวนมากท�าให้พวกเขาเส่ียง

ทีจ่ะเป็นกลุ่มทีด้่อยโอกาสมากยิง่ขึน้ หากรัฐไม่สามารถสร้าง 

หลักประกันในการเข้าถงึโรงเรยีนมัธยมให้เด็กได้ทุกคน

ทักษะพื้นฐำน: จ�ำนวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษำ
เพิ่มมากขึ้น

ทักษะพื้นฐานครอบคลุมทักษะการรู้หนังสือและการคิดค�านวณ

ที่จ�าเป็นส�าหรับการได้งานที่สุจริตและได้รับค่าจ้างเพียงพอ

ต่อความต้องการในชีวิตประจ�าวัน ทักษะพื้นฐานที่สอนใน

โรงเรียนมัธยมยังส�าคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าทางวิชาชีพ ความ

เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น และเป็นหนทางเลือกที่ปลอดภัย

ในเรื่องสุขภาวะส่วนบุคคล จ�านวนนักเรียนที่ได้เข้าเรียนระดับ

มัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนับตั้งแต่ปี 1999 จนกระทั่ง

มีนักเรียนได้เข้าเรียนถึง 551 ล้านคนในปี 2012 อัตราการเข้า

เรียนโดยรวม (GER) ของชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มขึ้นทั้งในประเทศ

รายได้ต�่า (จาก 29% เพิ่มเป็น 44%) และรายได้ปานกลาง  

(จาก 56% เป็น 74%) 

การยกเว้นค่าเล่าเรียนมีส่วนท�าให้การเข้าเรียนระดับมัธยมเพิ่ม

มากขึ้น 94 ใน 107 ประเทศในกลุ่มรายได้ต�่าและปานกลางที่มี

ข้อมูล มีกฎหมายให้เรียนระดับมัธยมศึกษาโดยไม่ต้องเสียค่าเล่า

เรียน อัตราที่เพิ่มขึ้นของการเรียนจบชั้นประถมศึกษาในหลาย

ตำรำง 6: สดัส่วนของเยำวชนในโรงเรียนเพิม่ขึน้ร้อยละ 12 ในช่วงแผนปฏบิติักำรดำกำร์ 
อัตราการเข้าเรยีนสทุธิโดยรวมในระดบัมธัยมต้น เทียบเกณฑ์ของโลกและภมูภิาค ช่วงปี 1999-2012 และปี 2015 (คาดคะเน)

อนุภูมิภาคซาฮารา70
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ประเทศมีส่วนสนับสนุนการขยายฐานให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อให้

เด็กๆ มีสิทธิที่จะได้เรียนต่อ 

ความต้องการและความสนใจในการเลือกเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษาเอกชนเพิ่มมากขึ้น ระหว่างช่วงปี 1999-2012  

ร้อยละของการเข้าเรียนในสถานศึกษาเอกชนระดับมัธยมศึกษา

เพิ่มขึ้นจาก 15% เป็น 17% ในประเทศก�าลังพัฒนา แต่ที่เพิ่ม

อย่างโดดเด่นคือที่รัฐอาหรับและเอเชียตะวันออก

ควำมเหลื่อมล�้ำในระดับมัธยมศึกษำยังคงอยู่

การด�าเนินงานสู่เป้าหมายการมัธยมศึกษาถ้วนหน้าก้าวหน้า

ในแบบค่อยเป็นค่อยไป กลุ่มที่ได้เปรียบมักเข้าถึงก่อน ถัดมา

จึงเป็นกลุ่มด้อยโอกาส คนยากจน และผู้ที่อาศัยอยู่ในชนบท 

โอกาสเข้าถึงระดับมัธยมต้นที่ไม่เท่าเทียมหมายความว่าการ

ศึกษาระดับมัธยมปลายย่อมกลายเป็นแหล่งที่มาของความ 

ไม่เท่าเทียมกันโดยปริยาย เราจะพบรูปแบบนี้ได้แม้แต่ใน

ประเทศที่บอกว่าจะให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กโดยไม่ค�านึง

ว่ารวยหรือจน

แม้ว่าจ�านวนเด็กที่ได้เข้าโรงเรียนจะเพิ่มขึ้น แต่สัดส่วนของ

เยาวชนระดับมัธยมจ�านวนมากในประเทศส่วนใหญ่ยังคงต้อง

ออกจากโรงเรียนไปท�างาน บางคนลาออกจากโรงเรียนไปเลย 

ขณะที่บางคนก็เรียนไปด้วยท�างานไปด้วย นักเรียนที่ท�างานไป

ด้วยท�าให้เรียนรู้ทักษะพื้นฐานล่าช้ากว่าเพื่อนๆ ดูเหมือนว่าการ

ประเมินร้อยละของนักเรียนที่ท�างานไปด้วยขณะเรียนจะต�่ากว่า

ความเป็นจริง ทั้งนี้เพราะพ่อแม่อาจลังเลที่จะบอกผู้สัมภาษณ์ว่า

ให้ลูกไปท�างาน

ความจ�าเป็นต้องปลูกฝังทักษะให้แก่เยาวชนผู้อพยพได้กลาย

มาเป็นปัญหาเร่งด่วนส�าหรับทุกภูมิภาคและมีความจ�าเป็นต้อง

ตั้งงบเพิ่มเพื่อการนี้ การส�ารวจนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐานใน 

14 ประเทศที่พัฒนาแล้วและ 14 ประเทศที่ก�าลังพัฒนา พบว่า 

40% ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว และมากกว่า 50% ของกลุ่ม

ประเทศที่ก�าลังพัฒนา ไม่ยินยอมให้เด็กที่มีสถานะทางกฎหมาย

ต่างจากเด็กทั่วไปเข้าโรงเรียน นโยบายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาก็เป็นเรื่องส�าคัญส�าหรับการศึกษาของเยาวชนผู้อพยพ 

และผูกพันถึงอนาคตในตลาดแรงงานของพวกเขา

การศึกษาทางเลือกมีความจ�าเป็นส�าหรับเยาวชนและ
ผู้ใหญ่ที่ไม่มีโอกาสได้เรียนในโรงเรียน

นอกจากการขยายการจัดการศึกษาในระบบ หลายประเทศก ็

มุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของเยาวชนที่

ออกจากโรงเรียนและผู้ใหญ่ที่โดนตัดโอกาสเล่าเรียนเมื่อครั้งยัง

เด็กด้วยเช่นกัน ตัวอย่างของการศึกษาทางเลือก หรือ ‘โอกาส

ครั้งที่สอง’ และโครงการการศึกษานอกโรงเรียน มีดังต่อไปนี้

ในบังกลาเทศ โครงการของคณะกรรมการช่วยเหลือฟื้นฟูแห่ง

บังกลาเทศมีจุดมุ่งหมายที่จะน�าเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือให้เข้า

เรียนในระบบประถมศึกษา และเตรียมความพร้อมสู่ระดับมัธยม

ต่อไป กว่า 97% ของเด็กในโครงการนี้ที่เรียนจบชั้นประถมได้

เรียนต่อระดับมัธยมในระบบ

ในอนิเดีย สถาบันแห่งชาตว่ิาด้วยการศึกษาระบบเปิด ได้เสนอ 

‘หลกัสูตรการศกึษาข้ันพืน้ฐานระบบเปิด’ ส�าหรบัผูมี้อาย ุ14 ปีขึน้

ไป นอกจากนีผู้เ้รยีนยงัมีโอกาสได้เข้าเรียนหลกัสูตรอาชวีศกึษา

และหลักสตูรการเพิม่คุณค่าชวีติ ในปี 2011 มีนกัเรียนรวมจ�านวน 

2.2 ล้านคนทีไ่ด้รบัประโยชน์จากหลักสูตรดังกล่าว

ในประเทศไทย มีแผนปฏิบัตกิารระดับชาตทิีห่ลอมรวมเป้าหมาย

ที ่3 และ 4 ของ EFA ซึง่มุ่งเน้นการรูห้นงัสือและการศกึษาต่อ

เนือ่งส�าหรับผูใ้หญ่ทุกคน แผนนีช่้วยสร้างทางเลือกให้ประชากรที่

ด้อยโอกาสหลากหลายกลุ่ม ซึง่รวมนกัโทษผูต้้องขงัและเด็กเร่ร่อน

ทักษะที่จ�ำเป็นต่อกำรท�ำงำน: ควำมรู้ควำมสำมำรถ
ที่ช่วยสร้ำงควำมก้ำวหน้ำในสังคม

นอกเหนือจากการให้ค�ามั่นในเป้าหมายที่ 3 ว่าจะสร้าง 

หลักประกันให้เยาวชนและผู้ใหญ่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันด้าน

ทักษะการเรียนรู้และทักษะการด�ารงชีพแล้ว กรอบแผนปฏิบัติ

การดาการ์ยังระบุว่า ‘เยาวชนและผู้ใหญ่ทุกคนต้องได้รับโอกาส

ที่จะได้รับความรู้และการพัฒนาเรื่องค่านิยม เจตคติและทักษะ 

ซึ่งจะช่วยพัฒนาขีดความสามารถในการท�างาน การมีส่วนร่วม

อย่างเต็มที่ในสังคม การดูแลจัดการชีวิตตนเอง และการเรียนรู้

อย่างต่อเนื่อง’ การติดตามผลตามเป้าหมายที่กว้างเช่นนี้จ�าเป็น

ต้องมีข้อมูลในเรื่องค่านิยม เจตคติ และทักษะนอกห้องเรียน 

ซึ่งไม่เคยมีผลการประเมินในระดับนานาชาติและก็ไม่มีผลการ

รายงานในระบบการศึกษาระดับชาติเช่นกัน

รายงานการติดตามผลทั่วโลกเรื่อง EFA ปี 2015 สร้างความ

กระจ่างเกี่ยวกับทักษะการด�ารงชีพ 2 ลักษณะ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

ด้านสุขภาพอันได้แก่ความรู้เรื่องเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ และ

ด้านสังคมอันได้แก่เจตคติในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

มีความรู้เกี่ยวกับเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์เพิ่มขึ้น แต่ยัง

ห่างไกลจากการรู้โดยถ้วนหน้า: ผลการส�ารวจล่าสุดพบว่า 

มีพัฒนาการด้านความรู้เรื่องเชื้อเอชไอวีและโรคเอดส์ จาก 

เด็กหนุ่มใน 9 ประเทศและหญิงสาวใน 13 ประเทศ บรรดา

ประเทศที่มีพัฒนาการก้าวหน้ามากที่สุดดูเหมือนจะเป็นประเทศ

ที่มีการแพร่ของเชื้อเอชไอวีมากที่สุด ทั้งนี้เพราะโรงเรียนใน

ประเทศเหล่านี้มักจะให้การศึกษาเรื่องเชื้อเอชไอวีอย่างจริงจัง

มากกว่า และทักษะการด�ารงชีวิตก็มีบทบาทส�าคัญเช่นกัน

เจตคติในเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสภาพยังไม่ได้รับ

การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง: เป็นเวลากว่า 20 ปีที่มีการส�ารวจ

ค่านิยมทั่วโลก โดยถามผู้ตอบแบบสอบถามว่าพวกเขาเห็นด้วย

หรือไม่ ว่าการเรียนระดับอุดมศึกษามีความส�าคัญส�าหรับผู้ชาย

มากกว่าผู้หญิง และ 2-3 ปีที่ผ่านมาในบางประเทศ (เช่น ยูเครน

และโมร็อกโก) ผู้ตอบแบบสอบถามมีแนวโน้มที่จะไม่เห็นด้วยใน

เรื่องดังกล่าว และเปิดเผยให้เห็นเจตคติที่ดีต่อการที่ 
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ผู้หญิงจะได้รับการศึกษาสูงขึ้น ทว่าในบางประเทศก็ไม่มีความ

เปลี่ยนแปลงด้านเจตคติ ส่วนในบางประเทศ (อาทิ คีร์กีซสถาน

และปากีสถาน) ผู้ตอบแบบสอบถามมีเจตคติต่อความเท่าเทียม

ทางเพศสภาพแย่ลง

ทักษะด้ำนเทคนิคและอำชีพ: มีกำรปรับแปลง
แนวทำงปฏิบัติ

ทักษะด้านเทคนิคและอาชีพสามารถเรียนรู้ผ่านการเรียนระดับ

มัธยมศึกษา เทคนิคและอาชีวศึกษาในระบบ หรือผ่านการฝึก

อบรมขณะท�างาน รวมถึงการเป็นลูกมือฝึกหัดแบบดั้งเดิม และ

การฝึกอบรมจากสหกรณ์การเกษตร ข้อมูลจาก 28 ประเทศที่

แสดงให้เห็นอัตราร้อยละของนักเรียนในสายอาชีพเปรียบเทียบ

กับสายสามัญที่ลงทะเบียนเรียนระดับมัธยมโดยรวม พบว่าจาก

จ�านวนทั้งหมดมี 12 ประเทศที่มีสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพเพิ่มขึ้น 

อีก 16 ประเทศที่เหลือสัดส่วนกลับลดลง

ในปี 2000 มีน้อยคนในเวทีการประชมุศึกษาโลกทีด่าการ์ซึง่

สนบัสนนุเร่ืองทักษะด้านเทคนคิและอาชพี จงึเป็นผลให้นยิาม

ของเป้าหมายท่ี 3 ไม่มีความชดัเจน อย่างไรก็ตามมีการให้ความ

สนใจมากขึน้เกีย่วกับการศกึษาสายเทคนคิและอาชพี รวมถงึการ

ฝึกอบรม (TVET) ในปีท่ีผ่านๆ มา โดยเฉพาะสหภาพยโุรปและ

สมาชกิองค์การเพือ่ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพฒันา 

(OECD) อกีเหตผุลหนึง่ท่ีให้ความส�าคญักับเร่ืองนีเ้พราะมี 

การให้นยิามค�าว่าทกัษะกว้างไกลไปกว่าด้านวิถชีวีติ ปัจจบัุนนี้  

ผูส้นบัสนนุส่วนใหญ่เหน็ว่าการอบรมปลกูฝังทักษะไม่ควรแยก 

ออกจากการศกึษาสายสามัญ หากแต่ควรบูรณาการทกัษะพืน้ฐาน

กับทกัษะทีจ่�าเป็นเข้าด้วยกันจนกลายเป็นทักษะในการท�างาน 

การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาผู้ใหญ่:  
4 ตัวอย่างที่แตกต่างกัน 

หากไม่จดัร่างงานสร้างโอกาสทางการศกึษาส�าหรับผูใ้หญ่ด้วย

ความระมัดระวงั ก็มีแนวโน้มว่าผูท่ี้จะได้รับประโยชน์ไปเตม็ๆ ก็คือ

ผูท่ี้ได้รับประโยชน์มาแล้วจากการศึกษาในระบบ เม่ือไม่ก่ีปีมานี ้มี 

4 ประเทศทีพ่ยายามแก้ปัญหาความไม่เท่าเทียมเร่ืองโอกาสในการ

เข้ารับการศกึษาของผูใ้หญ่ โดยมีผลลพัธ์ทีแ่ตกต่างกันดังนี:้

ในบราซิล หลักสูตรการเรียนรู้ด้านทักษะของเยาวชนและผู้ใหญ่

มุ่งเป้าไปที่บุคคลผู้มีอายุ 15 ปีขึ้นไปที่ไม่จบการศึกษาในระบบ 

โดยในปี 2012 มีนักเรียนมาลงทะเบียนเรียนมากกว่า 3 ล้านคน 

ซึ่งรวมผู้อพยพ คนงานในชนบท และคนที่มีภูมิหลังยากจนหรือ

อยู่ในครอบครัวชนชั้นแรงงาน ถึงกระนั้นก็ดี คุณภาพการศึกษา

ยังคงด้อยอยู่และมีอัตราการออกกลางคันสูง

ในปี 2006 นอร์เวย์ส่งเสริมโครงการความคิดริเริ่มหลักโดยให้งบ

นายจ้าง จัดหลักสูตรส�าหรับพนักงานที่มีทักษะทั่วไปในระดับต�่า 

เพื่อปลูกฝังทักษะการอ่านออกเขียนได้ การค�านวณ ไอซีที  

และการสื่อสารด้วยวาจา ระบบการศึกษาผู้ใหญ่ในประเทศมี

ความหลากหลาย หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนประกอบด้วย 

‘โรงเรียนมัธยมปลายชาวบ้าน’ สมาคมเพื่อการศึกษา ศูนย์ฝึก

อบรมด้านภาษาเพื่อผู้อพยพ และการศึกษาทางไกล

ในปี 2007 เกาหลีใต้มีการทบทวนเรื่องการประสานงาน การ

พัฒนา และการด�าเนินงานด้านการศึกษาผู้ใหญ่ มีการออกแบบ

กิจกรรมจ�านวนมากขึ้นมาใหม่เพื่อระดมพลผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ 

โครงการรณรงค์เพื่อคัดเลือกและพัฒนาเมืองต่างๆ ให้เป็นเมือง

แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต อัตราการเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นจาก

ประมาณ 26% ในปี 2008 เป็น 36% ในปี 2012 ทั้งนี้รัฐยังได้

จัดท�าโครงการความคิดริเริ่มอีก 4 โครงการเพื่อส่งเสริมทักษะใน

การท�างานให้ลูกจ้างในบริษัทขนาดกลางและขนาดย่อม

ที่เวียดนามในปี 2005 การศึกษานอกโรงเรียนส�าหรับผู้ใหญ่และ

การอบรมการอ่านออกเขียนได้ให้ผู้ใหญ่ คือหนึ่งในองค์ประกอบ

หลักๆ ของระบบการศึกษาโดยรวม ทั้งนี้เกือบ 10 ล้านคนเข้ามา

เรียนในหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษานอกโรงเรียนใน

ปี 2008 เมื่อเทียบกับจ�านวนมากกว่าครึ่งล้านในปี 1999 

หลำยๆ ประเทศก�ำลังใช้มำตรกำรวัดทักษะ 
“อ่อน” และ “แข็ง” โดยตรง 

ทักษะทางสงัคมและอารมณ์ (‘อ่อน’) สามารถเรยีนรูไ้ด้ผ่าน

ประสบการณ์เชงิบวกในโรงเรียน และอาจจะมีความส�าคญัพอๆ 

กับทกัษะทางสตปัิญญา (‘แข็ง’) หากคุณก�าลงัมองหางานในตลาด

แรงงาน มี 2 ตวัอย่างของมาตรการวัดทกัษะแขง็และอ่อนโดยตรง 

คือ มาตรการของ OECD ว่าด้วยการประเมินสมรรถนะผูใ้หญ่

ระดับนานาชาต ิ(PIAAC) และงานศึกษาวจิยัของธนาคารโลก

ว่าด้วยทักษะต่อเนือ่งสูก่ารจ้างงานและประสทิธภิาพในการผลิต 

(STEP) ผลการศกึษาดังกล่าวสามารถตอบค�าถามส�าคญัท่ีว่าการ

ศกึษาต่างประเภทช่วยปลูกฝังทักษะและการเรียนรู้แตกต่างกนั

อย่างไร และทกัษะเหล่านีช่้วยส่งเสริมโอกาสในการจ้างงานและ

การมีส่วนร่วมในฐานะพลเมืองของปัจเจกชนได้อย่างไร

PIAAC ประเมินทักษะการอ่านออกเขียนได้และการค�านวณของ

ผู้ใหญ่ รวมทั้งความสามารถในการแก้ปัญหาในภาวะที่แวดล้อม

ไปด้วยเทคโนโลยี จากหลักฐานแสดงให้เห็นว่า แม้จะออกจาก

โรงเรียนมาแล้ว แต่ปัจเจกบุคคลก็สามารถเรียนรู้ทักษะดังกล่าว

ได้ และก็อาจสูญเสียมันไปได้เช่นกันหากไม่ได้ใช้ทักษะนั้นอย่าง

สม�่าเสมอ นอกจากนี้ยังบ่งบอกว่า ผู้ที่เข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพ

มีระดับทักษะที่ต�่ากว่าผู้ที่เรียนในสายสามัญ

STEP อิงข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างครัวเรือนและบริษัทในพื้นที่เขต

เมืองส่วนใหญ่ของประเทศกลุ่มรายได้ปานกลาง โดยได้ท�าการ

ส�ารวจประสิทธิภาพในการอ่าน และทักษะงานเฉพาะ รวมทั้ง

การค�านวณและการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องใช้ทั้งภายในและ

ภายนอกที่ท�างาน โดยทั่วไป STEP ช่วยยืนยันคุณค่าของทักษะ

ทางสังคมและอารมณ์ และเมื่อเจาะเฉพาะลงไปก็พบว่า “การเปิด

กว้าง” ช่วยเพิ่มรายได้ ไม่ว่าคุณจะเรียนจบมาระดับไหนก็ตาม

ในปี 2008 
ผูใ้หญ่เกอืบ 
10 ล้ำนคนเข้ำ
มามส่ีวนร่วม
ในหลักสตูร
การศกึษาของ
เวยีดนาม
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รูหนังสือ
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สามารถพัฒนาระดับการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ 50% ภายในปี 2015 โดยเฉพาะผู้หญิง รวมทั้งการเข้าถึงการศึกษาขั้น 
พื้นฐานและการศึกษาต่อเนื่องของผู้ใหญ่ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

เราต้องยอมรับว่ามีการพัฒนาในเชิงบวกมากมายเกี่ยวกับแนว

ปฏิบัติเพื่อการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ตั้งแต่ปี 2000 โดยมีแนวโน้ม

ชัดเจนมุ่งสู่การวัดทักษะการรู้หนังสือแบบอัตราส่วน ซึ่งตรงข้าม

กับวิธีวัดที่มองว่าผู้ใหญ่มี 2 กลุ่มคือ กลุ่มรู้หนังสือ กับกลุ่มไม่รู้

หนังสือ ซึ่งส่งอิทธิพลต่อการก�าหนดนโยบายและแผนพัฒนา

ในหลายๆ ประเทศ แต่มีเพียงไม่กี่ประเทศที่สามารถบรรลุเป้า

หมายการรู้หนังสือของ EFA ซึ่งมุ่งลดอัตราการไม่รู้หนังสือของ

ผู้ใหญ่ในปี 2000 ให้เหลือครึ่งหนึ่งภายในปี 2015

งานสู่เป้าหมายที่ 4 มีความคืบหน้าช้ากว่าเป้าหมายอื่นๆ ผู้ใหญ่

เกือบ 781 ล้านคนยังขาดทักษะการอ่านออกเขียนได้ การลด

อัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ได้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะมีกลุ่ม 

หนุ่มสาวที่มีการศึกษาก้าวเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ มิใช่เป็นเพราะการ

พัฒนากลุ่มผู้ใหญ่ที่ผ่านช่วงวัยเรียนมาแล้วโดยตรง

ประเทศส่วนใหญ่ยังคงห่ำงไกลจำกเป้ำหมำย 4

การติดตามผลการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่จ�าเป็นต้องมีข้อมูลอย่าง

ต่อเนื่องเพื่อช่วยในการเปรียบเทียบ แต่เนื่องจากค�าจ�ากัดความ

เรื่องการไม่รู้หนังสือได้วิวัฒนาการเปลี่ยนไปตั้งแต่ปี 2000  

ดังนั้นการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลการติดตามผลดังกล่าวจึงเป็น

ปัญหาท้าทาย เมื่อพิจารณาประเทศที่มีอัตราการรู้หนังสือต�่ากว่า 

95% ในช่วงปี 1995-2004 และมีข้อมูลที่อิงการประเมินตนเอง

อย่างต่อเนื่อง คาดว่าจะมีเพียง 17 ใน 73 ประเทศที่จะสามารถ

ลดอัตราการไม่รู้หนังสือของผู้ใหญ่ลงได้ครึ่งหนึ่งเป็นอย่างน้อย

ภายในปี 2015 กลุ่มประเทศยากจนยังคงอยู่ห่างไกลที่สุดจาก

การบรรลุเป้าหมายเหมือนเดิม

การวิเคราะห์ 73 ประเทศเหล่านี้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่

คาดว่าภายในปี 2015 ผู้หญิงมีการพัฒนารวดเร็วกว่าผู้ชาย และ

ทุกประเทศในช่วงราวๆ ปี 2000 ที่มีผู้หญิงจ�านวนน้อยกว่า 90 

คนในผู้ชายทุกๆ 100 คนที่รู้หนังสือได้ก้าวย่างเข้าสู่ความเท่า

เทียมทางเพศสภาพด้านการรู้หนังสือ

ผลกำรส�ำรวจนำนำชำติและระดับชำติเอื้อต่อกำร
ประเมินควำมสำมำรถในกำรรู้หนังสือโดยตรง

ผลการส�ารวจครัวเรือนที่ได้มาตรฐานส่วนใหญ่ประเมินทักษะ

การรู้หนังสือโดยใช้ฐานแบ่งเป็น 2 ส่วนอย่างง่ายๆ ระหว่าง

การรู้หนังสือกับการไม่รู้หนังสือ อย่างไรก็ดี นับตั้งแต่ปี 2000 มี

การยอมรับเพิ่มมากขึ้นว่าการรู้หนังสือเป็นเสมือนอัตราส่วน

ที่ต่อเนื่องของทักษะต่างๆ ดังนั้นแต่ละประเทศและหน่วยงาน

นานาชาติจึงเริ่มด�าเนินการตรวจสอบอย่างลงลึกมากขึ้น โดยไม่

ได้วัดผลแค่เพียงว่าผู้ใหญ่ ‘รู้หนังสือ’ หรือ ‘ไม่รู้หนังสือ’ แต่ยังวัด

ระดับที่แตกต่างของการอ่านออกเขียนได้อีกด้วย

นับตั้งแต่ปี 2000 โครงการส�ารวจครัวเรือนระดับนานาชาติทั้ง 

2 โครงการ ได้แก่ การส�ารวจจ�านวนประชากรและสุขภาพ

กับการส�ารวจกลุ่มตัวบ่งชี้ที่หลากหลาย ได้พยายามประเมิน

เรื่องการรู้หนังสือโดยตรงด้วยการขอให้ผู้เข้ารับการประเมิน

อ่านประโยคจากบัตรค�า เมื่อมีการประมาณการที่อิงการประเมิน

โดยตรงเช่นนี้ ดูเหมือนจะมีผู้ใหญ่ที่ขาดทักษะในการอ่าน

มากกว่าเวลาที่ประมาณการโดยใช้วิธีให้ประเมินตนเอง

การประเมินสมรรถนะผู้ใหญ่ระดับนานาชาติของ OECD ซึ่ง

ส�ารวจกลุ่มตัวอย่าง 166,000 คนที่มีอายุ 16-65 ปีใน 25 กลุ่ม

สังคมที่มีอัตราการรู้หนังสือสูง พบว่ายังมีผู้ใหญ่กลุ่มน้อยแต่ก็

เด่นชัดที่มีความสามารถในการอ่านในเกณฑ์ต�่ามากแม้จะอยู่ใน

กลุ่มประเทศรายได้สูงก็ตาม ในบรรดาประเทศเหล่านี้ซึ่งรวมทั้ง

ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน มีประชากรผู้ใหญ่มากกว่าหนึ่งในสี่ที่มี

ทักษะการอ่านออกเขียนได้ในเกณฑ์ต�่า

UIS ริเร่ิมโครงการประเมินและติดตามผลการรูห้นงัสือ 

(Literacy Assessment and Monitoring Programme: LAMP) 

เพือ่เน้นเรือ่งการรู้หนงัสอืในหลากหลายมิต ิด้วยการวดัผลจาก

การอ่านความเรยีง อ่านเอกสาร และการคิดค�านวณ LAMP เก็บ

ตวัอย่างจากผูใ้หญ่ทัง้ในเขตชนบทและเมืองในจอร์แดน มองโกเลีย 

17 ประเทศจะ
บรรลุเป้าหมาย
การอ่านออก
เขยีนได้ภำยใน
ปี 2015

  เป้าหมาย 4    การรู้หนังสือของผู้ใหญ่
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ปาเลสไตน์ และปารากวยั โดยก�าหนดระดับผลสมัฤทธิด้์านการ

รู้หนงัสอืไว้ 3 ระดับ ผลจากปารากวยัแสดงให้เห็นว่าผูใ้หญ่ใน

ชนบทมีทกัษะการอ่านความเรียงต�า่กว่าคนในเขตเมือง ซึง่เป็นไป

ได้ว่าเพราะคนชนบทมองภาษาสเปนว่าเป็นภาษาแม่ของตนน้อย

กว่าคนในเมือง

การประเมินผลระดับชาติด้านการรู้หนังสือของผู้ใหญ่

หลายประเทศท่ีมีอตัราการรูห้นงัสือต�า่เร่ิมใช้การประเมินผล

ด้านการรู้หนงัสือในแบบอตัราส่วน ซึง่แสดงผลเทีย่งตรงแน่นอน

มากกว่าผลส�ารวจจากครัวเรือนท่ีจ�าแนกออกเป็นกลุ่มผูรู้้หนงัสอื

กับผูไ้ม่รู้หนงัสอื ตวัอย่างจากผลส�ารวจการรู้หนงัสอืของผู้ใหญ่แห่ง

ชาตเิคนยา ประจ�าปี 2006 พบความแตกต่างอย่างมากระหว่าง

เมืองกับชนบท รวมทัง้อตัราการรู้หนงัสือของผูใ้หญ่ระดับชาตคิดิ

เป็น 59% ส�าหรับผูห้ญงิ ซึง่ต�า่กว่าที ่UIS ประมาณการไว้ 13% 

โดยองิจากความสามารถในการอ่านท่ีตวัประชากรเป็นผูร้ะบุเอง 

ส�าหรบัผูช้ายคิดเป็น 64% ซึง่ต�า่กว่าที ่UIS ประมาณการไว้ 15%

เมื่อเปรียบเทียบกลุ่มตัวอย่างหลายกลุ่ม  
พบว่าการรู้หนังสือของผู้ใหญ่เกือบไม่มี 
ควำมก้ำวหน้ำอย่ำงแท้จริงนับตั้งแต่ปี 2000

คุณค่าของอัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่เพื่อการประเมินความ

ส�าเร็จในแผนงานการรู้หนังสือด้อยค่าลงเมื่อค�านึงถึงข้อเท็จ

จริงที่ว่าเป็นการค�านวณที่อิงประชากรผู้ใหญ่ต่างกลุ่มในช่วง

เวลาที่ต่างกัน ผลก็คือ ถึงแม้จะไม่มีผู้ใหญ่เปลี่ยนแปลงสถานะ

การรู้หนังสือแม้แต่คนเดียว แต่อัตราการรู้หนังสือก็อาจจะ

เปลี่ยนแปลงได้ – ตัวอย่างเช่น หากมีคนหนุ่มสาวที่มีการ

ศึกษาสูงเติบโตขึ้นและเข้าไปอยู่ในกลุ่มช่วงวัยผู้ใหญ่ ในขณะ 

ที่ผู้ใหญ่จากกลุ่มเดิมที่มีทักษะการอ่านออกเขียนได้ต�่ากว่า 

ได้ออกไปจากกลุ่ม…ในกรณีนี้อัตราการรู้หนังสือก็จะเพิ่มขึ้น

ในทางตรงกันข้าม หากติดตามศึกษากลุ่มตัวอย่างบุคคลที่

มีอายุ 20-30 ในปี 2000 และมีอายุ 30-40 เมื่อถึงปี 2010 การ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกิดขึ้นย่อมมีสาเหตุมาจากทักษะการอ่าน

ออกเขียนได้ที่เรียนรู้ผ่านแผนงานการรู้หนังสือหรือการให้

โอกาสด้านอื่นๆ ในชีวิต การวิเคราะห์แบบใหม่ส�าหรับรายงาน

การติดตามผลทั่วโลกประจ�าปี 2015 ได้ใช้แนวทางนี้ 

ผลที่ได้คือ ในบางประเทศสามารถมองเห็นความก้าวหน้าด้าน

อัตราการรู้หนังสือของหญิงสาวที่เป็นไปอย่างช้าๆ แต่แน่นอน 

ทว่าความก้าวหน้ากลับหายไปหากพิจารณาในมิติของกลุ่ม

ตัวอย่างกลุ่มเดิมในช่วงเวลาต่างกัน ยกตัวอย่างในมาลาวี 

อัตราการรู้หนังสือของผู้หญิงอายุ 20-34 ปีคิดเป็น 49% ในปี 

2000 และ 63% ในปี 2010 ทั้งที่อัตราการรู้หนังสือของกลุ่ม 

ผู้หญิงที่มีอายุ 20-34 ในปี 2000 ซึ่งมีอายุ 30-44 ในปี 2010 

ยังคงอยู่ที่ 49% ไม่เปลี่ยนแปลง

ส่วนใหญ่ในบรรดา 30 ประเทศที่ท�าการวิเคราะห์ พบว่าการรู้

หนังสือในกลุ่มตัวอย่างแรกเริ่มชะงักงันหรือไม่ก็ลดลงเมื่อไม่

ค่อยได้น�าทักษะมาใช้ เนปาลเป็นประเทศเดียวที่มีพัฒนาการ

ยั่งยืนโดยดูจากผลยืนยันเรื่องระดับการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง

ที่ก�าหนดจากการส�ารวจ 3 ช่วงเวลา เหตุผลหนึ่งอาจเป็นเพราะ

ความส�าเร็จของรัฐที่ลงทุนถึง 35 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2008-

2012 เพื่อการรณรงค์เรื่องการรู้หนังสือแห่งชาติ

สำเหตุของควำมก้ำวหน้ำที่จ�ำกัดในเรื่องกำรรู้
หนังสือของผู้ใหญ่ 

ในกรณท่ีีทกัษะการรู้หนงัสอืของผู้ใหญ่ทีมี่อายเุกินวัยเรียนไม่

ก้าวหน้าในประเทศทีก่�าลงัพฒันาส่วนใหญ่ ความกังขาย่อมเกิด

ขึน้กับงานพฒันาทักษะการรู้หนงัสอืของผูใ้หญ่นบัตัง้แต่ปี 2000 

ปัจจยั 4 อย่างท่ีอาจช่วยอธบิายพฒันาการทีคื่บหน้าช้าๆ คือ 1) 

ขอบเขตข้อผกูพนัทางการเมืองทัว่โลก 2) ประสิทธผิลในแผนงาน

และการรณรงค์เร่ืองการรู้หนงัสือ 3) ขอบเขตของความพยายามใน

การส่งเสริมโครงการการอ่านออกเขยีนได้ในภาษาแม่ และ 4) การ

รับมือกับความต้องการด้านการรู้หนงัสอืของโครงการ

ตำรำง 7: ในประเทศก�ำลังพฒันำ ทกัษะกำรรู้หนงัสอืของผูใ้หญ่แทบจะไม่มคีวำมก้ำวหน้ำ 
อัตราการรูห้นงัสอืของผูห้ญงิ เฉพาะบางประเทศและกลุ่มอาย ุประมาณช่วงปี 2000 และ

ปี 2010
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ผู้หญิงอายุ 20-34 ปี

ผู้หญิงอายุ 20-34 ปี 
จากกลุ่มตัวอย่างเดิม

หมายเหต:ุ 1. การรูห้นงัสือจากการประเมินผลโดยตรง  2. ส�าหรับทุกประเทศ เส้นตรงบ่งชีก้ารติดตาม
ผลกลุม่ผูห้ญิงท่ีมีอาย ุ20-34 ปีเป็นคร้ังแรก ตวัอย่างเช่น เส้นตรงในมาลาวีตดิตามผลจากกลุ่มผู้หญงิท่ี
มีอายุ 20-34 ปีในปี 2000 ซึง่มอีายุ 30-44 ปีเม่ือถึงปี 2010 ส่วนเส้นประคอืการตดิตามบุคคลกลุ่มอายุ
เดียวกนั เช่น เส้นประในมาลาวแีสดงการตดิตามกลุ่มผูห้ญิงอาย ุ20-34 ปีในปี 2000 และในปี 2010  
3. ในปี 2001 การส�ารวจจ�านวนประชากรและสขุอนามัยของเนปาลครอบคลมุเฉพาะกลุ่มตัวอย่าง
ผูห้ญิงท่ีแต่งงานแล้วเท่านัน้ แต่ในปี 2006 และ ปี 2011 ใช้กลุม่ตวัอย่างเป็นผูห้ญงิทุกคน

แหล่งท่ีมา: บารากัต (2015) และทมี EFA GMR ท่ัวโลก องิการวเิคราะห์ข้อมูลการส�ารวจจ�านวน
ประชากรและสขุภาพอนามัย

ควำมก้ำวหน้ำ
ส่วนใหญ่ใน
เป้าหมาย 4 
เกิดขึ้นจากการที่
กลุ่มหนุ่มสาวที่มี
การศึกษาก้าวเข้า
สู่วัยผู้ใหญ่
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ข้อผูกพันทั่วโลกว่าด้วยเรื่องการรู้หนังสือของผู้ใหญ่ 
ยังเป็นที่คลุมเครือ 

ประชาคมนานาชาตไิด้ป่าวประกาศเพือ่ส่งเสรมิการรูห้นงัสือ

ของผูใ้หญ่ซ�า้แล้วซ�า้อกีมาเป็นเวลากว่า 25 ปีแล้ว เป้าหมายใน

ปฏิญญาได้ระบุความคาดหวงัว่าจะ ‘ขจดั’ เร่ืองการไม่รู้หนงัสอื 

โดยจะด�าเนนิงานตามรอยเส้นทางทีใ่ช้ขจดัโรคโปลโิอส�าเร็จมาแล้ว 

จากการวเิคราะห์ในรายงานการตดิตามผลทัว่โลกว่าด้วยแผนการ

ศกึษาแห่งชาตขิอง 30 ประเทศในช่วงราวปี 2000 และช่วงหลังปี 

2007 พบว่า มีการละเลยเป้าหมายการไม่รูห้นงัสอืของผู้ใหญ่เม่ือ

เทยีบกับเป้าหมายด้านอืน่ๆ ของการศกึษาเพือ่ปวงชน

แม้จะมีความคดิริเร่ิมทัว่โลกหลายต่อหลายอย่างมาตัง้แต่ปี 2000  

ในอนัทีจ่ะสร้างแนวคิดใหม่เร่ืองการรู้หนงัสอืของผูใ้หญ่และรเิร่ิม 

แผนงานใหม่ๆ (เช่น โครงการริเริม่ด้านการรู้หนงัสือเพือ่เพิม่ขดี

ความสามารถ) ให้สอดประสานกับแนวคิดใหม่ แต่ประสทิธผิลในทาง

ปฏิบัตขิองโครงการเหล่านียั้งอยู่ในวงแคบ หลายๆ โครงการยังขาด

วสิยัทศัน์ระยะยาวในอนัทีจ่ะเชือ่มโยงกบัยุทธศาสตร์การศกึษาชาติ

มีการเปลี่ยนแปลงโครงการและการรณรงค์เรื่องการรู้
หนังสือ  แต่ผลกระทบยังไม่ชัดเจน 

ภาครัฐและองค์การระดับภูมิภาคเพิ่มความสนใจในการรณรงค์

เรื่องการรู้หนังสือตั้งแต่ปี 2000 โดยเฉพาะในละตินอเมริกา  

การรณรงค์ส่วนใหญ่ก�าหนดเป้าหมายไว้สูง แต่ก�าหนดเส้นตาย

ได้ผ่านพ้นไปในขณะที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายในบางกรณี

ในการรณรงค์ครั้งใหญ่ๆ มีความเสี่ยงหลายประการ โดยอาจ

สร้างความคาดหวังที่ยากจะเกิดขึ้นได้จริงและไม่ครอบคลุม 

ความหลากหลายเสมอไป ภาษาในการรณรงค์มักแสดงภาพ

ว่าการไม่รู้หนังสือเป็น ‘ความป่วยไข้ของสังคม’ ที่สามารถ ‘ขจัด

ให้หมดไป’ ได้ด้วยการแทรกแซงอย่างเหมาะสม นี่อาจท�าให้การ

ไม่รู้หนังสือเป็นเรื่องเสื่อมเสีย ท�าให้ผู้มีทักษะการอ่านออก 

เขียนได้ต�่าท้อใจจึงปกปิดสถานะตนเอง ในภาพรวมแล้ว การ

รณรงค์ด้านการรู้หนังสือนับตั้งแต่ปี 2000 มิอาจสร้างผลกระทบ

ส�าคัญในการพัฒนาทักษะการรู้หนังสือทั่วโลกได้

ความก้าวหน้าในการตระหนกัรูถ้งึความส�าคัญของภาษาแม่ 

นับแต่ปี 2000 สภาพการณ์ในหลายประเทศที่มีอัตราการรู้

หนังสือต�่าน่าพึงพอใจมากขึ้น ด้วยมีการเพิ่มความส�าคัญในการ

ใช้ภาษาแม่เป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนในหลักสูตรการรู้

หนังสือของผู้ใหญ่ ทว่าด้วยข้อจ�ากัดด้านการจัดการและการไม่

ตัดสินใจของผู้น�าทางการเมือง ท�าให้หลักสูตรดังกล่าวไม่ได้ส่ง

ผลกระทบอย่างมีนัยส�าคัญต่อการปรับปรุงทักษะการรู้หนังสือ

ของผู้ใหญ่ในวงกว้าง

การเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจ�าวันยังไม่น�าไปสู่ความ
ต้องการที่จะรู้หนังสือเพิ่มขึ้น

การจะรู้หนังสือได้ไม่เพียงขึ้นอยู่กับการได้รับโอกาสที่ดีขึ้นในการ

เรียนรู้เท่านั้น แต่ยังต้องการโอกาสในการน�าไปใช้ พัฒนา และ

ฝึกฝนทักษะการรู้หนังสือนั้นๆ ด้วย โอกาสดังกล่าวก�าลังขยาย

ตัวขึ้นเรื่อยๆ นับตั้งแต่ปี 2000 รายงานการติดตามผลทั่วโลก

ประจ�าปี 2015 มีการตรวจสอบกลุ่มตัวอย่างในภาคการเกษตร 

การสาธารณสุข โครงการริเริ่มในภาคการเงินรายย่อย และการ

ลงทุนในการบริหารจัดการน�้า แม้จะมีการตระหนักรู้มากขึ้นว่า 

โครงการด้านการรู้หนังสือจ�าเป็นต้องด�าเนินควบคู่ไปกับการน�า

เสนอโอกาสเช่นนี้ แต่ก็ยังมองไม่เห็นผลกระทบอย่างเด่นชัด

อย่างไรก็ดี การเปลี่ยนแปลงด้านอื่น นั่นคือการขยายตัวอย่าง

รวดเร็วด้านไอซีที ซึ่งถือเป็นนิมิตรหมายอันดียิ่ง อาจเป็นไปได้ที่

จะใช้ประโยชน์จากการใช้โทรศัพท์มือถืออย่างกว้างขวางเพื่อส่ง

เสริมการฝึกอ่านและสภาพแวดล้อมของการรู้หนังสือให้เข้มแข็ง

ขึ้น แม้จะยังไม่มีประจักษ์พยานชัดเจนว่าการใช้ไอซีทีส่งผลต่อ

ทักษะการรู้หนังสือก็ตาม
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อาจช่วยส่งเสริม
สภำพแวดล้อม
ของการรู้หนงัสอื
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ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา

ชวยเพิ่มจำนวน
เด็กผูหญิงลงทะเบียน
เรียนในบางประเทศ

ในเรื่องความละเอียดออน
ทางเพศสภาพจำเปน
ตองขยายขอบเขตใหกวางไกล

ยากลำบากในการให
คำนิยามและวัดผล

ทางเพศ

ทางรางกาย ทางจิตใจ

เด็กผูหญิงในวิชาคณิตศาสตร

10%0.6% 35%21% 7%10% 48%69%

เด็กผูหญิงที่ยากจนที่สุดยังคง
มีโอกาสไดเขาเรียนนอยที่สุด

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต่ำ ความเหลื่อมล้ำระหวางชายหญิง
โดยที่เด็กผูชายเปนฝายดอยกวา

การสนับสนุนการศึกษา
สำหรับเด็กผูหญิง

รับประกันดานสิทธิทางการศึกษา เด็กผูหญิงเรียนจบ
ระดับมัธยมตน

การแตงงานและ
การตั้งครรภในวัยเด็ก

การฝกอบรมครู ความรุนแรงที่อิงกับ
เพศสภาพภายในโรงเรียน

ความเทาเทียม
ทางเพศสภาพ

ความเหลื่อมล้ำระหวางชายหญิง
ในระดับมัธยมศึกษากำลังลดลง

40 ใน 59 ประเทศสมาชิก
ตอบอางอิงชัดเจนใน
การรับประกันสิทธิดาน
การศึกษาของผูหญิง

 

ในป 1999

จำนวนประเทศที่มีเด็กผูชายทุกๆ 100 คน
จะมีเด็กผูหญิงนอยกวา 90 คน
ไดเขาโรงเรียน =

  

ปจจุบันนี้

ในการศึกษาระดับมัธยมใน
ละตินอเมริกาและ
แคริบเบียน รวมทั้งใน
ประเทศยากจนบาง
ประเทศ (โดยเฉพาะ
บังกลาเทศ เมียนมาร และรวันดา)

ในปากีสถาน ในจำนวน
เด็กผูชายทุกๆ 100 คน มี
เด็กผูหญิงนอยกวา 70 คน
ไดเขาเรียนในโรงเรียน

(จาก 133 ประเทศ)

โครงการชวยเหลือคาใชจาย จำนวนครูเพศ
หญิงมากขึ้น

30
19

ในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

1999 23%

42%

ตัวอยางในประเทศเนปาล

2012

ป 2000

ป 2010

(60% ในจำนวนนี้เปนครูใหม)

และเด็กผูชายในวิชาการอาน

เปนเด็กนักเรียนหญิง 
81 คนในเด็กผูชาย
ทุกๆ 100 คน

เปนเด็กนักเรียนหญิง 
93 คนในเด็กผูชาย
ทุกๆ 100 คน

X

*ขอมูลดานประถมศึกษาจาก 
170 ประเทศ และขอมูลดาน
มัธยมศึกษาจาก 157 ประเทศ

¼ÅÅÑ¾¸�·ÑèÇâÅ¡*

»ÃÐÊº¼ÅÊÓàÃç¨

¾ÂÒÂÒÁ
´Óà¹Ô¹¡ÒÃáÅŒÇ

ÂÑ§¤§à»š¹
»˜ÞËÒ·ŒÒ·ÒÂ

¤ÇÒÁ¡ŒÒÇË¹ŒÒ
äÁ‹àÊÁÍÀÒ¤

¢ŒÍàÊ¹Íá¹Ð
ª‹Ç§àÇÅÒ

ËÅÑ§»‚ 2015

หางไกลเปาหมายมาก หางไกลเปาหมาย ใกลถึงเปาหมาย ถึงเปาหมายแลว
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ขจัดความเหลื่อมลำ้าระหว่างชายหญิงในระดับประถมและมัธยมศึกษาภายในปี 2005 และบรรลุผลความเท่าเทียม 
ทางเพศสภาพในด้านการศึกษาภายในปี 2015 โดยมุ่งเน้นสร้างหลักประกันให้เด็กผู้หญิงเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเต็มที่
และเท่าเทียม รวมถึงบรรลุผลสำาเร็จในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพดี

นับตั้งแต่ปี 2000 ความก้าวหน้าสู่ความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

ในระดับประถมศึกษายังไม่มีความเสมอภาค เป้าประสงค์เรื่อง

ความเท่าเทียมทางเพศสภาพในการเรียนชั้นประถมศึกษา

ภายในปี 2005 พลาดเป้า ในขณะที่คาดว่ามีเพียง 69% ของ

ประเทศที่มีข้อมูลจะบรรลุผลส�าเร็จภายในปี 2015 ส่วนระดับ

มัธยมจะมีเพียง 48% ของประเทศดังกล่าวที่จะบรรลุเป้า

หมายความเท่าเทียมทางเพศสภาพในปี 2015

ความเสมอภาคทางเพศสภาพมีความสลับซับซ้อนกว่าความ 

เท่าเทียมทางเพศสภาพและยากที่จะวัดผล ทั้งนี้เพราะต้องท�า 

การส�ารวจคุณภาพประสบการณ์ของเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายใน 

ชั้นเรียน ในชุมชนภายในโรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ในสถานศึกษา  

ตลอดจนแรงบันดาลใจในอนาคตของนักเรียนด้วย

ควำมคืบหน้ำไปสู่ควำมเท่ำเทียมทำงเพศสภำพ

ความเหลื่อมล�้าระหว่างชายหญิงในการเข้าเรียนระดับประถม

ศึกษาลดลงอย่างมากนับตั้งแต่ปี 1999 แต่ก็ยังขจัดไม่หมด 

ในบรรดา 161 ประเทศที่มีข้อมูลในช่วงปี 1999 และปี 2012 

จ�านวนความเท่าเทียมกันซึ่งวัดโดยใช้ดัชนีความเท่าเทียมทาง

เพศสภาพ (GPI) อยู่ในช่วงระหว่าง 0.97-1.03 เพิ่มจาก 83 เป็น 

104 ประเทศ จ�านวนประเทศที่มีดัชนี GPI อยู่ต�่ากว่า 0.97 โดย

มีเด็กผู้หญิงจ�านวนน้อยกว่าเด็กผู้ชายได้เข้าเรียน ลดจาก 73 

เหลือ 48 ทว่าส่วนใหญ่ของประเทศที่น่าจะบรรลุเรื่องความเท่า

เทียมได้ภายในปี 2012 ก็มีเด็กผู้ชายเข้าเรียนมากกว่า มีเพียง  

9 ประเทศเท่านั้นที่มีเด็กผู้หญิงเข้าเรียนมากกว่าเด็กผู้ชาย

มีความคืบหน้าอย่างเด่นชัดด้านการลดความเหลื่อมล�้าระหว่าง

ชายหญิงในการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาในเอเชียใต้และตะวัน

ตก ซึ่งมีค่า GPI เพิ่มขึ้นจาก 0.83 ในปี 1999 เป็น 1.00 ในปี 

2012 และความไม่เท่าเทียมกันนี้ก็ยังลดลงในรัฐอาหรับ (จาก 

0.87 เป็น 0.93) และในอนุภูมิภาคซาฮารา (จาก 0.85 เป็น 

0.92) แต่ก็ยังห่างไกลจากค�าว่าเท่าเทียมกัน

ความก้าวหน้าของประเทศที่เด็กผู้หญิงต้องเผชิญความ
ด้อยโอกาสมากที่สุด

นับตั้งแต่ปี 1999 มีความคืบหน้าที่ส�าคัญด้านการลดช่องว่าง

ระหว่างเพศสภาพเรื่องการเข้าเรียนระดับประถมศึกษาในหลาย

ประเทศที่เด็กผู้หญิงต้องเผชิญความด้อยโอกาสอย่างเลวร้าย

ที่สุด จาก 161 ประเทศที่มีข้อมูล มี 33 ประเทศซึ่งรวมทั้ง  

20 ประเทศในอนุภูมิภาคซาฮาราที่มีค่า GPI ต�่ากว่า 0.90 ในปี 

1999 แต่ในปี 2012 จ�านวนประเทศลดลงเหลือ 16 ประเทศ

เด็กผู้หญิงที่ยากจนที่สุดยังคงมีแนวโน้มได้เข้าเรียน 
น้อยที่สุด

ในประเทศที่มีประชากรวัยประถมศึกษาจ�านวนมากที่ยังไม่เคย

เข้าโรงเรียน เด็กผู้หญิงยังคงมีแนวโน้มได้เข้าเรียนน้อยกว่า 

เด็กผู้ชาย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กยากจนที่สุด ประมาณ 43% 

ของเด็กที่ไม่ได้เข้าเรียนในโลกจะไม่มีโอกาสได้ไปโรงเรียน ใน

จ�านวนนี้คิดเป็นเด็กผู้หญิง 48% ที่มีแนวโน้มไม่ได้ไปโรงเรียน 

เมื่อเทียบกับเด็กผู้ชาย 37% 

ครั้นเมื่อได้เข้าเรียนในโรงเรียน เด็กผู้หญิงก็มีความ
ก้าวหน้าไปพร้อมกับเด็กผู้ชาย

เมื่อได้เข้าเรียนแล้ว เด็กผู้หญิงมีโอกาสเท่ากันหรือดีกว่าเด็ก

ผู้ชายที่จะได้เรียนต่อเนื่องไปจนถึงชั้นประถมปีที่ 5 ในหลายๆ 

ประเทศ จาก 68 ประเทศที่มีข้อมูลของทั้งสองช่วงปี มี 57 

ประเทศในปี 2000 ที่มีอัตราการเรียนรอดถึงชั้นประถมศึกษา 

ปีที่ 5 อย่างเท่าเทียมกัน หรือค่า GPI ที่เด็กผู้ชายเรียนถึง

ประถมปีที่ 5 น้อยกว่า และเพิ่มเป็น 58 ประเทศในปี 2011

ปัญหาความยากจนส่งผลให้ความเหลื่อมล�้าระหว่าง 
ชายหญิงในการเรียนจบชั้นประถมศึกษาแย่ลง

ความเหลื่อมล�้าระหว่างชายหญิงในการเรียนจนส�าเร็จชั้นประถม

ศึกษายังคงเป็นช่องว่างที่กว้างอยู่มากในกลุ่มเด็กที่ยากจนที่สุด

กับกลุ่มเด็กที่รวยที่สุด ในบรรดาประเทศซึ่งรวมทั้งลาว โมซัมบิก 

ควำมเหล่ือมล�ำ้
ระหว่างชายหญิง
ในการเรียนจบ
ช้ันประถมศกึษา
ยงัคงมช่ีองว่ำง
ห่ำงมำกส�ำหรับ
เดก็ทีย่ากจนทีส่ดุ

  เป้าหมาย 5    
ควำมเสมอภำคและควำมเท่ำเทียม 
ทำงเพศสภำพ
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และยูกันดา ที่บรรลุผลส�าเร็จเรื่องความเท่าเทียมทางเพศสภาพ

ในการเรียนจนจบระดับประถมศึกษามาตั้งแต่ปี 1999 ในกลุ่ม

เด็กผู้หญิงที่รวยที่สุด แต่ส�าหรับกลุ่มเด็กผู้หญิงที่ยากจนที่สุด 

ยังคงตามหลังกลุ่มเด็กชายที่ยากจนที่สุดอยู่อีกไกล

ช่องว่างความเหลื่อมล�้าระหว่างหญิงชายกว้างกว่าและ
หลากหลายมากกว่าในระดับมัธยมศึกษา 

หลายๆ ประเทศมีความเหลื่อมล�้าระหว่างหญิงชายในการศึกษา

ระดับมัธยมมากกว่าระดับประถม ในปี 2012 มี 63% ของ

ประเทศที่มีข้อมูลที่ยังไม่บรรลุความเท่าเทียมทางเพศสภาพใน

ระดับมัธยมศึกษา สัดส่วนของประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าโดย

มีเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงได้เปรียบเท่ากันคือเกือบจะ 32% ใน

แต่ละกรณี ในแถบอนุภูมิภาคซาฮารา เอเชียใต้และตะวันตก 

เด็กผู้หญิงยังคงเป็นกลุ่มผู้ด้อยโอกาสมากกว่าในการเรียนระดับ

มัธยมศึกษา ในทางตรงกันข้าม ที่ละตินอเมริกาและแคริบเบียน 

ในจ�านวนเด็กผู้หญิงทุกๆ 100 คนมีเพียงเด็กผู้ชาย 93 คนที่ได้

เข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาในปี 1999

ส่งเสริมสภำพแวดล้อมทำงกำรศึกษำ

ในปีที่ผ่านๆ มา การสนับสนุนอย่างยั่งยืนต่อเนื่องทั่วโลกได้น�า

ไปสู่การที่รัฐและภาคประชาสังคมให้การสนับสนุนเรื่องความ

เสมอภาคและความเท่าเทียมทางเพศสภาพในการศึกษาอย่างไม่

เคยมีมาก่อน รัฐด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายและนโยบาย พร้อม

การบังคับใช้โดยบูรณาการเรื่องเพศสภาพเข้าไว้ในโครงสร้าง 

ของสถาบันการศึกษา การวางแผน และการจัดตั้งงบประมาณ  

รวมทั้งสร้างกลุ่มผู้ให้การสนับสนุนที่ส�าคัญภายในสังคม 

เน้นความส�าคัญที่การบูรณาการเรื่องเพศสภาพและการ
ตั้งงบประมาณ

การบูรณาการเรื่องเพศสภาพมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ความเสมอ

ภาคทางเพศสภาพกลายเป็นกระแสความคิดหลักที่สะท้อนอยู่

ในโครงสร้างและแผนปฏิบัติงานขององค์กรและสังคมโดยรวม

มากกว่าที่จะเป็นเพียงประเด็นหรือปัญหาแยกส่วนต่างหากออก

ไป ขณะนี้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรี ซึ่งเปลี่ยน
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ในละตินอเมริกา
และแคริบเบียน 
ในจ�ำนวนเด็ก
ผู้หญิงทุกๆ 
100 คนมี
เด็กผู้ชาย
เพียง 93 คน
ได้เข้าเรียน
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ชื่อเป็นองค์กรสตรีในสหประชาชาติ ได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อ

ตอบสนองงานเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพในกว่า 60 ประเทศทั่วโลก 

แต่กระนั้น ในหลายประเทศ ทรัพยากรที่จะส่งผลกระทบให้เกิด

การเปลี่ยนแปลงยังมีไม่เพียงพอ ภาคส่วนที่ดูแลเรื่องเพศสภาพ

ก็ยังไม่มีความส�าคัญภายในสถาบัน การสนับสนุนให้เกิดการ 

ขับเคลื่อนก็ยังมีไม่เพียงพอ ทั้งนี้การปฏิบัติงานก็ยังมีข้อจ�ากัด

จากสาเหตุการเลือกปฏิบัติที่ฝังรากลึกในสังคม

การปฏิรูปทางกฎหมายและนโยบายช่วยปักหมุด 
ความก้าวหน้า

ในภาพรวมของยูเนสโกที่ผ่านมา มี 40 จาก 59 ประเทศสมาชิก

ที่รายงานอ้างถึงอย่างชัดเจนในอันที่จะสร้างหลักประกันใน

สิทธิทางการศึกษาแก่เด็กผู้หญิงและผู้หญิง หรือห้ามการเลือก

ปฏิบัติทางเพศสภาพซึ่งปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญ กฎหมายหรือ

นโยบายเฉพาะในระดับชาติ อย่างไรก็ดี สถาบันทางสังคมยังคง

เป็นตัวการบ่อนท�าลายความเสมอภาคทางเพศสภาพ กฎหมาย

หรือธรรมเนียมที่สืบทอดการเลือกปฏิบัติว่าด้วยเรื่องมรดกยังคง

มีอยู่ อีกทั้งประเพณีการแต่งงานเร็วก็ยังคงแพร่หลายมากอย่าง

ไม่อาจยอมรับได้ 

กำรเพิ่มอุปสงค์และกำรสนับสนุนสิทธิทำง 
การศึกษา

รัฐบาล องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ต่างพยายาม

ที่จะเอาชนะอุปสรรคทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมในการ

เข้าโรงเรียน และลดช่องว่างทางเพศสภาพโดยใช้แนวทางที่

ส�าคัญ 3 ประการได้แก่ 1) ส่งเสริมค่านิยมและเจตคติเชิงบวก

ด้านการศึกษาของเด็กผู้หญิงผ่านการระดมบุคลากรของชุมชน

และการรณรงค์หาฝ่ายสนับสนุน 2) จัดหาแรงจูงใจเพื่อช่วย 

ค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียนและโอกาสในการศึกษา และ 3)  

แก้ปัญหาการแต่งงานก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การเปลี่ยนแปลงเจตคติและระดมพลเพื่อสนับสนุน 
การศึกษาของเด็กผู้หญิง

การรณรงค์ในระดับชาติเป็นส่วนหนึ่งของกรอบนโยบายกว้างๆ 

เพื่อเปลี่ยนแปลงเจตคติของผู้ปกครอง และระดมพลังเพื่อ

สนับสนุนเรื่องการศึกษาของเด็กผู้หญิง การรณรงค์ที่พิสูจน์แล้ว

ว่ามีประสิทธิผลเป็นพิเศษเกี่ยวข้องกับหลายภาคส่วน ซึ่งได้รับ

การสนับสนุนจากแผนงานและนโยบายระดับชาติ รวมถึงชุมชน

และองค์กรรากหญ้าที่เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรง 

ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาสามารถส่งผลกระทบต่อเด็ก 

ผู้หญิงอย่างไม่อาจวัดได้ การยกเว้นค่าเล่าเรียนและให้ทุนแก่

กลุ่มเป้าหมายสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายในโรงเรียนได้โดยตรง 

รวมถึงเงินช่วยเหลือที่จ่ายเป็นเงินสดสามารถลดค่าใช้จ่ายที่

เกี่ยวข้องกับการเล่าเรียนให้แก่ครอบครัวได้ อย่างไรก็ดี ยังคงมี

ความกังวลในประเด็นความเสมอภาคอยู่ ตัวอย่างในบังกลาเทศ 

แม้จะประสบผลส�าเร็จยิ่งในโครงการช่วยเหลือเป็นเงินในระดับ

ชั้นมัธยมศึกษาส�าหรับเด็กหญิงในชนบท แต่กลับมีเด็กผู้หญิง

จากครอบครัวร�่ารวย เป็นเจ้าของที่ดิน ได้รับประโยชน์ด้วยอย่าง

ไม่เป็นธรรม

การแต่งงานก่อนวัยอันควรและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

การแต่งงานแต่เด็กและการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นเท่ากับเป็นการ

จ�ากัดการเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องของเด็กผู้หญิง แต่

การขัดขวางเรื่องการแต่งงานในวัยเด็กทั่วโลกก็ไม่ค่อยคืบหน้า 

ข้อมูลระหว่างปี 2000-2011 ระบุว่าในจ�านวน 41 ประเทศ มี 

30% หรือมากกว่าของกลุ่มผู้หญิงวัย 20-24 ปีที่แต่งงานแล้ว 

หรือแต่งงานตั้งแต่อายุ 18 ปี ซึ่งเท่ากับว่ากฎหมายเพียงอย่าง

เดียวไม่อาจขัดขวางได้อย่างมีประสิทธิภาพพอ ในอินโดนีเซียมี

การประเมินผลจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการสมรสปี 1974 พบ

ว่ามิได้มีผลกระทบต่อแนวโน้มการแต่งงานในวัยเด็กอย่างมีนัย

ส�าคัญ ทว่าก็มีกรณีการแต่งงานในวัยเด็กลดลงอย่างมากในบาง

ประเทศ อาทิ ในเอธิโอเปีย การแต่งงานในวัยเด็กลดลงมากกว่า 

20% ในช่วงปี 2005-2011 สืบเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทาง

กฎหมาย รวมถึงการสนับสนุนและการรณรงค์ของชุมชน

กำรขยำยและปรับปรุงโครงสร้ำงพื้นฐำนของ
โรงเรียน

เป้าหมายของความเสมอภาคและความเท่าเทยีมทางเพศสภาพ

ได้รับการสนบัสนนุทัง้ทางตรงและทางอ้อม จากนโยบายการช่วย

เตรียมความพร้อมในเร่ืองโครงสร้างพืน้ฐานของโรงเรียน การ

เพิม่จ�านวนโรงเรียน ซึง่รวมถงึการเพิม่จ�านวนโรงเรียนสตร ีและ

การปรับปรุงสาธารณปูโภคในโรงเรยีนโดยเฉพาะเร่ืองน�า้และสุข

อนามัย เท่ากับช่วยพฒันาจ�านวนการเข้าเรียนของเด็กผูห้ญงิด้วย

ย่นระยะการเดินทางไปโรงเรียน

การสร้างโรงเรียนภายในชุมชนที่ขาดแคลนเป็นการช่วยขจัด

อุปสรรคในการศึกษาของเด็กผู้หญิงอันเกี่ยวเนื่องกับระยะทาง

ไกล ในจังหวัดกฮอร์ของอัฟกานิสถาน จากการเลือกสุ่มตัวอย่าง

หมู่บ้านที่ได้รับอาคารเรียนของชั้นประถม พบว่าท�าให้มีการลง

ทะเบียนเรียนโดยรวมเพิ่มขึ้น 42% และการเข้าโรงเรียนของเด็ก

ผู้หญิงเพิ่มขึ้น 17% ซึ่งมากกว่าเด็กผู้ชาย เท่ากับเป็นการช่วย

ลดช่องว่างระหว่างเพศสภาพ

การปรับปรุงสาธารณูปโภคเรื่องน�้าและสุขอนามัย

การจัดหาสิ่งอ�านวยความสะดวกที่ปลอดภัยและแยกห้องสุขาให้

เป็นสัดส่วนต่างหากส�าหรับเด็กผู้หญิง เป็นกลยุทธ์ส�าคัญในการ

เพิ่มจ�านวนนักเรียนหญิงให้เข้าเรียน และช่วยส่งเสริมให้โรงเรียน

มีสภาพแวดล้อมที่เท่าเทียมมากยิ่งขึ้น การจัดหาน�้าและห้องสุขา

ให้โรงเรียนในประเทศก�าลังพัฒนาจ�านวนมาก มีการพัฒนาขึ้น

การสร้างโรงเรียน
และกำรพฒันำ
สิง่อ�ำนวย
ควำมสะดวก
ในโรงเรียน
ช่วยให้เดก็ผูห้ญิง
เข้าเรียนมากขึน้
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ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แต่ก็เป็นไปอย่างช้าๆ จากจ�านวน 126 

ประเทศที่มีข้อมูล ร้อยละค่าเฉลี่ยของโรงเรียนประถมศึกษาที่มี

สิ่งอ�านวยความสะดวกด้านสุขอนามัยดีพอ มีจ�านวนเพิ่มขึ้นจาก 

59% ในปี 2008 เป็น 68% ในปี 2012

จ�ำเป็นต้องมีนโยบำยพัฒนำกำรมีส่วนร่วมของ
เด็กผู้ชาย

ในขณะที่เด็กผู้หญิงยังมีโอกาสน้อยกว่าเด็กผู้ชายที่จะเข้า

โรงเรียน แต่เด็กผู้ชายในหลายประเทศกลับมีความเสี่ยงมากกว่า

เด็กผู้หญิงในเรื่องการเรียนไม่จบตามช่วงชั้นการศึกษา นอกจาก

นี้อัตราการออกกลางคันที่สูงในหมู่เด็กผู้ชายยังส่งผลกระทบใน

วงกว้างเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย งานวิจัยในปี 2009 

และปี 2010 ในบราซิล ชิลี โครเอเชีย อินเดีย เม็กซิโก และ

รวันดา พบว่าผู้ชายที่มีการศึกษาน้อยมักแสดงมุมมองเรื่องเพศ

สภาพแบบเลือกปฏิบัติ มีแนวโน้มที่จะแสดงความรุนแรงในบ้าน 

และถ้าได้เป็นพ่อคน พวกเขาก็ไม่ค่อยมีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูก

มีหลายปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงให้เด็กผู้ชายต้องออกจาก
โรงเรียนกลางคัน

เด็กผู้ชายจ�านวนมากต้องออกจากโรงเรียนตั้งแต่เด็กด้วยสาเหตุ

ของความยากจน การถูกบังคับหรือต้องการไปท�างาน ทั้งนี้มัก

เชื่อมโยงกับการเข้าเรียนช้า ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาต�่า และ

การขาดความสนใจในโรงเรียน ผนวกเข้ากับปัจจัยอื่นในเรื่อง

ชาติพันธุ์และรูปแบบอื่นๆ ของความด้อยโอกาส

แทบจะไม่มีนโยบายแก้ปัญหาการออกกลางคันของเด็ก
ผู้ชาย 

นโยบายการศึกษาในประเทศก�าลังพัฒนามักไม่ค่อยให้ความ

สนใจในการเพิ่มจ�านวนการเข้าเรียนและการจบการศึกษา 

ของเด็กผู้ชาย ไม่เว้นแม้แต่ในประเทศที่มีความเหลื่อมล�้าทาง

เพศสภาพอย่างรุนแรงโดยที่เด็กผู้ชายเป็นฝ่ายด้อยโอกาส  

กลุ่มประเทศแถบแคริบเบียนมีการผสานกลยุทธ์และการให้

บริการต่างๆ เช่น การเป็นพี่เลี้ยงให้ค�าปรึกษา โครงการริเริ่ม

เรื่องโอกาสที่สอง การฝึกอบรมและการเจรจากับชุมชนที่มุ่ง 

เป้าแก้ปัญหาการออกจากโรงเรียนกลางคัน

สภำพแวดล้อมในชั้นเรียนและโรงเรียนส�ำหรับ
หญิงชายโดยเท่าเทียมกัน

ความเสมอภาคทางเพศด้านการศึกษาต้องไม่เพียงเสมอภาคใน

การเข้าถึงเท่านั้น แต่ยังต้องเสมอภาคในกระบวนการเรียนรู้ ใน

ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและในผลภายนอกที่ออกมา ปัจจัย 4 

ประการที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้โดยเฉพาะเด็ก

ผู้หญิง ได้แก่ 1) การเพิ่มจ�านวนและปรับปรุงคุณภาพครูซึ่งรวม

ถึงครูผู้หญิง 2) การขจัดอคติทางเพศสภาพที่อยู่ในหลักสูตรและ

ต�าราเรียน 3) การท�าให้การเรียนการสอนในห้องเรียนมีความ

ละเอียดอ่อนต่อเรื่องเพศสภาพโดยการฝึกอบรมครู และ 4) การ

แก้ปัญหาความรุนแรงในเรื่องเพศสภาพ

ตำรำง 8: นบัต้ังแต่ปี 1999 ส่วนแบ่งของผูห้ญิงทีเ่ป็นครูช้ันประถมศกึษำเพิม่ขึน้ และเป็นสดัส่วนของครูเข้ำใหม่ทีม่ำกขึน้ในหลำยๆ ประเทศ 
ร้อยละของครผููห้ญิงท่ีสอนระดบัประถมศกึษาในช่วงปี 1999-2012; ร้อยละของครผููห้ญงิในฐานะครเูข้าใหม่ในช่วงปี 2009-2012
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นโยบายการศกึษา
ในประเทศ 
ก�ำลังพฒันำ
มกัจะละเลย
เร่ืองการเข้า
โรงเรียนและ
การเรียนจบ
ของเดก็ผูช้าย
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การสรรหาว่าจ้างครูผู้หญิง

การมีครูผูห้ญงิช่วยให้พ่อแม่คลายความกังวลเร่ืองความปลอดภยั

และต้องการให้ลูกสาวเข้าเรียนเพิม่ข้ึน โดยเฉพาะในประเทศที่

ยงัมีอปุสรรคปัญหาทางวฒันธรรมและสังคมในเร่ืองการเข้าเรียน

ของเด็กผูห้ญงิ สดัส่วนอตัราก�าลังครผููห้ญิงในการสอนระดับ

ประถมศกึษาท่ัวโลกเพิม่มากขึน้ตัง้แต่ปี 1999 จาก 58% เป็น 

63% เม่ือถงึปี 2012 ส่วนระดับมัธยมศึกษา ค่าเฉลีย่ทัว่โลกยงัคง

ไม่เปลีย่นแปลงอยู่ที ่52% แม้แต่ในโรงเรียนทีมี่ครูผูห้ญงิมากกว่า 

สดัส่วนผูห้ญงิทีข้ึ่นสู่ต�าแหน่งบริหารก็มีน้อยกว่าผูช้าย

การฝึกอบรมเพื่อท�าให้กิจกรรมในห้องเรียนมีความ
ละเอียดอ่อนเรื่องเพศสภาพ

เจตคติ การปฏิบัติตัว รวมถึงความคาดหวังของครูที่มีต่อ

นกัเรียนชายหญงิในชัน้เรยีน สามารถสะท้อนและเน้นย�า้มุมมอง

ในสังคมเรื่องเพศสภาพที่มีภาพลักษณ์ตายตัว ซึ่งส่งผลต่อเด็ก

ผู้หญิงและเด็กผู้ชายในเรื่องแรงจูงใจ การมีส่วนร่วม และผล

สัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ จากการสังเกตชั้นเรียนและการจัดการ

เรียนการสอนในหลายๆ แห่ง แสดงให้เห็นว่าครูทั้งหญิงชายมัก

มีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนชายมากกว่า ท�าให้มีการกระตุ้นเด็ก

ผู้หญิงน้อยกว่ามาก การฝึกอบรมครูที่เกี่ยวข้องกับการบูรณา

การนักเรียนทุกกลุ่ม การเรียนการสอนและการบริหารจัดการใน

ชั้นเรียนที่ใส่ใจละเอียดอ่อนต่อเรื่องเพศสภาพ สามารถช่วยลด

อคติและช่วยส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางการศึกษาในโรงเรียน

ได้ อย่างไรก็ดี ถึงจะมีนโยบายดังกล่าว แต่หากขาดกลยุทธ์ที่

ชัดเจน ไม่มีการด�าเนินงานและการก�ากับดูแลที่ดี รวมทั้งไม่มี

การประเมินผลที่ดีพอ ย่อมน�าไปสู่ประสิทธิผลในวงแคบ

การปฏิรูปหลักสูตรและต�าราเรียนเพื่อส่งเสริมความ
เสมอภาคทางเพศสภาพ

แม้จะมีความพยายามเพิ่มความสมดุลในเรื่องเพศสภาพ แต่อคติ

ในต�าราเรียนยังคงปรากฏแพร่หลายในหลายๆ ประเทศ ส่วน

หนึ่งเป็นเพราะการขาดเจตจ�านงทางการเมืองและการสนับสนุน

จากสังคมในวงกว้าง หลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องเพศสภาพสามารถ

สนับสนุนการเรียนรู้และส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหญิงชาย

ในเชิงบวก การศึกษาเรื่องเพศโดยละเอียดนับเป็นเนื้อหาที่

ส�าคัญของหลักสูตรในการส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศสภาพ 

แต่โครงการสอนเรื่องเพศศึกษาอาจล้มเหลวในด้านการจัดการ

กับพลวัตเรื่องเพศที่เปลี่ยนแปลงไปควบคู่กับสุขอนามัยการ

เจริญพันธุ์และเรื่องเพศสัมพันธ์

การแก้ปัญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากเรื่องเพศสภาพ
ภายในโรงเรียน

ความรุนแรงที่มีสาเหตุมาจากเรื่องเพศสภาพเกิดขึ้นอย่างแพร่

หลายภายในโรงเรียน เด็กผู้ชายมีแนวโน้มจะประสบปัญหาความ

รุนแรงทางกาย ในขณะที่เด็กผู้หญิงมักมีเรื่องการถูกคุกคาม

และล่วงละเมิดทางเพศจากการกระท�าของนักเรียนชายและครู

ผู้ชาย นอกจากนี้ การถูกปรักปร�ากลั่นแกล้งในโลกไซเบอร์ก็

เป็นอีกหนึ่งปัญหา ประเทศในอนุภูมิภาคซาฮาราเป็นแนวหน้า

ชูนโยบายแก้ปัญหาความรุนแรงอันเนื่องมาจากเรื่องเพศสภาพ

ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะความรุนแรงทางเพศ ชมรมเด็ก 

ผู้หญิงและโครงการส่งเสริมอหิงสาในกลุ่มผู้ชายและเด็กผู้ชาย

แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเจตคติในทางบวก แต่โดยรวม 

แล้วแทบไม่มีประจักษ์พยานที่แสดงว่า การปลูกฝังจิตส�านึกเรื่อง

ความรุนแรงที่เกี่ยวเนื่องกับเพศสภาพภายในโรงเรียน 

มีประสิทธิผลช่วยลดความรุนแรงในทางปฏิบัติ

กำรสนับสนุนให้เกิดควำมเสมอภำคด้ำน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้

การที่จะบรรลุความเสมอภาคทางเพศสภาพในด้านการศึกษา

ต้องไม่เพียงลดความเหลื่อมล�้าเรื่องโอกาสทางการศึกษา แต่ยัง

รวมถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้วย จากการประเมินผลการ

เรียนรู้ในระดับภูมิภาคและนานาชาติพบว่า เด็กผู้หญิงมีผลการ

เรียนที่ดีกว่าในวิชาการอ่าน ส่วนเด็กผู้ชายผลการเรียนวิชา

คณิตศาสตร์ดีกว่าในประเทศส่วนใหญ่โดยรวม แม้ว่าช่องห่างใน

วิชาคณิตศาสตร์ก�าลังแคบลง ส่วนผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์

มีความหลากหลายมากกว่าระหว่างเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงใน

หลายๆ ประเทศแต่ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ 

ในพื้นที่ที่ยากจน เด็กผู้หญิงยังต้องเผชิญกับความด้อย
โอกาสด้านผลสัมฤทธิ์

ในประเทศยากจนบางประเทศทีมี่ประวตัยิาวนานว่า เด็กผูห้ญงิต้อง

เผชญิอปุสรรคเพือ่ให้ได้เข้าร่วมเรยีนอย่างเท่าเทียมกัน ในปัจจบัุน 

เด็กผูห้ญงิก็ยงัคงด้อยโอกาสในการได้รับทักษะพืน้ฐานทีส่�าคัญ ฅ

ในชนบทของปากีสถาน ช่องว่างระหว่างเพศสภาพมีไม่มากในกลุม่

เด็กชัน้ประถมปีที ่5 บางคร้ังนกัเรยีนหญงิยงัมีโอกาสดีกว่าเสียอกี 

อย่างไรก็ดี หากนบัรวมกลุ่มเด็กผูห้ญงิทีไ่ม่มีโอกาสได้เข้าโรงเรียน 

ผลสัมฤทธิข์องเด็กหญงิในกลุ่มอาย ุ10-12 ขวบจะแย่กว่าเด็กชาย 

โดยเฉพาะในจงัหวดัและดินแดนทีย่ากจน ด้อยพฒันา 

การแก้ปัญหาเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ต�่าของเด็ก
ผู้ชาย 

ความกังวลเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ต�่าของเด็กผู้ชาย โดย

เฉพาะในวิชาการอ่าน ได้กลายเป็นประเด็นที่ผู้คนให้ความสนใจ

เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2000 ถึงกระนั้นก็มีเพียงไม่กี่ประเทศที่มีกรอบ

นโยบายครอบคลุมในประเด็นที่น่าห่วงใยนี้ ทั้งกลยุทธ์และการ

ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่มีศักยภาพช่วยแก้ปัญหาผล

สัมฤทธิ์ต�่าในเด็กผู้ชายได้ อาทิ การเน้นเรื่องทักษะที่จ�าเป็นใน

การด�ารงชีพและการท�างาน แนวทางการสอนที่ส่งเสริมให้เกิด

การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม การให้ค�าปรึกษารายบุคคล และการ

จัดการสอนตรงตามกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนการด�าเนินการตาม

คติพจน์ประจ�าโรงเรียนเพื่อส่งเสริมความเคารพนับถือและความ

ร่วมมือกัน

ยิง่ช่วงช้ันการ
ศกึษาสงูขึน้เท่าใด 
กย็ิง่มจี�ำนวนครู
ผูห้ญิงน้อยลง
เท่านัน้
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ในเนปาลสงผลใหอัตราสวนนักเรียน/
ครูในระดับประถมศึกษาลดลง

และสื่อการเรียนการสอน รวมทั้ง
เครื่องเรือนสำหรับหองเรียน

ในแองโกลา เบนิน อิเควทอเรียลกินี 
กินีบิสเซา เซเนกัล และซูดานใต     

*โดยเฉลี่ย *มัธยฐาน
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ครูที่ผานการฝกอบรม การศึกษาแบบพหุภาษา ความเหลื่อมล้ำระหวาง 
ชนบทกับเขตเมือง

การประเมินผลระดับชาติ 

อัตราสวนนักเรียน/ครู

ในป 2012 
1 ใน 3 ของประเทศที่มีขอมูล

เด็กจำนวนมากไมไดเรียนรู
ทักษะพื้นฐาน

การขาดทุนดานการเรียนรู
เริ่มตั้งแตวัยเด็กเล็ก

ขาดแคลนครูที่ผานการอบรม ขาดแคลนตำราเรียน

การเขาถึงและการเรียนรู 
คองโกและมาลีลดอัตราสวน
นักเรียน/ครูได 10 คนตอครู 1 คน
ขณะที่เพิ่มการเขาเรียนไดอีกเทาตัว

ไมจำเปนตองไดอยางเสียอยาง ระดับประถมศึกษาลดลงใน 
121 จาก 146 ประเทศ

โครงการคุมครองทางสังคม
เฉพาะกลุม

นโยบายปรับปรุงการฝกอบรมครู
เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู

ในเม็กซิโกสำหรับเด็กและผูใหญ
มุงดูแลครอบครัวผูดอยโอกาส
เพื่อชวยปรับปรุงผลการเรียนรู

2000 2007

1990-
1999

2000-
2013

42%

62%

25%
39%

1999 2012

260:1 
ในป 1999

28:1 
ในป 2013

มีครูประถมที่ผานการ
อบรมนอยกวา 75%

ต่ำกวา 50% 

ดีขึ้นใน 8 ประเทศในกลุมละตินอเมริกา 
แตอีก 6 ประเทศยังตามหลังในเรื่อง
การเรียนรู

จำเปนตองดำเนินไปอยางตอเนื่อง
เพื่อยกระดับการเรียนรู

283

1,157

1999 2012
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อัตราสวนนักเรียน/ครูในระดับประถมศึกษา อัตราสวนนักเรียน/ครูที่ผานการอบรมระดับประถมศึกษา

เด็กที่จบชั้น
ประถมศึกษา

เด็กที่ผานมาตรฐาน
ขั้นต่ำวิชาคณิตศาสตร

X
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ปรับปรุงคุณภาพการศกึษาในทกุมิต ิและสร้างหลกัประกันสู่ความเป็นเลศิในทุกๆ ด้าน เพือ่บรรลุผลสัมฤทธิท์างการศึกษาที่
วดัผลได้และเป็นท่ียอมรบักันโดยถ้วนหน้า โดยเฉพาะด้านการรู้หนงัสือ การคิดคำานวณ และทกัษะทีจ่ำาเป็นต่อการดำารงชวีติ

หลังปฏิญญาดาการ์ หลายๆ ประเทศขยายโอกาสทางการศึกษา

ได้อย่างน่าประทับใจ แต่การปรับปรุงด้านคุณภาพมักก้าวตาม

ไปไม่ทัน รายงานการติดตามผลทั่วโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวง

ชนปี 2013/14 บ่งชี้ว่าเด็ก 250 ล้านคนยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้

ทักษะพื้นฐาน ถึงแม้ว่า 130 ล้านคนในจ�านวนนี้จะได้เข้าเรียนใน

โรงเรียนอย่างน้อย 4 ปีแล้วก็ตาม ส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนจุด

เน้นอย่างชัดเจนไปที่คุณภาพกับการเรียนรู้ที่น�าไปใช้ได้จริง

การเพิ่มโอกาสทางการศึกษากับการเรียนรู้โดย 
เท่ำเทียมด�ำเนินไปพร้อมๆ กันได้ 

เมื่อจ�านวนนักเรียนในโรงเรียนเพิ่มขึ้น เด็กใหม่ที่เข้ามาในระบบ

มักจะเป็นเด็กในกลุ่มด้อยโอกาส พิการ หรือไม่ก็ได้รับผลกระทบ

จากทุพโภชนาการและความยากจน นอกจากนี้ก็มักจะมาจาก

ครอบครัวที่พ่อแม่มักจะไม่ค่อยรู้หนังสือ หรือพูดภาษาแม่ของ

ประเทศไม่ได้ ผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ท�าให้คาดเดา

ว่า เมื่อจ�านวนนักเรียนเข้าโรงเรียนมากขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาก็คงจะต�่าลง ทว่าจากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นไป

ตามสมมติฐานดังกล่าว

ในช่วงปี 2000-2007 บางประเทศในอนุภูมิภาคซาฮารา จ�านวน

เด็กที่เข้าโรงเรียนและเรียนจนจบระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น  

ในขณะเดียวกันกับที่ผลการเรียนก็มีทั้งที่คงเดิมและดีขึ้น ใน

ระดับมัธยมศึกษาก็เช่นกัน โอกาสในการเข้าโรงเรียนและการ

เรียนรู้อย่างเท่าเทียมพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ที่เม็กซิโกช่วง 

ปี 2003-2012 จ�านวนเด็กอายุ 15 ปีที่เข้าโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

เกือบ 12% ขณะที่คะแนนเฉลี่ยวิชาคณิตศาสตร์จากการ

ประเมินผลการเรียนของนักเรียนนานาชาติ (Programme for 

International Student Assessment: PISA) ของ OECD สูงขึ้น

จากเดิม 385 เป็น 413

ควรมีกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำด้ำนผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผลในการติดตามและประเมินผลการ

เรียนด้านความรู้และทักษะต่างๆ จ�าเป็นต้องอาศัยการประเมิน

ผลการเรียนรู้ในขอบเขตที่กว้างไกล โดยอิงการส�ารวจกลุ่ม

ตัวอย่างที่ให้ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ นับ

ตั้งแต่ปฏิญญาดาการ์ มีการประเมินผลระดับชาติเพิ่มมากขึ้น 

จากเดิมเพียง 283 ครั้งโดยรวมระหว่างปี 1990-1999 ขึ้นไปถึง 

1,167 ครั้งในช่วงปี 2000-2013 การประเมินผลทางการศึกษา 

ดังกล่าวกระท�าทั้งในประเทศร�่ารวยและยากจน

การประเมินระดับชาติส่วนใหญ่เรียกร้องให้ผู้มีอ�านาจหน้าที่

ทางการศึกษาปรับปรุงและยกระดับความรู้ความสามารถของ

นักเรียน การศึกษาวิจัย 54 ชิ้นบ่งชี้ว่านโยบายการศึกษาที่

เป็นผลพวงจากการใช้ข้อมูลการประเมินผลของชาติมีความ

หลากหลายมาก ครอบคลุมตั้งแต่เรื่องการปฏิรูปหลักสูตร การ

ปรับปรุงต�าราเรียน การฝึกหัดครู กับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง 

มาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการจัดสรรทรัพยากร

เพื่อสนับสนุนโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต�่า

การประเมินผลที่ด�าเนินการโดยประชาชนก�าลังเป็นที่
นิยม

องค์กรต่างๆ ในภาคประชาสังคมก�าลังท�ากิจกรรมการประเมิน

ผลการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อน�าเสนอข้อมูลต่อผู้จัดท�า

นโยบายการศึกษาของชาติ การประเมินผลทักษะการรู้หนังสือ

และการค�านวณของเด็กที่อิงข้อมูลจากครัวเรือน และจัดท�าโดย

ประชาชนพลเมืองนั้นเริ่มขึ้นเป็นครั้งแรกในอินเดียเมื่อปี 2005 

จากนั้นก็มีการน�าไปปรับใช้ที่ปากีสถาน (ตั้งแต่ปี 2008) เคนยา 

ยูกันดา และแทนซาเนีย (ปี 2009) มาลี (ปี 2011) และเซเนกัล 

(ปี 2012) เมื่อนับรวมกัน การประเมินผลโดยภาคประชาสังคม

เข้าถึงเด็กกว่า 1 ล้านคนในปี 2012

หลังปฏญิญำ
ดำกำร์ มกีำร
ประเมนิผลการ
เรียนรู้ระดบัชาติ
กว่ำ 1,000 คร้ัง

  เป้ำหมำย 6    คุณภำพกำรศึกษำ
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การประเมินผลการเรียนรู้ส�าหรับชั้นประถมศึกษา 
ตอนต้น

ช่วงปี 2007 ถึงกลางปี 2014 มากกว่า 60 ประเทศจัดท�าการ

ประเมินผลทักษะการอ่านของนักเรียนชั้นประถมต้น (EGRA) 

หนึ่งครั้งหรือมากกว่านั้น ครั้นถึงกลางปี 2004 มากกว่า 20 

ประเทศจัดท�าการประเมินผลทักษะคณิตศาสตร์ (EGMA) ผลที่

ได้ฉายภาพที่น่าตกใจ นั่นคือ เด็กจ�านวนมากไปเรียนในโรงเรียน

ถึง 2-3 ปีโดยที่อ่านหนังสือไม่ออกแม้แต่ตัวเดียว  และโรงเรียน

หลายๆ แห่งก็ไม่สอนการค�านวณพื้นฐานให้เด็กประถมต้น  

ผลจาก EGRA/EGMA กระตุ้นให้รัฐบาลและผู้บริจาคทบทวน

นโยบายการศึกษาใหม่เพื่อให้นักเรียนบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เกณฑ์มาตรฐานการเรียนรู้ขั้นต�่าด้านการอ่านและการค�านวณ

การประเมินผลในระดบัภมิูภาคและนานาชาตยัิงประโยชน์
ต่อการวัดผลเรื่องความเสมอภาคในการเรียนรู้

นอกเหนือจากการประเมินผลระดับชาติที่เพิ่มมากขึ้น หลายๆ 

ประเทศก็ได้ร่วมมือกันจัดท�าการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษาของนักเรียนในลักษณะข้ามระบบและข้ามประเทศ 

ผลการศึกษาในกลุ่มละตินอเมริกา (PERCE, SERCE and 

TERCE1) ท�าให้สามารถประเมินผลองค์ประกอบต่างๆ ที่เกี่ยว

เนื่องกับสมรรถนะทางวิชาการของนักเรียน (ภูมิหลังครอบครัว 

หลักสูตร การจัดองค์กร) และการพัฒนาของประเทศในภาพรวม 

ซึ่งรวมเป้าหมายการลดความเหลื่อมล�้าด้วย ส่วนการประเมิน 

PISA ของ OECD ช่วยเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเยาวชนวัย 15 ปีซึ่ง

เอื้อต่อการเชื่อมโยงความเหลื่อมล�้าด้านภูมิหลังทางสังคมเข้า

กับทักษะการรู้หนังสือและการคิดค�านวณ ประเทศส่วนใหญ่ใน

กลุ่ม OECD ได้ริเริ่มปฏิรูปนโยบายและโครงการใหม่ๆ ซึ่งเป็น

ผลพวงโดยตรงจากการประเมินผลของ PISA ในหลายประเทศ 

การประเมินผลการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการปฏิรูปหลักสูตรและ

การเรียนการสอน ทว่าการประเมินผลระดับภูมิภาคและระดับ

นานาชาติก็อาจก่อให้เกิดปัญหาได้เช่นกัน การตีพิมพ์ผลการ

เปรียบเทียบอาจท�าให้ประเทศยากจนที่มีเด็กเรียนรู้ทักษะพื้น

ฐานได้น้อยมากรู้สึกท้อและไม่อยากเข้าร่วมโครงการ นอกจาก

นั้น บางประเทศก็ถึงกับปรับเปลี่ยนเนื้อหาที่จัดท�าไว้ส�าหรับวิชา

บังคับ เพื่อให้สอดคล้องกับการทดสอบสมรรถนะแบบ 

ข้ามหลักสูตรของ PISA

กำรลงทุนกับครูผู้สอนเป็นเรื่องส�ำคัญยิ่ง

กรอบแผนปฏิบัติการดาการ์เน้นย�้าว่า การจะบรรลุผล EFA ได้

นั้น รัฐจ�าเป็นต้องแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู และต้องจัดจ้างคร ู

ผู้มีทักษะการสอนและแรงใจใฝ่สอน การจะดึงดูดครูดีมีฝีมือมา

1. การศึกษาวิจัยแบบเปรียบเทียบและอรรถาธิบายระดับภูมิภาคครั้งที่ 1, 2 และ 3 โดย 

หน่วยปฏิบัติการประเมินผลคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศละตินอเมริกา

เข้าประจ�าการและรักษาสถานภาพครูให้คงอยู่ตลอดเส้นทาง

อาชีพได้นั้น ผู้วางนโยบายจ�าเป็นต้องยกระดับการฝึกหัดครู 

กระจายครูไปประจ�าการด้วยความยุติธรรม จัดมาตรการจูงใจใน

รูปแบบของเงินค่าตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างเส้นทางสาย

วิชาชีพครูให้น่าดึงดูดใจ

แม้จะมีความก้าวหน้า แต่การขาดแคลนครูก็ยังคงเป็น
ปัญหาใหญ่

ความเหลื่อมล�้าด้านอัตราส่วนนักเรียน/ครูในแต่ละภูมิภาคยังคง

สูงมาก นับตั้งแต่ปี 2012 พบว่า 29 จาก 161 ประเทศที่มีข้อมูล

มีอัตราส่วนนักเรียน/ครูในระดับประถมศึกษามากกว่า 40:1 ใน

จ�านวนนี้ 24 ประเทศอยู่ในอนุภูมิภาคซาฮารา แต่ในปี 1999 

และปี 2012 อัตราส่วนนักเรียน/ครูชั้นประถมศึกษาลดลงใน 121 

จาก 146 ประเทศที่มีข้อมูล ความก้าวหน้าหลายๆ อย่างเกิด

ขึ้นในประเทศที่มีอัตราส่วนนักเรียน/ครูต�่ากว่า 40:1 อยู่แล้ว ใน

ปี 2012 จาก 105 ประเทศที่มีข้อมูลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

18 ประเทศมีอัตราส่วน 30:1 แต่ช่วงปี 1999-2012 อัตราส่วน

กลายเป็นนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก 6 คน/ครู 1 คนในเอธิโอเปีย 

แกมเบีย กินี มาลี และเมียนมาร์ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

อัตราส่วนนักเรียน/ครูในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาคงที่ หรือไม่ก ็

ลดลงในส่วนใหญ่ของประเทศที่มีข้อมูล

ตำรำง 9: ควำมเหล่ือมล�ำ้ด้ำนอตัรำส่วนนกัเรียน/ครูในแต่ละภมูภิำคยงัคงสงูมำก 
อัตราส่วนนกัเรยีน/คร ูจ�าแนกตามเกณฑ์ของโลกและบางภมูภิาค ปี 1990-2012

อนุภูมิภาคซาฮารา
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แหล่งท่ีมา: ฐานข้อมูล UIS

โลกต้องกำรครู
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จ�าเป็นต้องมีครูประถมศึกษาอีกเท่าไรจึงจะบรรลุเป้า
หมายการประถมศึกษาถ้วนหน้าได้ภายในปี 2015?

ช่วงปี 2012-2015 การจะบรรลุผลการประถมศึกษาถ้วนหน้า

ได้จ�าเป็นต้องเพิ่มครูถึง 4 ล้านคน นั่นคือต้องจ้างครูมาแทนที่

ครูเกษียณ เปลี่ยนอาชีพ เสียชีวิต หรือต้องออกเพราะเจ็บป่วย

รวม 2.6 ล้านคน และอีก 1.4 ล้านคน เพื่อมาเติมเต็มอัตราที่

ขาด มาดูแลจ�านวนนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนเพิ่มมากขึ้น และ

เพื่อรักษาอัตราส่วนนักเรียน/ครูให้ต�่ากว่า 40:1 บางประเทศและ

บางภูมิภาคก็อาจจ�าเป็นต้องจ้างครูประถมเป็นจ�านวนมากกว่า

ประเทศอื่นหรือภูมิภาคอื่น ภูมิภาคที่เผชิญปัญหานี้รุนแรงที่สุด

คือ อนุภูมิภาคซาฮารา โดยจ�าต้องมีครูประถมเพิ่มถึง 63% จาก

ที่ต้องเพิ่มทั่วโลก ในบรรดา 93 ประเทศที่ต้องจัดหาครูเพิ่ม มี

เพียง 29 ประเทศเท่านั้นที่จะท�าได้ตามแผนภายในปี 2015 ที่

เหลืออีก 64 ประเทศยังอยู่ห่างไกลเป้าหมาย

ครูที่ผ่านการฝึกอบรม : ขาดแคลนถึงขั้นรุนแรงมากที่สุด

การแก้ปัญหาด้านจ�านวนครูเพียงด้านเดียวยังไม่เพียงพอ 

จ�าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพครูให้ดี โดยจัดการฝึกอบรมครูให้

มีความช�านาญและมีแรงจูงใจในการสอน หลายประเทศเพิ่ม

จ�านวนครูได้อย่างรวดเร็วโดยการจ้างบุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่

เหมาะสม ในปี 2012 จาก 91 ประเทศที่มีข้อมูล ร้อยละของ

จ�านวนครูประถมที่ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานของชาติอยู่

ระหว่าง 39% ในกินีบิสเซา และมากกว่า 95% ใน 31 ประเทศ 

คาดว่าภายในปี 2015 จะมีครูประถมใน 12 จาก 46 ประเทศที่

ได้รับการฝึกอบรมจนผ่านมาตรฐานระดับชาติน้อยกว่า 75%

จ�าเป็นต้องแก้ปัญหาความไม่เสมอภาคในการจัดส่งครู
ไปประจ�าการ

ปริมาณครูโดยรวมและอัตราส่วนนักเรียน/ครูโดยเฉลี่ยสามารถ

ปกปิดการกระจายแรงงานครูอย่างไม่เสมอภาคภายในประเทศ 

ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาความไม่เท่าเทียม โดยทั่วไปมีช่องว่างที่

เห็นได้ชัดมาตลอดระหว่างสถานศึกษาของรัฐกับเอกชน หลาย

ประเทศในอนุภูมิภาคซาฮารา ซึ่งรวมคองโก รวันดา และยูกันดา 

อัตราส่วนนักเรียน/ครูในโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐมากกว่า

โรงเรียนเอกชนราว 30 คนหรือมากกว่านั้น นอกจากนี้ นักเรียน

ในโรงเรียนด้อยโอกาสมักจะมีครูที่ไม่พร้อมเท่ากับครูในโรงเรียน

ที่อยู่ในสถานะทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า ในทศวรรษที่ผ่านมา รัฐ

พยายามแก้ปัญหาการจัดสรรครูไปประจ�าการหลากหลายวิธี 

อาทิ ใช้หน่วยงานกลางท�าหน้าที่จัดสรรครูไปประจ�าการ จัดหา

แรงจูงใจแก่ครู เช่น ที่พักอาศัย สิทธิประโยชน์ทางการเงินกับ

การเลื่อนขั้นเลื่อนต�าแหน่งที่เร็วขึ้นกว่าเดิม และการจ้างคนใน

พื้นที่เป็นครู

มีการจ้างครูชั่วคราวเพิ่มขึ้นแต่ก็มีปัญหาตามมา

รัฐบาลในประเทศก�าลังพัฒนาบางประเทศรับมือกับความ

ต้องการครูที่เพิ่มขึ้น อันเนื่องมาจากจ�านวนนักเรียนที่สูงขึ้น

อย่างรวดเร็ว โดยใช้วิธีจ้างครูชั่วคราวเป็นจ�านวนมาก ตอน

ปลายทศวรรษ 2000 บางประเทศในอนุภูมิภาคซาฮารามีครูที่

เซ็นสัญญาว่าจ้างชั่วคราวมากกว่าครูที่เป็นข้าราชการพลเรือน

เสียอีก ครูชั่วคราวมีสภาพการท�างาน ความมั่นคงในอาชีพ และ

ค่าตอบแทนแย่กว่าครูประจ�า และมีแนวโน้มว่าจะไม่เคยผ่าน

การฝึกอบรมมากกว่าครูข้าราชการ หรือเคยผ่านการอบรมมาไม่

ถึงเดือน ครูชั่วคราวจะสอนได้ดีเท่ากับครูที่เป็นข้าราชการหรือ

ไม่? ในไนเจอร์และโตโก ครูสัญญาจ้างชั่วคราวในภาพรวมส่ง

ผลกระทบเชิงลบ หรือไม่ก็ทั้งบวกและลบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการ

ศึกษาของเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 ในวิชาภาษาฝรั่งเศสและ

คณิตศาสตร์ แต่ในมาลี ผลกระทบออกมาในเชิงบวก ครูชั่วคราว

มีแนวโน้มว่าจะมีประสิทธิผลมากที่สุด เมื่อทั้งพ่อแม่และชุมชน

เข้ามามีส่วนร่วมแข็งขันในงานจัดการศึกษาเพื่อบุตรหลาน

ควำมส�ำเร็จในกำรเรียนกำรสอนสัมพันธ์กับ
ทรัพยากรที่มี

3 ปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่ดีในการเรียนการสอนคือ 1) 

การมี การแจกจ่าย และการใช้สื่อการเรียนการสอน  2) สภาพ

แวดล้อมทางกายภาพที่มั่นคง เข้าถึงง่าย พร้อมสิ่งอ�านวยความ

สะดวกที่เหมาะสม  และ 3) เวลาที่ใช้เพื่อการเรียนรู้ในห้องเรียน 

ต้องมีการใช้สื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้มากขึ้น

บทบาทอันส�าคัญของหนังสือเรียนในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของ

นักเรียนมีอิทธิพลต่อนโยบายการศึกษา ซึ่งได้รับการยืนยันใน

ประเด็นนี้จากหลักฐานที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ระบบการจัดซื้อ จัดหา 

และจัดส่งแบบรวมศูนย์ก�าลังถูกแทนที่โดยการด�าเนินการของ

พันธมิตรระหว่างภาครัฐกับเอกชน ชุมชนนานาชาติมีบทบาท

ส�าคัญเช่นกันในการส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่หนังสือเรียน

ในประเทศก�าลังพัฒนา การปรับแก้ไขต�าราเรียนให้สอดคล้องกับ

การพัฒนาการศึกษาและเนื้อหาของแต่ละวิชาให้ทันสมัย ก็เป็น

เรื่องที่ต้องใส่ใจให้มากด้วย

สร้างสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นมิตรต่อเด็ก

เด็กมากมายที่จ�าต้องไปโรงเรียนที่มีสภาพไม่เอื้อต่อการเรียน

รู้ อาทิ ขาดแคลนน�้าดื่ม ที่ล้างมือ และห้องสุขาที่สะอาดและ

ปลอดภัย หรืออาจต้องเผชิญกับการแบ่งแยกกีดกัน การกลั่น

แกล้ง หรือแม้แต่ความรุนแรง ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา หลายๆ 

ประเทศได้ใช้รูปแบบโรงเรียนที่เป็นมิตรต่อเด็ก แต่การประเมิน

ผลโรงเรียนที่เป็นมิตรต่อเด็กในกายอานา นิคารากัว ไนจีเรีย 

ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ และไทย เน้นให้เห็นปัญหาท้าทายในภาค

กำรกระจำยครูไป
ประจ�ำกำรอย่ำงไม่
เท่ำเทยีมกนัภำยใน
ประเทศ ส่งผลให้
ปัญหำเร่ืองควำม
ไม่เสมอภำคแย่ลง
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ปฏิบัติ ปัญหาใหญ่ๆ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่อยู่

ในสภาพย�่าแย่ ขาดการดูแลบ�ารุงรักษา และขาดการฝึกอบรมที่

เหมาะสมให้แก่ผู้น�าสถานศึกษาและครูอาจารย์

ต้องท�าให้ทุกนาทีมีค่าในห้องเรียน

มีการบ่งชี้ว่า การเพิ่มเวลาสอนในห้องเรียนจะช่วยให้นักเรียน

เรียนรู้ได้มากขึ้น ส่งผลให้มีการเรียนรู้อย่างมีนัยส�าคัญ หน่วย

งานนานาชาติจึงเสนอแนะให้โรงเรียนประถมศึกษาเปิดสอน

ประมาณ 850-1,000 ชั่วโมงต่อปี แต่ในทศวรรษที่ผ่านมา เวลา

การสอนในห้องเรียนชั้นประถมและมัธยมต้นโดยเฉลี่ยทั่วโลก

ลดลงเล็กน้อย เหลือต�่ากว่า 1,000 ชั่วโมง ในหลายประเทศ

โดยเฉพาะในชุมชนยากจน นักเรียนต้องสูญเสียเวลาเรียนด้วย

สาเหตุ: ครูไม่มาสอน การบรรจุครูช้า ครูไปฝึกอบรมประจ�าการ 

การนัดหยุดงาน และเหตุการณ์สู้รบ

กระบวนกำรในกำรเรียนกำรสอนมีควำมส�ำคัญ

4 ปัจจัยในกระบวนการการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการศึกษาซึ่งมี

คุณภาพดี ได้แก่

1) หลักสูตรที่สอดคล้องกับการด�ารงชีพและครอบคลุมผู้เรียนทุก

กลุ่ม 2) แนวทางการสอนที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล 3) การใช้

ภาษาแม่ของนักเรียน และ 4) การใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม

พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับสภาพการณ์ในสังคม

แรงกดดันที่เพิ่มขึ้นให้มีการปรับปรุงขีดความสามารถทาง

เศรษฐกิจส่งผลให้รัฐต่างๆ พยายามปฏิรูปหลักสูตรการศึกษา 

ในแนวทางที่คล้ายคลึงกันมากขึ้น โดยไม่เน้นที่เนื้อหาความรู้  

แต่ไปเน้นที่ความสามารถด้านต่างๆ แทน ทั้งนี้มีแรงกระตุ้นให้

ปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการของปัจเจกชน 

ชุมชน และสังคม ให้เหมาะสมกับยุคสมัยด้วยเช่นกัน

ใช้กลยุทธ์การสอนที่มีประสิทธิผล

ในทศวรรษที่ผ่านมา วิธีการสอนเริ่มเปลี่ยนจากการเรียนการ

สอนที่มีครูเป็นศูนย์กลาง ไปเป็นแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง แต่

ในทางปฏิบัติเป็นไปด้วยความยากล�าบาก ต้องพบปัญหาหลาก

หลาย เช่น ขาดสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสอนแนวใหม่ ขาด

ต�าราเรียนสื่อการเรียนรู้ และขนาดชั้นเรียนที่มีเด็กมากเกินไป 
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หำกปรับกลยทุธ์
การสอนให้
สอดคล้องกบั
บริบทท้องถ่ินได้ 
กเ็ป็นการสร้าง
สภำพแวดล้อม
การเรียนรู้ 
แบบผูเ้รียน 
เป็นศนูย์กลำง
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เมื่อปราศจากแรงสนับสนุนที่จ�าเป็น ครูส่วนใหญ่จึงสอนในแบบ

ที่ถูกสอนมา ทว่าหากมีการปรับใช้กลยุทธ์ใหม่ให้ตอบสนอง

ต่อบริบทท้องถิ่นได้ ครูก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมแบบ

นักเรียนเป็นศูนย์กลางได้ส�าเร็จแม้กระทั่งในสถานการณ์ที่ย�่าแย่

การเปลี่ยนแปลงสู่นโยบายด้านภาษาแบบพหุภาษา

ภาษาที่ใช้เป็นสื่อในการสอนและภาษาต่างๆ ที่สอนในโรงเรียนมี

ความส�าคัญยิ่งต่อคุณภาพของการเรียนการสอน ในอนุภูมิภาค

ซาฮาราและหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีแนวโน้ม

ที่จะใช้ภาษาท้องถิ่นมากขึ้น ในละตินอเมริกา ประเทศส่วนใหญ ่

มีนโยบายการศึกษาในลักษณะสอน 2 ภาษาและเชื่อมโยง

วัฒนธรรม ทว่าผู้ปกครองและนักการศึกษามักจะมองว่า 

ภาษาท้องถิ่นจ�ากัดโอกาสก้าวหน้าของเด็กในด้านการศึกษา 

และการจ้างงาน

ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนรู้

แม้ไอซีทีจะมีศักยภาพในการเกื้อหนุนการเรียนการสอน แต่การ

ศึกษาวิจัยก็ไม่ได้ชี้ชัดเรื่องผลกระทบของไอซีที การบูรณาการ 

ไอซีทีเข้าไว้ในระบบการศึกษาอย่างมีประสิทธิผลเป็นเรื่อง 

ซับซ้อน หลายประเทศไม่สามารถส่งเสริมให้มีการใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในวงกว้างได้เพียงเพราะไฟฟ้าหรือ

อินเทอร์เน็ตยังเข้าไม่ถึงโรงเรียน นอกจากนี้ การใช้ไอซีทีให้มี

ประสิทธิผลยังขึ้นอยู่กับครูที่ผ่านการฝึกอบรมทางด้านนี้ด้วย 

โทรศัพท์มือถือมีศักยภาพมหาศาลต่อการเรียนรู้ที่ต้องอาศัย 

ไอซีที เนื่องจากไม่ต้องใช้สาธารณูปโภคพื้นฐานในระดับเดียวกับ

คอมพิวเตอร์ ทั้งยังมีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ได้กว้างไกล และ

หลายๆ รุ่นก็ใช้เล่นอินเทอร์เน็ตและดูวิดีโอได้ด้วย

กำรกระจำยอ�ำนำจในกำรบริหำรกำรศึกษำ

การกระจายอ�านาจในการตัดสินใจไปสู่โรงเรียนเป็นการเพิ่ม

ความรับผิดชอบให้แก่หัวหน้าสถานศึกษา ครูผู้สอน และผู้

ปกครองของนักเรียน การกระจายอ�านาจทางการศึกษามุ่งยก

ระดับคุณภาพการศึกษาโดยการสร้างความแข็งแกร่งให้โรงเรียน

รับผิดชอบร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ในทางปฏิบัติ การด�าเนินงาน

ตามยุทธศาสตร์กระจายอ�านายเป็นไปอย่างไม่เท่าเทียม ทั้งนี้ผล

ที่ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยท้องถิ่น อาทิ การจัดสรรเงินทุน ทรัพยากร

บุคคล ภาวะผู้น�าที่แข็งแกร่งของหัวหน้าสถานศึกษา การม ี

ส่วนร่วมของผู้ปกครอง และการสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่รัฐ

กำรจัดกำรศึกษำของภำคเอกชนกับคุณภำพ 
การศึกษา

นับตั้งแต่ปี 2000 โรงเรียนเอกชนเพิ่มจ�านวนขึ้นอย่างรวดเร็ว 

นักเรียนในโรงเรียนเอกชนมักจะท�าคะแนนได้ดีกว่าเด็กใน

โรงเรียนรัฐบาล เมื่อมีการประเมินผลการเรียนรู้ อาจเป็นเพราะ

ว่านักเรียนที่มีความพร้อมกว่ามักจะเข้าเรียนในโรงเรียนเอกชน 

ดังนั้นเด็กที่มีฐานะดีกว่าและมีความสามารถสูงกว่า รวมทั้งมี

ภาคีเครือข่ายโรงเรียนที่ดีกว่าจึงกลายเป็นผู้รับคุณประโยชน์จาก

การศึกษามากที่สุด ขณะที่โรงเรียนของรัฐบาลก็ต้องให้บริการ

กลุ่มประชากรด้อยโอกาสมากขึ้น แทบจะไม่มีหลักฐานใดๆ ที่

บ่งชี้ว่าโรงเรียนเอกชนมีแนวคิดริเริ่มในการปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา อันที่จริง โรงเรียนรัฐบาลอาจจะมีช่องทางปรับปรุง

หลักสูตรมากกว่าเอกชน ขณะที่โรงเรียนเอกชนต้องตอบสนอง

ความต้องการของผู้ปกครองที่อยากให้บุตรหลานได้คะแนนสอบ

สูงๆ

แทบจะไม่มี
หลักฐานใดๆ 
เลยทีบ่่งช้ีว่า
โรงเรียนเอกชน
ช่วยปรับปรุง
คณุภำพ
การศกึษา
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การกระจายทรัพยากร
จำเปนตองปรับปรุงใหเกิด
ความเสมอภาคและประสิทธิผล

เพิ่มประสิทธิภาพใน
การกระจายงบชวยเหลือ

หาชองทางเงินทุนใหมๆ
เพื่อสนับสนุนงานการศึกษาที่มีงบ
ไมเพียงพอ (เชน การลงทุนจากภาค
เอกชน การอุปถัมภจากบรรษัท)

ความโปรงใสและ
ความรับผิดชอบ

การมีสวนรวมของภาคประชาสังคม
ที่ขันแข็งนำไปสูผลสำเร็จ

ใหความสำคัญกับงบการศึกษา

12 ประเทศในแอฟริกา
มีคาใชจายครัวเรือนเพื่อ
สื่อการเรียนการสอนสูงถึง 56% 

งบจากรัฐและผูบริจาค คำวิงวอนดานมนุษยธรรมคาสื่อการเรียนการสอน

เพิ่มงบการศึกษา

เชน การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสง
ตำราเรียนในฟลิปปนส ทำใหประหยัด
งบได 1.84 ลานดอลลาร

64% ของประเทศสามารถ
ทำได ควบคูไปกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ
อยางมั่นคง

เพิ่มงบประมาณ ลดชองวางคาใชจายของนักเรียน

องคการประชาสังคม
ชวยเนนใหเห็นความสำคัญ

ใน 38 ประเทศ
ตอหัวระหวางนักเรียนชั้นประถมและ
อุดมศึกษาไดสำเร็จใน 30 ประเทศ

โดยรัฐบาลหลายประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศยากจน 
(เชน บราซิล เอธิโอเปย เนปาล)

ป 2012 จาก 142 
ประเทศที่มีขอมูล

39 ประเทศใชจาย 6% 
  หรือมากกวาของ GNP 
   เพื่อการศึกษา

ปร
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หรือ
มากกวาจากรายไดของ
ประเทศ (1999-2012) 

1
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3
4

5

6
เปาหมาย

EFA 

นอกจากใชเพื่อการ
ประถมศึกษาแลว 
สวนใหญเปนคาใชจาย
ที่ไมสอดคลองกับ EFA

ในป 2013 งบชวยเหลือดาน
มนุษยธรรมโดยรวม จัดสรรให
การศึกษาเพียง 2%

ป 1999 จาก 116 
ประเทศที่มีขอมูล

18 ประเทศใชจาย 6% 
  หรือมากกวาของ GNP 
   เพื่อการศึกษา

X
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ระดมพลังเพื่อให้เกิดเจตจำานงทางการเมืองอันมั่นคงว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชนทั้งในระดับชาติและระดับสากล  
รวมทั้งพัฒนาแผนปฏิบัติงานแห่งชาติ ตลอดจนเพิ่มพูนการลงทุนสำาหรับการศึกษาพื้นฐานอย่างมีนัยสำาคัญ

กรอบแผนปฏิบัติการดาการ์เรียกร้องให้รัฐบาลแต่ละประเทศและ

ผู้บริจาคเพิ่มพันธกิจด้านการเงินให้มากพอที่จะขับเคลื่อนผลงาน 

ให้บรรลุเป้าหมายของ EFA นอกจากนี้ยังกระตุ้นให้บรรดาผู้

บริจาคสนับสนุนงานของรัฐโดยการเพิ่มความช่วยเหลือด้านการ

ศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมทั้งขอให้ผู้บริจาคหยิบยื่นความช่วยเหลือ

อย่างมีประสิทธิผลให้มากเท่าที่จะมากได้ รวมทั้งเรียกร้องให้ทุก

ประเทศเพิ่มความรับผิดชอบต่อพลเมืองของตนเองให้มากขึ้น

ปฏิญญาดาการ์ที่ระบุว่าไม่ควรมีประเทศใดก้าวไปไม่ถึงเป้า

หมาย EFA ด้วยสาเหตุขาดแคลนทรัพยากรนั้น นับเป็นหนึ่งใน

ความล้มเหลวที่เด่นชัดที่สุดในช่วงเวลาของการปฏิบัติงานการ

ศึกษาเพื่อปวงชน ผู้บริจาคไม่ยอมปฏิบัติตามค�ามั่นสัญญาที่ให้

ไว้ ความเพียรพยายามของรัฐจากกลุ่มรายได้ต�่าหลายประเทศ

ในการจัดสรรงบประมาณการศึกษาโดยเน้นความส�าคัญที่การ

ประถมศึกษา เป็นภารกิจที่ควรค่าแก่การยกย่องชื่นชม แต่ก็ยัง

สามารถปรับปรุงได้อีกโดยให้ความส�าคัญกับงบการศึกษาใน

ภาพรวมควบคู่ไปด้วย ทั้งนี้ ทั้งรัฐบาลและผู้บริจาคต่างพากัน

ละเลยเป้าหมายข้ออื่นๆ ของ EFA โดยไม่ให้เงินสนับสนุน ส่งผล

ให้ความก้าวหน้าในเป้าหมายดังกล่าวเป็นไปอย่างเชื่องช้า

ควำมเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพันธกิจด้ำนงบ
ประมำณเพื่อ EFA ของรัฐนับตั้งแต่ปฏิญญำ
ดำกำร์

กรอบปฏิบัติการดาการ์ก�าหนดให้รัฐบาลเป็นเสาหลักในการ

จัดสรรงบประมาณให้ EFA ความคาดหวังข้อนี้สมหวังดั่งตั้งใจ 

แม้กระทั่งในภูมิภาคที่ยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือนอกประเทศ 

ซึ่งงบของรัฐเพื่อการนี้มากกว่างบช่วยเหลือจากต่างชาติจนเทียบ

กันไม่ติด

ในปี 2006 กลุ่มผู้บริหารระดับสูงของ EFA เสนอให้รัฐจัดสรรงบ

ประมาณการศึกษาราว 4-6% ของ GNP และเมื่อเปรียบเทียบ

กับงบประมาณด้านอื่นๆ ของรัฐบาล ควรกันงบเพื่อการศึกษาไว้

ประมาณ 15-20% ของงบประมาณโดยรวม

ความก้าวหน้าด้านการให้ความส�าคัญต่อการศึกษาเป็นไปใน

แบบผสมผสาน ในภาพรวมทั่วโลก งบประมาณเพื่อการศึกษาใน

ปี 2012 คิดเป็นสัดส่วน 5% ของ GNP ส�าหรับกลุ่มประเทศราย

ได้ต�่า ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4% และในจ�านวน 142 ประเทศที่มีข้อมูล 

96 ประเทศจัดสรรงบการศึกษาราว 4% หรือมากกว่านั้นของ 

GNP (รวม 14 ประเทศรายได้ต�่า และ 18 ประเทศรายได ้

ปานกลางค่อนไปทางต�่า) ในบรรดา 96 ประเทศนี้มีถึง 39 

ประเทศที่จัดสรร 6% หรือมากกว่านั้นของ GNP เพื่องบ

ประมาณการศึกษา

งบการศึกษาไม่ได้ขยับในอัตราความเร็วเดียวกันกับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและจ�านวนผู้เข้าเรียนเสมอไป

การขยายตวัทางเศรษฐกิจในช่วงปี 1999-2012 ส่งผลให้งบ

การศกึษาของรัฐขยายตวัตามไปด้วยโดยเฉลีย่การเตบิโตทาง

เศรษฐกิจในอนภูุมิภาคซาฮาราอยูท่ี่ 4.0% แต่งบการศกึษาของรฐั

โดยเฉล่ียสูงถงึ 6.1% ต่อปี หากเปรียบเทียบกัน ช่วงปี 1999-

2012 เศรษฐกิจในเอเชยีใต้และตะวันตกขยายตวัโดยเฉล่ีย 4.5% 

ขณะทีง่บการศกึษาของรัฐสงูกว่านัน้เพยีงเลก็น้อยคือ 4.9% ต่อปี

งบประมาณแผ่นดินในหลายๆ ประเทศไม่ได้ให้ความ
ส�าคัญกับการศึกษามากเท่าที่ควร 

นับตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา เมื่อมองดูสัดส่วนงบประมาณของ

รัฐในภาพรวม จะเห็นได้ว่าแทบไม่มีความเปลี่ยนแปลงเลย ใน

ปี 2012 ค่าเฉลี่ยทั่วโลกอยู่ที่ 13.7% ซึ่งยังอยู่ห่างไกลเป้าหมาย 

15-20% ประเทศในอนุภูมิภาคซาฮาราจัดสรรงบประมาณเพื่อ

การศึกษาสูงสุด (18.4%) ตามมาด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก/

แปซิฟิก (17.5%) และเอเชียใต้/ตะวันตก (12.6%)

งบการศึกษาเจียดให้การศึกษาปฐมวัยเพียงน้อยนิด

ในปี 2012 จากงบการศึกษาในภาพรวมของรัฐ ทั่วโลกจัดสรรงบ

ให้การศึกษาปฐมวัยเพียง 4.9% อเมริกาเหนือและยุโรปตะวันตก 

จัดสรรให้ 8.8% ของงบการศึกษา ขณะที่อนุภูมิภาคซาฮารา

จัดสรรให้แค่ 0.3%

ในปี 2012 
มกีารจัดสรรงบ
เพือ่การศกึษา
อยูท่ี ่5% ของ 
GNP 

กำรคลัง
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การจัดสรรเงินทุนเพื่อการประถมศึกษาเต็มไปด้วย 
ความหลากหลาย

ทั้งเป้าหมายการศึกษาของ EFA และ MDG ต่างก็เน้นการ

ขยายการจัดการประถมศึกษาที่มีคุณภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้

จ่ายใดๆ ซึ่งหมายความว่าต้องเพิ่มการลงทุนอย่างมาก เพื่อให้

ความส�าคัญกับงบประมาณเพื่อการประถมศึกษา ทว่าจาก 56 

ประเทศที่มีข้อมูลในปี 1999 และ 2012  มีเพียง 16 ประเทศ

เท่านั้นที่เพิ่มงบประมาณของรัฐเพื่อการประถมศึกษา

ในประเทศยากจนหลายๆ แห่ง งบประมาณก้อนใหญ่
ที่สุดของการประถมศึกษาคือเงินเดือนครู

ในกลุ่มประเทศรายได้ต�่าและปานกลางค่อนไปทางต�่า พบว่าเงิน

เดือนครูคิดเป็น 82% ของงบการประถมศึกษาทั้งหมด ในขณะที่

ค่าเฉลี่ยในกลุ่มประเทศรายได้สูงอยู่ที่ 64% หลายๆ ประเทศจึงมี

ทรัพยากรไม่เพียงพอเพื่อการบรรลุเป้าหมายอื่นๆ เช่น คุณภาพ 

และประสิทธิภาพ งานวิจัยของธนาคารโลกปี 2003 และกรอบ

งานปี 2004 ของโครงการริเริ่ม Fast Track ของ EFA  เสนอ

แนะให้กันงบการประถมศึกษาไว้ 1 ใน 3 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

ที่นอกเหนือเงินเดือนบุคลากร ในปี 2012 จาก 36 ประเทศ 

ในกลุ่มรายได้ต�่าและปานกลางที่มีข้อมูล งบการประถมศึกษา

แบ่งเป็นค่าต�าราเรียน และสื่อการเรียนการสอนเพียง 2%  

อีก 16 ประเทศจัดสรรให้น้อยกว่า 1% มีเพียงคูเวตกับมาลาวี

เท่านั้นที่จัดสรรให้เกือบ 5% หรือมากกว่านั้น

ประเทศส่วนใหญ่เพิ่มงบประมาณให้การมัธยมศึกษา

จ�านวนเด็กที่เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาเพิ่มสูงขึ้นจนท�าให้

จ�าเป็นต้องเพิ่มทรัพยากรเพื่อการนี้ ในปี 1999 และปี 2012 จาก 

61 ประเทศที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการมัธยมศึกษา 38 ประเทศเพิ่ม

งบระดับมัธยมศึกษา และ 15 ประเทศในจ�านวนนี้อยู่ในกลุ่ม

ประเทศรายได้ต�่าและปานกลางค่อนไปทางต�่า

คอร์รัปชั่นยังคงสูบงบประมาณการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

เห็นได้ชัดว่าการคอร์รัปชั่นโดยรัฐส่งผลเสียต่อความเสมอภาคใน

การให้บริการประชาชน ซึ่งรวมด้านการศึกษา กรอบปฏิบัติการ

ดาการ์ระบุว่า “คอร์รัปชั่นคือสาเหตุหลักที่ท�าให้การใช้ทรัพยากร

เพื่อการศึกษาไร้ประสิทธิผล จึงควรขจัดโดยใช้มาตรการที่รุนแรง

เฉียบขาด” องค์การประชาสังคม (CSO) ได้แสดงบทบาทส�าคัญ

ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ถึงแม้จะด�าเนินการมากว่าหนึ่ง

ทศวรรษแล้วก็ตาม แต่ปัญหาคอร์รัปชั่นในแวดวงการศึกษาก็ยัง

คงอยู่ และผู้เสียผลประโยชน์ส่วนใหญ่ก็คือคนจน ผู้ซึ่งไม่มีทาง

เลือกอื่นใดนอกจากการศึกษาจากภาครัฐ

ความเสมอภาคและการมีส่วนร่วมในงบการศึกษาโดย
ถ้วนหน้าทุกกลุ่ม

การจัดสรรงบประมาณของรัฐเพิ่มให้ภาคการศึกษาเพียงอย่าง

เดียวยังไม่พอ เพราะจ�าเป็นต้องแบ่งปันทรัพยากรให้เท่าเทียม

กันด้วย นั่นหมายความว่าเป้าหมายจะต้องครอบคลุมทุกกลุ่มที่

อยู่ห่างไกล EFA มากที่สุด อาทิ กลุ่มยากจนที่สุด กลุ่มผู้พิการ 

กลุ่มคนในเขตทุรกันดาร และชนกลุ่มน้อย อย่างไรก็ตาม หลายๆ 

ประเทศยังคงใช้วิธีจัดสรรงบประมาณการศึกษาให้แก่เด็กเท่า

กันเป็นรายหัว โดยมองข้ามความเหลื่อมล�้าระหว่างโรงเรียน 

ภูมิภาค และความต้องการ ที่หลากหลาย ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ส�าหรับประเทศรายได้ต�่าส่วนใหญ่มีหลักการมั่นคงในการทุ่มเท

งบประมาณไปที่การประถมศึกษา เพราะเป็นระดับที่มีแนว

โน้มว่าเด็กยากจนจะสามารถเข้าถึงได้ แต่โดยเฉลี่ยในปี 2012 

ประเทศรายได้ต�่าใช้จ่ายงบประมาณส�าหรับเด็กนักเรียนระดับ

อุดมศึกษามากกว่าเด็กชั้นประถมถึงคนละ 11 เท่า ขณะที่ใน

ประเทศรายได้สูงมากกว่ากันเพียง 1.3 เท่า ดังนั้นในประเทศที่

ได้รับการคาดหวังมากที่สุดว่าจะใช้งบของรัฐเพื่อช่วยเหลือคน

ยากจน กลับกลายเป็นว่าผลประโยชน์จากการศึกษาโดยเฉพาะ

ในระดับที่เข้าถึงคนรวยก่อนเพื่อน ยังคงตกอยู่กับกลุ่มคนรวย

ต่อไป

ครอบครัวต้องเกื้อหนุนความพยายามจัดการศึกษาของ
รัฐ โดยเฉพาะเมื่อรัฐไม่จัดสรรงบให้

ปัญหาในหลายๆ ประเทศไม่ได้อยู่ที่ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาไม่

เพียงพอ แต่อยู่ที่ว่าค่าใช้จ่ายก้อนโตต้องเป็นภาระของครัวเรือน 

ใน 50 ประเทศจากกลุ่มรายได้ต�่า กลาง และสูงในทุกภูมิภาคที่

มีข้อมูล พบว่า ในช่วงเวลาหนึ่งระหว่างปี 2005-2012 ค่าใช้จ่าย

จากครัวเรือนเพื่อการศึกษาสูงถึง 31% และใน 25 ประเทศที่รัฐมี

งบการศึกษาต�่าที่สุด ค่าใช้จ่ายครัวเรือนเพื่อการศึกษาพุ่งขึ้นเป็น 

42% ขณะที่ใน 25 ประเทศที่มีงบการศึกษาสูงสุด ค่าใช้จ่ายครัว

เรือนอยู่ที่ 27%

ควำมช่วยเหลือจำกนำนำชำติเพื่อกำรพัฒนำ

ภายหลังปี 2000 มีความคาดหวังสูงว่าประชาคมผู้บริจาคจะเพิ่ม

เงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 

EFA 6 ประการ ขณะที่เงินช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐานเพิ่ม

ขึ้นโดยเฉลี่ย 6% ต่อปี แต่สัดส่วนโดยรวมของเงินสนับสนุนการ

ศึกษาไม่เปลี่ยนแปลง และไม่เคยเกิน 10% เมื่อเปรียบเทียบ

กัน งบช่วยเหลือด้านสาธารณสุขเพิ่มจาก 9% เป็น 14% เงิน

สนับสนุนการศึกษาในภาพรวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจนถึงปี 2010 แต่

ในช่วงปี 2010-2012 ลดลง 10% (คิดเป็น 1,300 ล้านดอลลาร์

โดยรวม)

ในปี 2012 
ประเทศรายได้
ต�ำ่ใช้จ่ำยงบเพือ่
เดก็นกัเรียน
ระดบัอดุมศกึษา
มากกว่าเดก็ช้ัน
ประถมถึงคนละ
กว่า 11 เท่า
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การกระจายงบช่วยเหลือตามระดับการศึกษา

งบช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งครอบคลุมเป้าหมาย EFA 

ถึง 5 จากทั้งหมด 6 เป้าหมายเพิ่มสูงสุดในปี 2009 และ 2010 

ช่วงปี 2010-2012 งบช่วยเหลือด้านนี้ลดลงถึง 15% คิดเป็น 

921 ล้านดอลลาร์ ในทางตรงข้ามงบช่วยเหลือระดับอุดมศึกษา

ลดลงเพียง 6% เมื่อมองในปริมาณของตัวเงินจริงๆ ในปี 2012 

งบช่วยเหลือการอุดมศึกษาสูงกว่างบช่วยเหลือการศึกษาขั้น 

พื้นฐาน 

เงินทุนช่วยเหลือการศึกษาจากนอกประเทศมุ่งเน้นการประถม

ศึกษาเป็นส�าคัญ จนท�าให้ละเลยเป้าหมายอื่นๆ ของ EFA เมื่อ

ต้องปันส่วนจากงบช่วยเหลือในหมวดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบ

ช่วยเหลือด้านทักษะพื้นฐานในการด�ารงชีพส�าหรับเยาวชนและ

ผู้ใหญ่ รวมทั้งงบการศึกษาปฐมวัยจึงถูกปรับลดลงมาโดยตลอด 

ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ของผู้บริจาคไม่ให้ความสนใจในเรื่องการศึกษา

ผู้ใหญ่ การศึกษาทางไกล การศึกษานอกโรงเรียน และการศึกษา

ส�าหรับกลุ่มเด็กพิเศษ

กำรกระจำยงบช่วยเหลือตำมภูมิภำค

งบช่วยเหลือการศึกษาขั้นพื้นฐานในอนุภูมิภาคซาฮารา ซึ่งมี

เด็กไม่ได้เรียนหนังสือมากกว่าครึ่งหนึ่งของจ�านวนเด็กไม่ได้เข้า

โรงเรียนทั่วโลก เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ปี 2002 และเริ่ม

ลดลงหลังปี 2009 โดยเฉลี่ยในช่วงปี 2002-2004 อนุภูมิภาค 

ซาฮาราได้รับงบช่วยเหลือ 47% จากงบช่วยเหลือการศึกษาขั้น

พื้นฐานทั่วโลก แต่ลดลงเหลือ 31% ในช่วงปี 2010-2012 ส่วน

เอเชียใต้และตะวันตกได้รับงบช่วยการศึกษาขั้นพื้นฐานค่อนข้าง

คงที่โดยเพิ่มจาก 21% เป็น 22%

กำรกระจำยงบช่วยเหลือให้คนยำกจน 

ในทศวรรษ 1990 คนยากจนของโลกถึง 93% กระจุกตัวอยู่ใน

กลุ่มประเทศรายได้ต�่า แต่ในปี 2012 คนยากจน 72% ของทั่ว

โลกอาศัยอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง ในปัจจุบัน 59% 

ของเด็กที่ไม่ได้เข้าโรงเรียน กระจุกตัวอยู่ในกลุ่มประเทศรายได้

ปานกลาง อย่างไรก็ตาม เราควรให้ความส�าคัญกับประเทศที่

จ�าเป็นต้องได้รับงบช่วยเหลือด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด

ต่อไป ทว่าประเทศรายได้ต�่าได้รับงบช่วยเหลือด้านนี้ลดลงจาก 

40% เหลือเพียง 34% ภายในช่วงเวลาหนึ่งทศวรรษ

ภำพรวมของงบช่วยเหลือเปลี่ยนแปลงไปนับตั้งแต่ปี 2000

งบความช่วยเหลือเคยมาจากแหล่งเดียวคือ องค์การเพื่อความ

ร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา แต่หลังจากปี 2000 เขต

ที่มีพลังอ�านาจทางเศรษฐกิจรายใหม่ๆ ก็ได้ร่วมผนึกก�าลังเพื่อ

ตาราง 10: งบช่วยเหลือเป้าหมาย EFA ทีน่อกเหนอืการประถมศกึษาไม่เพิม่ขึน้เลย  
งบช่วยเหลอืการศกึษาท้ังหมดตามพันธสญัญา เฉลีย่ทุก 3 ปี ช่วงปี 1995-2012 
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การศึกษาปฐมวัย 

2000: ผู้บริจาคให้การรับรองปฏิญญา
ว่าด้วยเป้าหมาย EFA และ MDG

การประถมศึกษา ทักษะพื้นฐานในการด�ารงชีพ
ส�าหรับเยาวชนและผู้ใหญ่

การมัธยมศึกษา การอาชีวศึกษา การอุดมศึกษา

2005: กลุ่มประเทศ G8 ให้ค�ามั่นว่าจะเพิ่ม
งบช่วยเหลือ โดยเน้นการจัดการประถม
ศึกษาแก่เด็กโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 
แต่ไม่มีข้อผูกมัดทางการเงินใดๆ 

2002: เปิดตัวโครงการริเริ่ม 
Fast-Track ของ EFA

2007/8: วิกฤตทางการเงินทั่วโลก 
ส่งผลต่อสถานะทางเศรษฐกิจ
ของ OECD

2011: มีการเติมงบครั้งแรกแก่ Global 
Partnership for Education (เดิมคือ 
Fast-Track Initiative)

หมายเหต:ุ ข้อมูลก่อนปี 2002 คือพนัธสญัญาว่าจะช่วยเหลือเท่านัน้ เนือ่งจากไม่มีข้อมูลการจ่ายงบช่วยเหลอืจรงิ ด้วยภาวะผนัผวนของพนัธสญัญาให้ความช่วยเหลอื จึงแสดงกราฟโดยใช้ค่าเฉลีย่ทุก 3 ปี

แหล่งท่ีมา: OECD-DAC (2014).

งบช่วยเหลือ
การศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน
ชะงักงัน
ในปี 2010 
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การพัฒนาโดยสร้างกลไกทางเลือกในระดับโลกขึ้นมาอย่างเป็น

ทางการ เช่นในปี 2004 อินเดีย บราซิล และแอฟริกาใต้  

ร่วมกันจัดตั้งองค์การ IBSA เพื่อบรรเทาความหิวโหยและ 

ความยากจน นอกจากนี้ยังมีธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ 

(New Development Bank) ที่จัดตั้งโดยบราซิล จีน อินเดีย 

รัสเซีย และแอฟริกาใต้ 

ผู้บริจาคยังไม่สามารถท�าตามพันธสัญญาว่าด้วยการ 
จัดส่งงบช่วยเหลือการศึกษาให้มีประสิทธิผลมากขึ้น

หลังปฏิญญาดาการ์ มีความมุ่งมั่นทางการเมืองมากขึ้นในอันที่

จะปรับปรุงไม่แต่เฉพาะด้านปริมาณ แต่ยังหมายรวมการบริหาร

จัดการงบช่วยเหลือในระดับสากลด้วย ปฏิญญาปารีสปี 2005  

ว่าด้วยเรื่องประสิทธิผลของงบช่วยเหลือ ชี้ให้เห็นพันธสัญญาที่

ไม่เคยมีมาก่อนในอันที่จะจัดส่งความช่วยเหลือให้มีประสิทธิผล

เพิ่มขึ้น ทว่าเมื่อดูเป้าหมายประสิทธิผลของงบช่วยเหลือทั้งหมด 

13 ข้อ มีเพียงข้อเดียวเท่านั้นคือ ‘จัดความช่วยเหลือด้าน

วิชาการให้ประสานและสอดคล้องกัน’ ที่บรรลุผลภายในปี 2010
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กำรขำดโครงสร้ำงด้ำนกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ระดับโลกเป็นอุปสรรคต่อกำรประสำนงำนระหว่ำง
ผู้บริจำคให้มีประสิทธิผล

การประสานงานระดับโลกจะช่วยให้ผู้บริจาคสามารถจัดสรร

ความช่วยเหลือไปยังพื้นที่ที่จ�าเป็นต้องได้รับมากที่สุด แต่กลไก

ประสานงานที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในระดับชาติและระดับโลกก็ไม่

ได้ช่วยในประเด็นนี้มากนัก การประชุมบุคลากรระดับสูงครั้งที่ 4 

เรื่องประสิทธิผลของงบช่วยเหลือที่ปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใน

ปี 2011 เน้นให้ใช้สถาบันพหุภาคีต่างๆ และกองทุนของโลกเพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการประสานงาน ทว่าความช่วยเหลือ

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับทวิภาคีส่วนใหญ่ก็ยังคงจัดสรร

ให้ตามหลักเกณฑ์สถานที่ และภาคส่วน เหมือนเช่นที่เคยเป็นมา

องค์กำรพันธมิตรโลกมีศักยภำพในกำรก�ำหนด
เป้ำหมำยประเทศที่จ�ำเป็นต้องช่วยเหลือ

The Global Partnership for Education : GPE (เดิมคือ EFA 

Fast Track Initiative ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2002) สามารถแบกรับ

หน้าที่ส�าคัญในด้านการประสานงานระดับโลกเรื่องความช่วย

เหลือทางการศึกษาได้ แต่ก็ขาดแรงสนับสนุนด้านการเงินท�าให้

ไม่สามารถด�าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ศักยภาพและจุด

แข็งขององค์การนี้อยู่ที่ความสามารถในการก�าหนดเป้าหมาย

ประเทศที่จ�าเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ ช่วงปี 2010-2012 

โดยเฉลี่ย 81% ของงบช่วยเหลือการศึกษาทั้งหมดของ GPE  

ส่งมอบให้กับประเทศรายได้ต�่า เมื่อเทียบกับ 42% ของงบ 

ช่วยเหลือจากสมาชิกคณะกรรมการช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา

ของ OECD

ยุทธศำสตร์กำรให้ควำมช่วยเหลือจ�ำเป็นต้อง 
ก้ำวให้ไกลกว่ำกำรน�ำเด็กเข้ำโรงเรียน

ผลงานความช่วยเหลือด้านการศึกษาที่จับต้องได้มากที่สุด คือ

การเพิ่มจ�านวนเด็กที่ได้เข้าโรงเรียน โดยเฉพาะการศึกษาขั้น

พื้นฐาน ทั้งนี้นับว่าความช่วยเหลือจากต่างชาติไม่ได้ช่วยเหลือ

เรื่องความเหลื่อมล�้าทางเพศสภาพมากนัก ถึงกระนั้นก็ตาม 

เชื่อว่าหากการช่วยเหลือจากผู้บริจาคมีประสิทธิผลมากขึ้น ก็

จะสามารถแก้ไขปัญหาท้าทายหลายๆ เรื่องที่เป็นตัวการฉุดรั้ง

เด็กผู้หญิงไม่ให้เข้าโรงเรียนได้ อาทิ ปัญหาที่เชื่อมโยงกับความ

ยากจน ปัญหาบ้านไกลจากโรงเรียน รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการ

เข้าโรงเรียน และความเชื่อด้านวัฒนธรรม

บทบาทความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับภาคส่วน 
การศึกษา

ท่ามกลางสภาวะฉุกเฉินยืดเยื้อที่เกิดบ่อยครั้งมากขึ้น ภาคส่วน

การศึกษาในทศวรรษที่ผ่านมาจึงได้พยายามโน้มน้าวภาคส่วน

ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ด้วยเหตุผลที่ว่าการลงทุนเพื่อ

การศึกษาเป็นการช่วยชีวิตมนุษย์ อย่างไรก็ตาม ความช่วยเหลือ

ด้านการศึกษาก็ยังคงถูกละเลยภายใต้ระบบความช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรมซึ่งมีงบประมาณไม่พอเพียงอยู่แต่เดิมแล้ว ในปี 

2012 ทั้งรัฐบาล หน่วยงานสหประชาชาติ ภาคเอกชน และภาค

ประชาสังคม พร้อมใจกันเรียกร้องให้เพิ่มงบช่วยเหลือการศึกษา

จากงบรวมของความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอีกเท่าตัว คือ

อย่างน้อย 4% ของงบรวม ทว่าในปี 2013 ภาคส่วนการศึกษา 

ก็ยังคงได้รับเพียง 2% 

เอ็นจีโอช่วยเหลือเป้าหมาย EFA ที่ถูกละเลยได้ดีกว่า

งบช่วยเหลือการศึกษาในโรงเรียนขององค์กรพัฒนาเอกชน 

(NGO) เพิ่มขึ้น 2,600-5,200 ล้านดอลลาร์ ในหลายๆ ประเทศ 

เอ็นจีโอคือผู้บริจาครายส�าคัญส�าหรับงานบริการพื้นฐานและ

งบช่วยการศึกษาก็สะท้อนให้เห็นว่า วัตถุประสงค์ของเอ็นจีโอ

สอดคล้องกับเป้าหมายของ EFA เช่น การศึกษานอกโรงเรียน 

การดูแลและการจัดการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐ

และผู้บริจาคมักจะมองข้าม

ช่องทางใหม่ๆ ในการจัดหาเงินทุนเพื่อการศึกษา 
ทวีความส�าคัญมากขึ้น

ช่องทางใหม่ๆ สามารถจัดหางบเพื่อการศึกษาได้มากกว่า  

5 หมื่นล้านดอลลาร์ ในปี 2010 กลุ่มผู้น�าด้านการหาช่องทาง

ใหม่ๆ เพื่องบการพัฒนา (The Leading Group on Innovative 

Financing for Development) เสนอแนะกลไกเพิ่มเงินทุนเพื่อ

การศึกษาผ่าน 9 ช่องทางต่อไปนี้คือ 1) ภาษีธุรกรรมการเงิน  

2) พันธบัตรการศึกษาสกุลเงินตราในประเทศ 3) กองทุนร่วม

ลงทุนระยะยาว 4) พันธบัตรผู้พลัดถิ่น 5) เงินบริจาคโดยสมัครใจ

จากผู้อพยพ 6) การซื้อขายหนี้สิน 7) ภาษีการกีฬา 8) พันธมิตร

ระหว่างรัฐกับเอกชน 9) เงินบริจาครายย่อย ตั้งแต่ปี 2002 กลไก

ที่คล้ายคลึงกันนี้สามารถระดมทุนเพื่องานด้านสาธารณสุขได้

กว่า 7 พันล้านดอลลาร์ แต่แทบจะไม่มีการน�ากลไกเหล่านี้มา

ประยุกต์ใช้เพื่อหาทุนเข้าภาคส่วนการศึกษาเลย

ในปี 2013 
การศกึษาได้รับ 
งบเพยีง 2% 
จากงบช่วยเหลือ
เพือ่มนษุยธรรม
ทัง้หมด
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ข้อเสนอแนะ

1   เน้นการดูแลและการจัดการศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวัยมากขึ้น

ทุกประเทศควรจัดการศึกษาปฐมวัยให้อยู่ในภาคบังคับอย่าง

น้อย 1 ปี โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้รัฐ

ควรจัดหาทรัพยากรที่จ�าเป็นให้ด้วย

ในกรณีที่งบประมาณของรัฐไม่เพียงพอที่จะดูแลเด็กปฐมวัยทุก

คน รัฐควรพุ่งเป้าหมายไปที่กลุ่มประชากรด้อยโอกาสที่สุดก่อน

หากเด็กปฐมวัยเข้าไม่ถึงโครงการในระบบของรัฐ ควรส่งเสริมให้

มีโครงการส�าหรับเด็กปฐมวัยนอกระบบ หรือของชุมชน

การดูแลและการจัดการศึกษาควรมีคุณภาพ โดยมีบุคลากรที่

ผ่านการฝึกอบรม ช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางสติปัญญา และส่ง

เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมของเด็กเล็กควบคู่ไปด้วย

ทุกประเทศควรพยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อดึงดูดครูและผู้ดูแล

เด็กเล็กที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้เข้ามาท�าหน้าที่นี้มากขึ้น โดย

ใช้มาตรการยกระดับสถานภาพและค่าตอบแทนให้ทัดเทียมครู

ประถมศึกษา

2   ท�ำทุกอย่ำงเท่ำที่จะท�ำได้ เพื่อให้เด็กจบชั้น
ประถมศึกษาถ้วนหน้า

รัฐจ�าเป็นต้องพัฒนามาตรการโอนเงินสดให้สอดคล้องกับความ

เป็นจริงโดยมีเงื่อนไขแบบง่ายๆ เพื่อช่วยครัวเรือนยากจน เรื่อง

ค่าใช้จ่ายในการส่งบุตรหลานไปโรงเรียน อาทิ ค่าเล่าเรียนแบบ

ไม่เป็นทางการ ค่าชุดนักเรียน และค่าเดินทาง

ในการจะเพิ่มจ�านวนนักเรียนและการลดจ�านวนนักเรียนออก

กลางคันได้นั้น รัฐควรใช้มาตรการด�าเนินงานแบบเชื่อมโยง

หลายๆ ภาคส่วนเข้าด้วยกัน เช่น สาธารณสุข และโภชนาการ 

รวมทั้งการลงทุนสร้างถนนหนทาง การจัดหาสาธารณูปโภค 

พื้นฐานน�้าและไฟฟ้า

นอกจากนี้รัฐควรเตรียมแผนฉุกเฉินไว้เพื่อรองรับความต้องการ

ทางการศึกษาของเด็กในสถานการณ์ฉุกเฉิน และในเขตที่มีการ

รบพุ่งท่ามกลางความขัดแย้งไว้ด้วย

3   ปรับปรุงงำนปลูกฝังทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
กำรท�ำงำนและกำรด�ำรงชีพให้แก่เยำวชนและ
ผู้ใหญ่

รัฐจ�าเป็นต้องสร้างหลักประกันให้เยาวชนทุกคนโดยเฉพาะกลุ่ม

ด้อยโอกาสมากที่สุด สามารถเรียนรู้ทักษะขั้นพื้นฐานผ่านโอกาส

ในการเข้าถึงการมัธยมศึกษาตอนต้นภาคบังคับที่ไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายโดยถ้วนหน้า

เมื่อตระหนักดีว่าการเรียนไปด้วยท�างานไปด้วยส่งผลเสียท�าให้

เด็กขาดโอกาสในการเรียนรู้ทักษะพื้นฐาน ดังนั้นทุกประเทศจึง

ควรให้สัตยาบัน ประกาศใช้ และบังคับใช้อนุสัญญามาตรา 138 

ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งก�าหนดอายุขั้นต�่า

ของการจ้างงาน

ผู้ก�าหนดนโยบายควรระบุและจัดล�าดับความส�าคัญของทักษะ 

ที่พึงมีเมื่อจบการศึกษาแต่ละขั้นในระบบ

รัฐควรประเมินว่าการศึกษาหรือการฝึกอบรมในรูปแบบใด  

(ซึ่งรวมการฝึกงานจากการปฏิบัติงานจริง และการเป็นลูกมือ

ผู้เชี่ยวชาญ) มีประสิทธิผลมากที่สุดและเป็นการปลูกฝังทักษะ

อย่างเท่าเทียมกัน

การตอบสนองความต้องการของผู้ใหญ่ที่มีคุณวุฒิการศึกษาต�่า

นั้น รัฐควรขยายโอกาสด้านการศึกษาต่อเนื่อง การศึกษาต่อและ

การศึกษาผู้ใหญ่

4   ท�ำให้ผู้ใหญ่ทุกคนตระหนักในสิทธิกำรรู้
หนังสือและคิดค�ำนวณของตน

นโยบายการรู้หนังสือและกลยุทธ์ต่างๆ ควรเชื่อมโยงนโยบาย

ด้านการพัฒนาที่มีอยู่แล้วเข้ากับความต้องการของชุมชน  

การสาธารณสุข การพัฒนาชุมชน นวัตกรรมด้านเกษตรกรรม 

ตลอดจนการเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมในสังคมอย่างแข็งขัน 

ควรมีการส่งเสริมการใช้โทรศัพท์มือถือ และไอซีทีประเภทอื่นๆ 

เพื่อปลูกฝังทักษะการรู้หนังสือ และการคงทักษะนั้นไว้ให้ใช้การ

ได้ตลอดไป ผ่านการด�าเนินงานในรูปแบบพันธมิตรระหว่างภาค

รัฐกับภาคเอกชน
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ทุกประเทศควรเสริมความแข็งแกร่งให้กับโครงการการรู้หนังสือ

โดยการก�าหนดระดับของทักษะต่างๆ ที่ผู้ใหญ่พึงมี และคอย

ติดตามความก้าวหน้า รวมทั้งวัดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง

5   เปล่ียนจุดเน้นจำกควำมเสมอภำคไปที่กำร
บรรลุผลควำมเสมอภำคทำงเพศสภำพ

การสร้างสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้มีความเหลื่อมล�้าน้อย

ลงนั้น จ�าเป็นต้องตั้งเป้าใช้ทรัพยากรเพื่อให้มีสิ่งอ�านวยความ

สะดวกด้านน�้าและสุขอนามัย รวมทั้งสื่อการเรียนการสอน 

พอเพียง

รัฐจ�าเป็นต้องสร้างหลักประกันให้โครงการฝึกอบรมครูก่อน

ประจ�าการและขณะประจ�าการ ครอบคลุมกลยุทธ์ส�าหรับครูเพื่อ

ใช้สอนและจัดการในห้องเรียน ทั้งนี้ต้องมีการร่างโครงการ 

ดังกล่าวให้สัมพันธ์กับความไม่เสมอภาคที่พบเจอจริงๆ ใน 

บริบทของท้องถิ่น

ส่วนหลักสูตรควรมีลักษณะละเอียดอ่อนทางด้านเพศสภาพ โดย

ต้องรวมเรื่องสุขอนามัยด้านการเจริญพันธุ์ และการสอนเรื่อง

เพศศึกษาเข้าไว้ด้วย

6  ลงทุนเพื่อคุณภำพกำรศึกษำ

รัฐจ�าเป็นต้องลงทุนอย่างเหมาะสมเพื่อจัดให้บริการการศึกษาที่

มีคุณภาพดีแก่ประชาชน โดยควรให้ความส�าคัญในเรื่องการส่ง

เสริมความเป็นมืออาชีพและการสร้างแรงจูงใจให้แก่ครู นอกจาก

นี้ควรต้องพิจารณาความเสี่ยงในการจ้างครูชั่วคราวด้วยความ

รอบคอบ

ครูควรได้รับการสนับสนุนในด้านเนื้อหาหลักสูตรที่เหมาะสม

และครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่ม เพื่อช่วยยกระดับการเรียนรู้และ

สามารถท�าให้นักเรียนที่เรียนอ่อนตามทันเพื่อนๆ ทั้งยังจ�าเป็น

ต้องช่วยจัดหาทรัพยากรการเรียนรู้ที่เหมาะสมโดยเฉพาะหนังสือ

เรียน ให้เพียงพอส�าหรับนักเรียนทุกคน

สไตล์และวิธีการสอนต้องตอบสนองบริบทห้องเรียนที่มีหลาก

หลายวัฒนธรรม ในสังคมที่มีการใช้พหุภาษา นโยบายด้าน

ภาษาในภาคส่วนการศึกษาเป็นสิ่งส�าคัญยิ่งต่อการเรียนรู้ที่มี

ประสิทธิผล 

ระบบการก�ากับดูแลการศึกษาควรผสมผสานการจัดการ 

สถานศึกษาให้มีเสถียรภาพและมีความมุ่งมั่นในการสร้างความ

เสมอภาค

รัฐควรใช้นโยบายการจัดสรรครูไปประจ�าการยังเขตด้อยพัฒนา

ให้เหมาะสม

การมีเวลาเรียนในห้องเรียนอย่างเพียงพอและมีคุณภาพ โดยที่

นักเรียนและครูต่างก็ท�ากิจกรรมการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแข็งขัน

เป็นเรื่องที่ส�าคัญมาก

ทุกประเทศควรเสริมสร้างสมรรถนะในการจัดการประเมินผล 

การเรียนรู้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นประเด็นที่รัฐให้ความส�าคัญใน

ระดับชาติ รวมทั้งส่งเสริมความเพียรพยายามจัดการศึกษาที่มี

คุณภาพดี ตลอดจนการสอนที่มีประสิทธิผลและผลสัมฤทธิ์ใน

การเรียนรู้อย่างเท่าเทียมกันในเนื้อหาวิชาที่หลากหลาย

7   ระดมเงินทุนเพื่อการศึกษาและมุ่งใช้
ทรัพยากรเพื่อกลุ่มด้อยโอกาสมากที่สุด

รัฐควรระดมทรัพยากรภายในประเทศให้มากขึ้น เพื่อสร้างหลัก

ประกันว่าจะมีแหล่งเงินทุนอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบงานการ

ศึกษาช่วงหลังปี 2015 ประเทศในกลุ่มรายได้ต�่าและปานกลาง

ค่อนไปทางต�่าจ�า เป็นต้องใช้งบ 3.4% ของ GDP เพื่อการศึกษา

ปฐมวัย การประถมศึกษา และการมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

5.4% ของ GDP ส�าหรับการศึกษาในทุกระดับ

มีความจ�าเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรด้านการศึกษาของรัฐ 

เสียใหม่โดยเน้นการศึกษาปฐมวัย การศึกษานอกระบบ และ 

การรู้หนังสือของผู้ใหญ่ เพื่อยังประโยชน์ให้แก่กลุ่มด้อยโอกาส

ทั้งหลาย ผู้บริจาคควรเพิ่มงบช่วยเหลือการศึกษามากๆ และ

ดูแลให้งบนี้ไปถึงกลุ่มเป้าหมายจริงๆ การประสานงานงบช่วย

เหลือด้านมนุษยธรรมกับงบเพื่อการพัฒนาของโลกต้องไม่ละทิ้ง

ประเทศที่ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดไว้เบื้องหลัง

เมื่อค�านวณดูว่ายังขาดงบอยู่ราวๆ 22,000 ล้านดอลลาร์ ดังนั้น

ผู้บริจาคจ�าต้องเพิ่มปริมาณเงินช่วยเหลือเพื่อการศึกษาปฐมวัย 

การประถมศึกษา และการมัธยมศึกษาในประเทศรายได้ต�่าและ

ปานกลางค่อนไปทางต�่าอย่างน้อย 4 เท่า

การลงทุนเพื่อจัดท�าเครื่องมือตามรอยและวิเคราะห์ทรัพยากร

ทางการศึกษาทั้งมวลจะช่วยให้รัฐและผู้บริจาคประเมินผลได้ดี

กว่าเดิมว่า กลุ่มประชากรที่มีรายได้ต่างกันได้รับคุณประโยชน์

จากงบของทางการอย่างไร และจะช่วยสร้างหลักประกันไม่ให้

เด็กยากจนที่สุดต้องถูกละทิ้งไว้เบื้องหลัง

8  พุ่งเป้ำอย่ำงมุ่งมั่นไปที่ควำมเสมอภำค

สิ่งแรกที่ส�าคัญที่สุดในการแก้ปัญหาความเสมอภาค คือ รัฐ 

จ�าต้องเปลี่ยนแนวทางในการใช้ข้อมูลเพื่อวางมาตรการทางการ

ศึกษาเสียใหม่ 

รัฐควรให้ความส�าคัญกับการใช้ประโยชน์จากข้อมูลแบบแยกส่วน

ซึ่งท�าการส�ารวจโดยโรงเรียน ครัวเรือน และตลาดแรงงาน เพื่อ

น�ามาปรับปรุงแผนการศึกษาและจัดสรรทรัพยากรให้กับกลุ่มที่

ต้องการความช่วยเหลือมากที่สุดโดยตรง
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9   แก้ไขปัญหาช่องว่างที่กว้างมากด้านข้อมูลเพื่อ
ปรับปรุงการติดตามผล

เป็นเรื่องส�าคัญยิ่งยวดที่จะต้องปรับปรุงฐานความรู้ของระบบการ

ศึกษาแห่งชาติเพื่อปิดช่องว่างด้านข้อมูลที่อยู่ในขั้นวิกฤต  

ให้ครอบคลุมเรื่องคุณภาพ ทักษะ การรู้หนังสือ ไปจนถึงเรื่อง

การคลัง งานดังกล่าวต้องอาศัยการเพิ่มสมรรถนะ การประสาน

ความร่วมมือด้านข้อมูล และการก�าหนดใช้มาตรฐานเดียวกัน 

ทุกประเทศจ�าเป็นต้องเพิ่มความร่วมมือเพื่อติดตามความ

ก้าวหน้าด้านการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยอิงตัวชี้วัดการ 

ประเมินผลการเรียนรู้ในวิชาต่างๆ ในระดับชาติ ซึ่งสามารถ 

น�ามาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ได้

รัฐควรพัฒนากรอบงานการติดตามผลเพื่อรวบรวมข้อมูลด้าน

สถานะทางการศึกษาของประชากรกลุ่มต่างๆ ที่จัดเก็บใน

ลักษณะแยกส่วน

ควรขยายมิติข้อมูลการรู้หนังสือด้านปริมาณ ความน่าเชื่อถือ 

และการเปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงการวางแผนและการตัดสินใจ

เกี่ยวกับงานการศึกษา

แม้ว่าภารกิจของ GMR ก�าลังจะปิดฉากลง แต่รายงานการ

ติดตามผลทั่วโลกด้านการศึกษาที่เป็นไปอย่างอิสระยังจ�าเป็น

ต้องด�าเนินไปอย่างต่อเนื่อง

10   ขจัดปัญหาด้านการประสานงานเพื่อจรรโลง
แรงสนับสนุนทางการเมืองจากผู้บริหาร
ระดับสูงส�ำหรับงำนกำรศึกษำ

กลยุทธ์ในการด�าเนินงานตามแผนการศึกษาจ�าเป็นต้องมีมิติทาง

วิชาการที่เข้มข้น ผนวกด้วยความดึงดูดใจทางการเมือง พร้อม

กับจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนและสมรรถนะทางวิชาการที่มุ่งมั่นและ

แยบยล ควรมีงบรวมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานและมีการ

ประเมินผลเป็นประจ�า รวมทั้งได้รับการสนับสนุนทางการเมือง

และจากหน่วยงานที่ส�าคัญๆ อย่างชัดแจ้ง

จ�าเป็นต้องมีกลไกดูแลเรื่องการรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อ

ท�าให้รัฐและผู้บริจาคต้องรับผิดชอบในกรณีที่ไม่สามารถท�าตาม

เป้าหมาย หรือไม่ปฏิบัติตามพันธสัญญา

การศกึษาคือหวัใจของการบรรลุเป้าหมายส่วนใหญ่ของแผน

ปฏิบัตกิารพฒันาช่วงหลังปี 2015 นบัตัง้แต่เร่ืองการบริโภคอย่าง

ยัง่ยนืไปจนถงึเร่ืองการสาธารณสขุ และการเป็นสงัคมท่ีสนัตสุิข

สงบ ท้ังนีค้วรมีการทบทวนและยกร่างโครงการและแนวทางการ

ศกึษาเสียใหม่เพือ่ให้สามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้
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รายงานการติดตามผลทั่วโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA Global Monitoring Report) ฉบับที่ 12 นี้ ซึ่งตรงกับ

ก�าหนดเวลาเส้นตายของการด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมาย 6 ประการตามที่ระบุไว้ ณ เวทีการศึกษาโลกที่ดาการ์ 

ประเทศเซเนกัล เมื่อปี 2000 -- น�าเสนอเรื่องราวความคืบหน้าอย่างละเอียดและครอบคลุมทั่วโลก ขณะที่ชุมชน

นานาชาติเตรียมการจัดท�าแผนปฏิบัติการด้านการศึกษาและการพัฒนาฉบับใหม่ รายงานฉบับนี้ก็ได้ประมวลผล

ส�าเร็จในอดีต พร้อมกับใคร่ครวญปัญหาท้าทายที่ต้องเผชิญในอนาคต

มีสัญญาณความก้าวหน้าที่โดดเด่นปรากฏให้เห็นมากมาย ความก้าวหน้าสู่เป้าหมายการประถมศึกษาถ้วนหน้าเกิด

ขึ้นอย่างรวดเร็ว หลายประเทศลดความเหลื่อมล�้าระหว่างชาย-หญิงได้มาก รัฐบาลเองก็เพิ่มความใส่ใจในการสร้าง

หลักประกันให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดี อย่างไรก็ตาม แม้จะประสบผลส�าเร็จในเรื่องดังกล่าว ทว่าโลก

ประสบความล้มเหลวไม่สามารถกระท�าตามพันธสัญญาการศึกษาเพื่อปวงชนในภาพรวม เด็กและเยาวชนหลายล้าน

คนยังคงไม่ได้ไปโรงเรียน กลุ่มที่ด้อยโอกาสมากที่สุดและยากจนที่สุดก็จ�าต้องแบกรับผลพวงแห่งความล้มเหลวของ

การไปไม่ถึงเป้าหมายของ EFA 

การศึกษาเพื่อปวงชนปี 2000-2015 : ผลสัมฤทธิ์กับปัญหาท้าทาย น�าเสนอการประเมินผลอย่างละเอียดของความ

ก้าวหน้าสู่เป้าหมาย EFA ของแต่ละประเทศ และเน้นให้เห็นภารกิจต่างๆ ที่ยังคงค้างคาอยู่ นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็น

นโยบายที่มีประสิทธิผล พร้อมเสนอแนะให้มีการติดตามและประเมินผลตามเป้าหมายการศึกษาต่อไปภายหลังปี 

2015 ผู้ก�าหนดนโยบายทั้งหลายสามารถใช้รายงานฉบับนี้เป็นแหล่งข้อมูลทางการที่เชื่อถือได้ เพื่อสนับสนุนให้การ

ศึกษาเป็นรากฐานส�าคัญของโครงสร้างการพัฒนาทั่วโลกช่วงหลังปี 2015 

รายงานการติดตามผลทั่วโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นผลงานตีพิมพ์ที่ด�าเนินงานโดยอิสระและอิงหลักฐาน

ข้อมูลจริง เป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นยิ่งส�าหรับรัฐบาล นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาและการพัฒนา สื่อ ตลอดจน

นักศึกษา เป็นงานประเมินผลความก้าวหน้าด้านการศึกษาใน 200 ประเทศและดินแดน โดยตีพิมพ์เป็นประจ�าเกือบ

ทุกปีนับตั้งแต่ปี 2002 รายงานผลนี้จะยังคงด�าเนินต่อไปตลอดกรอบเวลาของแผนปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืนช่วง

หลังปี 2015 ในชื่อว่า รายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก (Global Education Monitoring Report)

การศึกษาเพื่อปวงชน ปี 2000-2015:
ผลสัมฤทธิ์กับปัญหาท้าทาย

หนึ่งในการปฏิรูปครั้งใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นหลังปี 2000 คือ 

นโยบายที่กำาหนดให้เด็กทุกคนต้องไปโรงเรียน ซึ่งช่วยให้

คนทุกคนสามารถลิ้มรสผลอันพึงปรารถนาของการศึกษาได้ 

บางครั้งอาจจะไปลิดรอนแรงงานจากเกษตรกรบ้าง แต่ก็ให้

เมล็ดพันธุ์กลับคืนมาเพื่อชีวิตที่ดีกว่าในภายภาคหน้า

- ครูโซนัม จากภูฏาน

พ่อแม่ที่ต้องเผชิญกับความยากลำาบากจากการไม่สามารถ

เขียนจดหมายได้ ใช้โทรศัพท์มือถือหรือบัตรเอทีเอ็มไม่เป็น 

จะยอมทำาทุกอย่างเพื่อให้ลูกหลานมีการศึกษา จะได้ไม่ต้อง

ถูกโดดเดี่ยวเพราะการไม่รู้หนังสือ

- อาจารย์โอโมวิกโฮ รานี เอบิเรร ิ

มหาวิทยาลัยไมดุกุรี ไนจีเรีย

หนูต้องออกจากโรงเรียน เพราะเกิดเหตุการณ์เกี่ยวกับพวก

ผู้ก่อการร้าย พวกเขาเข้ามาทำาลายโรงเรียนของพวกหนู 

ทำาให้ไปโรงเรียนไม่ได้อีกต่อไป พวกเขาไม่ชอบการแต่งตัว

ของนักเรียนหญิงบางคน แล้วตะโกนใส่หน้าว่าเสื้อผ้าที่พวก

หนูใส่ไม่เข้าท่า แล้วก็ทำาลายโต๊ะนักเรียน หนังสือเรียน และ

ของของพวกหนู โรงเรียนน่าจะเป็นสถานที่ที่เราควรจะได้

เรียนรู้เรื่องต่างๆ 

- ซิตา นักเรียนจากไนจีเรีย

เด็กทีอ่ายุตำา่กว่าห้าขวบ ทกุคนต้องเข้าสถานศึกษาสำาหรับ

เด็กปฐมวัย การศกึษาปฐมวัยต้องมีความสำาคัญในลำาดับต้นๆ

- มาร์ธา อิซาเบล คาสตาโน  

ครูประถมศึกษาจากโคลอมเบีย

http://www.unesco.org/publishing
http://www.efareport.unesco.org

