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จากโอกาสทางการศึกษา

From educational opportunities to decent living
       Esso (Thailand) Public Company Limited is one of the first 

companies in Thailand to partner with the Equitable Education Fund 

(EEF) to prevent students from dropping out of schools.

       The “Esso brings back students to schools” program was developed 

by Esso Retail Sales, in cooperation with the EEF in 2019 for students 

in Phetchaburi, Nan and Nakorn Nayok. In 2020, part of the funds was 

given to those in Chanthaburi and will expand to schools in other 

provinces as needed.

       We believe that appropriate education can give poor children 

an opportunity to earn a decent living. บทความและรูปบางสวนจาก:

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
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ความเปนมาของแนวคิด "ไมทิ้งใครไวขางหลัง"

       การจัดตั้งกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการ

ศึกษา หรือ กสศ.ขึ้น ตามที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๕๔ พ.ร.บ.

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๖๑

ประกาศใชบังคับเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ 

มีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเสมอภาคทางการศึกษา 

ชวยเหลือผูขาดแคลนทุนทรัพย ลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา รวมทั้งเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพ

และประสิทธิภาพครู โดยใหรัฐเปนผูจัดสรรงบประมาณ

ใหกองทุน และมีการบริหารงานที่เปนอิสระ

       กสศ. มีภารกิจในการชวยเหลือดูแลกลุม

เปาหมายซึ่งเปนผูขาดแคลนทุนทรัพย หรือดอยโอกาส

นับตั้งแตแรกเกิดจนถึงวัยแรงงาน ใหไดรับโอกาสทาง

การศึกษา เพื่อบรรเทาความยากจนอันเปนรากเหงา

ของปญหาอื่นๆ ซึ่งหากแกไมได ปญหานี้จะสงทอด

วนเวียนไปขามชั่วคน จากพอแม สงตอไปถึงรุนลูกรุน

หลานไดเพราะมีกลุมคนที่เขาไมถึงการศึกษา หรือไดรับ

การศึกษาที่มีคุณภาพตางกัน

       การทำใหเรื่องนี้สำเร็จไดเปนรูปธรรม ตองใช

นโยบายที่มุงสรางความเสมอภาค โดยกสศ. เปนองคกร

ที่มีบทบาทในการพัฒนาตัวแบบ และองคความรูใน

เรื่องนี้ เพื่อใหหนวยงานหลักที่เกี่ยวของนำไปใชขยายผล 

อันจะนำไปสูการเปลี่ยนแปลงชีวิตเด็กและเยาวชน

ไดอยางเปนรูปธรรม โดยไมทิ้งใครไวขางหลัง และกสศ.

มีเจตนารมยอันแนวแน ในการนำพาเด็กที่ตกหลนและ

เด็กออกจากการศึกษากลางคันใหกลับเขาสูระบบ

การศึกษาที่ยืดหยุน หรือการฝกทักษะอาชีพที่เหมาะสม 

พรอมกับสรางโอกาสใหกับเด็กและผูดอยโอกาสไดรับ

การศึกษาอยางเสมอภาคเทาเทียม 
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เอสโซเขามามีสวนรวม ทั้งแอพพลิเคชั่น iSEE และโครงการ "เอสโซ ปนน้ำใจ พานองกลับหองเรียน"

       จากการที่ เอสโซ ไดดำเนินกิจกรรมระดมทุนเพื่อการศึกษา ภายใตโครงการ “เอสโซ ปนน้ำใจ พานองกลับ

หองเรียน” ตั้งแตป ๒๕๖๒ จนกระทั่ง เอสโซ ไดรับความรวมมือจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

ใชระบบสารสนเทศเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ iSEE จาก กสศ. ในการชี้เปากลุมนักเรียนที่ตองการ

ความชวยเหลืออยางเรงดวน เพื่อไมใหหลุดออกจากระบบการศึกษา ภายใตแนวคิด “ไมทิ้งใครไวขางหลัง”

       กลาวอีกนัย บริษัท เอสโซฯ ถือเปนบริษัทแรกๆ ของประเทศไทย ที่ใชระบบ iSEE จาก กสศ. เพื่อชี้เปา

นักเรียนยากจนพิเศษ หรือนักเรียนทุนเสมอภาค ในการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมรวมบริจาคเพื่อเปนทุนการศึกษา 

ใหกับนักเรียนทุนเสมอภาคที่อยูบริเวณสถานีบริการน้ำมันเอสโซ ซึ่งป ๒๕๖๒ ไดมอบทุนการศึกษาไปแลวรวม 

๑,๖๐๕,๐๐๐ บาท ใหแกนักเรียนทุนเสมอภาค จังหวัดเพชรบุรี นาน และนครนายก และจะขยายในพื้นที่จังหวัดอื่นๆ 

ทั่วประเทศตอไป นอกจากนี้ ในป ๒๕๖๓ ที่ผานมา แมประเทศไทยและทั่วโลกตองเผชิญกับสถานการณแพรระบาด

ของโควิด-19 แตทางบริษัท เอสโซ ยังคงมีความตั้งใจและความประสงคมอบทุนการศึกษาใหกับนักเรียนทุนเสมอภาค 

ของ กสศ. ในโครงการ “เอสโซ ปนน้ำใจ พานองกลับหองเรียน” ปที่ ๒ ซึ่งไดรวมกันสรางโอกาส ใหทุนสนับสนุน

นองๆ รวมจำนวนเงิน ๒,๕๓๓,๙๕๗.๘๑ บาท โดยมอบใหแกนักเรียนทุนเสมอภาค ในจังหวัดจันทบุรี และโรงเรียน

ในจังหวัดอื่นๆ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย

“เอสโซ ปนน้ำใจ

พานองกลับหองเรียน”

ที่จังหวัดจันทบุรี

“เอสโซ ปนน้ำใจ

พานองกลับหองเรียน”

ที่จังหวัดนาน

“เอสโซ ปนน้ำใจ

พานองกลับหองเรียน”

ที่จังหวัดเพชรบุรี
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ณ ตอนนี้ กสศ. สามารถชวยเหลือเด็กๆ นักเรียนเพื่อใหพวกเขาไมตองหลุดออกจากระบบการศึกษาไปแลว

จำนวนมาก

       ปจจุบันมีเด็กไทยมากกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ คน มีความเสี่ยงตองหลุดออกจากระบบการศึกษาเพราะ ‘ความยากจน’  

เด็กจำนวนมากตอง ‘ลาหยุดเรียน’ ไปชวยพอแมรับจางทำงานหารายไดเพื่อชวยเหลือครอบครัว บางคนขาดเรียน

กวาสัปดาห บางคนหายไปนานนับเดือน จนสงผลกระทบตอการเรียนอยางหนัก และหลายคนไมไดกลับมาเรียน

อีกเลย

       อยางไรก็ดี ในป ๒๕๖๓ กสศ. ไดเดินหนาชวยเหลือบรรเทาอุปสรรคในการเขาถึงการศึกษาใหกับเด็กกลุมนี้ 

มากกวา ๙ แสนคน ผานโครงการเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข หรือทุนเสมอภาค ดวยพลังความทุมเทของคุณครูกวา 

๔ แสนคน จาก ๓ สังกัด ไดแก สพฐ. ตชด. และอปท. ลงพื้นที่เยี่ยมบาน คนหา คัดกรองเด็กๆ ยากจนดอยโอกาส

เพื่อใหไดรับทุนเสมอภาคของ กสศ.

       แตนั่นก็ยังไมเพียงพอเพราะจากการประเมินของคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) พบวา

กลุมเปาหมายตามภารกิจของ กสศ. มีมากกวา ๔ ลานคน และจำเปนตองใชทรัพยากรดานงบประมาณมากกวา

ปละ ๒๕,๐๐๐ ลานบาทตอป ในขณะที่ในปงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ผานมา กสศ. ไดรับการจัดสรรทรัพยากรเพียง 

๒,๕๓๗ ลานบาทหรือเพียง ๑๐% ของงบประมาณที่ควรจะไดรับตามภารกิจเทานั้น

       มีกรณีเด็กที่กำลังจะหลุดจากระบบการศึกษาหลายกรณี ที่ กสศ. ไดยื่นมือเขาไปชวยใหนองๆ ไดไปตอบน

เสนทางการศึกษา ดังเชน “คุมู” เด็กชาวกะเหรี่ยง ที่เคยตองนอนซมเพราะ “ไขเลือดออก” ครอบครัวมีหนี้สิน 

ดวยทุนเสมอภาคของ กสศ. ทำใหเขาไดเรียนตอ อานเรื่อง “อัศวินขี่มาขาวชวยให คุมูไดเรียนตอ”  

ที่ https://www.eef.or.th/356352-2/ 

“คุมู”

เด็กชาวกะเหรี่ยง

หนึ่งในผูที่ไดรับทุน

ชวยเหลือการศึกษา

จาก กสศ.

       นอกจากนี้ การที่เอสโซไดใชระบบ iSEE ของกสศ. ยังสามารถประเมินผลการชวยเหลือเมื่อครบ ๑ ปการศึกษา 

จากขอมูลสำคัญ เชน ผลการเรียน อัตราการมาเรียน สุขภาพ น้ำหนัก สวนสูง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

และมอบโอกาสใหเยาวชนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนตอไปไดอีกดวย
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       หรือกรณีของ นองปน-ด.ญ.นันทินี ชาวอินเอก นักเรียนชั้น ป.๔ โรงเรียนบานสามหลัง จ.เชียงใหม 

ตองขาดเรียนบอยครั้ง เนื่องจากไมสบายดวยโรคแพภูมิตัวเอง หรือโรคพุมพวง แตไดรับทุนเสมอภาคทำใหนอง

ไดเรียนตอ อานเรื่อง “ทุนเสมอภาค ชวยรักษาอาการปวยจนหายกลับมาเรียน 100%” ที่ https://www.eef.or.th/743/

       หรือ เรื่องราวของ “จิตบุญย ปานหอย” หรือ ‘แจ็ค’ ก็เปนคนหนึ่งที่ใชชีวิตอยูในกาดหลวง จ.เชียงใหม 

จากเด็กเรรอนที่มีความตั้งใจอยากเรียนสูงๆ อานเรื่อง “ความคิดเปลี่ยนไป เมื่อไดกลับมาเรียนหนังสือ” เสนทางของ

เด็กหนุมแหงกาดหลวง ที่ https://www.eef.or.th/331/

ยังมีเรื่องราวนองๆ อีกจำนวนมาก ที่กสศ. และทุกภาคสวน สงมอบโอกาสทางการศึกษาใหกับพวกเขา ติดตามอาน

ไดจาก เว็ปไซต www.eef.or.th

นองปน

ด.ญ.นันทินี

ชาวอินเอก

“จิตบุญย

ปานหอย”

หรือ

‘แจ็ค’

‘ครูแมว’

ครูผูดูแลเด็กเรรอน

ในกาดหลวง
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แนวทางสูความมั่นคง และ ยั่งยืน ทางการศึกษาของเด็กไทย

      จากประสบการณการทำงานของ กสศ. และขอมูลเชิงลึกจากระบบ iSEE ของ กสศ. ทำใหพบวาจำเปนตองสราง 

“ระบบการคุมครองทางสังคมในระบบการศึกษา” (social protection in education system) ใน ๕ มิติ ซึ่งจะเปน

แนวทางสูความมั่นคงและยั่งยืนทางการศึกษาของเด็กไทย นั่นคือ

       ๑) ความมั่นคงทางอาหาร (food security) ใหแกเด็กเยาวชนทุกคนในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางเสมอภาค 

ปจจุบันเราสนับสนุนอาหารกลางวันเพียง ๒๐๐ วันตอป ใหแกเด็กอนุบาลถึง ป.๖ เทานั้น ยังมีเด็ก ม.ตน ถึง ม.ปลาย

อีกหลายลานคนที่ยังไมมีอาหารกลางวันรับประทานที่โรงเรียน และยังมีอีก ๑๖๕ วัน ที่เด็กเยาวชนดอยโอกาสหลาย

ลานคน ยังไมมีความมั่นคงทางอาหารในชีวิตของตนและครอบครัว

       ๒) ความมั่นคงของสถาบันครอบครัว (family security) ปจจุบันครอบครัวที่มีรายไดนอยมากกวารอยละ ๔๐ 

เปนครอบครัวแหวงกลาง พอแมแยกทางกัน ทำใหเด็กเยาวชนราว ๑ ลานคนกำลังเติบโตขึ้นมาโดยขาดความมั่นคง

ในสถาบันครอบครัว

       ๓) ความพรอมและความปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียนของนักเรียน (travel security) ปจจุบันเด็กเยาวชน

เกือบ ๒ ลานคน ไมมีคาใชจายและพาหนะที่ปลอดภัยในการเดินทางไปโรงเรียน ทำใหมีเด็กเยาวชนหลุดออกจาก

ระบบการศึกษา และประสบอุบัติเหตุระหวางการเดินทางไปโรงเรียน ดังที่เห็นตามหนาหนังสือพิมพอยูเปนระยะๆ

       ๔) ความพรอมและความปลอดภัยของสถานศึกษาและครู (school security) ในการจัดการศึกษาทั้งในเชิง

กายภาพ และความพรอมของผูบริหารและครูในการจัดการศึกษาตามมาตรฐานของหนวยงานที่เกี่ยวของ และรวม

ไปถึงการจัดการศึกษาแกผูพิการดอยโอกาสประเภทตางๆ การปองกันความรุนแรงในโรงเรียน รวมทั้งการจัดการศึกษา

ภายใตสถานการณอยาง COVID-19

       ๕) ความพรอมของชุมชนทองถิ่น (community security) ในการเขามามีสวนรวมสนับสนุนสงเสริมเด็กนักเรียน

ในพื้นที่ไดรับการศึกษาในทุกมิติ

       ระบบการคุมครองทางสังคม ทั้ง ๕ มิตินี้ หากเกิดขึ้นไดจริง ยอมจะเปนเสาหลักที่สำคัญของระบบการศึกษา

ในการสงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา และคุณภาพการเรียนรูของกลุมเปาหมายทั้งในและนอกระบบการศึกษา 

ทั้งในวัยเรียนและในวัยแรงงาน

       เมื่อประชาชนกลุมเปาหมายหลายสิบลานคน และครัวเรือนเหลานี้ ไดรับความคุมครองทางสังคมแลว 

ความจำเปนในการพึ่งพามาตรการกูวิกฤตในภาวะฉุกเฉินอยางที่ผานมาก็จะลดลง ระยะเวลาที่ใชในการกลับสูภาวะ

ปกติก็จะลดลง เพราะสังคมไทยจะมี “ภูมิคุมกัน” เพื่อสูวิกฤตทั้งในรอบนี้ และรอบหนาไดอยางมั่นคงและยั่งยืนสืบไป    

ความรูคือประทีป ๓/๒๕๖๓


