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สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

     สำนักงานกองทุนสร้างเสริมสุขภาพ สำนัก 4 สนับสนุนโครง-
การที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว โดยมี
กลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง 25 ปี การทำงานจะแบ่งกลุ่ม
เป้าหมายเป็นกลุ่มปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น ครอบครัว ซึ่งก็จะมี
ความหลากหลายตามสถานการณ์ของเด็กแต่ละกลุ่ม การสนับ-
สนุนแล้วแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกับประเด็นอะไร เช่น เด็กเล็กก็จะเป็น
เรื่องพัฒนาการ เด็กประถมเรื่องทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ ทักษะต่างๆ ในวัยรุ่นจะเป็นอีกแบบ เพราะวัยรุ่นจะมีเรื่อง
ปัจจัยเสี่ยง การออกแบบการสนับสนุนจึงต้องแตกต่างออกไป 
ทั้งนี้ สสส.ทำงานสนับสนุนร่วมกับเจ้าภาพหลักในการที่จะ
สร้างเสริมสุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว เช่น ถ้าเกี่ยวกับ
เด็กเล็กปฐมวัยก็ต้องทำงานกับกระทรวงสาธารณสุข กับท้องถิ่น 
กับนักวิชาการ
     ส่วนการสนับสนุนเด็กเยาวชนที่โตหน่อยจะทำผ่าน 2 ทางคือ 
โรงเรียน และเด็กนอกระบบ เด็กอาจจะอยู่ในพื้นที่ ชมรมก็ได้ ด้วย
บทบาทเป็นองค์กรสนับสนุนทุน การทำงานจึงผ่านช่องทางที่เป็น
โรงเรียน เพราะกลุ่มเป้าหมายเป็นเด็ก การที่เด็กจะได้รับการพัฒนา
ต้องเกี่ยวข้องกับระบบการศึกษา ซึ่งเรามองว่า ปัจจัยสำคัญคือ 
ครูผู้สอนที่จะเป็นคนชี้แนะ คนจัดกระบวนการเรียนรู้  เพราะ
ฉะนั้นกระบวนการสนับสนุนโรงเรียน สสส.จึงมักให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาตัวครู ให้เขาเข้าใจวิธีการเรียนการสอนที่เหมาะสม
สำหรับเด็ก 
     “เนื่องจากมีประสบการณ์การทำงานกับโรงเรียนมาเป็นสิบปี  
จึงพบเห็นวิธีการทำงานที่หลากหลาย ส่วนใหญ่มักเป็นการพัฒนา
ศักยภาพครูให้มีความเข้าใจกระบวนการเรียนการสอน ที่ไม่ใช่สอน
แบบยืนบอกหน้าชั้น เช่น การสนับสนุนโครงการให้โรงเรียนทำ
สาระวิชาที่เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน โดยโจทย์ใหญ่อาจเป็น
เรื่องเกี่ยวกับ health literacy เป็นการเรียนการสอนความฉลาด
ทางสุขภาพ แต่ “กระบวนการ” เป็นสิ่งที่ครูและโรงเรียนต้องออก
แบบสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็กเข้าใจ ครูทำหน้าที่ facilitator”
     อย่างไรก็ตาม การพัฒนาครูยังเป็นปลายทางของการแก้
ปัญหา สสส. สำนัก 4 ปรับกลยุทธ์การสนับสนุนการทำงานเชิง
โครงสร้าง โดยได้สนับสนุนทุนในลักษณะงานวิจัยและพัฒนา มี
กรอบระยะเวลาของโครงการ 3-5 ปี ดำเนินงานร่วมกับกลุ่ม
โรงเรียนสุขภาวะ และสถาบันพัฒนาครู คือ กลุ่มคุรุศาสตร์ 
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎ (มรภ.) 10 แห่ง โดยมี
เป้าหมายในการพัฒนานิสิต นักศึกษาครูปี 1 ปีการศึกษา 2559
ให้ได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ ไปฝึกสอน ไปจัดกระบวนการเรียนรู้ใน
โรงเรียนต้นแบบ โดยมีคณะครุศาสตร์และมหาวิทยาลัย ออกแบบ
หลักสูตรที่จะสอนเด็กปี 1  



     “การพัฒนาศักยภาพครูก็ต้องเริ่มต้นตั้งแต่ที่เขาเป็นนักเรียน
ครู ทั้งนี้ภาคีแต่ละส่วนจะมีบทบาท คือ สสส. สนับสนุนไปที่
โรงเรียนที่มีองค์ประกอบอย่างที่ว่า ทางคุรุสภาสนับสนุนให้ มรภ. 
ผลิตครูด้วยกระบวนการเรียนการสอนที่เราเชื่อมั่นว่าเป็นกระบวน
การเรียนการสอนที่ทำให้ครูเป็นครูที่แท้จริง เพราะว่าใน
package นี้ เราเชิญนักวิชาการด้านการศึกษามาจากฟินแลนด์ 
ที่เข้าใจเรื่องของกระบวนการเรียนการสอนลงมา coaching”
     สำหรับความคาดหวังต่อการปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้ 
คุณเพ็ญพรรณบอกว่า คาดหวังอยากเห็นเด็กเป็นคนดี รู้จักที่จะ
หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า “ปัจจัยเสี่ยง”
     “ซึ่งการที่จะเลี่ยงได้เด็กต้องมีความรู้ก่อน จึงจะรู้จักหลีกเลี่ยง 
ปัจจุบันเด็กๆ ก็จะมีสิ่งเร้าต่างๆ จะบอกว่าที่เขาอยู่ในโรงเรียนน้อย 
จริงๆ เขาอยู่ในโรงเรียนไม่น้อยมาก เราอยากเห็นครูที่มีความเป็น
ครู อาจจะไม่เหมือนครูรุ่นเก่านัก แต่มีความเป็นครู มีความเข้าใจ
นักเรียน ต้องดูเด็กรายตัว ต้องเข้าใจเด็กรายคนที่ตัวเองดูแล 
นี่อาจเป็นความคาดหวังที่สูงไปหน่อย แต่ในความเข้าใจนี้ เรา
อยากเห็นแบบนี้ ไม่อยากให้มากสอนแล้วออกไปโดยที่ไม่ได้
รู้จักกัน ไม่ได้พูดกัน” 
     ปัจจัยที่จะส่งผลให้เด็กเปลี่ยนแปลง นอกจากตัวครูแล้ว สภาพ
แวดล้อมต่างๆ ต้องเอื้อ คนที่จะเป็นครูที่ดี นอกจากตัวเขาเอง คน
ที่จะเป็น coach ก็สำคัญ เพราะเมื่อก่อนคนเป็นครูฝึกสอนก็จะ
มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมาดูว่าเขาสอนอย่างไร  ที่สำคัญคือ 
อาจารย์มหาวิทยาลัยต้องมีความเข้าใจที่จะ coach แต่การฝึกสอน
เป็นเสมือนปลายทางแล้ว เพราะจะจบแล้ว เรียนอยู่ปี 4 ลงไปฝึก
สอน 1 เทอม เปรียบเทียบกับต่างประเทศ เช่น ในระบบของ
ฟินแลนด์ นักเรียนครูที่นั่นจะฝึกสอน 3 รอบ ปี 1 เริ่มลงไปดู
โรงเรียนสัก 4-5 สัปดาห์ พอปี 3 ก็ลงไปอีกครั้งเพื่อทำแผนการ
สอน พอปี 5 จะสอนทั้งเทอมหรือทั้งปี
     ส่วนที่สำคัญอีกด้านคือ ครูที่อยู่ที่โรงเรียนต้องเข้าใจที่จะสอน
ให้ครูใหม่เข้าใจบริบทของห้องเรียนและนักเรียน คือ การเป็นครูที่ี
ไม่ได้หมายความว่าเขาจะได้เรียนรู้เฉพาะจากอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย แต่ประสบการณ์จริงในห้องเรียน กับการวางแผน
การเรียนการสอนค่อนข้างสำคัญสำหรับการพัฒนาครู ซึ่งเรื่อง
พวกนี้ต้องทำไปเรียนไป ไม่ใช่ไปฝึกสอนแค่ครั้งเดียว 
     ดังนั้นในโครงการดังกล่าว นักวิชาการด้านการศึกษาจาก
ฟินแลนด์ จะ coach ผ่านคณะครุศาสตร์ โดยมาพัฒนาระบบ
พัฒนาครูของคณะฯ กับโรงเรียน โดยอาจมีการลงพื้นที่เพื่อศึกษา
บริบทของโรงเรียน การเรียนการสอน สถานการณ์ของโรงเรียน 
แล้วกลับมาดูระบบการพัฒนาของคณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ 
เพื่อแนะนำว่าต้องปรับอย่างไร 

     ในส่วนของครอบครัว ถ้าไม่มองในแง่ปฏิรูปการศึกษา 
ครอบครัวเป็นฐานของการพัฒนาเด็ก พ่อแม่ต้องเข้าใจลูกตั้งแต่
เล็กจนโต แต่ถ้ามองแง่การปฏิรูปการศึกษาพ่อแม่ต้องมีส่วน
ตั้งแต่เริ่มต้น ตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียน พ่อแม่ต้องดูแล พาไปเที่ยว 
พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก ถ้ามองในแง่การปฏิรูประบบการศึกษา
ในโรงเรียน ผู้ปกครองก็มีบทบาทอยู่หลายแบบที่จะเข้าไปมีส่วนช่วย
ในการเรียนการสอนของลูก ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครสอน ช่วยเรื่อง
การบริหารจัดการ คณะกรรมการสถานศึกษา แต่โดยที่ผ่านมา
เหมือนจะยังทำไม่ได้ ผู้ปกครองถูกมองเป็นแหล่งสนับสนุนทุน
เมื่อมี event ของโรงเรียน เพราะจริงๆ โดยหลักการ ผู้ปกครอง
น่าจะเข้ามามีส่วนในการเรียนรู้ของเด็กในโรงเรียนด้วย เช่น เข้ามา
ช่วยทำครัว หรือผู้ปกครองที่มีความรู้เรื่องศิลปะ ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
สามารถเข้ามาช่วยสอน เป็นครูพิเศษในส่วนที่เป็นหลักสูตรท้องถิ่น 
ถ้าจะสูงขึ้นไปคือ ผู้ปกครองเข้าไปเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา
เป็นการทำงานในเชิงนโยบายของโรงเรียน  ซึ่งก็แล้วแต่โรงเรียนว่า 
มีช่องทางเปิดให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนอย่างไร จริงๆ ช่วยลูกทำ
การบ้าน เรียนหนังสือที่บ้านก็คือว่ามีส่วนแล้ว  แต่โดยหลักที่จะทำ
งานก็มีทั้งแบบเป็นทางการ และไม่เป็นทางการขึ้นอยู่กับโรงเรียน
ที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามาขนาดไหน เพราะบางโรงเรียนก็
ปิดว่าเป็นเรื่องของโรงเรียนไม่ได้เกี่ยวกับผู้ปกครอง


