
 

 

 

โครงการลดความเหลื่อมล ้าด้วยการศึกษาปฐมวัยท่ีมีคุณภาพ 

(Reducing Inequality through Early Childhood Education: RIECE Thailand) 

สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

------------------------------------------ 

โครงการลดความเหลื่อมล ้าด้วยการศึกษาปฐมวัยที่มีคุณภาพ (Reducing Inequality through Early 

Childhood Education: RIECE Thailand) หรือที่เรียกสั นๆ ว่า “ไรซ์ไทยแลนด์” ต้องการสร้างทุนมนุษย์ที่มี

ประสิทธิภาพให้แก่เด็กและเยาวชน ซึ่งจะช่วยให้เด็กและเยาวชนเหล่านั นเติ บโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ มี

ประสิทธิภาพในการผลิตที่เพียงพอที่จะสามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับครอบครัว มีศักยภาพภายในตนเองเพียง

พอที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คุณภาพ สามารถดูแลตนเองและครอบครัว มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี

วิจารณญาณที่ดีไม่ตัดสินใจท้าในสิ่งที่เป็นปัญหาของสังคม ไม่ว่าจะเป็น การก่ออาชญากรรม การติดยาเสพติด การ

ติดการพนัน ฯลฯ  

งานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา ได้ชี ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาเด็ก

ปฐมวัย (early childhood development) มีส่วนส้าคัญในการสร้างทุนมนุษย์ (human capital) ให้กับประชากร

ของประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตของสังคม ช่วยลดต้นทุนทางสังคมที่อาจจะเกิดจากการ

ก่ออาชญากรรม ติดยาเสพติด  นอกจากนี  การพัฒนาเด็กปฐมวัยยังสามารถช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ

และสังคมของประเทศ ด้วยการลดความแตกต่างด้านทุนมนุษย์นับตั งแต่จุดเริ่มต้นของชีวิต  ซึ่งเป็นสาเหตุส้าคัญของ

ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมที่เราพบเห็นอยู่ในปัจจุบัน โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” จึงมีความม่ันใจว่า เรา

จะสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการผลิตและลดความเหลื่อมล ้าด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กันไป   

โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” เริ่มต้นจากความรู้ที่ได้รับจากงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล 

ศาสตราจารย์ James J. Heckman จากมหาวิทยาลัยชิคาโก (Heckman and et.al., 2010, 2013) ที่ศึกษา

โครงการ Perry Preschool ซึ่งสอนเด็กปฐมวัยอายุ 3 ถึง 4 ขวบ จ้านวน 123 คน ด้วยหลักสูตรที่เรียกว่า 

“ไฮสโคป” (HighScope) ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมือง Ypsilanti รัฐมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระหว่างปี 

1962 ถึง ปี 1964 และตามเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างมาจนถึงปัจจุบัน ผลการศึกษาชี ให้เห็นว่าอัตราส่วน

ผลประโยชน์ต่อต้นทุน (benefit-to-cost ratio) ของโครงการฯ มีค่าประมาณ 7 ต่อ 1 ถึง 12 ต่อ 1 กล่าวคือ การ

ลงทุน 1 บาท จะได้ผลประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการและสังคมโดยรวมประมาณ 7 ถึง 12 บาท หรือคิดเป็นอัตรา 

ผลตอบแทนภายใน ( Internal Rate of Return: IRR) ร้อยละ 10 ต่อปี  (ดูรูปที่  1  ประกอบ) ซึ่ งถือว่าเป็น 

ผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างมาก  ดังนั น โครงการ “ไรซ์ไทยแลนด์” จึงเลือกใช้หลักสูตร “ไฮสโคป” เป็นแกนหลักของ

โครงการฯ นอกจากนี  การที่หลักสูตร “ไฮสโคป” เน้นกระบวนการเรียนการสอนเป็นส้าคัญ จึงไม่จ้าเป็นต้องใช้

อุปกรณ์พิเศษที่มีราคาสูง ท้าให้เราสามารถใช้ “ไฮสโคป” ได้กับทุกบริบท รวมถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในท้องถิ่นของ

เราซ่ึงรองรับเด็กปฐมวัยส่วนใหญ่ของประเทศ 
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รูปที่ 1 : อัตราผลตอบแทนของการลงทุนด้านการศึกษาในแต่ละระดับอายุ 
ที่มา : Heckman (2008) 

  

เพ่ือยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนให้เป็นรูปแบบ Active Learning อย่างเป็นรูปธรรม โครงการไรซ์
ไทยแลนด์ได้ออกแบบกระบวนการพัฒนาเป็น 4 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

1. การอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริงส าหรับครู (On-site Training) จ านวน 11 วัน ณ ศูนย์อบรม  
โครงการไรซ์ไทยแลนด์ (ปัจจุบันมีทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ 1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลหนองตอกแป้น 2) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก อบต.ท่าสองคอน (บ้านบ่อน้อย) และ 3) โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด) โดยให้คุณครูเข้ารับการ
อบรมที่เน้นการฝึกปฏิบัติจริง ทั้งนี้จ าเป็นต้องจัดในช่วงเปิดเทอมที่มีการจัดการเรียน การสอนเท่านั้น ไม่มีวิธีอ่ืน แต่
คุ้มค่าที่จะต้องให้ครูออกจากห้องเรียนเพ่ือมาเรียนรู้ เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมา หากไม่ได้รับการอบรมใน
รูปแบบนี้จะไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้  

2. การโค้ชในสถานที่จริง (Coaching on the Site) หลังจากที่ครุปฐมวัยผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการใน 
สถานที่จริง  (On-site training) และจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมแล้ว ไรซ์ไทยแลนด์สามารถส่งนักวิชาการ
โครงการเข้าไปให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมเป็นเวลา 2 สัปดาห์ต่อ 1 ห้องเรียน  เพ่ือช่วยให้ครูมีความมั่นใจในการจัดการ
เรียนการสอนมาก ขึ้น  โดยที่ผ่านมาพบว่า กิจกรรมส่วนนี้ช่วยให้คุณครูที่ผ่านการเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง
มาแล้ว สามารถก้าวผ่าน อุปสรรคที่เกิดขึ้นระหว่างการเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนการสอนได้ดียิ่งขึ้น   

3. การอบรมเชิงปฏิบัติการในสถานที่จริง (ส าหรับนักวิชาการแปละผู้บริหาร) ในระหว่างการด าเนินงาน  
สถานศึกษาควรส่งนักวิชาการหรือบุคลากรที่จะท าหน้าที่เป็นนักวิชาการ เข้าอบรมเพ่ือพัฒนานักวิชาการ เป็นเวลา 
6  วัน  

4. การนิเทศโดยผู้เชี่ยวชาญ : ตลอดระเวลาในการด าเนินงาน ไรซ์ไทยแลนด์สามารถส่งทีมนักวิชาการ  
(Supervisor) ไปนิเทศเพ่ือติดตาม และให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมแก่ครูปฐมวัยและสถานศึกษา ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ยกระดับคุณภาพกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมนี้อาจท าผ่านระบบโทรทัศน์ทางไกล 
หากสามารถเชื่อมต่อกับระบบ CCTV และอนุญาตให้ไรซ์ไทยแลนด์เข้าถึงได้  
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