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บทสรุปส�าหรับผู้บริหาร
ประเทศไทยมีนโยบายด้านการศึกษาที่ก้าวหน้าและเปิดกว้าง ซึ่งก�าหนดให้เด็กทุกคนได้เรียนฟรี 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย เด็กข้ามชาติ
ที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว หรือเด็กไร้สัญชาติ อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กข้ามชาติและไร้สัญชาติในโรงเรียนรัฐบาลเพิ่มขึ้น
อย่างเห็นได้ชัดนับตั้งแต่การออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2548 เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย และล่าสุดกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาซึ่งมีเป้าหมายในการ
ให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียนยากจนและด้อยโอกาส รวมถึงกลุ่มเด็กข้ามชาติและไร้สัญชาติด้วย ซึ่งช่วยเพิ่มอัตรา
การเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของเด็กกลุ่มดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เด็กข้ามชาติยังเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน 
โดยมีประมาณการว่าครึ่งหนึ่งของเด็กกลุ่มนี้ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนและไม่ได้รับการศึกษาไม่ว่าจะในรูปแบบใด1 

รายงานฉบบันีศ้กึษาความท้าทายในการจัดการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาต ิทัง้จากมมุมองของเดก็ข้ามชาตแิละครอบครวั และมมุมองของโรงเรยีน 
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีและกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผลที่โรงเรียนรัฐบาลและหน่วยงานด้านการศึกษาใช้ในการจัดการความท้าทายในการท�าให้
เด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียน การเรียนการสอน และการป้องกันการออกกลางคัน โดยอาศัยกรณีศึกษาต่าง ๆ นอกจากนั้น รายงาน
ฉบับนี้ยังศึกษางบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดการความท้าทายข้างต้น และวิธีการที่โรงเรียนรัฐบาลใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและ
วิธีการระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าชุดนักเรียน และ
ค่าบ�ารุงการศึกษา 

ความท้าทาย

ความท้าทายในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติมีความซับซ้อน โดยเชื่อมโยงใกล้ชิดกับประเด็นการมีเอกสารประจ�าตัว หลักฐานทะเบียน
ราษฎร สุขภาพ ชุมชน แรงงาน และความมั่นคง ท�าให้หน่วยงานด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถจัดการความท้าทายเหล่านี้ได้
โดยล�าพัง การท�างานโดยจ�ากัดอยู่แต่ในขอบเขตหน้าที่ของตัวเองไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาอีกต่อไป เราต้องจัดการความซับซ้อน
ดังกล่าวโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น 

ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนในชนบทบางแห่งตระหนักว่านักเรียนซึ่งอาศัยอยู่ในไร่เกษตรกรรมต้องสัมผัสสารเคมีที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิด
อาการอกัเสบทีผ่วิหนงัหรอือาการเจบ็ป่วย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มรีะบบหรอืแนวปฏิบตัทีิช่ดัเจนส�าหรบัโรงเรยีนและหน่วยงานด้านการศกึษา
ที่จะท�าให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและนายจ้างเห็นปัญหาดังกล่าว และขอให้นายจ้างด�าเนินการแก้ไขเพื่อปกป้องสุขภาพของแรงงาน
และครอบครัว

ในปัจจุบัน การสอนนักเรียนข้ามชาติเป็นสิ่งที่ครูในโรงเรียนรัฐบาลหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรไทยและ
อัตราการย้ายถิ่นข้ามแดนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนเด็กในวัยเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติจึงมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ครูยังรู้สึกว่า
ไม่ได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอในการสอนในห้องเรียนที่มีความต้องการในการเรียนรู้และภาษาพูดที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การสอนให้เดก็ข้ามชาติรูภ้าษาไทย การสือ่สารกบัพ่อแม่/ผูป้กครอง การจดัการปัญหาการขาดเรยีนบ่อยครัง้และต่อเนือ่ง และการลดอตัรา
การออกกลางคัน ความท้าทายอื่น ๆ ที่โรงเรียนและครูต้องประสบเก่ียวข้องกับความคาดหวังของระบบการศึกษาต่อความส�าเร็จ
ด้านวิชาการของโรงเรียนและทัศนคติของผู้ปกครองไทยต่อเด็กข้ามชาติ

ในขณะเดียวกัน มีความท้าทายที่เด็กข้ามชาติต้องประสบเช่นกัน ซ่ึงส่งผลกระทบต่อท้ังโรงเรียนและระบบการศึกษา กล่าวคือ สถานะ
ทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความตระหนักรู้เกี่ยวกับทางเลือกด้านการศึกษาในพื้นท่ี และการรับรู้เก่ียวกับความส�าคัญของการศึกษา
คือปัจจัยก�าหนดการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ

ถงึแม้รฐับาลไทยจะรับผดิชอบค่าเล่าเรยีนและให้เงนิอดุหนนุค่าหนังสอื อุปกรณ์การเรยีน กจิกรรมพฒันาผูเ้รียน และชดุนกัเรยีน ผูป้กครอง
ก็ยังมีภาระค่าชุดนักเรียนเพิ่มเติม ค่าเดินทาง และค่าอาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้น บางโรงเรียนยังขอรับ
เงินบริจาคจากผู้ปกครองด้วย ดังนั้น ค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบจึงเริ่มตั้งแต่ 1,000 ถึงมากกว่า 10,000 บาทต่อปีต่อนักเรียน
หนึ่งคน ซึ่งอาจเกินกว่าที่แรงงานข้ามชาติจะจ่ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่มีลูกหลายคน

1 Benjamin Harkins, ed., Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (Bangkok, 2019), 
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
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นอกเหนือจากการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล พ่อแม่/ผู้ปกครองชาวเมียนมาบางคนเลือกที่จะส่งลูกไปยังศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่วางแผนจะอยู่ในประเทศไทยเพียงระยะส้ันและต้องการให้ลูกได้เรียนภาษาพม่า ส�าหรับวัยรุ่น โดยเฉพาะกลุ่มที่ท�างาน
แล้ว พวกเขามีแนวโน้มจะเลือกการศึกษานอกระบบโรงเรียน เนื่องจากมีความยืดหยุ่นกว่า ทั้งนี้ ส�าหรับเด็กข้ามชาติที่เป็นวัยรุ่นและ
เดก็ไร้สัญชาติ หน่ึงในข้อกงัวลหลกัของพวกเขาคือการมีเอกสารประจ�าตวั ซึง่ส่งผลกระทบต่อแรงจงูใจในการเรยีนต่อ นัน่เป็นเพราะประเภท
ของเอกสารประจ�าตัวคือสิ่งก�าหนดการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนต่าง ๆ  ซึ่งรวมถึงทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ความเป็น
อิสระในการย้ายถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และประเภทของงานที่ท�าได้ ตลอดจนการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและบริการสาธารณะอื่น ๆ 

โรงเรียนคือสถาบันส�าหรับการเรียนและแสวงหาความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างาน แต่โรงเรียนยังมีบทบาทส�าคัญในประเด็นต่าง ๆ 
ที่คาบเกี่ยวกันและเกี่ยวข้องกับเด็กข้ามชาติด้วย เช่น บริการสุขภาพ เอกสารประจ�าตัว และการประกอบอาชีพ โรงเรียนมีส่วนช่วยส่งเสริม
ความเป็นอยูข่องนกัเรยีน รวมทัง้ความรูส้กึปลอดภัยและเป็นส่วนหนึง่ของสงัคม โรงเรยีนมีส่วนในการปลกูฝังค่านยิมทางคุณธรรม จรยิธรรม
และพฤติกรรมท่ีดี และการเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะในโรงเรียนท่ีมีท้ังนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ 
โรงเรียนมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการเคารพความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีบทบาทส�าคัญในการ
พัฒนาชุมชน และการปรับปรุงสุขภาพ สุขอนามัย และความปลอดภัยของชุมชนโดยรอบ ดังนั้น โรงเรียนและบุคลากรด้านการศึกษา
จึงควรได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอในการจัดการความท้าทายที่ซับซ้อนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติ

แนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียน

รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนของโรงเรียนรัฐบาลและหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น
โดยผ่านกรณีศึกษาจ�านวน 8 แห่งในกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดตาก และจังหวัดตราด เพื่อแสดง
ให้เห็นบริบทที่หลากหลายและความซับซ้อนของการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติในประเทศไทย ความริเริ่มและแรงบันดาลใจของครู 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน ข้าราชการ และภาคประชาสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบและทัศนคติ ซึ่งน�าไปสู่ความเข้าใจและ
ความกลมกลืนระหว่างวัฒนธรรม รายงานฉบับนี้น�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีบางประการ ได้แก่ ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว
ในอ�าเภอแม่สอด โครงการพลเมืองโลกศึกษา (Global Citizenship Education Programme) และโครงการสอนภาษาไทยส�าหรับเด็ก
ที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2

องค์ประกอบของความส�าเร็จในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติมีห้าประการ ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผนและ
การน�านโยบายไปปฏิบัติ การมีผู้น�าที่เข้มแข็ง แรงจูงใจ และความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่เด็กข้ามชาติ การใช้กลยุทธ์การเรียน
การสอนที่มีประสิทธิผล การปรับปรุงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและพ่อแม่/
ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติ 

องค์ประกอบของความส�าเร็จในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติมีห้าประการ

• การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผนและการน�านโยบายไปปฏิบัติ 
• การมีผู้น�าที่เข้มแข็ง แรงจูงใจ และความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่เด็กข้ามชาติ 
• การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล 
• การปรับปรุงการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
• การมีส่วนร่วมของชุมชนและพ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติ

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวคือตัวอย่างการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการบริหารการจัดการศึกษาในระดับท้องถ่ินท่ีหน่วยงานในท้องถิ่นอื่นสามารถน�าไปใช้เป็นแบบอย่างได้ ความเป็นหุ้นส่วน
กบัองค์กรเอกชน เช่น มลูนธิเิพือ่เยาวชนชนบทและมลูนธิเิครอืข่ายส่งเสรมิคณุภาพชวีติแรงงาน มคีวามส�าคญั เพราะองค์กรเหล่านีมี้บทบาท
ในการเชื่อมโยงกับชุมชนแรงงานข้ามชาติและการท�าความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการที่หลากหลายของพวกเขา อีกหุ้นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญ
คือภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติเป็นจ�านวนมาก โดยมีหลักฐานสนับสนุนว่าการที่เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียน
จะท�าให้พ่อแม่/ผู้ปกครองที่เป็นแรงงานข้ามชาติรู้สึกเบาใจ และมีแรงจูงใจและผลิตภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น

การมีผู้น�าที่เข้มแข็งคือปัจจัยส�าคัญที่สนับสนุนความส�าเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุน และกองทุนต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุน
เด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายที่ขัดขวางไม่ให้พวกเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียน เช่น สถานะทางเศรษฐกิจ
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ของครอบครัว ดังนั้น หลายโรงเรียนจึงมีความริเริ่มในการใช้ประโยชน์จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย
ของครอบครัว เพ่ือส่งเสริมให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนและลดอัตราการออกกลางคัน อย่างไรก็ตาม หลายโรงเรียนอาจยังต้องการ
การแนะน�าในการรับเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติเข้าเรียน และการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ (ทุนเสมอภาค) จากกองทุน
เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โรงเรยีนต่าง ๆ  มกีลยทุธ์การเรยีนการสอนนกัเรยีนข้ามชาตทิีห่ลากหลาย อย่างไรกต็าม การศกึษาวจิยัในประเทศไทยทีป่ระเมินประสทิธผิล
ของกลยุทธ์เหล่านี้ รวมทั้งการศึกษาว่านักเรียนที่ไม่รู้ภาษาไทยจะเรียนรู้ได้เร็วขึ้นหรือไม่หากมีการสอนเสริมในภาษาแม่ด้วยยังคงมีจ�ากัด 
อย่างไรกต็าม การศึกษาวจัิยในต่างประเทศจ�านวนมากพบว่า เด็กข้ามชาติทีไ่ด้รบัการศึกษาบางส่วนในภาษาแม่ของตัวเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ในการพฒันาทกัษะด้านภาษา จะเรยีนรูไ้ด้ดกีว่ากลุม่ทีเ่รียนรวมในช้ันเรียนปกต ิท้ังนี ้ครูทีผ่่านการฝึกอบรมการใช้สือ่การสอนภาษาไทย
ส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 พบว่า หลักสูตรฝึกอบรมและสื่อการสอนดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อการสอนเด็กข้ามชาติ

ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโรงเรียนท�าให้ผูม้ส่ีวนเกีย่วข้องด้านการศกึษาต้องทบทวนบทบาทของตัวเองว่าสอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจบุนัหรอืไม่ หลายโรงเรยีนทีผู่จ้ดัท�ารายงานได้สมัภาษณใ์ห้ข้อคดิเหน็เกี่ยวกบัความจ�าเป็นที่ต้องปรบัปรงุการจดัการศกึษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของผู้เรียน และย�้าความส�าคัญของการพัฒนาทักษะการด�ารงชีวิตและทักษะอาชีพตั้งแต่ในระดับประถมศึกษา เนื่องจาก
มีนักเรียนที่เป็นเด็กโตเรียนอยู่ในระดับดังกล่าวจ�านวนมาก นอกจากนั้น ยังมีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เก่ียวกับการศึกษาเพ่ือ
ความเป็นพลเมืองโลกเพื่อให้เด็กมีความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อความเจริญก้าวหน้าในโลกที่เล็กลงและเชื่อมโยงกันในปัจจุบัน

การปฏสิมัพันธ์กบัพ่อแม่/ผูป้กครองและชมุชนเป็นความท้าทายแต่มคีวามส�าคญัอย่างย่ิงในการลดอตัราการออกกลางคนัและการขาดเรียน 
ในการประชุมระหว่างครูกับพ่อแม่/ผู้ปกครองและการเยี่ยมนักเรียนตามบ้าน การพูดคุยจะไม่ครอบคลุมเฉพาะผลการเรียนของนักเรียน
แต่ครูจะเน้นความส�าคัญของการศึกษาและการเรียนจบระดับมัธยมศึกษาด้วย ในขณะเดียวกัน โรงเรียนและครูยังมีบทบาทหลักในการ
ปรบัปรงุสขุอนามยัของเด็ก ความเป็นอยูข่องครอบครวั และสภาพแวดล้อมในชมุชน โดยครมูกัจะพดูคยุกับพ่อแม่/ผู้ปกครองเกีย่วกบัความ
สะอาดและสุขอนามัยด้วย ทั้งนี้ พ่อแม่/ผู้ปกครองส่วนใหญ่เห็นคุณค่าของการพบปะพูดคุยกับครู และครูก็เห็นว่าการพูดคุยดังกล่าว
เป็นประโยชน์ต่อการให้การสนับสนุนนักเรียน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะจากผลการศกึษาในรายงานฉบบันีส้�าหรบักระทรวงศกึษาธกิาร หน่วยงานในระดบัชาต ิหน่วยงานด้านการศกึษาในระดบัท้องถิน่ 
และโรงเรียน มีดังนี้

ข้อเสนอแนะส�ำหรับกระทรวงศึกษำธิกำรและหน่วยงำนในระดับชำติ

• ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแบ่งปันสื่อการสอนและ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กข้ามชาติ และการสร้างหลักประกันให้เด็กข้ามชาติเปลี่ยนจากระบบการศึกษา
หนึ่งไปสู่อีกระบบการศึกษาหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิผล

• ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติส�าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซ่ึงจัดท�าโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ให้อ่านง่ายและใช้งานสะดวกขึ้น จัดท�าคู่มือแนะน�าแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
(ทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติได้เข้าเรียนในโรงเรียน ลดอัตราการ
ออกกลางคัน และเพือ่รองรบัค่าใช้จ่ายทีเ่พิม่ข้ึนจากการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาต ิและเผยแพร่ให้โรงเรียนท่ัวประเทศใช้ประโยชน์ 
และจัดการสมัมนาหรือหลักสูตรฝกึอบรมอยา่งต่อเนื่องส�าหรับหนว่ยงานด้านการศกึษาในระดับท้องถิ่นและโรงเรยีนในการใชง้าน
คูม่อืและแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการจดัการศกึษาแก่บคุคลทีไ่ม่มีหลักฐานทะเบยีนราษฎรหรือไม่มีสญัชาตไิทยและการขอรับและบรหิาร
เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

• จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมครูและผู้อ�านวยการโรงเรียนในการ
ให้การสนบัสนนุแก่เดก็ข้ามชาต ิเพือ่พฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการสอนในห้องเรยีนทีป่ระกอบด้วยเชือ้ชาตแิละระดบัอายทุีห่ลากหลาย 
การสอนภาษาไทยส�าหรบัเดก็ทีใ่ช้ภาษาไทยเป็นภาษาที ่2 รวมทัง้การสอนทกัษะการด�ารงชวีติและการเป็นพลเมอืงโลก นอกจากน้ัน 
ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมครูระดับอนุบาลและประถมศึกษาเก่ียวกับแนวทางการจัดอาหาร บริบาลน�้า และสร้างสุขภาวะที่ดีใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจัดท�าโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยรวมหลักสูตร
ดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมครูทั้งก่อนที่จะได้รับการบรรจุและภายหลังได้รับการบรรจุ และในโครงการคูปองพัฒนาครู
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• จัดให้มรีะบบทีย่ดืหยุน่ในการสรรหาครทูีพ่ดูภาษาของนกัเรยีนข้ามชาติได้ และควรมกีารฝึกอบรมครแูละครผููช่้วยด้านภาษาในการ
ท�างานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนข้ามชาติรู้ภาษาไทย

• จดัท�าชดุสือ่ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับสิทธิด้านการศึกษาส�าหรับเดก็ข้ามชาต ิก�าหนดเวลาการรบัสมัครเขา้เรียน
ในโรงเรยีนรฐับาล และขัน้ตอนการย้ายโรงเรยีนหากพ่อแม่/ผูป้กครองต้องย้ายถิน่ทีอ่ยู ่และเผยแพร่ผ่านโรงเรยีนรฐับาลและองค์กร
เอกชนต่าง ๆ โดยจัดท�าในรูปแบบและภาษาที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ 

• ศกึษาศกัยภาพของการศกึษานอกระบบโรงเรยีนในประเทศไทยในการเป็นทางเลอืกด้านการศกึษาส�าหรบัเด็กข้ามชาต ิโดยเฉพาะ
อย่างยิง่กลุม่วยัรุน่ รวมทัง้พฒันาระบบและกระบวนการทีชั่ดเจนในการส่งต่อนักเรยีนไปยังศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั (กศน.) ในระยะยาว ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานอาจพจิารณาทบทวนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาของประเทศไทยและความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน

• รัฐบาลไทยอาจพิจารณาเปิดโอกาสให้นักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ท�างานในสาขาอาชีพ
ที่ใช้ทักษะสูง จากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ นักเรียนเหล่านี้สามารถท�าประโยชน์กลับคืนให้ระบบเศรษฐกิจไทยด้วยการจ่ายภาษี 
หลังจากที่รัฐบาลได้ลงทุนในการอุดหนุนการจัดการศึกษาแก่พวกเขา

ข้อเสนอแนะส�ำหรับหน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำในระดับท้องถิ่น

• พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการส�ารวจหาและ
การเข้าถึงเด็กท่ีไม่ได้เรียนในโรงเรียน การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับ
ความส�าคัญของการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ และการสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนที่ต้องจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ
แก่เด็กข้ามชาติ โดยใช้แนวปฏิบัติท่ีดีของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวในอ�าเภอแม่สอด ส�านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และอีกหลายองค์กรเอกชน 

• พัฒนาระบบและแนวทางส�าหรับโรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุข ในการท�างานร่วมกับนายจ้างเพ่ือให้
แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ในที่พักที่นายจ้างจัดให้ เช่น ไร่เกษตรกรรม และบ้านพักคนงานในโครงการก่อสร้าง 
มคีวามปลอดภยัและถกูสุขอนามยั ปราศจากอันตรายจากสารเคมแีละอปุกรณ์ท่ีอาจเป็นอนัตราย แนวทางดังกล่าวควรจะครอบคลมุ
กระบวนการในการระบุสารเคมีที่เป็นอันตราย และสัญญาณของการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นอันตรายที่รุนแรงและเรื้อรัง

• ในการประชุมกับผู้อ�านวยการโรงเรียนต่าง ๆ ให้บรรจุประเด็นเกี่ยวกับเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติในวาระการประชุม 
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหา และการจัดการความท้าทายเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียน การเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุน และกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติ

ข้อเสนอแนะส�ำหรับโรงเรียน

• ท�างานร่วมกับองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ีในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กข้ามชาติ 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเน่ืองแก่เด็กข้ามชาติ การลดอัตราการออกกลางคัน การส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึน
ระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษากับด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และ
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ของนายจ้างและพ่อแม่/ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลของแรงงาน
ข้ามชาติและครอบครัว

• เข้าร่วมการประชุมสัมมนาซึ่งมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ รวมทั้งสื่อการสอน
ซึ่งได้รับการพัฒนาส�าหรับใช้ในห้องเรียนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรม ภาษา และระดับอายุที่หลากหลาย เช่น สื่อการสอนภาษาไทย
ส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 ทักษะการด�ารงชีวิต และการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก 

• ส่ือสารกบัพ่อแม่/ผูป้กครองของนกัเรยีนข้ามชาตอิย่างสม�า่เสมอ (ไม่ใช่เพยีงแค่ในการประชมุระหว่างครกัูบผูป้กครองและการเยีย่ม
นักเรียนตามบ้าน) เพื่อย�้าความส�าคัญของการศึกษาและป้องกันการออกกลางคัน และท�างานในเชิงรุกในการหาแนวทางที่เหมาะ
สมในการสื่อสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง โดยอาศัยนักเรียนที่พูดทั้งภาษาไทยและภาษาของนักเรียนข้ามชาติได้ และการให้ชุมชน
โดยรอบมีส่วนช่วยเหลือ ทั้งผู้ประกอบการและองค์กรเอกชน
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รายการอักษรย่อและค�าย่อ
ASEAN  Association of Southeast Asian Nations (สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ – อาเซียน)

BMA  Bangkok Metropolitan Administration (กรุงเทพมหานคร – กทม.)

CMFA  Chiang Mai Framework for Action (กรอบปฏิบัติการเชียงใหม่)

DLTV  Distance Learning Television (มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)

EEF    Equitable Education Fund (กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา – กสศ.)

ESAO   Education Service Area Office (ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา – สพป. หรือ สพม.)

FRY   Foundation for Rural Youth (มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท – มยช.)

ILO    International Labour Organization (องค์การแรงงานระหว่างประเทศ)

IOM   International Organization for Migration (องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน)

LPN   Labour Protection Network (มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน)

MECC   Migrant Education Coordination Centre (ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว) 

MLC   Migrant Learning Centre (ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ)

MoU  Memorandum of Understanding (บันทึกความเข้าใจ)

NFE   Non-Formal Education (การศึกษานอกระบบโรงเรียน)

NGO   Non-Governmental Organization (องค์กรเอกชน)

O-NET   Ordinary National Education Test (การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน)

OBEC   Office of the Basic Education Commission (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน – สพฐ.)

PMT-MLE Patani Malay-Thai Multilingual Education (โครงการจัดการศึกษาแบบทวิ-พหุภาษา (ภาษาไทย-มลายูถิ่น)) 

STEM  Science, Technology, Engineering and Mathematics (สะเต็มศึกษา)

UNESCO  United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization 
   (องค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ – ยูเนสโก)
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บทน�า
ประเทศไทยมีนโยบายด้านการศึกษาที่ก้าวหน้าและเปิดกว้าง ซึ่งก�าหนดให้เด็กทุกคนได้เรียนฟรี 15 ปี ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย เด็กข้ามชาติ
ที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว หรือเด็กไร้สัญชาติ รัฐบาลไทยได้ทุ่มเททรัพยากรมากมายในด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิมโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ในระดับประถมและมัธยมศึกษา และเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนข้อที่ 4 ที่เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาทั้งใน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาภายในปี 2573

อย่างไรก็ตาม ความไม่เสมอภาคทางการศึกษายังคงเป็นความท้าทายส�าคัญส�าหรับประเทศไทย ท้ังในแง่ของโอกาสการเข้าถึงการศึกษา
ส�าหรบักลุม่เดก็ด้อยโอกาส และในแง่ของคณุภาพการศกึษาและผลการเรยีนรูโ้ดยจ�าแนกตามภมิูศาสตร์ ภาษาพดู และฐานะทางเศรษฐกิจ 
เด็กข้ามชาติเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดที่ไม่ได้รับการศึกษา โดยมีประมาณการว่าครึ่งหนึ่งของเด็กข้ามชาติไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนและไม่ได้รับ
การศึกษาไม่ว่าจะในรูปแบบใด2 

ประเทศไทยจะไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการพฒันาอย่างยัง่ยนืได้หากไม่จดัการความท้าทายในการจดัการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาต ินอกจากนัน้ 
การศกึษายงัเป็นกลยทุธ์ส�าคญัส�าหรบัการปกป้องเดก็ข้ามชาตจิากการเป็นเหยือ่การค้ามนษุย์ แรงงานเดก็ การถกูเอารดัเอาเปรยีบทางเพศ 
และกิจกรรมผิดกฎหมายอื่น ๆ

การจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคม ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนคือผลิตภาพของ
แรงงานข้ามชาตจิะเพิม่ขึน้เม่ือลกูหลานของพวกเขาได้อยูอ่ย่างปลอดภยัในโรงเรยีน ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวคอืการบ่มเพาะ
แรงงานข้ามชาติรุ่นใหม่ที่อ่านเขียนได้ มีทักษะ และมีการศึกษา สามารถสร้างประโยชน์แก่ระบบเศรษฐกิจไทยได้มากขึ้น3 ประโยชน์ทาง
สงัคม ได้แก่ โอกาสทีน่กัเรยีนไทยและนกัเรยีนข้ามชาตจิะได้เรยีนรูใ้นสภาพแวดล้อมพหวุฒันธรรม และมคีวามรูค้วามเข้าใจข้ามวฒันธรรม 
ซึ่งจะก่อผลลัพธ์ในเชิงบวกที่กว้างไกลกว่าแค่ภายในโรงเรียน4 

อัตราการเข้าเรียนของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนับต้ังแต่การออกพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2548 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งก�าหนดให้เด็ก
ทุกคนต้องได้รับการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 15 ปี ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติใด อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทาง
สถิติแสดงให้เห็นชัดเจนว่ายังมีอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงการศึกษาของเด็กกลุ่มดังกล่าว

สิ่งส�าคัญอันดับแรกคือการตระหนักว่า เด็กข้ามชาติมีความหลากหลาย ไม่ได้มีลักษณะเดียวกันท้ังหมด และมีสถานะทางกฎหมายและ
สถานการณ์ภายในครอบครัวที่แตกต่างกัน บางคนย้ายถิ่นมาพร้อมกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง บางคนไม่ได้อยู่ร่วมกับพ่อแม่ และบางคนเกิดและ
เติบโตในประเทศไทย เด็กเหล่านี้มีเอกสารประจ�าตัวแตกต่างกัน โดยบางคนเป็นเด็กไร้สัญชาติ ซึ่งไม่มีเอกสารประจ�าตัวเลย นอกจากนั้น 
สถานะทางกฎหมายและสถานการณ์ในครอบครัวของแต่ละคนก็อาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเติบโตขึ้น เด็กที่โตกว่าอาจมีประสบการณ์
ที่ไม่เหมือนกับเด็กที่เล็กกว่า หรือกลุ่มที่เกิดในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม พวกเขาล้วนต้องประสบกับการแบ่งแยกและกีดกันไม่ในรูปแบบ
ใดก็รูปแบบหนึ่ง ซึ่งส่งผลต่อการเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณะอื่น ๆ

2 Benjamin Harkins, ed., Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (Bangkok, 2019), 
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
3 การศกึษาวจัิยบางชิน้แสดงให้เหน็ว่าแรงงานข้ามชาตทิีอ่ยูใ่นประเทศไทยเป็นระยะเวลานานและได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนในไทยมกัเลอืกทีจ่ะอยู่ในไทยแทนการเดนิทางกลบั
ประเทศต้นทาง ดู Jerry Huguet, Aphichat Chamratrithirong and Claudia Natali, Thailand at a crossroads: Challenges and opportunities in leveraging 
migration for development (Bangkok and Washington, D.C.: IOM and Migration Policy Institute, 2012); Mahidol University and Asian Institute of 
Technology, “Migrant Children’s Education in Thailand: Policy Brief,” October 2014, http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-
File-503.pdf; and World Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A Review of Education for Migrant Children in Thailand: Policy 
Brief (2015), https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9016/pdf/policy_brief_eng_final_resized.pdf
4 Kerry Carrington, Alison McIntosh and Jim Walmsley, eds., The Social Costs and Benefits of Migration into Australia (Commonwealth of Australia, 
2007), pp. 49-56, https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/01_2014/contents_exec_summary_and_intro_access.pdf รายงานดังกลา่วระบุว่า 
การย้ายถิ่นก่อประโยชน์แก่คนออสเตรเลีย ซึ่งไม่ใช่แค่การมีประสบการณ์และทัศนคติที่มีความกลมกลืนระหว่างเชื้อชาติ แต่ยังเป็นปัจจัยแห่งความหลากหลายที่ช่วยประเทือง
ชีวิตของคนออสเตรเลียและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศในระดับสากล

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-503.pdf; and World Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A Review of Education for Migrant Children in Thailand: Policy Brief (2015), https://resourcecentre.savethec
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-503.pdf; and World Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A Review of Education for Migrant Children in Thailand: Policy Brief (2015), https://resourcecentre.savethec
http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-503.pdf; and World Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A Review of Education for Migrant Children in Thailand: Policy Brief (2015), https://resourcecentre.savethec
https://www.dss.gov.au/sites/default/files/documents/01_2014/contents_exec_summary_and_intro_access.pdf 
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“ผมเกิดในไทย แต่ไม่มีเอกสำรประจ�ำตัว ไม่ว่ำจะเป็นของไทย หรือของกัมพูชำ ซึ่งเป็นบ้ำนเกิดของพ่อแม่ของผม 
ท�ำให้ผมไปสอบแข่งขันไม่ได้ และขอทุนกำรศึกษำก็ไม่ได้ ถ้ำเรียนจบ ก็คงมีปัญหำในกำรหำงำนท�ำอีก ผมรู้สึก
ท้อแท้และสิ้นหวังจริง ๆ”

~เบลล์ อายุ 20 ปี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (อ่านเรื่องราวของเด็กคนนี้ในกรอบที่ 1) 

ความท้าทายของการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติมีความซับซ้อน โดยมีความเชื่อมโยงกับการมีเอกสารประจ�าตัวและความเป็นพลเมือง 
สุขภาพ ชุมชน แรงงาน และความมั่นคง ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษาและผู้เชี่ยวชาญไม่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้โดยล�าพัง การท�างาน
โดยจ�ากัดอยู่แต่ในขอบเขตหน้าที่ของตัวเองไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหาอีกต่อไป เราต้องจัดการความซับซ้อนดังกล่าวโดยอาศัยความ
ร่วมมือระหว่างกันให้มากขึ้น 

“โรงเรยีนไม่ได้เป็นแค่ทีจ่ดักำรศกึษำแก่เดก็ เรำต้องสนใจสขุภำพ สขุอนำมยั และควำมปลอดภยัของพวกเขำด้วย”

~ครู โรงเรียนบ้านคลองจาก จังหวัดตราด

ในปัจจุบัน การสอนนักเรียนข้ามชาติเป็นสิ่งที่ครูในโรงเรียนรัฐบาลหลีกเลี่ยงไม่ได้ ด้วยอัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรไทยและ
อัตราการย้ายถิ่นข้ามแดนที่เพิ่มขึ้น จ�านวนเด็กในวัยเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติจึงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไรก็ตาม ครูยังรู้สึกว่าไม่ได้
รับการสนับสนุนที่เพียงพอในการสอนในห้องเรียนที่มีความต้องการในการเรียนรู้และภาษาพูดที่หลากหลาย 

© UNICEF Thailand/2019/Keenapan
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ขณะเดียวกัน โรงเรียนเป็นมากกว่าสถานที่ส�าหรับการเรียนและแสวงหาความรู้และทักษะที่จ�าเป็นต่อการท�างาน โรงเรียนมีบทบาทส�าคัญ
ในการส่งเสริมความเป็นอยู่ของนักเรียน รวมท้ังความรู้สึกปลอดภัยและเป็นส่วนหนึ่งของสังคม โรงเรียนมีส่วนในการปลูกฝังค่านิยม
ทางคุณธรรม จริยธรรมและพฤติกรรมที่ดี และการเปลี่ยนทัศนคติของสังคมต่อแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีทั้งนักเรียนไทย
และนักเรียนข้ามชาติ โรงเรียนมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการเคารพความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก นอกจากนั้น โรงเรียนยังมี
บทบาทส�าคญัในการพัฒนาชมุชน และการปรับปรุงสุขภาพ สขุอนามยั และความปลอดภัยของชมุชนโดยรอบ ดงันัน้ โรงเรยีนและบคุลากร
ด้านการศึกษาจึงควรได้รับการสนับสนุนที่เพียงพอในการจัดการความท้าทายที่ซับซ้อนในการจัดการศึกษาและส่งเสริมความเป็นอยู่ของ
เด็กข้ามชาติ

รายงานฉบบันีศ้กึษาความท้าทายในการจัดการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาต ิทัง้จากมมุมองของเดก็ข้ามชาตแิละครอบครวั และมมุมองของโรงเรยีน 
รวมทั้งแนวปฏิบัติที่ดีและกลยุทธ์ท่ีมีประสิทธิผลที่โรงเรียนรัฐบาลและหน่วยงานด้านการศึกษาใช้ในการจัดการความท้าทายในการท�าให้
เด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียน การเรียนการสอน และการป้องกันการออกกลางคัน โดยอาศัยกรณีศึกษาต่าง ๆ นอกจากนั้น รายงาน
ฉบับนี้ยังศึกษางบประมาณที่ต้องใช้ในการจัดการความท้าทายข้างต้น และวิธีการที่โรงเรียนรัฐบาลใช้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและวิธีการ
ระดมทรัพยากรเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ปกครองต้องรับผิดชอบ เช่น ค่าเดินทาง ค่าชุดนักเรียน และค่าบ�ารุง
การศึกษา

รายงานฉบับนี้มุ่งที่จะรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนของโรงเรียนรัฐบาล5 และหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น
โดยผ่านกรณีศึกษาจ�านวน 8 แห่งในกรุงเทพฯ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดระนอง จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดตาก และจังหวัดตราด เพื่อแสดง
ให้เห็นบริบทที่หลากหลายและความซับซ้อนของการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติในประเทศไทย ความริเริ่มและแรงบันดาลใจของครู 
ผู้อ�านวยการโรงเรียน ข้าราชการ และภาคประชาสังคมท่ีมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบและทัศนคติ ซึ่งน�าไปสู่ความเข้าใจและ
ความกลมกลืนข้ามวัฒนธรรม รายงานฉบับนี้น�าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีบางประการ ได้แก่ แนวปฏิบัติของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษา
เด็กต่างด้าวในอ�าเภอแม่สอด (กรอบที่ 2) โครงการพลเมืองโลกศึกษา (กรอบที่ 3) และโครงการสอนภาษาไทยส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่ 2 (กรอบที่ 4)

รายงานฉบับนี้เป็นการรวบรวมประสบการณ์ขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ในการท�างานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้อง
ถิ่นและโรงเรียนซึ่งให้การสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้จาก
การสมัภาษณ์ผูแ้ทนหน่วยงานทัง้ในระดบัชาตแิละระดบัท้องถิน่ องค์กรภาคประชาสงัคม รวมทัง้ผู้อ�านวยการโรงเรยีนและคร ูนกัเรยีนและ
พ่อแม่/ผู้ปกครองในโรงเรียนรัฐบาล 16 แห่งในกรุงเทพฯ และอีกห้าจังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ระนอง สมุทรสาคร ตาก และตราด 
รายงานฉบับนี้อาศัยข้อมูลจากแหล่งอื่นด้วย ได้แก่ ส่ิงพิมพ์ รายงาน บทความ และข่าวต่าง ๆ โปรดดูรายละเอียดของระเบียบวิธีวิจัย
ในภาคผนวก 1 และรายชื่อของผู้ให้สัมภาษณ์ในภาคผนวก 2

เนือ้หาของรายงานแบ่งเป็นห้าบท บทแรกเป็นการสรปุความส�าเรจ็และผลลพัธ์ของนโยบายด้านการศกึษาของประเทศไทยต่อเด็กข้ามชาติ 
บทถดัไปเป็นการศกึษาความท้าทายท่ีประเทศไทยต้องประสบในการจดัการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาต ิและความเชือ่มโยงกับความท้าทายอืน่ ๆ  
ที่เกี่ยวกับการมีเอกสารประจ�าตัว สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคง บทที่สามเป็นการน�าเสนอกรณีศึกษาในโรงเรียน 8 แห่งในกรุงเทพฯ 
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดตาก และจังหวัดตราด ซึ่งได้พัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีและมีบทเรียนซึ่งโรงเรียนอื่นอาจพิจารณา
น�าไปปรับใช้ แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนเหล่าน้ีถูกรวบรวมและวิเคราะห์ไว้ในบทที่สี่ บทสุดท้ายเป็นข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงาน
ด้านการศึกษาและโรงเรียนในการน�าแนวปฏิบัติเหล่านี้ไปใช้หรือขยายผลเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ 

5 โรงเรียนรัฐบาลในการศึกษาครั้งนี้มีขนาดแตกต่างกันตั้งแต่มีนักเรียนน้อยกว่า 100 คน ไปจนถึงมากกว่า 1,000 คน และส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1-6) 
บางโรงเรียนมีระดับอนุบาลซึ่งรับนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่ 4 ปีขึ้นไป และบางโรงเรียนมีระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-3) ด้วย
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ความส�าเร็จและผลลัพธ์ของนโยบาย 
ด้านการศึกษาของประเทศไทย

1.1 กฎหมาย – การศึกษาถ้วนหน้า

ประเทศไทยมีนโยบายและกฎหมายที่ก้าวหน้าท่ีเปิดโอกาสให้เด็กทุกคนในประเทศ รวมท้ังเด็กข้ามชาติทั้งที่มีและไม่มีเอกสารประจ�าตัว 
ได้เข้าถึงการศึกษาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นโยบายการศึกษาถ้วนหน้าซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนส�าคัญเมื่อปี 2542 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปี 2548 
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ก�าหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับการศึกษาโดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายเป็นระยะเวลา 15 ปี ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติใด กฎหมายดังกล่าวได้ท�าให้อัตราการเข้าเรียนของเด็กข้ามชาติ
ในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญ6 

ตามมตคิณะรฐัมนตรเีมือ่ปี 2548 เกีย่วกบัการจดัการศึกษาแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาตไิทย กระทรวงศกึษาธกิาร 
ได้ร่วมกบัหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องท้ังในภาครฐัและเอกชนจดัท�าคูม่อืและแนวปฏบิตัสิ�าหรับการจดัการศกึษาแก่บคุคลทีไ่ม่มีหลกัฐานทะเบยีน
ราษฎรหรอืไม่มสีญัชาติไทย คูม่อืและแนวปฏบิติัดงักล่าวซึง่รวบรวมสทิธด้ิานการศกึษาของเดก็ข้ามชาตแิละเดก็ไร้สญัชาตไิด้รบัการเผยแพร่ 
ไปยังหน่วยงานในระดับท้องถิ่นและโรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้แบบออนไลน์ นอกจากนั้น กรุงเทพมหานคร (กทม.) 
ยังได้จัดพิมพ์คู่มือและแนวปฏิบัติดังกล่าวเพื่อแจกจ่ายให้โรงเรียนในสังกัดด้วย

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560 รัฐบาลไทยได้ประกาศนโยบายใหม่ในการอนุญาตให้เด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติที่เกิดในประเทศไทย 
ซึง่ก�าลงัศกึษาหรอืได้รับวฒิุการศกึษาจากสถาบนัการศกึษาในระดับอดุมศกึษาในไทย สามารถขอมสีญัชาติไทยได้หากมคุีณสมบติัตามเกณฑ์
ที่ก�าหนด7 อย่างไรก็ตาม การน�าประกาศดังกล่าวไปปฏิบัติยังมีความไม่แน่นอน นอกจากนั้น ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
ค่อนข้างสูง และการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติก็ยังมีจ�ากัด

1.2 ความเสมอภาคในการเข้าถึงแหล่งทุนเพื่อการศึกษาและการอุดหนุนครอบครัวยากจน

ภายใต้โครงการเรียนฟรี 15 ปี ซึ่งครอบคลุมการศึกษาในระดับอนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)8 ให้เงินอุดหนุนโรงเรียนต่าง ๆ ตามจ�านวนนักเรียน โดยไม่แบ่งแยกว่ามีสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติใด โดยตั้งแต่
ปี 2548 เป็นต้นมา ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ก�าหนดระบบที่เป็นทางการในการรับนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนที่
ไม่มีเอกสารประจ�าตัวเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล และท�าให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้รับเงินอุดหนุนตามจ�านวนนักเรียนข้ามชาติหรือไร้สัญชาติที่
เข้าเรียนในโรงเรียนด้วย เงินอุดหนุนรายหัวดังกล่าวครอบคลุมค่าเล่าเรียน หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และกิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน นอกจากนั้น โรงเรียนในระดับประถมศึกษายังได้รับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันและนมด้วย เงินอุดหนุนดังกล่าวเป็นการ
เหมาจ่ายให้โรงเรยีนไปบรหิารจดัการเอง ซึง่โดยปกต ิโรงเรียนจะมอบเงนิอุดหนนุค่าชุดนกัเรยีนให้พ่อแม่/ผูป้กครองในรูปเงนิสดหรอืคปูอง

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติม เพื่อเป็นค่าอาหารเช้า ค่าทัศนศึกษา ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าตรวจ
สขุภาพ ค่าเรยีนภาษาองักฤษและภาษาจีน ค่าอปุกรณ์กฬีา ค่าอปุกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าหนังสอืห้องสมุด กรุงเทพมหานครให้เงนิอดุหนนุ
เหล่านี้ตามจ�านวนนักเรียนโดยไม่แบ่งแยกว่ามีสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติใด

6 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับล่าสุดปี 2560 ระบุสิทธิของเด็กทุกคนในการได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นระยะเวลา 12 ปี ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนกระทั่ง
ส�าเรจ็การศกึษาภาคบงัคบั ซึง่หมายถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น โดยไม่มค่ีาใช้จ่าย แต่โครงการเรยีนฟร ี15 ปีของรฐับาลครอบคลมุตัง้แต่ระดบัอนบุาล ประถมศึกษา มัธยมศกึษา
ตอนต้น ไปจนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย
7 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสั่งให้คนที่เกิดในราชอาณาจักรและไม่ได้รับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าว ได้สัญชาติไทยเป็นการทั่วไป และ
การให้สัญชาติไทยเป็นการเฉพาะราย (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอนพิเศษ 79 ง วันที่ 14 มีนาคม 2560 หน้า 10-14 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/
PDF/2560/E/079/10.PDF) และ Moodjalin Sudcharoen, “The Anticipatory Childhood: Language Socialization of Burmese Migrant Children and Imaginings 
of a Thai National Future” เอกสารน�าเสนอในการประชุมวิชาการนานาชาติไทยศึกษาครั้งที่ 13 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 15-18 กรกฎาคม 2561
8 สพฐ. มอี�านาจหน้าทีใ่นการก�าหนดนโยบาย แผนงาน มาตรฐาน และหลกัสตูรแกนกลาง ก�ากับดูแล และประเมินผล และส่งเสรมินวัตกรรมการเรยีนการสอนในการจดัการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ส�านักนโยบายและแผนของ สพฐ. มีอ�านาจหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณแก่โรงเรียนรัฐบาลทั่วประเทศ ทั้งนี้ ในระดับท้องถิ่น โรงเรียนรัฐบาลจะขึ้นอยู่กับ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพป. หรือ สพม.) หรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) 

1
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เม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา กฎหมายดังกล่าวซ่ึงมาพร้อมกับ
กองทุนมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาคทางการศึกษา และเพื่อให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส 
ซึ่งรวมถึงเด็กข้ามชาติในประเทศไทย รวมทั้งครูและโรงเรียนที่ให้การสนับสนุนกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว

นกัเรยีนจากครอบครวัทีม่รีายได้น้อยกว่า 3,000 บาทต่อคนต่อเดอืนและมคุีณสมบตัติามหลกัเกณฑ์อืน่ ๆ  ทีก่�าหนด9 มสีทิธไิด้รบัเงนิอุดหนนุ
แบบมีเงื่อนไขจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยนักเรียนในระดับประถมศึกษาที่ยากจนมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจ�านวน 
1,000 บาทต่อป ีขณะที่นกัเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน้ทีย่ากจนมสีิทธิได้รบัเงินอุดหนนุจ�านวน 3,000 บาทต่อป ีนอกจากนัน้ กองทนุ
เพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษายงัให้เงนิอดุหนนุเพิม่เตมิอกี 1,600 บาทต่อปีส�าหรบันกัเรยีนทีย่ากจนพิเศษทัง้ในระดบัประถมศกึษาและ
มัธยมศึกษา การให้เงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไขดังกล่าวจะขยายไปสู่นักเรียนระดับอนุบาลในปีการศึกษา 2562/2563 

เจ้าหน้าท่ีโรงเรยีนมีหน้าทีค่ดักรองนกัเรยีนยากจน ตรวจสอบและรายงานสถานะความยากจนของครอบครวั และบรหิารจดัการเงนิอดุหนนุ
ทีไ่ด้รบั ผู้น�าชมุชนและผูบ้รหิารโรงเรยีนมหีน้าทีช่่วยตรวจสอบความผดิปกตขิองข้อมลูก่อนทีจ่ะรายงานกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการ
ศึกษาทราบ ครึ่งหนึ่งของเงินอุดหนุนเพิ่มเติมที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาให้นักเรียนยากจนพิเศษเป็นการให้ครอบครัวของ
นักเรียนโดยตรงเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการด�ารงชีวิตของนักเรียน ในขณะท่ีอีกครึ่งหนึ่งอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของ
โรงเรียนเพื่อเป็นค่าอาหารกลางวันและกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

โรงเรียนมีอิสระในระดับหนึ่งในการก�าหนดแนวทางการใช้เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โดยแต่ละโรงเรียนมีแนวทาง
แตกต่างกันในการสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่นักเรียนยากจน ซ่ึงรวมถึงนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติ อาทิ การสนับสนุน
พาหนะการเดินทาง อาหารกลางวันส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และการพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ 

ในปีการศกึษา 2562/2563 กองทนุเพ่ือความเสมอภาคทางการศกึษาจะขยายการสนบัสนนุเงนิอดุหนนุนกัเรยีนยากจนพเิศษ (ทุนเสมอภาค) 
ไปสู่โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนทั้ง 217 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจะช่วยให้การเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ห่างไกลและ
ขาดแคลนมีความทั่วถึงมากขึ้น

การมสีทิธเิท่าเทียมกันระหว่างนกัเรยีนไทยกบันกัเรยีนข้ามชาตภิายใต้โครงการเรยีนฟร ี15 ปีและกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษา
ได้เป็นแรงขับเคลื่อนส�าคัญที่ท�าให้อัตราการเข้าเรียนของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

9 บนพื้นฐานของการจัดกลุ่มเป้าหมายตามค่าคะแนนความยากจน (proxy means test) หลักเกณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ครอบครัวมีภาระพึ่งพิง สภาพท่ีอยู่อาศัยทรุดโทรม
ไม่ปลอดภัย ไม่มีพาหนะ และมีที่ดินของตนเองไม่เกิน 1,600 ตารางเมตร

© UNICEF Thailand/2019/Kongmuang
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ความท้าทาย

มีความท้าทายมากมายในหลากหลายระดับซึ่งเป็นปัญหาที่เชื่อมโยงกัน ประการแรกคือความท้าทายในการก�ากับดูแลการศึกษาและ
การน�านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการขาดแคลนข้อมูลเกี่ยวกับเด็กข้ามชาติและครอบครัว และการไม่มีระบบที่เป็นเอกภาพในการเก็บ
รวบรวมข้อมลูดงักล่าว นอกจากน้ัน การขาดกลไกในการเพิม่แรงจงูใจและความสามารถในการปฏบิติัตามนโยบาย และการขาดเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติในกลุ่มผู้บริหารหน่วยงานของรัฐและโรงเรียนยังส่งผลอย่างมีนัยส�าคัญต่อ
โอกาสทางการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติในแต่ละพื้นที่ นอกจากนั้น ความจ�าเป็นที่ต้องค�านึงถึงสภาพความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติอย่าง
รอบด้านเป็นความท้าทายอีกประการหนึ่งส�าหรับระบบในปัจจุบันที่ยังมีลักษณะต่างคนต่างท�า

ประการที่สองคือความท้าทายของโรงเรียนในการจัดการศึกษาและการส่งเสริมความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติ ความท้าทายบางประการ
เกี่ยวข้องกับความคาดหวังของระบบการศึกษาต่อความส�าเร็จทางวิชาการของโรงเรียน หรือทัศนคติของพ่อแม่/ผู้ปกครองและครูไทย
ต่อคนข้ามชาติ ความท้าทายอื่น ๆ  เกี่ยวข้องกับความจ�าเป็นที่ต้องท�าให้เด็กข้ามชาติรู้ภาษาไทย และแนวโน้มที่เด็กเหล่านี้จะขาดเรียนบ่อย
และต่อเนื่อง และอัตราการออกกลางคันที่ยังค่อนข้างสูง

ประการที่สามคือความท้าทายของคนข้ามชาติที่ส่งผลต่อทั้งโรงเรียนและระบบการศึกษา กล่าวคือ สถานะทางเศรษฐกิจของแรงงานข้าม
ชาติ ความตระหนกัรู้ของพวกเขาเกีย่วกบัทางเลอืกในการศกึษา และการรบัรูเ้กีย่วกบัความส�าคญัของการศึกษา ซึง่ล้วนเป็นปัจจยัก�าหนดการ
เข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ

ความท้าทายเหล่านี้มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 ความท้าทายเชิงระบบ

ปัญหาพื้นฐานที่สุดคือการขาดข้อมูลและสถิติที่แน่ชัดเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติและครอบครัว ซึ่งท�าให้การก�าหนดนโยบายและวางแผน
เป็นไปได้ยาก และเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ10 

อุปสรรคอีกประการหนึ่งเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลและแนวปฏิบัติแก่หน่วยงานท้องถิ่นและโรงเรียน แม้จะมีการเผยแพร่คู่มือและ
แนวปฏบิติัส�าหรับการจดัการศกึษาแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มีสัญชาตไิทยให้หน่วยงานท้องถ่ินและโรงเรยีนท่ัวประเทศ 
ระดบัของแรงจงูใจและความพร้อมทีจ่ะปฏบิตัติามคู่มอืและแนวปฏบัิติดังกล่าวยงัแตกต่างกนัในแต่ละพืน้ที ่โดยทีม่กีารสับเปลีย่นหมนุเวยีน
ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นระยะ การจัดให้มีการฝึกอบรมหรือการสัมมนาในระดับท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิธีการ
ใช้เอกสารดังกล่าวจึงน่าจะช่วยเพ่ิมแรงจูงใจและความสามารถของโรงเรียนในการเพิ่มอัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนและการสนับสนุน
ความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติ11 

นอกจากนั้น ระบบปัจจุบันซึ่งมีลักษณะต่างคนต่างท�า ยังเป็นอุปสรรคส�าคัญในการแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติได้อย่าง
รอบด้านและเป็นระบบ เช่น โรงเรียนในชนบทบางแห่งรู้ว่านักเรียน ซึ่งอาศัยอยู่ในไร่เกษตรกรรมต้องสัมผัสสารเคมีอันตรายและมีอาการ
อักเสบทางผิวหนังหรือล้มป่วย แต่ก็ยังไม่มีระบบหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนส�าหรับโรงเรียนและหน่วยงานด้านการศึกษาที่จะประสานงาน
กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขและนายจ้างให้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว เพ่ือให้นายจ้างด�าเนินการป้องกันไม่ให้แรงงานและเด็กข้ามชาติ
ได้รับผลกระทบด้านสุขภาพ

10 Mam Katerenchuk, “Breakthrough in education for migrant children in Thailand,” Save the Children, 22 March 2018, https://campaigns.
savethechildren.net/blogs/mam-katerenchuk/breakthrough-education-migrant-children-thailand
11 การสัมภาษณ์คุณลัดดาวัลย์ หลักแก้ว ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562

2

https://campaigns.savethechildren.net/blogs/mam-katerenchuk/breakthrough-education-migrant-children-thailand
https://campaigns.savethechildren.net/blogs/mam-katerenchuk/breakthrough-education-migrant-children-thailand
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2.2 ความท้าทายในระดับโรงเรียน

ถงึแม้รฐับาลไทยจะให้เงนิอดุหนนุการศกึษาตามจ�านวนนกัเรยีน โรงเรยีนทีม่นีกัเรยีนข้ามชาตแิละนกัเรยีนไร้สญัชาติยงัคงต้องรบัภาระเพิม่
เตมิ เช่น การเตรยีมความพร้อมให้เดก็ข้ามชาตสิือ่สารภาษาไทยได้12 แนวโน้มการขาดเรียนบ่อยคร้ังและต่อเน่ือง และอตัราการออกกลางคัน 
ทีเ่พิม่ขึน้ ทัง้นี ้อตัราการออกกลางคนัทีส่งูอาจเป็นผลจากผลการเรียน การย้ายถิน่ทีอ่ยู่ สถานะทางการเงนิ และ/หรือต้นทนุค่าเสยีโอกาสอืน่ ๆ

ภาระในการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนข้ามชาติมักตกอยู่กับครูระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาปีที่ 1 เพราะโดยทั่วไป โรงเรียนไม่มี
การสอบวัดระดับความรู้ภาษาไทย จึงก�าหนดให้นักเรียนข้ามชาติเข้าใหม่ซึ่งไม่รู้ภาษาไทยทุกคนต้องเริ่มเรียนในระดับอนุบาลหรือประถม
ศึกษาปีที่ 1 โดยอนุญาตให้ข้ามระดับได้หากมีผลการเรียนดี13 

เดก็ข้ามชาตทิีไ่ม่รูภ้าษาไทยต้องการการสนบัสนนุเพิม่เตมิ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในปีแรกทีเ่ข้าเรยีนในโรงเรยีน โดยครตู้องพร้อมทีจ่ะให้ความ
สนใจเป็นพิเศษกับนักเรียนข้ามชาติเข้าใหม่ ซึ่งยังไม่รู้ภาษาไทย ทั้งในลักษณะการให้การสนับสนุนเป็นรายบุคคล และการสอนพิเศษ
ในเวลาพกัและเวลาอาหารกลางวนัและหลงัเลกิเรียน โรงเรยีนส่วนใหญ่ท่ีให้สมัภาษณ์ ไม่ได้เรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเตมิส�าหรบัการสนบัสนนุ
ดังกล่าว14 โดยครูระบุว่าพวกเขาไม่ได้รับค่าตอบแทนส�าหรับภาระที่เพ่ิมข้ึนดังกล่าว15 นอกจากนั้น ครูหลายคนที่ให้สัมภาษณ์ต้อง 
“เรียนรู้จากการลงมือท�า” และไม่ได้รับการพัฒนาทักษะและการสอนเทคนิคที่จ�าเป็น รวมทั้งไม่มีสื่อและเครื่องมือในการสอนภาษาไทย
ส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 ซึ่งจ�าเป็นส�าหรับการสอนโดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเด็กโต

การที่ต้องย้ายถิ่นที่อยู่บ่อย ๆ นักเรียนข้ามชาติจึงมักจะเรียนไม่ทันเพ่ือน ส�าหรับกลุ่มวัยรุ่น (อายุ 10-19 ปี) อาจได้รับแรงกดดัน
จากครอบครัวให้ออกจากโรงเรียนมาท�างานหรือช่วยดูแลน้องด้วย โดยผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูที่ให้สัมภาษณ์พบว่า อัตราการ
ออกกลางคันของนักเรียนกลุ่มดังกล่าวค่อนข้างสูง ความท้าทายอื่น ๆ ที่โรงเรียนส่วนใหญ่ต้องประสบคือการสื่อสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
การปรับปรุงสุขอนามัยและความสะอาด และหลักสูตรการศึกษาที่อาจไม่สอดคล้องกับความต้องการและบริบทของเด็กข้ามชาติ

โรงเรียนรัฐบาลบางแห่งก�าหนดหลักเกณฑ์อย่างไม่เป็นทางการเกี่ยวกับอายุ ภาษา และเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน เพื่อหลีกเลี่ยง
การรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน16 โดยผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่า โรงเรียนรัฐบาลระดับประถมศึกษาบางแห่งไม่รับเด็กข้ามชาติที่อายุตั้งแต่ 12 ปี
ขึ้นไป ซึ่งท�าให้เด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าไม่ถึงการศึกษาท่ีเป็นทางการ เนื่องจากโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาจะรับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษา
ระดับประถมศึกษาแล้วเท่านั้น ท�าให้เด็กข้ามชาติที่เป็นวัยรุ่นที่เพิ่งเดินทางมาประเทศไทยเข้าไม่ถึงระบบการศึกษาที่เป็นทางการ ในขณะ
เดียวกัน ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ใหญ่ และหลักสูตรการศึกษาก็เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวมากกว่า17 
ท�าให้เกดิช่องว่างในการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ข้ามชาตท่ีิเป็นวัยรุน่ ซ่ึงเพิง่เดินทางมาประเทศไทย โดยเฉพาะกลุม่ทีไ่ม่เคยหรือแทบไม่เคย
ได้รับการศึกษามาก่อน

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท ร่วมกับส�านักงานกศน. ได้ปรับปรุงหลักสูตรของ กศน. ให้เหมาะสมกับผู้เรียนที่มีอายุน้อย (ไม่เกิน 15 ปี) และ
น�าไปใช้ในศนูย์การเรยีนรูข้องมลูนธิ ินกัเรียนท่ีผ่านหลักสูตรดงักล่าวจะได้ประกาศนยีบตัรรบัรอง และสามารถน�าไปใช้ศกึษาต่อในประเทศไทย
ได้ ทั้งนี้ รายงานบางฉบับ18 ระบุว่า ศูนย์ กศน. บางแห่งรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนด้วย

12 การเรยีนภาษาไทยให้สือ่สารได้ไม่ใช่เรือ่งง่ายส�าหรบันกัเรียนข้ามชาตชิาวเมยีนมาและกมัพชูา แต่โดยทีภ่าษาลาวมคีวามคล้ายคลงึกบัภาษาไทย นกัเรยีนลาวจึงเรยีนภาษา
ไทยได้ง่ายกว่า ส�าหรับเด็กชนเผ่าไทใหญ่ซึ่งอาศัยอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย การเรียนภาษาไทยก็ไม่ใช่เรื่องยาก เพราะภาษาพูดของเด็กกลุ่มนี้มีความคล้ายคลึงกับภาษา
ถิ่นในภาคเหนือของประเทศไทย
13 World Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A Review of Education for Migrant Children in Thailand: Policy Brief (2015)
14 โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) กรุงเทพฯ หนึ่งในโรงเรียนที่ให้สัมภาษณ์ มีการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียนโดยมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อคนต่อเดือน แต่แล้วแต่ความสมัคร
ใจของพ่อแม่/ผู้ปกครอง โดยพ่อแม่/ผู้ปกครองของนักเรียนข้ามชาติบางคนยินยอมท่ีจะรับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าว เนื่องจากไม่สามารถสอนลูกของตัวเองให้ท�าการบ้านได้ 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกรณีศึกษาที่ 2 ในบทที่ 3.1
15 ข้าราชการมีสิทธิเบิกค่าล่วงเวลาได้ในอัตรา 50 บาทต่อชั่วโมง แต่ครูในโรงเรียนรัฐบาลอาจไม่ได้ใช้สิทธิดังกล่าว
16 Benjamin Harkins, ed., Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (Bangkok, 2019), 
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
17 ส�านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยและบุตรหลานแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย (กรุงเทพฯ 2561) 
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1633-file.pdf และข้อมูลจากการสัมภาษณ์คุณลัดดาวัลย์ หลักแก้ว ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เมื่อวันที่ 
3 กุมภาพันธ์ 2562
18 Benjamin Harkins, ed., Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (Bangkok, 2019), p. 103, 
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0; and ILO, Education for Child Labour and Migrant Children: Information Kits for Schools 
and Teachers (Geneva and Bangkok, 2014), pp. 7-8

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
http://backoffice.onec.go.th/uploads/Book/1633-file.pdf
https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0; 
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รูปแบบการเรียนรู้แบบไม่เป็นทางการและยืดหยุ่นมีความจ�าเป็นต่อการเพ่ิมการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะวัยรุ่น ดังนั้น จึงควร
มีการพิจารณาหลักสูตร กศน.19 เป็นทางเลือกการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติ นอกจากนั้น ควรมีระบบที่ชัดเจนส�าหรับการส่งต่อนักเรียน
จากโรงเรียนไปยังศูนย์ กศน. ด้วย

หนึ่งในปัจจัยที่ท�าให้โรงเรียนหลีกเลี่ยงที่จะรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนคือความเข้าใจว่า การขาดทักษะภาษาไทยของเด็กข้ามชาติจะท�าให้
คะแนนเฉลี่ยในการทดสอบ O-NET ของนักเรียนทั้งโรงเรียนลดลง ซึ่งจะส่งผลต่อระดับการประเมินประจ�าปีของกระทรวงศึกษาธิการ20 

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ข้อกังวลดังกล่าวไม่มีพื้นฐานรองรับ ครูที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่า โดยทั่วไป นักเรียนข้ามชาติมีทัศนคติต่อการ
เรียนเป็นบวก และเห็นคุณค่าของโอกาสท่ีได้เข้าเรียนในโรงเรียน เมื่อเด็กเหล่านี้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในการเรียนภาษาไทยได้แล้ว 
ผลการเรียนของพวกเขาก็ไม่ได้ด้อยกว่านักเรียนไทย

อย่างไรก็ตาม ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูบางคนที่ให้สัมภาษณ์เห็นว่า การทดสอบ O-NET ไม่ควรจะเป็นเกณฑ์เดียวที่ใช้วัดผลงานและ
ชื่อเสียงของโรงเรียน บางคนเสนอว่าควรจะมีข้อยกเว้นส�าหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติจ�านวนมาก และใช้ตัวชี้วัดอื่นในการประเมิน
ผลแทน ดังนั้น จึงน่าจะมีการประเมินความสอดคล้องและประสิทธิภาพของการทดสอบ O-NET ในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติด้วย

อีกปัจจัยหนึ่งที่ท�าให้โรงเรียนหลีกเลี่ยงที่จะรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนคือทัศนคติแบ่งแยกของพ่อแม่/ผู้ปกครองไทย พ่อแม่/ผู้ปกครองไทย
จ�านวนมากแสดงการคัดค้านไม่ให้โรงเรียนรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน บางโรงเรียนมีนักเรียนไทยลดลง เนื่องจากผู้ปกครองย้ายเด็กเหล่าน้ี
ไปโรงเรียนอื่น การส�ารวจขององค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยเมื่อปี 2560 พบว่า ผู้ปกครองส่วนใหญ่เชื่อว่า เด็กข้ามชาติควรจะเข้าเรียนที่
ศนูย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาตมิากกว่าโรงเรยีนรฐับาลปกต ิเพยีงแค่ร้อยละ 33 ของผูป้กครองท่ีเหน็ว่า เดก็ข้ามชาตมีิสทิธิเหมือนกบัเด็กไทย21 

ในปีเดียวกัน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้ด�าเนินโครงการรณรงค์ “โอกาสที่เท่าเทียม (Fight Unfair)” และ “เด็กก็คือเด็ก (A Child is 
A Child)” เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความไม่เสมอภาคที่เด็กข้ามชาติในประเทศไทยประสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็น 
ที่เกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษาและบริการสาธารณสุข โครงการรณรงค์ดังกล่าวด�าเนินผ่านช่องทางดิจิทัล วิดีโอการทดลองทางสังคม22 
บทสัมภาษณ์ผู้มีอิทธิพลทางความคิดและคนมีชื่อเสียง23 และการเยี่ยมเยียนสถานที่ต่าง ๆ โดย Friends of UNICEF24 ซึ่งเข้าถึงคนกว่า 
11.5 ล้านคน มีจ�านวนการดู 1.8 ล้านครั้ง และจ�านวนการแบ่งปันมากกว่า 18,000 ครั้งภายในสี่สัปดาห์25 ดังนั้น จึงเชื่อได้ว่าการรณรงค์
ดงักล่าวอาจมส่ีวนช่วยแก้ไขความเข้าใจผดิเก่ียวกับเดก็ข้ามชาต ิด้วยการน�าเสนอข้อเทจ็จรงิและมมุมองทีถ่กูต้อง รวมทัง้ช่วยเพ่ิมการสนบัสนนุ
สิทธิที่เท่าเทียมของเด็กข้ามชาติ26 

บางโรงเรียนที่ให้สัมภาษณ์ เช่น โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 มีจ�านวนนักเรียนลดลงตั้งแต่เริ่มรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน และ
ทีโ่รงเรยีนชมุชนบ้านบวกครกน้อย จังหวดัเชยีงใหม่ นกัเรียนไทยจ�านวนมากลาออกจากโรงเรยีนเนือ่งจากจ�านวนนกัเรยีนข้ามชาติทีเ่พิม่ขึน้ 
โดยย้ายไปเรียนในโรงเรียนเทศบาลใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ชี้ให้เห็นว่า ทัศนคติของพ่อแม่/ผู้ปกครองไทยมีการปรับปรุงดีขึ้น
ต่อโรงเรียนที่รับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนหลังจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อปี 2558 โดยบางคนถึงกับสนับสนุนให้ลูกเรียน
ภาษาพม่าและเขมร

ส�าหรับครูในโรงเรียนรัฐบาล การสอนในห้องเรียนที่ประกอบด้วยเชื้อชาติและระดับอายุที่หลากหลายคือส่ิงที่หลีกเล่ียงไม่ได้ในปัจจุบัน 
อย่างไรก็ตาม ครูเหล่านี้รู้สึกว่าตัวเองยังมีทักษะไม่เพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนักเรียน นักเรียนข้ามชาติมักจะ
มปัีญหา เช่น ความยากจน ท่ีอยูอ่าศยัท่ีแออดั ทรุดโทรม และไม่เป็นหลกัแหล่ง และการขาดแคลนอาหาร การถกูท�าร้าย หรอืการถกูทอดทิง้ 
ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูส่วนใหญ่ระบุว่า เด็กข้ามชาติมักจะมีนิสัยที่ไม่ถูกสุขอนามัยเม่ือตอนแรกเข้าเรียน
ในโรงเรยีน จงึต้องได้รบัการสอนเกีย่วกบัความสะอาดและสขุอนามยัขัน้พืน้ฐาน เช่น วธิกีารล้างมอื อาบน�า้ สระผม แปรงฟัน การใช้ห้องน�า้ 
และการซักชุดนักเรียน ทั้งนี้ ครูที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่า นักเรียนข้ามชาติกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ที่จ�าเป็นและเกี่ยวข้องกับการ
ด�ารงชีวิต

19 หลักสูตร กศน. ยึดหลักสูตรเดียวกับหลักสูตรระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล เมื่อผ่านหลักสูตร ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรที่เทียบเท่ากับ
ประกาศนียบัตรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
20 การสอบ O-NET (Ordinary National Education Test) หรือการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานเป็นการทดสอบภาคบังคับส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทั้งในโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน เพื่อประเมินผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
21 UNICEF, “UNICEF Annual Report 2017: Thailand,” 2018, https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Thailand_2017_COAR.pdf
22 ดู https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155114451089632/
23 ดู https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155100349294632/?v=10155100349294632
24 ดู https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155120376499632/ และ https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155150669149632/
25 ดู https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155155698314632/
26 UNICEF, “Fight Unfair II: #AChildIsAChild – The Campaign Final Report,” undated

https://www.unicef.org/about/annualreport/files/Thailand_2017_COAR.pdf
https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155114451089632/
https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155100349294632/?v=10155100349294632
https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155120376499632/ และ https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155150669149632/
https://www.facebook.com/unicefthailand/videos/10155155698314632/
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ครูที่ให้สัมภาษณ์ให้ข้อคิดเห็นว่า บทบาทของพวกเขามีมากกว่าการสอนความรู้ทางวิชาการ ครูต้องมีความตระหนักรู้ ความเมตตา และ
ความละเอยีดออ่นทางวัฒนธรรมทีจ่ะท�าความเข้าใจ รบัฟงั และชว่ยเหลอืนักเรยีนในการจดัการปญัหาอปุสรรคต่าง ๆ  ในชวีติ ต้องสามารถ
ท�าให้นักเรียนมีแรงกายและแรงใจที่จะใช้ความรู้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและคนอื่น

รัฐบาลจัดสรรงบประมาณส�าหรับการฝึกอบรมครูจ�านวน 10,000 บาทต่อคนต่อปี27 แต่จากการสัมภาษณ์ หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ 
จะเกี่ยวข้องกับวิชาเฉพาะในแต่ละสาขาเท่าน้ัน ยังไม่มีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการห้องเรียนท่ีประกอบด้วยเชื้อชาติและระดับอายุ
ที่หลากหลาย การสอนเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัย และการช่วยให้นักเรียนจัดการปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ  ด้วยตัวเอง แม้ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา (สพป. หรือ สพม.)28 จะเคยจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรเกี่ยวกับการสอนในสภาพแวดล้อมที่ประกอบด้วยเชื้อชาติหรือ
ภาษาที่หลากหลาย แต่หลักสูตรเหล่านี้ก็มีเพียงชั่วครั้งคราวและยังขาดความต่อเนื่อง

2.3 ค่าใช้จ่ายและทางเลือกในการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติ

จากมมุมองของแรงงานข้ามชาต ิความกลวัทีจ่ะถกูจับกุมและผลกัดนัออกนอกประเทศ ฐานะทางเศรษฐกจิ และการไม่มทีีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่ง29 
คอือปุสรรคส�าคญัทีข่ดัขวางการเข้าถงึการศึกษาของเด็กข้ามชาต ิพ่อแม่/ผูป้กครองบางคนอาจไม่เห็นความส�าคญัของการศกึษาในประเทศไทย
เพราะตัง้ใจจะอยูเ่พยีงชัว่คราว การไม่มทีีอ่ยูเ่ป็นหลกัแหล่งของแรงงานข้ามชาตคิอืหนึง่ในเหตผุลหลกัทีท่�าให้การเกบ็รวบรวมข้อมลูแรงงาน
ข้ามชาติมีความท้าทาย โรงเรียนที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่า เด็กข้ามชาติมักจะออกจากโรงเรียนกลางคันโดยไม่แจ้งให้ทราบ เพราะพ่อแม่/ 
ผู้ปกครองเด็กข้ามชาติอาจจะไม่ทราบว่ามีระบบการโอนย้ายระหว่างโรงเรียน

ด้วยสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ พ่อแม่/ผู้ปกครองจึงอาจคาดหวังให้ลูกท�างานหรือช่วยดูแลน้อง ๆ มากกว่า
เข้าเรียนในโรงเรียน แม้รัฐบาลไทยจะรับผิดชอบค่าเล่าเรียนและให้เงินอุดหนุนค่าหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียนต่าง ๆ แต่พ่อแม่/ผู้ปกครองก็ยังต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับชุดนักเรียนเพิ่มเติมและการเดินทาง (ดูรายละเอียดด้านล่าง) 
รวมทั้งอาหารกลางวัน30 ส�าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้น โรงเรียนบางแห่งยังขอรับเงินบริจาคจากผู้ปกครองด้วย31 ดังนั้น 
ค่าใช้จ่ายรวมส�าหรับการเข้าเรียนในโรงเรียนจึงเริ่มตั้งแต่ 1,000 บาท ถึงมากกว่า 10,000 บาทต่อปีต่อนักเรียนหนึ่งคน ซึ่งอาจสูงเกินกว่า
ที่แรงงานข้ามชาติจะจ่ายได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัวที่มีลูกหลายคน32 

รัฐบาลไทยให้เงินอุดหนุนจ�านวน 300-500 บาทต่อปีต่อนักเรียนหนึ่งคนเพ่ือเป็นค่าชุดนักเรียน โดยขึ้นอยู่กับระดับชั้นที่ก�าลังศึกษา 
เงินจ�านวนดังกล่าวเพียงพอส�าหรับชุดนักเรียนจ�านวนหนึ่งชุดเท่านั้น ซึ่งหมายความว่าพ่อแม่/ผู้ปกครองของนักเรียนใหม่ต้องจ่าย
ค่าชดุนกัเรยีนเองอกีอย่างน้อยหนึง่ชุด ทัง้นี ้โรงเรยีนส่วนใหญ่ก�าหนดให้นักเรยีนต้องมีชุดส�าหรบัวชิาพลศึกษาและชุดลกูเสอืด้วย นอกจาก
นั้น พ่อแม่/ผู้ปกครองยังต้องรับภาระค่าถุงเท้า รองเท้า เครื่องหมายติดเสื้อ และกระเป๋านักเรียน

จากการสัมภาษณ์พ่อแม่/ผู้ปกครองและนักเรียน ค่าเดินทางมีความแตกต่างกันค่อนข้างมาก นักเรียนหลายคนอาศัยอยู่ใกล้โรงเรียนและ
สามารถเดินหรือขี่จักรยานไปโรงเรียนได้ บางคนน่ังรถยนต์รับจ้าง (รถสองแถว) ไปโรงเรียนซ่ึงมีค่าโดยสาร 5-10 บาทต่อเที่ยว หรือ
รถจักรยานยนต์รับจ้าง ซึ่งมีค่าโดยสารสูงกว่าที่ประมาณ 15-30 บาทต่อเที่ยว ส�าหรับคนที่อาศัยอยู่ในไร่เกษตรกรรมหรือที่พักคนงาน
ในโครงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่ต้องจ้างเหมารถตูห้รอืรถสองแถวเป็นรายเดอืน ซึง่มีค่าใช้จ่ายตัง้แต่ 200 บาทถงึ 600 บาทต่อนกัเรยีนหนึง่คน 
ขึ้นอยู่กับระยะทาง

27 เงินจ�านวนดังกล่าวเป็นค่าฝึกอบรม ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และเบี้ยเลี้ยงส�าหรับการเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมจ�านวนหนึ่งหลักสูตรต่อปี
28 ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาคอืหน่วยงานในระดบัท้องถิน่ซ่ึงสังกดัส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน มอี�านาจหน้าทีใ่นการจ้างครแูละน�านโยบายด้านการศกึษา 
ไปปฏิบัติในระดับท้องถิ่น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาแต่ละแห่งมีโรงเรียนในสังกัดประมาณ 200 แห่ง
29 ครอบครัวแรงงานข้ามชาติอาจต้องย้ายที่อยู่อาศัยอยู่เสมอ โดยเฉพาะแรงงานก่อสร้าง ซึ่งต้องย้ายไปโครงการก่อสร้างใหม่ เมื่อโครงการเดิมแล้วเสร็จ ส่วนครอบครัว
แรงงานต่างด้าวที่อาศัยบริเวณชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้านจะเดินทางข้ามแดนไปมาบ่อย ๆ และย้ายที่อยู่ตามโอกาสในการท�างาน
30 รัฐบาลไทยให้เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันส�าหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษาเท่านั้น โดยเฉลี่ยประมาณ 20 บาทต่อมื้อต่อนักเรียนหนึ่งคน
31 จากการสัมภาษณ์ผู้มส่ีวนเกีย่วข้อง บางโรงเรยีนเรยีกเกบ็เงนิบรจิาคจากผูป้กครอง ซึง่โรงเรยีนระบวุ่าแล้วแต่ความสมคัรใจ บางโรงเรยีนเรยีกเกบ็ค่าใช้จ่ายเพิม่เตมิส�าหรบั
กิจกรรมที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนตามหลักสูตร เช่น การเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน และวิชาภาษาอังกฤษซึ่งต้องจ้างครูชาวต่างประเทศ
32 ตัวเลขดังกล่าวค�านวณจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์พ่อแม่/ผู้ปกครองและนักเรียน ซึ่งตรงกับผลการส�ารวจขององค์การยูนิเซฟที่พบว่า พ่อแม่/ผู้ปกครองของนักเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทยต้องจ่ายค่าเดินทางเฉลี่ย 367 บาท ค่าชุดนักเรียน 652 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวม 11,712 บาทต่อปีต่อนักเรียนหนึ่งคนในปีการศึกษา 
2556/57 UNICEF, OBEC and Thammasat University, Public Expenditure Tracking Survey (PETS) on the 15-Year Free Education Program: Kingdom of 
Thailand (Bangkok, 2018), p. 74, https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2018-06/PETS_ENG_web.pdf

https://www.unicef.org/thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2018-06/PETS_ENG_web.pdf
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นอกเหนือจากการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล พ่อแม่/ผู้ปกครองชาวเมียนมาบางคนให้ลูกหลานเข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าพวกเขาวางแผนทีจ่ะอาศยัอยูใ่นประเทศไทยเพยีงชัว่คราว และต้องการให้ลกูหลานได้เรยีนภาษาพม่า มศีนูย์การเรยีนรู ้
เด็กข้ามชาติหลายประเภทซึ่งมีคุณภาพแตกต่างกันไป บางแห่งใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา ในขณะ
ที่บางแห่งมีหลักสูตรของตัวเอง ความท้าทายที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติเหล่านี้ต้องประสบคือปัญหาความยั่งยืน เพราะส่วนใหญ่ได้รับ
เงินอุดหนุนจากองค์กรและผู้บริจาคเอกชน รวมทั้งการขาดการก�ากับดูแลคุณภาพการศึกษา การขาดการรับรองมาตรฐาน และการขาดครู
ที่มีคุณภาพ

นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียนรัฐบาลและศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ ยังมี “การจัดโรงเรียนในโรงเรียน (school within school)” 
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและองค์การระหว่างประเทศ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้การสนับสนุนการจัดโรงเรียนใน
โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้า ซึ่งเป็นกรณีศึกษาในบทที่ 3.3 ทั้งนี้ การจัดโรงเรียนในโรงเรียนถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของระบบโรงเรยีนรฐับาล ดังนัน้ นกัเรยีนจงึมสีทิธไิด้รบัเงินอุดหนุนรายหัวทีส่�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานจัดสรรให้โรงเรยีน
ทั่วประเทศด้วย

ส�าหรบัวยัรุน่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงกลุ่มท่ีท�างานแล้ว มแีนวโน้มทีจ่ะเลอืกศกึษาในหลกัสตูร กศน. เนือ่งจากมีความยดืหยุน่กว่า (ดรูายละเอยีด
ในบทที่ 2.2)

ภาพที่ 1: การเข้าโรงเรียนของเด็กข้ามชาติในระบบการศึกษาในประเทศไทย

ที่มา: Benjamin Harkins, ed., Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (Bangkok, 
2019), p. 103, https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0

โรงเรียนรัฐบาล

ศูนย์ กศน.

ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ

ไม่ได้เข้าโรงเรียน

145,379 คน

2,562 คน

16,350 คน

200,000 คน

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
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อย่างไรก็ตาม ส�าหรับนักเรียนข้ามชาติที่เป็นวัยรุ่นและนักเรียนไร้สัญชาติ ข้อกังวลหลักของเด็กกลุ่มนี้คือการมีเอกสารประจ�าตัว ซึ่งส่งผล
ต่อแรงจูงใจที่จะเรียนต่อ นั่นเป็นเพราะประเภทของเอกสารประจ�าตัวเป็นส่ิงก�าหนดการเข้าถึงบริการและการสนับสนุนต่าง ๆ ได้แก่ 
ทุนการศึกษาและเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา อิสระในการย้ายถิ่นในประเทศไทย และอาชีพที่สามารถท�าได้อย่างถูกกฎหมาย รวมทั้งการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพและบริการสาธารณะอื่น ๆ เช่น การสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

นักเรียนข้ามชาติจ�านวนมากซึ่งได้เรียนในโรงเรียนไทยมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วมักเลือกที่จะอยู่ต่อในประเทศไทยแทนที่จะเดินทางกลับ
ประเทศต้นทาง33 เด็กกลุ่มนี้มักจะปรับตัวเข้ากับสังคมไทยได้อย่างกลมกลืนและมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย ดังนั้น พวกเขาจะ
รู้สึกผิดหวังและท้อแท้เมื่อไม่สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยที่ตัวเองต้องการได้

มีกรณีเด็กไร้สัญชาติจ�านวนหนึ่งที่ปรากฏเป็นข่าวว่าได้รับสัญชาติไทย เช่น โค้ชและเด็กอีกสองสามคนในทีมฟุตบอลหมูป่าซึ่งติดอยู่ใน
ถ�้าหลวง34 และกรณีหม่อง ทองดี เด็กที่ชนะเลิศการแข่งขันพับเคร่ืองบินกระดาษ35 แต่ยังมีเด็กไร้สัญชาติอีกจ�านวนมาก เช่น เบลล์ 
(ดูรายละเอียดในกรอบที่ 1) ซึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติที่ยังคงไม่ได้รับสิทธิที่สมควรได้รับ

เมื่อปี 2561 กระทรวงแรงงานได้ประกาศแปดสาขาอาชีพที่ใช้ทักษะต�่าที่แรงงานข้ามชาติสามารถท�าได้ ได้แก่36 

 1. กสิกรรม เลี้ยงสัตว์ งานป่าไม้ และประมง 
 2. ก่ออิฐ ช่างไม้ และงานก่อสร้างอื่น 
 3. ท�าที่นอนหรือผ้าห่มนวม 
 4. ท�ามีด 
 5. ท�ารองเท้า 
 6. ท�าหมวก 
 7. ประดิษฐ์เครื่องแต่งกาย 
 8. ปั้นหรือท�าเครื่องปั้นดินเผา

ข้อจ�ากัดในการท�างานดังกล่าวกลายเป็นการบั่นทอนแรงจูงใจของนักเรียนข้ามชาติที่จะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา อย่างไรก็ตาม พบว่า
มีแรงงานข้ามชาติที่ท�างานอย่างถูกกฎหมาย โดยเป็นล่ามในโรงพยาบาลและคลินิกรักษาพยาบาล และเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน 
เสมียน และหัวหน้าคนงานในโรงงาน อย่างไรก็ตาม ในภาพรวม ยังไม่มีความชัดเจนส�าหรับครูและเจ้าหน้าที่โรงเรียนเกี่ยวกับสิทธิในการ
ท�างานในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาตแิละคนไร้สญัชาต ิซึง่ท�าให้เป็นเรือ่งยากส�าหรบัโรงเรยีนทีจ่ะให้ค�าแนะน�าทีถ่กูต้องเกีย่วกบัหนทาง
การศึกษาและอาชีพ

การศึกษาของธนาคารโลก37 พบว่า การผ่อนปรนกฎระเบียบเกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการรวมตัวทาง
เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนให้ลึกซ้ึงข้ึน การวิเคราะห์ข้อมูลในประเทศไทยพบว่า หากปราศจากแรงงานข้ามชาติ ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (GDP) จะลดลงร้อยละ 0.75 ดังนั้น รัฐบาลไทยอาจพิจารณาเปิดโอกาสให้นักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติซึ่งเรียนอยู่ใน
โรงเรียนรฐับาลได้ท�างานในสาขาอาชพีทีต้่องใช้ทกัษะสงูขึน้ จากมมุมองทางเศรษฐศาสตร์ คนกลุม่น้ีควรจะท�าประโยชน์คืนสูร่ะบบเศรษฐกจิ
ไทยด้วยการช�าระภาษี หลังจากที่รัฐบาลไทยได้ลงทุนไปเป็นจ�านวนมากในการให้เงินอุดหนุนเพ่ือจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติและ 
เด็กไร้สัญชาติ

33 Jerry Huguet, Aphichat Chamratrithirong and Claudia Natali, Thailand at a crossroads: Challenges and opportunities in leveraging migration for 
development (Bangkok and Washington, D.C.: IOM and Migration Policy Institute, 2012); Mahidol University and Asian Institute of Technology, “Migrant 
Children’s Education in Thailand: Policy Brief,” October 2014, http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-503.pdf; and World 
Education and Save the Children, Pathways to a Better Future: A Review of Education for Migrant Children in Thailand: Policy Brief (2015), 
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9016/pdf/policy_brief_eng_final_resized.pdf
34 The Straits Times, “Thai cave rescue: Stateless survivors to get help to become Thai citizens,” 13 July 2018, https://www.straitstimes.com/asia/
se-asia/thai-cave-rescue-stateless-survivors-to-get-thai-citizenship
35 Bangkok Post, “Paper plane champ Mong a citizen at last,” 6 October 2018, https://www.bangkokpost.com/news/general/1553090/paper-plane-
champ-stateless-no-more
36 Ministry of Labour, Government of Thailand, “‘Gen. Adul’ reveals Conclusions on prohibition of foreign workers before issuing the Ministry’s 
announcement to enforce,” 21 June 2018, http://www.mol.go.th/en/content/71591/1529909919.
37 World Bank, “Managing Migration Better Can Help Boost Welfare and Growth in ASEAN,” 9 October 2017, http://www.worldbank.org/en/news/
press-release/2017/10/09/managing-migration-better-can-help-boost-welfare-and-growth-in-asean-world-bank

http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-503.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9016/pdf/policy_brief_eng_final_resized.pdf
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-cave-rescue-stateless-survivors-to-get-thai-citizenship
https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/thai-cave-rescue-stateless-survivors-to-get-thai-citizenship
https://www.bangkokpost.com/news/general/1553090/paper-plane-champ-stateless-no-more
https://www.bangkokpost.com/news/general/1553090/paper-plane-champ-stateless-no-more
http://www.mol.go.th/en/content/71591/1529909919.
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/09/managing-migration-better-can-help-boost-welfare-and-growth-in-asean-world-bank
http://www.worldbank.org/en/news/press-release/2017/10/09/managing-migration-better-can-help-boost-welfare-and-growth-in-asean-world-bank
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เรื่องของเบลล์ อายุ 20 ปี อาศัยอยู่ในจังหวัดตราด

ผมชื่อเบลล์ ปีนี้ ผมเรียนชั้นมัธยมศึกษาเป็นปีสุดท้าย 
ผมต้องการเรยีนต่อในระดับมหาวิทยาลยั โดยผมก�าลงัสมคัร
ขอรับทุนการศึกษา แต่ผมคงไม่มีความหวัง เพราะผม
เป็นคนไร้สัญชาติและไม่มีเอกสารประจ�าตัว เมื่อวันก่อน 
ผมท�าไม่ได้แม้แต่การเติมเงินในโทรศัพท์มือถือโดยผ่าน
แอพพลิเคชัน เพราะผมไม่มีเลขประจ�าตัวประชาชน

คณุครพูาผมไปสมคัรงานในโครงการท�างานไปด้วยเรยีนไป
ด้วยของ S&P ซึ่งเปิดโอกาสให้ท�างาน 4 วัน และเรียน 
2 วนัในแต่ละสปัดาห์ แต่กเ็หมือนเดิม พวกเขาก�าลงัพิจารณา
กรณีของผมอยู่ เพราะผมไม่มีบัตรประจ�าตัวประชาชน38 

พ่อแม่ของผมเป็นผูอ้พยพจากกมัพชูา ผมเกดิในประเทศไทย 
แต่ตอนนัน้ พ่อแม่ของผมไม่ได้แจ้งเกิดให้ผม39 ท�าให้ผมไม่มี
บัตรประจ�าตัวประชาชนมาจนทุกวันนี้

ผมจ�าได้แม่นว่าวันทีผ่มชนะการแข่งขนัซึง่จัดโดยการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยรางวัลคือการไปทัศนศึกษา
ที่ฮ่องกง คนบอกว่าผมคงไปไม่ได้เพราะไม่มีหนังสือเดินทาง แต่คุณครูก็ช่วยผม เราเช่ารถตู้ไปกรุงเทพฯ คืนนั้น และ
รอเวลาเปิดท�าการอยู่หน้ากระทรวงมหาดไทย และหลังจากการติดต่อประสานงานไปมาอยู่หลายครั้ง ผมก็ได้รับ
หนังสือเดินทางชั่วคราวส�าหรับคนต่างด้าวในท่ีสุด แม้ผมจะได้เดินทาง แต่ผมก็รู้สึกเจ็บปวด เพราะผมอยู่อาศัยและ
ตั้งใจเรียนหนังสือในประเทศไทยมาทั้งชีวิต แต่ผมก็ยังถูกมองว่าเป็นคนต่างด้าว

มันยากที่จะไม่รู้สึกท้อแท้ เวลาที่ผมสมัครงาน พวกเขาบอกว่าผมต้องมีเอกสารประจ�าตัว เวลาที่ผมไปติดต่อหน่วยงาน
ราชการท้องถิ่นเพื่อขอเอกสารประจ�าตัว พวกเขาก็บอกผมว่า ไม่ว่าผมจะอยู่อาศัยในประเทศไทยมานานกี่ปี ผมก็ยัง
ไม่ใช่คนไทย

38 ผู้จัดท�ารายงานได้สัมภาษณ์เบลล์เมือ่วนัที ่12 กมุภาพนัธ์ 2562 โดยในระหว่างการจดัท�าร่างสดุท้ายของรายงานฉบับนี ้องค์การยนูเิซฟได้รบัแจ้งเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2562 
ว่า เบลล์ได้ท�างานกับ S&P แล้ว โดยท�างานสัปดาห์ละ 4 วัน และเรียนในช่วงสุดสัปดาห์ ได้รับค่าจ้าง 300 บาทต่อวัน รวมทั้งที่พักและอาหารจาก S&P ทั้งนี้ S&P 
เป็นผู้ประกอบการเครือร้านอาหารขนาดใหญ่ในประเทศไทย
39 ในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง พบว่า เด็กข้ามชาติจ�านวนมากซึ่งเกิดในประเทศไทยไม่มีสูติบัตร โดยมีสาเหตุหลักคือพ่อแม่ไม่รู้ว่าต้องแจ้งเกิด และมีความเข้าใจผิดว่า
เอกสารที่ได้จากโรงพยาบาลคือสูติบัตร แต่ในความเป็นจริง เป็นเพียงหนังสือจากโรงพยาบาลถึงที่ท�าการเขต ซึ่งมีก�าหนดระยะเวลาการแจ้งเกิด ดูรายละเอียดเกี่ยวกับอุปสรรค
ในการแจ้งเกิดของแรงงานข้ามชาติได้ใน Dumrongkiat Mala, “Migrants are still slow to register births,” Bangkok Post, 24 August 2018, https://www.
bangkokpost.com/news/general/1527374/migrants-are-still-slow-to-register-births

กรอบที่ 1

https://www.bangkokpost.com/news/general/1527374/migrants-are-still-slow-to-register-births
https://www.bangkokpost.com/news/general/1527374/migrants-are-still-slow-to-register-births
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กรณีศึกษา

บทนี้น�าเสนอกรณีศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลจ�านวนแปดแห่งในกรุงเทพฯ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดตาก และจังหวัดตราด 
นอกจากนั้น ยังน�าเสนอสามกรณีที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี ได้แก่ ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวในอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
(กรอบที่ 2) โครงการพลเมืองโลกศึกษาในอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก (กรอบที่ 3) และการสอนภาษาไทยส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทย
เป็นภาษาที่ 2 ในจังหวัดระนอง (กรอบที่ 4) การน�าเสนอกรณีศึกษาและแนวปฏิบัติที่ดีดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงให้เห็นความริเริ่ม
ของหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นและโรงเรียน เพื่อแก้ไขบางส่วนของความท้าทายที่ได้กล่าวถึงในบทก่อนหน้านี้

แต่ละส่วนของเนื้อหาในบทนี้จะเริ่มด้วยการให้ภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานข้ามชาติในพื้นท่ี และความริเร่ิมของหน่วยงานและ
องค์กรเอกชนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติ หลังจากนั้น จึงเป็นการน�าเสนอรายละเอียดของแต่ละกรณีศึกษา
ว่า โรงเรียนประสบความส�าเร็จได้อย่างไรในการแก้ไขความท้าทายบางประการที่ได้กล่าวมาในบทก่อนหน้านี้ รวมทั้งความท้าทายที่แต่ละ
โรงเรียนยังคงประสบในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติ ความส�าเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีในกรณีศึกษาเหล่านี้ ได้แก่ 
กลยุทธ์และกิจกรรมที่โรงเรียนน�ามาปฏิบัติได้อย่างประสบความส�าเร็จในการท�าให้เด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนและไม่ออกกลางคัน 
และการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กเหล่านี้ 

ตารางที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษา

3

ที่ โรงเรียน / ที่ตัง้ ระดับ
จ�านวน
นักเรียน

สัดส่วน 
ของนักเรียน
ข้ามชาติและ 
ไร้สัญชาติ 

จ�านวน
ครู

ภาระค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ปกครองต่อเดือ 

นต่อนักเรียนหนึ่งคน

1
โรงเรียนคลองทวีวัฒนา 
กรุงเทพฯ

อนุบาลและ 
ประถมศึกษา

1,040 23% 47
220-1,100 บาท

(ค่าเดินทาง)

2
โรงเรียนศาลเจ้า  
(ห้าวนุกูลวิทยา)  
กรุงเทพฯ

อนุบาลและ 
ประถมศึกษา

1,098 9% 53

270-600 บาท (ค่าเดินทาง)
1,000 บาท (ค่าชุดนักเรียน 

ถุงเท้า รองเท้า กระเป๋า
นักเรียน ส�าหรับ
นักเรียนใหม่)

500 บาท (ค่าเรียนพิเศษ-
ตามความสมัครใจ)

3
โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม 
จังหวัดสมุทรสาคร

อนุบาล  
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น

607 33% 35 250-400 บาท (ค่าเดินทาง)

4
โรงเรียนบ้านป่าบง  
จังหวัดเชียงใหม่ 

อนุบาลและ 
ประถมศึกษา

88 86% 6 300 บาท (ค่าเดินทาง)

5
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ 
สูนหลวง สาขาบ้านเด่น
เวียงไชย จังหวัดเชียงใหม่

อนุบาลและ 
ประถมศึกษา

151 100% 11 100-350 บาท (ค่าเดินทาง)
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ที่ โรงเรียน / ที่ตัง้ ระดับ
จ�านวน
นักเรียน

สัดส่วน 
ของนักเรียน
ข้ามชาติและ 
ไร้สัญชาติ 

จ�านวน
ครู

ภาระค่าใช้จ่ายของ 
ผู้ปกครองต่อเดือ 

นต่อนักเรียนหนึ่งคน

6

โรงเรียนชุมชนบ้านบวก
ครกน้อย จังหวัดเชียงใหม่

ห้องเรียนเคลื่อนที่ 
วัดป่าเป้า 

อนุบาล 
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น

อนุบาลและ
ประถมศึกษา

270

165

90%

100%

27

11

1,100 บาท (ค่าเรียนภาษา
อังกฤษ-ตามความสมัครใจ)

ค่าเดินทางได้รับเงินอุดหนุน
จากองค์กรเอกชนท้องถิ่น

7
โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี 
จังหวัดตาก

อนุบาล 
ประถมศึกษา และ
มัธยมศึกษาตอนต้น

616 37% 36

ไม่มี (โรงเรียนใช้เงินจาก
กองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษาในการอุดหนุน

ค่าเดินทางและ
ค่าชดุนกัเรียนเพิม่เตมิอกีหนึง่ชดุ)

8
โรงเรียนบ้านหาดเล็ก 
จังหวัดตราด

อนุบาลและ
ประถมศึกษา

150 93% 10
880-1,320 บาท

(ค่าเดินทาง)

3.1 กรุงเทพฯ

กรงุเทพมหานครมโีรงเรยีนในสงักัด 437 แห่ง นอกเหนอืจากเงนิอุดหนุนรายหวัท่ีได้รับจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแล้ว 
โรงเรียนเหล่านี้ยังได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มเติมจากกรุงเทพมหานครเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ ค่าอาหารเช้า ค่าทัศนศึกษา 
ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่าตรวจสุขภาพ ค่าเรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีน ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และค่าหนังสือ
ห้องสมุด เงินอุดหนุนจากกรุงเทพมหานครเป็นการอุดหนุนตามจ�านวนนักเรียนไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติใดเช่นกัน 
แต่นักเรียนยังคงต้องรับผิดชอบค่าเดินทางไปโรงเรียนเอง

ปัจจุบัน มีนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติประมาณ 5,000 คนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่มาจากเมียนมา 
กัมพูชา และลาว และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ โรงเรียนทั้งสองแห่งที่เป็นกรณีศึกษาตั้งอยู่ในเขตที่มีจ�านวนนักเรียนข้ามชาติสูงสุด
สองเขต ได้แก่ เขตบางขุนเทียน (418 คน) และเขตทวีวัฒนา (334 คน)

กรงุเทพมหานครจดัพมิพ์และเผยแพร่คูม่อืและแนวปฏบิตัสิ�าหรบัการจัดการศกึษาแก่บคุคลทีไ่ม่มีหลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาติ
ไทยของกระทรวงศกึษาธกิารให้โรงเรยีนในสงักัดทกุแห่ง ทัง้นี ้รายงานการศึกษาฉบับหน่ึงแสดงให้เหน็ว่าระหว่างปี 2552 – 2557 โรงเรียน
ในสังกัดกรุงเทพมหานครมีนักเรียนข้ามชาติเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 7640 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท องค์กรเอกชนท้องถิ่นในเขตบางขุนเทียน ได้ท�างานร่วมกับชุมชนแรงงานข้ามชาติ โรงเรียน และส�านักการศึกษา 
กรุงเทพมหานคร และมีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มจ�านวนนักเรียนข้ามชาติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา 
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทได้ส่งเสริมการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติด้วยการเข้าถึงชุมชนแรงงานข้ามชาติ การสร้างความตระหนักรู้
เกีย่วกบัสิทธทิางการศึกษาของเด็กข้ามชาติ และการให้การสนบัสนุนทางการเงินรวมทัง้การเรียนภาษาไทยและวิชาอื่น ๆ  เพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนที่จะเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ นอกจากนั้น มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทยังจัดหลักสูตร กศน. ทั้งของไทยและเมียนมาส�าหรับเด็ก
ข้ามชาติที่ต้องการเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่ยืดหยุ่นด้วย

ตามข้อมูลของมลูนิธเิพือ่เยาวชนชนบท ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาไทยแก่เดก็ข้ามชาตเิท่ากบัประมาณ 7,000 บาทต่อปีต่อนกัเรยีนหนึง่คน 
(ค�านวณบนพื้นฐานของจ�านวนนักเรียน 60-80 คนต่อห้องเรียน) โดยเป็นค่าจ้างครู และค่าน�้ามันส�าหรับยานพาหนะรับส่งนักเรียน 
ค่าอาหารกลางวันและนม วัสดุการเรียนการสอน และกิจกรรมนอกเวลาเรียน เช่น งานวันเด็ก และการทัศนศึกษา โดยปกติ ผู้ปกครองต้อง

40 Save the Children, Education for All in Action in Thailand: A Case Study of Good Practice – The Bang Khun Tian Model (Bangkok, 2015), 
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/education_for_all_in_action_in_thailand_eng_resized.pdf.

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/education_for_all_in_action_in_thailand_eng_resized.pdf.
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จ่ายเงิน 400 บาทต่อเดือนต่อนักเรียนหนึ่งคนในการเรียนที่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จ่ายเงินดังกล่าวได้อย่างสม�่าเสมอ 
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน

นอกจากน้ัน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทยังท�างานร่วมกับโรงเรียนต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งสนับสนุนโรงเรียนในการรับเด็กข้ามชาติ
เข้าเรียนและการสื่อสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทจัดการสัมมนาและการประชุมเชิงปฏิบัติการส�าหรับครูเกี่ยวกับ
กลยุทธ์และวิธีการสอนที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้เรียนที่หลากหลายในห้องเรียน แนวทางการร่วมมือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของมูลนิธิเพื่อเยาวชน
ชนบทในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติอาจเป็นต้นแบบให้หน่วยงานท้องถิ่นและองค์กรเอกชนอื่น ๆ น�าไปปฏิบัติได้เช่นกัน41 

กรณีศึกษำที่ 1: โรงเรียนคลองทวีวัฒนำ เขตทวีวัฒนำ

ระดับ: อนุบาลและประถมศึกษา

จ�านวนนักเรียน: 1,040 คน (ร้อยละ 23 เป็นเด็กข้ามชาติและไร้สัญชาติ)

จ�านวนครู: 47 คน

บริบท

โรงเรยีนคลองทวีวฒันาเป็นโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานครในเขตทววีฒันา กรงุเทพฯ นอกเหนอืจากเงนิอดุหนนุรายหวัทีไ่ด้รบัจากส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้ว โรงเรียนยังได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากกรุงเทพมหานครด้วยเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ42 โรงเรียน
คลองทวีวัฒนามีนักเรียนข้ามชาติมากที่สุดในกลุ่มโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร (243 คน) ส่วนใหญ่ (234 คน) เป็นชาวลื้อจากประเทศ
ลาว ซึ่งย้ายจากจังหวัดเชียงรายมาอยู่กรุงเทพฯ และกว่าร้อยละ 80 เป็นคนไร้สัญชาติ ซึ่งไม่มีเอกสารประจ�าตัว ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติ
และไร้สัญชาติเหล่านี้ท�างานอยู่ในสวนกล้วยไม้หรือโครงการก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง โดยได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนจากการบอกต่อของ
พ่อแม่/ผู้ปกครองคนอื่นในชุมชน และในบางกรณี นายจ้างเป็นคนน�าเด็กข้ามชาติมาสมัครเข้าเรียนด้วยตัวเอง เด็กข้ามชาติจ�านวนมาก
อาศยัอยูใ่กล้โรงเรยีน จึงสามารถไปกลบัด้วยการเดนิหรอืข่ีจักรยานได้ ส�าหรบัคนท่ีอยู่ไกลออกไป จะเดนิทางโดยรถสองแถวหรอืจกัรยานยนต์
รับจ้างซึ่งมีค่าโดยสารเที่ยวละ 5 บาท และ 15-25 บาท ตามล�าดับ

ความส�าเร็จ

ความมุ่งมั่นของผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูช่วยให้นักเรียนข้ามชาติปรับตัวและมีความก้าวหน้าในการเรียน

ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูเช่ือว่านักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาเท่าเทียมกันและสามารถประสบความส�าเร็จได้ไม่ว่าจะมี
ภูมิหลังครอบครัวเป็นอย่างไร ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูชี้ให้เห็นว่านโยบายรัฐบาลในการให้เงินอุดหนุนรายหัวแก่นักเรียนทุกคนคือ
บรรทัดฐานในการปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียม

“ดฉินัแนะน�ำคุณครูคนอืน่ให้มคีวำมเมตตำต่อเดก็ทกุคน และดฉินัคิดว่ำสิง่ส�ำคญัทีส่ดุทีต้่องสอนเดก็ในปัจจบุนัคอื
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งกำรเคำรพคนอื่นและกำรเข้ำใจควำมหลำกหลำย” 

~ คุณครูณอร วุฒิวราวรรณ

“ในจังหวัดเชียงรำยที่หนูเคยอยู่ หนูรู้จักเด็กหลำยคนท่ีไม่ได้ไปโรงเรียน พวกเขำไม่ท�ำงำนในไร่ก็ต้องเล้ียงน้อง
อยูบ้่ำน แต่ในกรงุเทพฯ หนไูม่เคยเห็นเด็กท่ีไม่ไปโรงเรยีน ส่ิงทีห่นชูอบทีส่ดุในกำรไปโรงเรยีนคอืกำรได้ไปทศันศกึษำ 
43ปีนี้เรำได้ไปจังหวัดอยุธยำ”

~ อร อายุ 11 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

41 โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Save the Children, Education for All in Action in Thailand: A Case Study of Good Practice – The Bang Khun Tian Model 
(Bangkok, 2015), https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/education_for_all_in_action_in_thailand_eng_resized.pdf
42 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ได้แก่ ค่าอาหารเช้า ค่าทศันศกึษา ค่าประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบุคคล ค่าตรวจสขุภาพ ค่าเรยีนภาษาองักฤษและภาษาจีน ค่าอปุกรณ์กฬีา ค่าอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 
และค่าหนังสือห้องสมุด
43 กรุงเทพมหานครให้เงินอุดหนุน 300 บาทต่อปีต่อนักเรียนหนึ่งคนเป็นค่าทัศนศึกษา

https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/education_for_all_in_action_in_thailand_eng_resized.pdf
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มีการส่งเสริมการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับประเพณี กิจกรรม และหัตถกรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ 

นักเรียนข้ามชาติได้รับการสนับสนุนให้แบ่งปันวัฒนธรรมและทักษะของตัวเองกับครูและนักเรียนคนอื่นในกิจกรรมหลังเลิกเรียน เช่น 
การท�างานหัตถกรรม การท�าพวงมาลัยดอกไม้ และการท�าเครื่องหอมจากวัสดุธรรมชาติ

เด็กข้ามชาติได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันระดับประเทศ

โรงเรียนคัดเลือกเด็กข้ามชาติและไร้สัญชาติให้เป็นตัวแทนโรงเรียนในการแข่งขันศิลปะและคัดลายมือภาษาไทยในระดับประเทศ อย่างไร
กต็าม ในการแข่งขนับางรายการ โดยเฉพาะอย่างยิง่การแข่งขนักฬีา ผูเ้ข้าร่วมต้องเป็นเดก็ทีม่เีอกสารประจ�าตวัหรอืมบีตัรประจ�าตวัประชาชน
เท่านั้น จึงท�าให้เด็กข้ามชาติและไร้สัญชาติไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันได้

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ

นายจ้างมีความกระตือรือร้นที่จะพาลูกหลานของลูกจ้างมาเข้าเรียนในโรงเรียน

ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูระบุว่า นายจ้างในบริเวณใกล้เคียงกระตือรือร้นที่จะพาลูกหลานของลูกจ้างมาเข้าเรียนในโรงเรียน เพราะ
ลูกจ้างจะมีผลิตภาพในการท�างานเพิ่มขึ้น เมื่อลูกหลานอยู่อย่างปลอดภัยในโรงเรียน อย่างไรก็ตาม โรงเรียนยังไม่ได้ริเริ่มที่จะมีปฏิสัมพันธ์
กับนายจ้างคนอื่น ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับการพาเด็กข้ามชาติมาเข้าเรียนในโรงเรียน ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของการมีปฏิสัมพันธ์กับนายจ้างในฐานะหุ้นส่วนในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ

หนึง่ในผูใ้ห้สมัภาษณ์ระบวุ่า เป็นเรือ่งปกตทิีน่ายจ้างในบรษิทัขนาดเลก็หรอืกจิการในครอบครวัจะสนบัสนนุการพาลกูของแรงงานข้ามชาติ
มาเข้าเรียนในโรงเรียน เพราะนายจ้างเหล่านี้จะมีความสัมพันธ์กับลูกจ้างใกล้ชิดกว่านายจ้างที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่

การให้นักเรียนข้ามชาติเข้าใหม่เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติในทันที

โรงเรียนเชื่อว่าการให้นักเรียนข้ามชาติเข้าใหม่เร่ิมเรียนในระดับอนุบาลรวมกับนักเรียนอื่น ๆ ในทันทีเป็นวิธีการที่ได้ผลที่สุดในการ
ท�าให้นักเรียนข้ามชาติรู้ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการประเมินหรือการศึกษาเพื่อพิสูจน์ความเช่ือดังกล่าว ทั้งนี้ ครูในโรงเรียน
คลองทวีวัฒนาท�าให้นักเรียนข้ามชาติเข้าใหม่ (รวมทั้งเด็กโต) รู้ภาษาไทยได้มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว โดยค้นพบวิธีการสอนด้วยการ
ลองผิดลองถูก เช่น การช่วยให้นักเรียนรู้ค�าศัพท์ภาษาไทยเพิ่มขึ้นด้วยการชี้ไปยังสิ่งต่าง ๆ รอบตัวและกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันและ
ให้นักเรียนพูดตามเป็นภาษาไทย และการจับคู่นักเรียนข้ามชาติกับนักเรียนไทย

กล้วย อายุ 9 ปี ย้ายมากรุงเทพฯ และสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 กล้วยเป็นเด็กอายุมากที่สุดในชั้นอนุบาล 
จงึได้รบัการแต่งตัง้ให้เป็นหวัหน้าห้อง โดยครูบอกนักเรียนคนอืน่ ซึง่อายนุ้อยกว่าว่า กล้วยเป็นผูช่้วยคร ูซึง่ท�าให้กล้วยรูส้กึมีความรบัผดิชอบ 
ทีต้่องดแูลเดก็ทีอ่ายนุ้อยกว่าและได้รบัการเคารพจากเดก็ทีอ่ายนุ้อยกว่า วธิกีารดงักล่าวเป็นกลยทุธ์ทีค่รใูช้ในการช่วยให้นกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็
โตรู้สึกดีขึ้นและรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า ในเวลาเพียงแค่ภาคเรียนเดียว กล้วยก็เริ่มรู้ภาษาไทยและได้ย้ายไปเรียนในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ในภาคเรียนที่สอง

ครูในโรงเรียนคลองทวีวัฒนาระบุว่า นักเรียนข้ามชาติต้องใช้เวลาระหว่างหนึ่งถึงสองภาคเรียนกว่าที่จะรู้ภาษาไทย44 

คนมักเข้าใจผิดว่าเด็กข้ามชาติไม่สามารถเรียนทันเพื่อนได้

โรงเรียนคลองทวีวัฒนา และอีกหลายโรงเรียน พบว่า เมื่อนักเรียนข้ามชาติก้าวข้ามอุปสรรคด้านภาษาไปได้แล้ว ผลการเรียนก็จะไม่ด้อย
กว่านกัเรยีนไทย ซึง่เป็นการแก้ไขความเข้าใจผดิของบางโรงเรยีนทีก่ลวัว่าระดบัคณุภาพของโรงเรยีนจะต�า่ลงตามผลการเรยีนของนกัเรยีน
ข้ามชาติ ในความเป็นจริง ผู้อ�านวยการโรงเรียนและครูในหลายโรงเรียนระบุว่า นักเรียนข้ามชาติจะขยันและมีความพยายามมากกว่า และ
สามารถสอบได้คะแนนทัดเทียมหรือดีกว่านักเรียนไทยในการสอบ O-NET และในการแข่งขันระดับประเทศ

“แม่ของหนูบอกอยู่เสมอให้หนูตั้งใจเรียน ถ้ำหนูตั้งใจเรียน เรำก็จะไม่ต้องล�ำบำกเหมือนทุกวันนี้ หนูจะมีงำนท�ำ
และเลี้ยงครอบครัวได้ พ่อแม่ของหนูอ่ำนเขียนไม่ได้ หนูจึงเป็นคนอ่ำนข่ำวให้พวกเขำฟัง ช่วยพวกเขำจ่ำยค่ำน�้ำ
ค่ำไฟ และอ่ำนฉลำกยำ”

~อั้ม อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

44 หนึ่งปีการศึกษาในประเทศไทยประกอบด้วยสองภาคเรียน
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การให้นักเรียนข้ามชาติเข้าใหม่เริ่มเรียนในระดับอนุบาลรวมกับนักเรียนอื่นในทันทีเป็นการท�าให้ครูมีภาระเพิ่มขึ้น

ครูที่รับผิดชอบนักเรียนข้ามชาติเข้าใหม่ต้องให้ความสนใจเด็กกลุ่มดังกล่าวเป็นพิเศษ และต้องคอยสอนแบบตัวต่อตัว โดยต้องสอนภาษา
ไทยเพิ่มเติมในระหว่างพัก ระหว่างอาหารกลางวัน และหลังเลิกเรียน

ภาระในการสอนภาษาไทยแก่นักเรียนข้ามชาติมักตกอยู่กับครูในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส�าคัญที่ต้องมี
การสนับสนุนด้านบุคลากรและงบประมาณแก่โรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติจ�านวนมาก

เด็กโตบางส่วนออกจากโรงเรียนกลางคัน

มีตลาดขนาดใหญ่อยู่ใกล้โรงเรียน และนักเรียนบางคนท�างานขายของที่ตลาดดังกล่าวในช่วงสุดสัปดาห์ เพื่อหารายได้พิเศษช่วยครอบครัว 
เม่ือเด็กเหล่านี้โตขึ้น บางคนก็ลาออกจากโรงเรียนเพื่อไปท�างานขายของในตลาดแบบเต็มเวลา ในการประชุมร่วมกับผู้ปกครองในแต่ละ
ภาคเรียน ครูจะพูดคุยเกี่ยวกับผลการเรียนและพยายามโน้มน้าวให้พ่อแม่/ผู้ปกครองให้ลูกของตัวเองเรียนต่อ แต่ก็ส�าเร็จบ้างไม่ส�าเร็จบ้าง 
โดยครูระบุว่า ขึ้นอยู่กับสถานะทางการเงินของครอบครัว การให้ความส�าคัญกับการศึกษา และความสนใจของนักเรียนในการเรียน 
ความคุ้นเคยระหว่างครูกับพ่อแม่/ผู้ปกครองและระดับทักษะในการโน้มน้าวก็มีส่วนในการช่วยลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันได้

กรณีศึกษำที่ 2: โรงเรียนศำลเจ้ำ (ห้ำวนุกูลวิทยำ) เขตบำงขุนเทียน

ระดับ: อนุบาลและประถมศึกษา

จ�านวนนักเรียน: 1,098 คน (ร้อยละ 9 เป็นนักเรียนข้ามชาติ)

จ�านวนครู: 53 คน

บริบท

โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) เป็นโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ต้ังอยู่ในเขตบางขุนเทียน นอกเหนือจากเงินอุดหนุนที่ได้จาก
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจากกรุงเทพมหานครด้วยเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ45 
เขตบางขุนเทียนเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนข้ามชาติขนาดใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ ดังนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่โรงเรียนมีจ�านวนนักเรียนข้ามชาติมาก
เป็นอนัดับสองในกลุม่โรงเรยีนสงักดักรงุเทพมหานคร (99 คน) ส่วนใหญ่ (84 คน) มาจากเมยีนมา 11 คนมาจากลาว และ 4 คนมาจากกมัพชูา

พ่อแม่/ผูป้กครองของนกัเรยีนข้ามชาตส่ิวนใหญ่ท�างานในโรงงาน แต่แม่ของบางคนท�างานเป็นแม่บ้านหรอืแม่ค้าในตลาด พ่อแม่/ผูป้กครอง
ของนักเรียนข้ามชาติได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนโดยผ่านการบอกต่อจากพ่อแม่/ผู้ปกครองคนอื่นในชุมชน เด็กบางคนถูกส่งมาจากมูลนิธิ
เพือ่เยาวชนชนบท ซึง่เป็นองค์กรเอกชนในพืน้ที ่โดยได้เรยีนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมของศนูย์การเรียนรู้ของมลูนธิฯิ มาแล้ว นอกจาก
นั้น ยังมีเด็กที่นายจ้างของพ่อแม่เป็นคนพามาสมัครเข้าเรียน โดยเฉพาะจากโรงงานผลิตกระป๋องใกล้ ๆ  โรงเรียน เด็กข้ามชาติจ�านวนหลาย
คนอยู่ใกล้โรงเรียนและสามารถไปกลับด้วยการเดินหรือขี่จักรยานได้ ส�าหรับคนที่อยู่ไกลออกไป ก็จะนั่งรถสองแถวซึ่งมีค่าโดยสาร 6 บาท
ต่อเที่ยว และมีรถตู้รับจ้างที่เก็บค่าโดยสารคนละ 600 บาทต่อเดือน ส�าหรับนักเรียนใหม่ ผู้ปกครองต้องจ่ายค่าชุดนักเรียนเพิ่มเติม 
(เงินอุดหนุนของรัฐบาลเพื่อเป็นค่าชุดนักเรียนสามารถซื้อได้เพียงชุดเดียวต่อปี) รวมท้ังค่ารองเท้า ค่าถุงเท้า และค่ากระเป๋านักเรียน 
รวมแล้วประมาณ 1,000 บาทต่อนักเรียนหนึ่งคน นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน ซึ่งมีค่าใช้จ่าย 500 บาทต่อเดือน
ต่อนักเรียนหนึ่งคน ซึ่งแล้วแต่ความสมัครใจของพ่อแม่/ผู้ปกครอง ทั้งนี้ พ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติบางคนพร้อมที่จะจ่ายค่าเรียน
พิเศษดังกล่าว เพราะไม่สามารถสอนลูกของตัวเองท�าการบ้านได้

ความส�าเร็จ

เด็กข้ามชาติและครอบครัวรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในโรงเรียน

เด็กข้ามชาติและพ่อแม่ที่ให้สัมภาษณ์ระบุว่า พวกเขาไม่รู้สึกว่าถูกแบ่งแยกหรือถูกกีดกัน แต่กลับรู้สึกว่าได้รับการยอมรับเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคมในโรงเรียน เพราะจะได้รับการเชิญและการต้อนรับให้เข้าร่วมงานต่าง ๆ ของโรงเรียนอยู่เสมอ เช่น งานวันแม่ งานวันพ่อ และ

45 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ  ได้แก่ ค่าอาหารเช้า ค่าทศันศกึษา ค่าประกนัอบุตัเิหตสุ่วนบุคคล ค่าตรวจสขุภาพ ค่าเรยีนภาษาองักฤษและภาษาจีน ค่าอปุกรณ์กฬีา ค่าอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ 
และค่าหนังสือห้องสมุด
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งานวันเด็ก พวกเขารู้สึกด้วยว่าได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมจากโรงเรียน เพราะได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ เหมือนกับนักเรียนไทย เช่น 
เงินอุดหนุนค่าชุดนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และอื่น ๆ เช่น ค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รวมทั้งโอกาสที่เท่าเทียมในการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมนอกห้องเรียนและการทัศนศึกษา

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ

ความร่วมมือกับองค์กรเอกชนท้องถิ่นในการพานักเรียนมาเข้าเรียนในโรงเรียน การเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย และการสื่อสาร
กับพ่อแม่/ผู้ปกครอง 

โรงเรียนพึง่พงิมูลนิธเิพือ่เยาวชนชนบทอย่างมากในการรับนักเรยีนเขา้เรียน ตัง้แต่การกรอกใบสมคัร และการจัดเตรยีมเอกสารตา่ง ๆ  และ
การเตรียมความพร้อมด้านภาษาไทย ซ่ึงโดยปกติ เด็กข้ามชาติที่ไม่รู้ภาษาไทยจะต้องเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมของมูลนิธิฯ 
ก่อนเป็นเวลาหนึ่งปี และเมื่อถึงเวลาที่เด็กข้ามชาติต้องเข้าเรียนในโรงเรียน พวกเขาก็จะมีทักษะภาษาไทยขั้นพื้นฐาน มูลนิธิเพื่อเยาวชน
ชนบทระบุว่า ค่าใช้จ่ายในการสอนภาษาไทยแก่เด็กข้ามชาติอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาทต่อปีต่อคน46 แต่โดยปกติ พ่อแม่/ผู้ปกครอง
ต้องจ่ายค่าเล่าเรียนในหลักสูตรเตรียมความพร้อมดังกล่าว 400 บาทต่อเดือนต่อคน แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จ่ายได้อย่างสม�่าเสมอ โดยเฉพาะ
กลุ่มที่มีรายได้ไม่แน่นอน

เมื่อเข้าเรียนในโรงเรียนแล้ว มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทจะยังให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องด้วยการช่วยสอนการบ้านและการช่วยสื่อสารกับ
พ่อแม่/ผู้ปกครอง นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่มูลนิธิยังไปกับพ่อแม่/ผู้ปกครองเพื่อเข้าร่วมการประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วย การส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับองค์กรเอกชนในลักษณะดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระของโรงเรียนในการรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน และ
ช่วยบรรเทาความกังวลและความกลัวของพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ความท้าทาย

ต้องสร้างแรงจูงใจในการเรียนให้เด็กในกลุ่มวัยรุ่น

เด็กข้ามชาติที่เป็นวัยรุ่นที่เพิ่งเข้าเรียนในโรงเรียนมักใช้เวลามากกว่าในการเรียนรู้ภาษาไทย เมื่อเปรียบเทียบกับเด็กที่เข้าเรียนในระดับ
อนุบาลตั้งแต่อายุ 4 ปี ซึ่งอาจท�าให้เด็กกลุ่มดังกล่าวขาดความอดทน อีกทั้งวิชาที่เรียนอาจไม่สอดคล้องกับระดับอายุของเด็กกลุ่มดังกล่าว 
นอกจากนั้น เด็กกลุ่มนี้มักมีภาระความรับผิดชอบในครอบครัว ซึ่งท�าให้พวกเขารู้สึกเหนื่อยล้าเวลามาโรงเรียน และไม่สามารถตั้งใจเรียน
ให้ประสบความส�าเร็จได้

เด็กไม่สามารถเรียนภาษาของพ่อแม่ได้ในโรงเรียนรัฐบาล

“หนเูกดิในประเทศไทย พ่อแม่ของหนมูำจำกเมยีนมำ แต่เรำพดูภำษำไทยทีบ้่ำน แม่ของหนูอยำกให้หนูเรยีนภำษำ
พม่ำ แต่ที่โรงเรียนไม่มีสอน”

~มาลี อายุ 7 ปี นักเรียนระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 2

กรุงเทพมหานครให้เงินอุดหนุนส�าหรับจ้างครูต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีนในโรงเรียน แต่ไม่มีส�าหรับภาษาอื่น อย่างไร
ก็ตาม กรุงเทพมหานครมีแผนที่จะทดลองใช้หลักสูตรอาเซียน ซึ่งมีการสอนภาษาของประเทศในอาเซียนด้วย47 

พ่อแม่/ผู้ปกครองบางคนไม่เห็นความส�าคัญของการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา.

“วชิำทีห่นชูอบทีส่ดุคอืวชิำดนตร ีหนูอยำกเป็นนกัดนตรเีม่ือหนโูตขึน้ แต่แม่ของหนบูอกว่ำหนจูะเรยีนได้แค่ถงึชัน้ 
ม.3 หลังจำกนั้น หนูต้องออกไปช่วยแม่ท�ำงำน”

~เอ๋ อายุ 12 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

46  ค่าใช้จ่ายดงักล่าว ได้แก่ เงนิเดอืนคร ูค่าน�า้มนัส�าหรับยานพาหนะรบัส่ง ค่าอาหารกลางวนัและนม ค่าวสัดกุารเรยีนการสอน และค่ากจิกรรมนอกห้องเรยีน เช่น งานวนัเดก็ 
และการไปทัศนศึกษา
47 การสัมภาษณ์ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562
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โรงเรยีนให้ข้อมลูว่า เดก็ข้ามชาตส่ิวนใหญ่จะเรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษา แต่บางครอบครัวอาจให้ลกูของตวัเองออกจากโรงเรยีนไปท�างาน
เมือ่อายมุากพอ เหตผุลในการออกจากโรงเรยีนส่วนใหญ่เป็นส่วนผสมระหว่างปัจจัยทางเศรษฐกจิกบัปัจจยัทางสงัคม ด้วยฐานะทางเศรษฐกจิ
ของครอบครัว บางครั้ง พ่อแม่/ผู้ปกครองก็ต้องให้ลูกออกไปท�างานหรือช่วยดูแลน้องอยู่ที่บ้าน หรือเด็กอาจเป็นฝ่ายอยากท�างานเพื่อช่วย
เหลอืครอบครวัมากกว่าเรียนอยูใ่นโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิง่กลุม่วยัรุน่ ซึง่มรีายได้เป็นแรงดงึดดูส�าคญัทีท่�าให้ความสนใจทีจ่ะเรยีนหนงัสอื
ลดลง นอกจากนั้น การรับรู้ของพ่อแม่/ผู้ปกครองต่อความส�าคัญของการศึกษาก็มีส่วนส�าคัญที่ท�าให้เด็กตัดสินใจเรียนต่อหรือลาออกจาก
โรงเรียน

3.2 จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ 30 กิโลเมตร โดยอยู่บนที่ราบปากแม่น�้าท่าจีน เป็นแหล่งอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูป
อาหารทะเล ซึ่งจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นจ�านวนมากเพื่อท�างานที่ใช้ทักษะต�่าและคนไทยส่วนใหญ่ไม่ต้องการท�า

เนื่องจากคนไทยไม่ค่อยเลือกท�างานประมง จังหวัดสมุทรสาครจึงต้องพึ่งพาแรงงานข้ามชาติต่อไปในอนาคต ดังนั้น หน่วยงานท้องถิ่น
ในจังหวัดสมทุรสาครจงึให้ความสนใจมากขึน้ในการปรบัปรุงความเป็นอยูข่องแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะการจัดการศกึษาแก่เด็กข้ามชาติ 
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นระบุว่า เด็กข้ามชาติจ�านวนมากซึ่งเรียนอยู่ในจังหวัดสมุทรสาครมักเลือกจะอยู่อาศัยต่อในจังหวัดเพื่อหางานท�า48 

ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครระบุว่า มีเด็กข้ามชาติและไร้สัญชาติ 2,590 คน ซึ่งเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาล
ในปี 2560 ส่วนใหญ่ (1,620 คน) มาจากเมียนมา โดยประมาณ 700 คนเป็นเด็กไร้สัญชาติ 

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ท�างานร่วมกับองค์การระหว่างประเทศ เช่น องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(ILO) องค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน (IOM) และองค์การช่วยเหลือเด็กประจ�าประเทศไทย (Save the Children) 
รวมทั้งองค์กรเอกชนท้องถิ่น เช่น มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และมูลนิธิรักษ์ไทย ในการน�าแรงงานเด็กมาเข้าโรงเรียน 
ซึ่งเป็นหนทางหนึ่งในการป้องกันเด็กเหล่านี้จากการเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์และการถูกแสวงหาประโยชน์

48 การสัมภาษณ์ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
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เพื่อให้โรงเรียนเข้าใจวิธีการรับเด็กข้ามชาติและไร้สัญชาติเข้าเรียน ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้จัดท�าสรุป
ขั้นตอนที่โรงเรียนต้องด�าเนินการเป็นเอกสารหนึ่งหน้า อีกทั้งยังได้พัฒนาแบบฟอร์มมาตรฐานส�าหรับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อใช้ในการรับเด็ก
ข้ามชาติและไร้สัญชาติเข้าเรียนด้วย

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครพยายามสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติในกลุ่ม
ภาคเอกชนด้วย โดยร่วมมือกับภาคเอกชนในการด�าเนินกิจกรรมเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม เช่น การบริจาคเงินแก่โรงเรียนและ
การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียน (รวมทั้งเด็กข้ามชาติ) ผ่านส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นต้น 

จงัหวดัสมทุรสาครไม่มศีนูย์ประสานงานการจดัการศกึษาเดก็ต่างด้าวเหมอืนกบัในจงัหวัดตาก (ดูบทท่ี 3.4) และไม่ได้ก�ากบัดูแลการด�าเนินงาน 
ของศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครอย่างใกล้ชิด49 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานท้องถิ่นเชื่อในความส�าคัญของการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน จึงได้จัดการประชุมเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อน�าหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งด้านการเกษตร การศึกษา สาธารณสุข แรงงาน และ
ความมั่นคง มาหารือประเด็นแรงงานและเด็กข้ามชาติร่วมกัน นอกจากนั้น ภาคเอกชนและองค์กรเอกชนได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุม
ประจ�าเดือนดังกล่าวด้วย

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานมีบทบาทส�าคัญในการส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ และการพัฒนากลยุทธ์ในการ
ท�าให้เด็กข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครเข้าเรียนและไม่ออกจากโรงเรียนกลางคัน มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานให้การ
สนบัสนนุการจดัตัง้ “ศนูย์เตรยีมความพร้อมเดก็” ในโรงเรยีนรฐับาลบางแห่งเพือ่ให้เดก็ได้เรยีนรูภ้าษาไทยก่อนทีจ่ะเริม่เรยีนในช้ันเรียนปกติ 
นอกจากนั้น ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กดังกล่าวยังเป็นเหมือนสถานที่ที่ปลอดภัยส�าหรับเด็กในขณะที่พ่อแม่/ผู้ปกครองต้องไปท�างานด้วย

โรงเรียนสองแห่งทีผู่จ้ดัท�ารายงานไปส�ารวจและสมัภาษณ์ได้รบัการสนบัสนนุจากมลูนธิเิครอืข่ายส่งเสรมิคุณภาพชวีติแรงงานและบรษัิทในพืน้ที่
ในการจัดต้ังศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก โดยโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม ซ่ึงเป็นกรณีศึกษาด้านล่าง ยังคงสนับสนุนการด�าเนินงานของ
ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กด้วยงบประมาณของตัวเอง ในขณะที่โรงเรียนวัดศิริมงคลได้น�าพื้นที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กไปใช้เป็น
ห้องเรียนปกติ เพราะผู้บริหารโรงเรียนเชื่อว่าการให้เด็กข้ามชาติเริ่มเรียนในห้องเรียนรวมกับเด็กทั่วไปเลยเป็นวิธีการที่ได้ผลและ
มีประสิทธิภาพกว่า

มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กในโรงเรียนอีกสามแห่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
และในพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศไทย50 โดยมูลนิธิฯ ยกให้เป็นความส�าเร็จของการจัดท�าบันทึกความเข้าใจสามฝ่ายระหว่างมูลนิธิฯ โรงเรียน 
และบริษัทในภาคเอกชน

กรณีศึกษำที่ 3: โรงเรียนวัดศรีสุทธำรำม

ระดับ: อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

จ�านวนนักเรียน: 607 คน (ร้อยละ 33 เป็นนักเรียนข้ามชาติ)

จ�านวนครู: 35 คน

บริบท

โรงเรยีนวัดศรสุีทธารามมนีกัเรยีนข้ามชาต ิ202 คน (ส่วนใหญ่มาจากเมยีนมา จ�านวนมากเป็นชาวมอญ) นอกจากนัน้ ยงัมนีกัเรยีนข้ามชาตอิกี 
34 คนซึ่งเรียนอยู่ในศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก ซึ่งตั้งอยู่ภายในโรงเรียน ก่อนที่จะเข้าเรียนในระบบโรงเรียนปกติ ศูนย์เตรียมความพร้อม
เด็กได้รับการจัดตั้งโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทเอกชนในพ้ืนที่ โดยทั่วไป นักเรียน
จะเรียนอยู่ที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กประมาณหนึ่งปีก่อนที่จะเข้าสู่ระบบโรงเรียนปกติ โดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
จัดพาหนะรับส่งให้ แต่พ่อแม่/ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายซึ่งอยู่ระหว่าง 250-400 บาทต่อเดือนต่อคน ทั้งนี้ พ่อแม่/ผู้ปกครองของ
เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ท�างานในอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปอาหารทะเล และบางส่วนท�างานในโรงงานและภาคก่อสร้าง

49 การศึกษาล่าสุดพบว่า มีศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติสี่แห่งในจังหวัดสมุทรสาครที่รับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน Benjamin Harkins, ed., Thailand Migration Report 
2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (Bangkok, 2019), https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
50 ในจงัหวดัสมทุรสาคร มลูนิธเิครอืข่ายส่งเสรมิคุณภาพชวีติแรงงานได้ให้การสนบัสนนุการจดัต้ังศูนย์เตรยีมความพร้อมเดก็ในโรงเรยีนวดัใหญ่จอมประสาท โรงเรยีนวัดเกาะ 
(ส�าลีราษฎร์อุปถัมภ์) และโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ รวมทั้งได้สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กในจังหวัดพังงา ระนอง ระยอง และตราด

https://thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
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ความส�าเร็จ

โรงเรียนสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กได้ด้วยงบประมาณของตัวเอง

เดิมมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและบุคลากรแก่ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็ก แต่เมื่อ
เงินสนับสนุนจากผู้บริจาคหมดลง โรงเรียนจึงต้องหางบประมาณมาสนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์ด้วยตัวเอง โดยท่ีนักเรียนของศูนย์
เตรยีมความพร้อมเดก็ยงัไม่ได้เป็นส่วนหนึง่ของระบบการศกึษาอย่างเป็นทางการ โรงเรยีนจงึไม่ได้รบัเงนิอดุหนุนรายหวัจากรฐับาล อย่างไร
ก็ตาม โรงเรียนเห็นความส�าคัญของศูนย์ดังกล่าว จึงได้พยายามหางบประมาณมาสนับสนุนจนกระทั่งถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่าสิบปี ทั้งการ
จ้างครู และการจัดหาหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ชุดนักเรียน และอาหารกลางวันและนมส�าหรับนักเรียน ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการด�าเนิน
งานของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กไม่แตกต่างจากการจัดการศึกษาในระบบปกติ อยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อคนต่อปี โดยโรงเรียนต้อง
อาศัยงบประมาณจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งเงินบริจาค
จากภาคเอกชนและองค์กรเอกชน

โดยที่จ�านวนนักเรียนที่ไม่รู้ภาษาไทยมีไม่มากนัก ผู้บริหารโรงเรียนจึงเชื่อว่าศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กคือกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการ
ช่วยสนับสนุนให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนได้ราบรื่นขึ้น ช่วยลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน รวมทั้งช่วยลดภาระครูให้เหลือน้อยที่สุด 
ประโยชน์อีกประการของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กคือความยืดหยุ่นในการรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียนได้ตลอดทั้งปี ในขณะที่โรงเรียน
รัฐบาลทั่วไปสามารถรับนักเรียนใหม่ได้เฉพาะตอนเปิดภาคเรียนที่หนึ่งเท่านั้น จึงจะมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนรายหัวของรัฐบาล

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ

ศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กท�าให้นักเรียนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วยการให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกห้องเรียน

เพ่ือให้นกัเรียนข้ามชาตเิข้าเรียนในชัน้เรยีนปกตไิด้เรว็ทีส่ดุ นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้เข้าร่วมในกจิกรรมนอกห้องเรียน เช่น การแสดง
ทางวัฒนธรรมและกิจกรรมกีฬา

การจัดห้องเรียนให้ประกอบด้วยเด็กที่มีสัญชาติและเชื้อชาติที่หลากหลาย

เมื่อนักเรียนเข้าเรียนในชั้นเรียนปกติ นักเรียนจะไม่ถูกแบ่งแยกว่ามีสัญชาติหรือเชื้อชาติใดในการท�ากิจกรรมหรือการแข่งขันต่าง ๆ

ความท้าทาย

การสื่อสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครองยังเป็นอุปสรรคส�าคัญ

ในระยะแรก มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานได้สนับสนุนการด�าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กด้วยการจัดหาคน
ที่พูดภาษาพม่าและ/หรือมอญมาเป็นครูผู้ช่วย แต่โดยท่ีครูท่ีพูดภาษาพม่า/มอญค่อนข้างขาดแคลน โรงเรียนจึงต้องอาศัยนักเรียนที่เป็น
เด็กโตที่พูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา (พม่า มอญ และไทย) มาช่วยในการสื่อสารกับเด็กรุ่นน้อง และกับพ่อแม่และผู้ปกครองแทน

ครูต้องการการฝึกอบรมเกี่ยวกับการสอนในชั้นเรียนพหุวัฒนธรรม

“ผมเป็นครูสอนวิชำสังคม เวลำที่ผมสอนประวัติศำสตร์ จะมีแค่ประวัติศำสตร์ไทย ไม่มีของเมียนมำหรือกัมพูชำ
หรือลำว แถมประวตัศิำสตร์ดงักล่ำวกถ็กูเขยีนจำกมมุมองของไทย ดงันัน้ ผมจึงมกัขอให้นกัเรยีนทีม่ำจำกประเทศอืน่ 
ซึ่งเคยเรียนประวัติศำสตร์ของประเทศตัวเองมำก่อนได้แบ่งปันมุมมองของพวกเขำด้วย อย่ำงไรก็ตำม มันคงจะดี
ถ้ำผมได้รู้วิธีกำรอื่น ๆ ในกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของนักเรียนที่มำจำกวัฒนธรรมที่หลำกหลำย เพื่อให้พวกเขำ
มีควำมเข้ำใจและยอมรับควำมหลำกหลำยมำกขึ้น”

~ คุณครูไพบูลย์ ครูชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ในภาพรวม เราจ�าเป็นต้องมีการทบทวนความสอดคล้องของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติกับเป้าหมายด้านการศึกษาของไทยและ
ความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรมในปัจจุบัน (ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการโครงการพลเมืองโลกศึกษาในกรอบที่ 3 ในบทที่ 3.4)
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3.3 จังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ และมีประชากรที่มีความหลากหลาย โดยเป็นแหล่งของกลุ่ม
ชาติพันธุ์จ�านวนมาก เช่น อาข่า ม้ง กะเหรี่ยง ลาหู่ และลีซู แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากมาจากรัฐฉานของเมียนมาซึ่งอยู่ติดกับเชียงใหม่ 
ส่วนใหญ่ท�างานอยูใ่นไร่เกษตรกรรมและโรงงาน ทัง้นี ้ส�าหรบักลุ่มทีน่�าครอบครวัไปอาศยัอยูด้่วยในไร่เกษตรกรรม ซึง่อยูห่่างไกลจากบรกิาร
สาธารณะต่าง ๆ ลูกหลานของแรงงานเหล่านี้มักท�างานในไร่เกษตรกรรมด้วย หากไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน

ในช่วงกว่าสบิปีท่ีผ่านมา หน่วยงานในจงัหวดัเชยีงใหม่ประสบความส�าเรจ็ในการท�าให้เดก็ข้ามชาติเข้าเรยีนในโรงเรยีนรฐับาล โดยมีจ�านวน
นักเรียนข้ามชาติและไร้สัญชาติรวมประมาณ 14,500 คนที่ก�าลังเรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาล พื้นที่ของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 มีนักเรียนข้ามชาติและไร้สัญชาติจ�านวนมากประมาณ 8,100 คน ในขณะที่ในพื้นที่อื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่
มีนักเรียนข้ามชาติและไร้สัญชาติรวมกันประมาณ 2,200 คน51 ทั้งนี้ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย ซึ่งเป็นกรณี
ศึกษาที่ 5 เป็นโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3

อย่างไรกต็าม ยงัมเีดก็ข้ามชาตทิีเ่พิง่เข้ามาในประเทศไทยจ�านวนมากทีเ่ข้าไม่ถงึการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ทีอ่ยูอ่าศยัในพืน้ท่ีห่างไกล 
เช่น ในไร่เกษตรกรรม โดยองค์กรเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่บางแห่งพยายามท�าให้เด็กเหล่านี้ได้เข้าเรียนในโรงเรียนด้วยการพูดคุยกับ
นายจ้างและพ่อแม่/ผู้ปกครองเพื่อส่งเสริมความตระหนักรู้อย่างต่อเนื่อง

ส�าหรับกลุ่มเด็กไทใหญ่จากรัฐฉาน การเรียนรู้ภาษาไทยไม่ค่อยเป็นปัญหา เพราะภาษาไทใหญ่และภาษาถ่ินทางเหนือของไทยมีความ
คล้ายคลึงกัน ท�าให้เด็กไทใหญ่เรียนรู้ภาษาไทยได้อย่างรวดเร็ว ดังนั้น ส�าหรับเด็กไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในไร่เกษตรกรรม การอยู่ห่างไกลจาก
ชุมชนและระยะทางจากโรงเรียนจึงเป็นปัญหาหลักต่อการเข้าถึงการศึกษาของพวกเขา

การหารือกลุ่มย่อยกับโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562 พบว่า 
พ่อแม่/ผู้ปกครองต้องรับภาระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 2,470-8,330 บาทต่อคนต่อปี โดยค่าเดินทางคิดเป็นสัดส่วนสูงที่สุด (1,000-5,000 บาท) 
หลังจากนั้น จึงเป็นค่ากิจกรรมนอกห้องเรียนและการไปทัศนศึกษา (1,000-2,000 บาท) ค่าชุดนักเรียน (190-880 บาท) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
(180-300 บาท) และค่าประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (100-150 บาท)

กรณีศึกษำที่ 4: โรงเรียนบ้ำนป่ำบง

ระดับ: อนุบาลและประถมศึกษา

จ�านวนนักเรียน: 88 คน (ร้อยละ 86 เป็นนักเรียนข้ามชาติ)

จ�านวนครู: 6 คน

บริบท

โรงเรียนบ้านป่าบงตั้งอยู่ในอ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ห่างไกลซึ่งประสบภาวะจ�านวนนักเรียนลดลง
เรื่อย ๆ เนื่องจากอัตราการเกิดที่ลดลงและการย้ายถิ่นไปยังเขตเมือง ดังนั้น ผู้อ�านวยการโรงเรียนจึงได้พูดคุยกับเจ้าของไร่กระเทียมและ
ไร่พริกไทยในพื้นที่เพื่อน�าลูกหลานของแรงงานข้ามชาติที่ท�างานอยู่ในไร่มาเข้าเรียนในโรงเรียนมาตั้งแต่ปี 2561 ปัจจุบัน โรงเรียนน�าเด็ก
ข้ามชาติจากไร่เกษตรกรรมมาเข้าเรียนได้ 76 คน (ส่วนใหญ่เป็นเด็กไร้สัญชาติ) และมีนักเรียนไทย 12 คน ซึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียง

เด็กจากไร่เกษตรกรรมซึ่งมาเข้าเรียนมีอายุตั้งแต่ 4 ถึง 12 ปี ก่อนหน้านี้ เด็กกลุ่มนี้ไม่เคยออกไปนอกไร่และไม่เคยเรียนหนังสือ มีสภาพ
ความเป็นอยู่ไม่ดี และเด็กจ�านวนมากมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากต้องสัมผัสกับปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง

ดังนั้น การเรียนในภาคเรียนแรกจึงเน้นการสร้างความไว้ใจ การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การให้การรักษาพยาบาล และ
การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขอนามัย ก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่บทเรียนวิชาการ

ส�าหรบันกัเรยีนไทใหญ่ จากรัฐฉาน 44 คน การเรียนรู้ภาษาไทยไม่ใช่ปัญหา เพราะมคีวามคล้ายคลงึกนัระหว่างภาษาไทยและภาษาไทใหญ่ 
แต่ส�าหรับกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เด็กเหล่านั้นประสบปัญหาในการเรียนรู้ภาษาไทย และครูต้องใช้เวลาเพิ่มขึ้นในการท�าให้เด็กกลุ่มดังกล่าว
สื่อสารเป็นภาษาไทยได้

51 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 มิถุนายน 2561
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ความส�าเร็จ

โรงเรียนเล็ก ๆ ในพื้นที่ห่างไกลมีการส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ

โรงเรียนบ้านป่าบงพยายามส่งเสริมการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติด้วยการร่วมมือกับนายจ้างของแรงงานข้ามชาติในไร่เกษตรกรรม 
เมือ่มจี�านวนนกัเรยีนเพิม่ขึน้ โรงเรียนกส็ามารถขอรบัเงนิอุดหนนุจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานและไม่ต้องปิดการด�าเนนิการ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนยอมรับว่าความร่วมมือกับนายจ้างไม่ใช่เรื่องง่าย โดยผู้อ�านวยการโรงเรียนต้องเดินทางเข้าออกไร่เกษตรกรรม
แต่ละแห่งหลายครั้งเพ่ือสร้างความสัมพันธ์กับนายจ้างและพูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการให้เด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียน 
หลงัจากนัน้ ผูอ้�านวยการโรงเรียนจงึขออนญุาตและความช่วยเหลอืจากนายจ้างในการพดูคยุกบัแรงงานข้ามชาต ิโดยผูอ้�านวยการโรงเรยีน
ต้องเดินทางเข้าออกไร่เกษตรกรรมแต่ละแห่งนับครั้งไม่ถ้วนเช่นกัน

นอกจากการเรียน สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติก็ได้รับการปรับปรุงด้วย

ในระยะแรก เด็กยังมีปัญหาสุขภาพ เนื่องจากต้องสัมผัสกับปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในไร่ และยังขาดความตระหนักรู้เก่ียวกับสุขอนามัย 
ท�าให้เด็กล้มป่วยบ่อย ๆ และต้องให้กลับบ้านก่อนเวลาเลิกเรียน

เด็กเหล่าน้ีต้องสัมผัสกับปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงในไร่ ท�าให้บางคนมาโรงเรียนพร้อมกับแผลอักเสบบนผิวหนัง โรงเรียนต้องพาแพทย์
มาให้การรักษาในโรงเรียน และสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กเกี่ยวกับสุขอนามัย เช่น ความส�าคัญของการล้างมือและการอาบน�้าเพื่อให้เด็ก
มีสุขอนามัยที่ดี

อย่างไรก็ตาม เด็ก ๆ  ยังคงต้องสัมผัสกับสารเคมีอันตรายในไร่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ�าเป็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้าไปดูแล และพูดคุยกับ
เจ้าของไร่ให้ปรับปรุงเรื่องสุขภาพและความเป็นอยู่ของลูกจ้างและครอบครัว

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ

ให้ความส�าคัญกับการท�าให้เด็กพึ่งพาตัวเองได้

โรงเรียนให้เด็กสัมผัสและเสริมสร้างประสบการณ์จริงในการด�ารงชีวิต เช่น การสอนให้เด็กปลูกผักและเลี้ยงไก่

การใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในการเรียนการสอน

ปัญหาการขาดแคลนครูท�าให้โรงเรียนต้องพ่ึงพาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม52 และยูทูบในการเรียนการสอนค่อนข้างมาก นอกจาก
นั้น การ์ตูนและรายการเด็กทางโทรทัศน์ก็ช่วยให้เด็กสนใจและเรียนรู้ภาษาไทยได้ง่ายขึ้น

ความท้าทาย

ผู้ปกครองเห็นความส�าคัญของการศึกษา แต่บางครอบครัวไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้

เมื่อแรงงานข้ามชาติรู้ว่าลูกหลานของพวกเขามีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในประเทศไทย พวกเขาก็ยินดีที่จะให้ลูกหลานเข้าเรียนใน
โรงเรียน แม้ว่ามันจะหมายถึงการสูญเสียรายได้ของครอบครัว (เด็กโตที่ท�างานในไร่จะได้ค่าจ้าง 200 บาทต่อวัน) นอกจากนั้น พ่อแม่/
ผู้ปกครองยังพร้อมที่จะรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียนจ�านวน 300 บาทต่อคนต่อเดือนด้วย

อย่างไรก็ตาม ยังมีเด็กบางคนในไร่ท่ีไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียน เนื่องจากพ่อแม่ไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ หรือ
เน่ืองจากเดก็เหล่านัน้ต้องคอยดแูลน้องทีย่งัเลก็ เช่น ครอบครวัหนึง่ซึง่มีลูกส่ีคน แต่พ่อแม่สามารถรบัภาระค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปโรงเรียน
ของลูกได้เพียงสองคน

โรงเรียนต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการรับภาระค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา นอกเหนือจากค่าเดินทาง โดยการแสวงหาแหล่งทุน
และเงินบริจาคส�าหรับเป็นค่าอาหารกลางวัน ค่าชุดนักเรียนและเครื่องแบบอื่น ๆ และค่าอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์

52 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2539 เพื่อจัดท�ารายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาจ�านวน 15 ช่อง โดยมีการส่งสัญญาณจากพระราชวังไกลกังวลไปยัง
โรงเรียนกว่า 17,000 แห่งทั่วประเทศ
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การขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษายังไม่ใช่เรื่องง่ายส�าหรับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลน

นักเรียนส่วนใหญ่ของโรงเรียนมีฐานะยากจนและมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา แต่โรงเรียนยัง
ประสบปัญหาในการลงทะเบียนนักเรียนเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนดังกล่าวหรือแหล่งทุนอื่น ๆ เนื่องจากขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่จะ
รับผิดชอบการด�าเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการที่จะเพิ่มขึ้นมาในการสมัครขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความเสมอภาค
ทางการศึกษา 

กรณีศึกษำที่ 5: โรงเรียนชุมชนบ้ำนแม่สูนหลวง สำขำบ้ำนเด่นเวียงไชย

ระดับ: อนุบาลและประถมศึกษา

จ�านวนนักเรียน: 151 คน (ร้อยละ 100 เป็นเด็กข้ามชาติ)

จ�านวนครู: 11 คน

บริบท

โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย ตั้งอยู่ในอ�าเภอฝาง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนได้รับการ
จดัตัง้ขึน้เมือ่สองปีก่อน โดยเป็นสาขาของโรงเรยีนรฐับาลขนาดใหญ่แห่งหนึง่ทีจ่ดัการเรยีนการสอนจนถงึระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น ปัจจบุนั 
โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย มีนักเรียน 151 คน ท้ังหมดเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ โดยร้อยละ 95 เป็นเด็กไทใหญ่
จากรัฐฉาน ประเทศเมียนมา และอีกร้อยละ 5 เป็น กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ

เพียงไม่กี่ปีก่อนหน้านี้ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย เป็นเพียงโรงเรียนที่ถูกทิ้งร้าง กลุ่มเพื่อเด็ก ซึ่งเป็นองค์กร
เอกชนท้องถิ่น จึงได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวในการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้บ้านเด่นเวียงไชยเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติซึ่งพ่อแม่ท�างานอยู่ใน
ไร่เกษตรกรรม โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

ศูนย์การเรียนรู้บ้านเด่นเวียงไชยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยกับกลุ่มเพื่อเด็ก ซึ่งเริ่มต้นขึ้น
เมือ่ปี 2550 ในการจัดการศกึษาในระดับอนบุาลและประถมศกึษาแก่เดก็ข้ามชาตปิระมาณ 300 คน ซึง่อาศยัอยูใ่นไร่เกษตรกรรมในอ�าเภอ
ฝาง ทั้งนี้ ศูนย์การเรียนรู้บ้านเด่นเวียงไชยเป็นหนึ่งในโรงเรียนทั้งหมดสามแห่งภายใต้โครงการดังกล่าว

เพือ่ให้การด�าเนนิการของศนูย์การเรยีนรูบ้้านเด่นเวยีงไชยมีความย่ังยืน กลุ่มเพือ่เด็กและองค์การยูนเิซฟ ประเทศไทยได้ร่วมมือกบัส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ปรับสถานะของศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวให้เป็นสาขาของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง53 
เพือ่ให้นกัเรยีนได้อยูใ่นระบบโรงเรยีนรฐับาลและมสีทิธไิด้รบัเงนิอดุหนนุรายหวัจากส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน โดยปัจจบุนั 
ครูจ�านวนสามใน 11 คนของโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย เป็นครูตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้

อย่างไรก็ตาม ชุมชนโดยรอบโรงเรียนไม่ได้ให้การสนับสนุนโรงเรียนนัก เน่ืองจากพวกเขารู้สึกว่าโรงเรียนมีแต่นักเรียนข้ามชาติที่พ่อแม่
ท�างานอยู่ในไร่เกษตรกรรมในบริเวณนั้น ทั้งที่คนในชุมชนเหล่านั้นก็เป็นชนเผ่าไทใหญ่จากรัฐฉานเหมือนกัน เพียงแต่อาศัยอยู่ในจังหวัด
เชียงใหม่มาแล้วหลายปีจนได้รับสัญชาติไทย

ชุมชนโดยรอบโรงเรียนไม่ได้ส่งลูกหลานของตัวเองไปเรียนที่โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย เพราะมีโรงเรียนอื่น
ที่อยู่ใกล้เคียง รวมท้ังไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้อ�านวยการโรงเรียนเร่ิมสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลง
อย่างค่อยเป็นค่อยไปของทศันคตดิงักล่าว เนือ่งจากเมือ่ไม่นานมานี ้โรงเรยีนได้รบัการชืน่ชมเกีย่วกบัการมส่ีวนช่วยให้ชมุชนโดยรอบมผีูค้น
สัญจรไปมาและมีความปลอดภัยมากขึ้น

โดยที่นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในไร่เกษตรกรรมซึ่งตั้งอยู่ค่อนข้างไกลจากโรงเรียน นักเรียนเหล่าน้ันจึงต้องเดินทางไปกลับโรงเรียน
ด้วยรถตู้รับจ้าง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 100-350 บาทต่อคนต่อเดือน

53 โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นสังกัด ให้การสนับสนุนในการวางระบบการบริหารจัดการและการเงิน และการให้ค�าปรึกษาและการสนับสนุน
เท่าที่จ�าเป็นเท่านั้น โดยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย มีการบริหารจัดการ และการด�าเนินกิจกรรมเพื่อหางบประมาณเป็นของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจาก
ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้าในกรณีศึกษาที่ 6 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งเช่นกัน แต่ที่ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้าการบริหารจัดการและการเงินข้ึนอยู่กับ
โรงเรียนต้นสังกัด
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ความส�าเร็จ

ความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นท�าให้โรงเรียนได้รับการปรับสถานะเป็นโรงเรียนรัฐบาล

การปรับสถานะจากศูนย์การเรียนรู้เป็นโรงเรียนรัฐบาลเป็นแนวทางการสร้างความยั่งยืนซ่ึงศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติอื่น ๆ สามารถ
น�าไปใช้ได้เช่นกัน โดยการร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จของแนวทางดังกล่าว ทั้งนี้ 
การขอให้ครูบางส่วนในสมัยที่เป็นศูนย์การเรียนรู้ยังท�างานต่อไปเป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนนักเรียนในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบใหม่
และการสื่อสารเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง

ความเป็นหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจและองค์กรเอกชนในพื้นที่เป็นการเปิดประตูสู่โอกาสให้นักเรียน

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาทรัพยากรและความร่วมมือกับภาคธุรกิจและองค์กรเอกชนในพื้นที่เพื่อสนับสนุน
นกัเรยีนข้ามชาติ การจัดกจิกรรมนอกห้องเรยีน การพัฒนาทกัษะการด�ารงชวีติ และการปรบัปรงุความสอดคล้องและคณุภาพของการศกึษา 
โดยโรงเรียนได้รับเงินทุนจากองค์การแพลนอินเตอร์เนชั่นแนล (Plan International) และมูลนิธิฮาร์ทมุท และอิลซี่ ชไนเดอร์ เพื่อเด็ก 
(Hartmut and Ilse Schneider Foundation for Children) ในการก่อสร้างห้องเรียนเพิ่มเติม และได้รับการสนับสนุนกระเป๋านักเรียน
จากบริษัทเอกชน นอกจากนั้น เจ้าหน้าที่จากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ยังช่วยเหลือในการเชื่อมโยง
โรงเรียนกับองค์กรเอกชนต่าง ๆ

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนข้ามชาติในการแข่งขันและกิจกรรมของชุมชน

ประโยชน์ที่ได้รับมีสองประการคือ เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติได้รู้จักสังคมซึ่งอยู่ข้างนอกไร่เกษตรกรรมและโรงเรียน ขณะเดียวกัน 
ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้ท�าความคุ้นเคยและให้การยอมรับเด็กข้ามชาติมากขึ้น เช่น นักเรียนข้ามชาติคนหนึ่งได้รางวัลที่สี่ในการ
แข่งขันเต้นแอโรบิกในระดับอ�าเภอ โรงเรียนจึงได้ให้นักเรียนคนดังกล่าวแสดงในงานวันเด็กซึ่งจัดโดยชุมชนด้วย

การใช้เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างสร้างสรรค์

โรงเรียนได้ใช้เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นค่าอาหารเช้าส�าหรับนักเรียนทุกคน สนับสนุนค่าเดินทาง ค่าครองชีพ 
และค่ากจิกรรมลดความเหลือ่มล�า้ทางการศึกษาในสถานศกึษา รวมทัง้ชว่ยเหลอืนักเรยีนให้เรยีนต่อในระดับมธัยมศกึษา (ให้การสนบัสนนุ
ค่าเดินทางและค่าอาหารกลางวันซึ่งไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

© UNICEF Thailand/2019/Keenapan
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ความท้าทาย

นักเรียนบางคนไม่เรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

ผู้อ�านวยการโรงเรียนระบุว่า นักเรียนบางคนเลือกที่จะไปท�างานในไร่หลังจากเรียนจบระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยบางส่วนอาจยังเรียน
ต่อในหลกัสตูร กศน. ในช่วงสดุสปัดาห์ ประเดน็ดงักล่าวคือความท้าทายส�าหรบัโรงเรยีนในการโน้มน้าวพ่อแม่/ผูป้กครองให้เห็นความส�าคญั
ของการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษา นอกจากนั้น ในปี 2562 โรงเรียนได้ริเริ่มมาตรการส่งเสริมให้นักเรียนเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา 
ได้แก่ การจัดรถรับส่งฟรี การมอบทุนการศึกษาโดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา และการส่งนักเรียนไปเรียนวิชา
คอมพวิเตอร์และศลิปะทีโ่รงเรยีนชมุชนบ้านแม่สนูหลวง ซึง่เป็นโรงเรยีนต้นสงักดั เพือ่ให้นกัเรยีนรูส้กึอยากไปเรยีนต่อในระดบัมธัยมศกึษา
ที่โรงเรียนดังกล่าว.

สุขภาพและความเป็นอยู่ของนักเรียนยังคงเป็นปัญหาส�าคัญ

“ทุกเช้ำ เวลำที่เด็กมำถึงโรงเรียน เรำจะได้กลิ่นยำฆ่ำแมลงบนชุดนักเรียนของพวกเขำ”

~ คุณสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล ผู้อ�านวยการโรงเรียน

โรงเรยีนต้องให้ความส�าคญักบัการสร้างนสิยัด้านสขุภาพและสขุอนามยัในปีแรกทีเ่ด็กข้ามชาตเิข้าเรยีนในโรงเรยีน โดยต้องสอนวธิกีารล้างมือ 
แปรงฟัน และการใช้ห้องน�้า รวมทั้งวิธีการซักชุดนักเรียนและรองเท้า นอกจากนั้น ส�าหรับเด็กท่ีอาศัยอยู่ในไร่เกษตรกรรม โรงเรียน
ต้องสอนวิธีการจัดการกับน�้าที่ปนเปื้อนปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงด้วย

“ควำมรับผิดชอบของครูไม่ได้จ�ำกัดอยู่แค่กำรเรียนกำรสอน และไม่ได้จบแค่เวลำเลิกเรียน เรำต้องใส่ใจสุขภำพ
และควำมเป็นอยู่ และบ่มเพำะค่ำนิยมที่ดีและพัฒนำทักษะกำรด�ำรงชีวิตให้เด็ก”

~ คุณสิราลักษณ์ ธนะเกียรติกุล ผู้อ�านวยการโรงเรียน

กรณีศึกษำที่ 6: โรงเรียนชุมชนบ้ำนบวกครกน้อยและห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่ำเป้ำ 

ระดบั: โรงเรยีนชมุชนบ้านบวกครกน้อยเป็นโรงเรยีนระดับอนบุาล ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนต้น ห้องเรยีนเคลือ่นทีว่ดัป่าเป้า 
เป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษา

จ�านวนนักเรียน: โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 270 คน ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้า 165 คน

จ�านวนครู: โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 27 คน ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้า 11 คน

บริบท

เม่ือสิบปีก่อน ไร่ส้มขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอ�าเภอฝางต้องปิดกิจการโดยไม่มีใครคาดคิด ท�าให้แรงงานชาวไทใหญ่จากรัฐฉานจ�านวนมาก
สูญเสียทั้งอาชีพและที่อยู่อาศัย และต้องย้ายไปพักพิงที่วัดป่าเป้า ซึ่งเป็นวัดไทใหญ่เพียงวัดเดียวในจังหวัดเชียงใหม่

ห้องเรยีนเคลือ่นทีว่ดัป่าเป้าถกูตัง้ขึน้เมือ่เดอืนสงิหาคม 2552 เพือ่จดัการศกึษาแก่เด็กไทใหญ่จ�านวนมากทีย้่ายถิน่ฐานมาพร้อมกับครอบครวั 
โดยเป็นความร่วมมือหลายฝ่ายระหว่างส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 องค์กรเอกชน เจ้าอาวาสวัดป่าเป้า และ
องค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย นอกจากนัน้ยงัได้รบับรจิาคเงนิทนุเพือ่สร้างอาคารโรงเรียนจากรัฐบาลญีปุ่น่ สองปีต่อมาในปี 2554 ห้องเรยีน
วดัป่าเป้าได้รบัการอนุมัตใิห้เป็นสาขาของโรงเรยีนชมุชนบ้านบวกครกน้อย โดยมช่ืีอเรียกว่าห้องเรียนวดัป่าเป้า และเป็นเพยีงโรงเรียนเดยีว
ในจังหวัดเชียงใหม่ที่นักเรียนได้เรียนในหลักสูตรประถมศึกษาพร้อมทั้งได้เรียนภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรมไทใหญ่ ปัจจุบัน ห้องเรียน
วัดป่าเป้ามีสถานะเป็นห้องเรียนเคลื่อนที่ของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย

การบริหารจัดการและการเงินของห้องเรียนเคลื่อนท่ีวัดป่าเป้าขึ้นอยู่กับโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย ซ่ึงเป็นโรงเรียนต้นสังกัด โดย
นักเรียนของห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้ามีสถานะเป็นนักเรียนของโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยด้วย จึงได้รับเงินอุดหนุนรายหัวจาก
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ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้น องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยยังให้การสนับสนุนการจ้างครูผู้ช่วยด้านภาษา
เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนก่อนที่จะเข้าเรียนในโรงเรียน รวมทั้งให้การสนับสนุนการฝึกอบรมครูให้สามารถสนับสนุนการเรียน
รู้ของเด็กข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิผล และมูลนิธิบ้านเด็ก ซึ่งเป็นองค์กรเอกชนท้องถิ่น ให้การสนับสนุนการจัดพาหนะรับส่งนักเรียน

ที่ห้องเรียนเคล่ือนท่ีวัดป่าเป้า นักเรียนทั้ง 165 คนเป็นเด็กไทใหญ่และเป็นเด็กไร้สัญชาติ ส่วนใหญ่เคยอาศัยอยู่ในไร่ในอ�าเภอฝาง โดย
หลงัจากย้ายเข้ามาอยูใ่นตวัเมอืงแล้ว พ่อแม่ของเดก็เหล่านีไ้ด้ท�างานก่อสร้างและมแีผนทีจ่ะตัง้รกรากในประเทศไทย ทีโ่รงเรยีนชมุชนบ้าน
บวกครกน้อย ประมาณร้อยละ 90 ของนักเรียนเป็นนักเรียนข้ามชาติ/ไร้สัญชาติ เนื่องจากนักเรียนไทยจ�านวนมากลาออกและย้ายไปเรียน
ที่โรงเรียนใกล้เคียง 

ความส�าเร็จ

ผู้อ�านวยการโรงเรียนมีความเป็นผู้น�าและความมุ่งมั่นในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กนอกเหนือจากการให้ความรู้ทางวิชาการ

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนมคีวามกระตอืรอืร้นทีจ่ะยกระดบัคณุภาพการศกึษาและสร้างโอกาสการเรยีนรูท้ีห่ลากหลายให้นักเรยีน เช่น การริเร่ิม
หลักสูตรภาษาอังกฤษที่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย โดยการจ้างครูชาวฟิลิปปินส์มาสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนเป็นภาษาอังกฤษ 
15 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยนกัเรยีนในหลกัสตูรดงักล่าวต้องจ่ายค่าเล่าเรยีนเพิม่เตมิในอตัรา 6,500 บาทต่อภาคเรยีน ท้ังนี ้ในขณะท่ีสมัภาษณ์ 
มีนักเรียนในหลักสูตรดังกล่าวจ�านวน 74 คน โดยมีนักเรียนข้ามชาติด้วย นอกจากนั้น โรงเรียนยังอยู่ระหว่างการหารือกับมหาวิทยาลัย
ยูนนานในประเทศจีนเพื่อริเริ่มหลักสูตรภาษาจีนและด�าเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยมีหลักสูตรสะเต็มศึกษาและวิชาคอมพิวเตอร์ และมีวิธีการบริหารจัดการที่เปิดกว้าง โดยเปิดโอกาสให้ครู
ได้วิจารณ์และแลกเปลี่ยนแนวทางการสอนระหว่างกัน นอกจากนั้น ผู้อ�านวยการโรงเรียนยังแสวงหาความร่วมมือกับภาคธุรกิจและ
องค์กรเอกชนท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการด�ารงชีวิต ทักษะด้านกีฬา หัตถกรรม และวิชาชีพอื่น ๆ เช่น 
การท�าขนมและการประกอบอาหาร

โรงเรียนไม่เพียงแต่ดูแลเรื่องการศึกษาของนักเรียน แต่ยังดูแลเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยด้วย โดยพยายามที่จะอ�านวยความสะดวก
ให้นักเรียนได้มีเอกสารประจ�าตัวเพื่อจะได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพง่ายขึ้น

“ผมรูส้กึปลอดภัยในโรงเรยีน แต่ผมรูส้กึกลวัเวลำอยูข้่ำงนอก เพรำะผมไม่มบัีตรประจ�ำตวัประชำชน ถ้ำผมมีอบุตัเิหตุ 
โรงพยำบำลจะไม่รับผมเข้ำรักษำ”

~ เกษม อายุ 16 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ 

มีห้องเรียนแยกส�าหรับนักเรียนเข้าใหม่ที่ต้องเรียนรู้ภาษาไทยก่อน

ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้ามีห้องเรียนในระดับอนุบาลจ�านวนสองห้อง ห้องหนึ่งส�าหรับนักเรียนที่รู้ภาษาไทยแล้ว และอีกห้องหนึ่งส�าหรับ
นักเรียนที่ไม่รู้ภาษาไทยเลย โดยมีการจ้างครูท่ีพูดท้ังภาษาไทยและภาษาไทใหญ่ได้เพื่อสอนภาษาไทยแก่นักเรียนในห้องดังกล่าว โดย
สหภาพยุโรปเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณโดยผ่านองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย

โรงเรียนเน้นการพัฒนาทักษะการด�ารงชีวิตและทักษะวิชาชีพเพราะมีนักเรียนที่เป็นเด็กโตจ�านวนมาก

ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้าและโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยมีความร่วมมือใกล้ชิดกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ในการ
ส่งวิทยากรมาสอนและแสดงการสาธิต และการมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน ท�าให้นักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยหลายคน
เลือกเรียนต่อในสายอาชีวศึกษาหลังเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนมีการจัดท�าบันทึกความเข้าใจร่วมกับภาคธุรกิจท้องถ่ินเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ไปฝึกงานเพื่อเรียนรู้จากการท�างานจริง เช่น 
โรงเรียนมีความร่วมมือกับบริษัทท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ซึ่งจัดพาหนะรับส่งลูกหลานของพนักงานไปเรียนท่ีโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 
ในการรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาไปฝึกงานในช่วงปิดภาคเรียน
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ความท้าทาย

โรงเรียนยังขาดแคลนครูและทรัพยากร อีกทั้งยังมีพื้นที่จ�ากัด

ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้ายังขาดแคลนครู และอุปกรณ์การเรียนที่จ�าเป็น เนื่องจากต้องใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียนชุมชน
บ้านบวกครกน้อย นอกจากนั้น ห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้ายังตั้งอยู่ในบริเวณวัด จึงมีพื้นที่จ�ากัด ไม่มีโรงอาหาร ไม่มีสนามกีฬา อีกทั้ง
ยังประสบปัญหาความแออัด เนื่องจากถูกใช้เป็นสถานที่ส�าหรับหลักสูตร กศน. ในช่วงเย็นและสุดสัปดาห์ และเป็นสถานที่จัดงานต่าง ๆ 
ในชุมชน ซึ่งท�าให้การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโทรทัศน์ส�าหรับการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมมีความท้าทายด้วย เพราะก่อให้เกิด
ความเสี่ยงที่อุปกรณ์เหล่านั้นจะถูกขโมย

นักเรียนจ�านวนมากไม่เรียนต่อหลังเรียนจบระดับประถมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนประสบความท้าทายในการโน้มน้าวให้นักเรียนของห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้าย้ายไปเรียนต่อที่โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย 
ซึ่งมีอุปกรณ์การเรียนและทรัพยากรพร้อมกว่า และมีการสอนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพราะโรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยตั้งอยู่
ค่อนข้างไกลจากห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้า และพ่อแม่/ผู้ปกครองไม่สามารถรับภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางได้ นอกจากนั้น ห้องเรียน
เคลื่อนท่ีวัดป่าเป้ายังมีนักเรียนที่เป็นเด็กโตจ�านวนมาก โดยมีอายุสูงสุดคือ 16 ปี เด็กเหล่านี้มักจะได้รับแรงกดดันจากครอบครัวให้ต้อง
ออกจากโรงเรียนกลางคันเพื่อไปท�างาน

ขณะเดียวกนั ครโูรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อยระบวุ่า นกัเรยีนโรงเรยีนชมุชนบ้านบวกครกน้อยทีเ่รยีนจบระดบัประถมศกึษาปีที ่6 ทกุคน 
เลือกท่ีจะเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีใครลาออก มีแค่บางคนย้ายไปเรียนในโรงเรียนอื่น อย่างไรก็ตาม มีนักเรียนที่เป็น
เด็กโตบางคน ต้องท�างานหลักเลิกเรียน จึงท�าให้ไม่มีเวลาอ่านหนังสือและท�าการบ้าน

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ให้การสนับสนุนโรงเรียนในการจัดซื้อรถกระบะบรรทุกเพื่อรับส่งนักเรียน โดยอาศัยเงินสนับสนุนจาก
สหภาพยุโรป โรงเรียนจึงได้ใช้รถกระบะบรรทุกดังกล่าวในการรับส่งนักเรียนระหว่างห้องเรียนเคลื่อนที่วัดป่าเป้ากับโรงเรียนชุมชน
บ้านบวกครกน้อย ซึ่งท�าให้พ่อแม่/ผู้ปกครองหลายคนยอมให้ลูกหลานเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา

นักเรียนออกจากโรงเรียนกลางคัน

โดยที่พ่อแม่ของเด็กข้ามชาติจ�านวนมากท�างานเป็นแรงงานก่อสร้าง จึงไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง หลายครั้ง จึงมีนักเรียนกลุ่มใหญ่ลาออก
จากโรงเรียนพร้อมกันกลางภาคเรียน เพื่อติดตามพ่อแม่ที่ต้องย้ายไปท�างานในโครงการก่อสร้างอื่น ท�าให้โรงเรียนประสบปัญหา
ในการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 
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3.4 จังหวัดตาก

โรงเรียนท่ีเป็นกรณีศึกษาในจังหวัดตากต้ังอยู่ในอ�าเภอแม่สอด ซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศเมียนมา อ�าเภอแม่สอดมีประวัติของการ
อยู่อาศยัร่วมกันมายาวนานของกลุม่ชาตพินัธุต่์าง ๆ  ทัง้ในประเทศไทยและเมยีนมา โดยบางคนเดนิทางข้ามแดนมาท�างานหรอืเรยีนหนงัสือ
ในประเทศไทยในตอนเช้า และเดินทางกลับบ้านในเมียนมาในตอนเย็น

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ซึ่งรับผิดชอบพื้นที่ 5 อ�าเภอชายแดนในจังหวัดตาก ประกอบด้วย อ�าเภอแม่สอด 
อ�าเภอแม่ระมาด อ�าเภอท่าสองยาง อ�าเภอพบพระ และอ�าเภออุ้มผาง มีการท�างานเชิงรุกในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ โดยได้จัดตั้ง
ศนูย์ประสานงานการจดัการศกึษาเดก็ต่างด้าวเพือ่จดัการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาต ิโดยได้รบัการสนบัสนนุจากองค์การยเูนสโกและองค์กรอืน่ ๆ  
(ดูกรอบที่ 2) นอกจากนั้น ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยังอาศัยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่คาบเกี่ยวกับการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ เช่น สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคง โดยมีการจัดการประชุมระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรเอกชนที่เกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุก 3 เดือนเพื่อหารือประเด็นเหล่านี้ 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 ท�างานร่วมกบัองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การช่วยเหลอืเดก็ประจ�าประเทศไทย 
องค์การยเูนสโก และองค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย รวมทัง้องค์กรเอกชนท้องถิน่ ในการให้การสนบัสนนุโรงเรยีนและเดก็ข้ามชาตใินด้านต่าง ๆ  
เช่น การขอมีเอกสารประจ�าตัว การให้ทุนการศึกษา การลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน และ
การฝึกอบรมครู 

องค์การยูเนสโกได้ท�างานร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในการอ�านวยความสะดวกให้เด็กข้ามชาติเข้าเรียน
ในโรงเรยีนรฐับาลหรอืศนูย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาต ิและก�าลงัสนับสนุนการจดัการฝึกอบรมทกัษะภาษาพม่าแก่ครูไทยและทกัษะภาษาไทย
แก่ครูเมียนมาในโรงเรียนรัฐบาลและศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ โดยได้รับเงินทุนจากองค์กร Educate a Child และมูลนิธิ POSCO 1% 
นอกจากนั้น องค์การยูเนสโกยังร่วมมือกับบริษัทไมโครซอฟต์ ทรู คอร์ปอเรชั่น และกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาแอพพลิเคชัน 
LearnBig ซึ่งมีส่ือการเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติและหนังสือกว่า 1,000 เล่ม โดยแอพพลิเคชันดังกล่าวถูกน�ามาใช้ในโรงเรียนและ
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติจ�านวน 70 แห่งในห้าจังหวัด รวมทั้งจังหวัดตาก54 

องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยการสนับสนุนเงินทุนจากสหภาพยุโรป ได้ร่วมมือกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 ในการด�าเนินโครงการพลเมืองโลกศึกษาในห้าโรงเรียนน�าร่อง โดยมีเป้าหมายเพ่ือส่งเสริมการศึกษาท่ีท่ัวถึง การปลูกฝังค่านิยม
เคารพในความหลากหลาย และการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองโลกแก่นักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ (ดูกรอบที่ 3)

54 Ichiro Miyazawa and Sowirin Chuanprapun, UNESCO, “UNICEF’s Migrant Education Case Study Publication –Request for Comments” 
อีเมล์ถึงองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562
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ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวในอ�าเภอแม่สอด:  
ต้นแบบการก�ากับดูแลการศึกษาในระดับท้องถิ่น

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว
เพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติซึ่งมีอยู่ประมาณ 70 แห่งในจังหวัดตาก และมีนักเรียน
ข้ามชาติรวมกัน 12,085 คน55 

ศนูย์ประสานงานการจดัการศกึษาเดก็ต่างด้าวได้จัดท�ากรอบมาตรฐานการศกึษาซึง่ประกอบด้วยหลกัเกณฑ์การประเมนิ
ห้าข้อ และได้ใช้กรอบมาตรฐานดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นในการหารือเพื่อก�าหนดแนวทางการปรับปรุงคุณภาพของศูนย์
การเรียนรู้แต่ละแห่ง หลายปีที่ผ่านมา ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวเป็นศูนย์แห่งเดียวในประเทศที่
ด�าเนินการในลักษณะดังกล่าว โดยได้พัฒนาไปข้างหน้าจนกลายเป็นแบบอย่างของการก�ากับดูแลการศึกษา ซึ่งอาศัย
การมีผู้น�าที่เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในระดับท้องถิ่นในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของเด็กข้ามชาติ 

ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวได้ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ โรงเรียนรัฐบาล 
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่น ๆ ในการจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริม
การจดัการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาต ิเช่น การจดัการฝึกอบรมแก่ผูอ้�านวยการและครใูนโรงเรยีนและศนูย์การเรยีนรูต่้าง ๆ  
การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสอนเด็กข้ามชาติ การอ�านวยความสะดวกในการ
โอนนกัเรยีนจากศนูย์การเรยีนรูไ้ปเข้าเรยีนในโรงเรยีนรฐับาล การก�ากบัดแูลการขยายหลกัสตูร กศน. ในศนูย์การเรยีนรูต่้าง ๆ  
และการส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนเอกชนเพ่ือให้มีสถานะทางกฎหมายและสามารถรับเงิน
อดุหนนุรายหวัจากรฐับาลได้56 โดยปัจจบุนั ศนูย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาตสิองแห่งได้จดทะเบยีนเป็นโรงเรยีนเอกชนแล้ว

ปัจจุบัน องค์การยูเนสโกและมูลนิธิเกื้อฝันเด็ก (Child’s Dream Foundation) เป็นผู้ให้การสนับสนุนบุคลากรและ
ค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กข้ามชาติ โดยส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 เป็นผู้สนับสนุนพื้นที่ส�านักงานและสถานที่จัดการฝึกอบรม นอกจากนั้นในปี 2559 องค์การ
ยูนิเซฟ ประเทศไทยยังได้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมระหว่างส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 
เขต 2 กับเจ้าหน้าที่ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติเป็นประจ�าทุกสองเดือน เพื่อหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ศึกษาแก่เด็กข้ามชาติด้วย

55 Benjamin Harkins, ed., Thailand Migration Report 2019, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand (Bangkok, 2019), https://
thailand.iom.int/thailand-migration-report-2019-0
56 โรงเรียนเอกชนมีสิทธิได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามมาตรา 35 ของพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ซึ่งระบุว่า โรงเรียน
ในระบบใดไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาหรือเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต�่ากว่าอัตราที่พึงเรียกเก็บตามที่ค�านวณได้ตามมาตรา 32 เพราะเหตุเป็นโรงเรียนการกุศล
หรือเพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการศึกษา ให้กระทรวงศึกษาธิการอุดหนุนทางการเงิน และให้ความช่วยเหลือด้านอื่นเพื่อให้โรงเรียนในระบบดังกล่าวสามารถด�าเนินการต่อไปได้ 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก�าหนด ดู https://www.isat.or.th/sites/default/files/PSA%20Amended%20BE%202554.pdf
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โครงการพลเมืองโลกศึกษา57 

จากการเพิ่มขึ้นของอัตราการย้ายถิ่นข้ามแดนและอัตรา
การเกิดท่ีลดลงของประชากรไทย จ�านวนเด็กในวัยเรียน
ซึง่เป็นเดก็ข้ามชาติจงึมแีนวโน้มเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  นอกจากนัน้ 
ความหลากหลายทางวฒันธรรมในโรงเรยีนยงัท�าให้ทกุภาค
ส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัการศกึษาเริม่ทบทวนบทบาทของตัวเอง
ว่าสอดคล้องกับสถานการณ์ที่ก�าลังเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่ 
ปรากฏการณ์ดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทย 
ทั่วโลกมีความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เกี่ยวกับการศึกษาเพื่อ
ความเป็นพลเมอืงโลก เพือ่เตรยีมให้เดก็มคีวามรูแ้ละทกัษะ
ที่จะเติบโตก้าวหน้าในโลกปัจจุบันที่เชื่อมโยงกัน

องค์การยูเนสโกให้ค�าจ�ากัดความค�าว่า ความเป็นพลเมอืงโลก (global citizenship) ว่าหมายถงึ “ความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ 
ของชุมชนที่กว้างกว่าและความเป็นมนุษยชาติร่วมกัน” ซึ่งได้แก่ การเปิดรับคนจากต่างวัฒนธรรมและการเคารพ
ในความหลากหลาย การมองเห็นมิติและมุมมองที่แตกต่างของแต่ละปัญหา และการแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจ
และความรับผิดชอบต่อคนอื่น ทั้งนี้ เป้าหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ข้อที่ 4 ระบุว่า 
ความเป็นพลเมอืงโลกและการเข้าใจความหลากหลายทางวฒันธรรมคอืความรูแ้ละทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการพฒันาอย่างยัง่ยนื 
จึงก�าหนดให้ผู้เรียนทุกคนควรจะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะดังกล่าวภายในปี 2573 (เป้าหมายที่ 4.7)

ในปี 2561 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยเงินทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป ได้ริเริ่มโครงการพลเมืองโลกศึกษา
โดยร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษาท้องถ่ินในจังหวัดตาก โครงการดังกล่าวได้คัดเลือกโรงเรียนห้าแห่งในจังหวัด
ตากซึ่งมีทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติเป็นโรงเรียนน�าร่อง ในโรงเรียนเหล่าน้ี ยูนิเซฟได้ช่วยพัฒนาสมรรถนะ
ของครูในการสอนทักษะความเป็นพลเมืองโลกและสนับสนุนให้ครูได้สอดแทรกการศึกษาเพ่ือความเป็นพลเมืองโลก
ไว้ในการเรียนการสอนภายในโรงเรียน

ยกตัวอย่างเช่น โรงเรียนบ้านห้วยม่วงได้ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนและวาดแผนผังความคิด (mind map) เกี่ยวกับปัญหา
ต่าง ๆ ทั่วโลกและวิธีการแก้ไข รวมทั้งได้ท�าหนังสือรวบรวมสิ่งที่ได้เรียนรู้ เช่น ข้อควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัต ิ
ในประเทศอาเซียน โรงเรียนบ้านต้นผึ้งได้จัดค่ายนักเรียนให้เด็กได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิเด็กและความหลาก
หลายทางวัฒนธรรม โดยนักเรียนได้เขียนบทและแสดงละครเกี่ยวกับหมู่บ้านที่คนไทย กะเหรี่ยง และเมียนมาอาศัย
อยู่ร่วมกัน แม้จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน และโรงเรียนบ้านท่าอาจได้ให้นักเรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้นักเรียนเห็นความจ�าเป็นท่ีต้องร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยให้นักเรียนได้มีส่วนร่วม
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ใช้วัสดุรีไซเคิล

ในเดือนมีนาคม 2562 องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้น�าโรงเรียนน�าร่องทั้งห้าแห่งและหน่วยงานด้านการศึกษา
มาประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปล่ียนประสบการณ์และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการพลเมืองโลกศึกษา ผลตอบรับของ
โรงเรยีนน�าร่องทัง้ห้าแห่งเป็นไปในทางบวก โดยโรงเรยีนแต่ละแห่งมแีนวทางทีแ่ตกต่างกนัในการสอดแทรกการศกึษา
เพื่อความเป็นพลเมืองโลกไว้ในการเรียนการสอน และนักเรียน ทั้งที่เป็นเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ ก็แสดงให้เห็นระดับ
ความเข้าใจและความเคารพต่อความหลากหลายที่เพิ่มข้ึน ทั้งนี้ องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทยได้หารือกับส�านักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานเกีย่วกบัแผนทีจ่ะด�าเนนิโครงการดงักล่าวในกรงุเทพฯ และปรมิณฑล ซึง่โครงสร้าง
ประชากรนักเรียนมีความหลากหลายมากกว่า รวมทั้งมีแผนที่จะจัดท�าคู่มือการจัดพลเมืองโลกศึกษาบนพื้นฐานของ
แนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนจากโรงเรียนน�าร่องเหล่านี้ด้วย

57 Heamakarn Sricharatchanya, “Diverse and Included, Not Divided,” UNICEF, 27 May 2019, https://www.unicef.org/thailand/stories/diverse-and-
included-not-divided; and UNESCO, Global Citizenship Education: Preparing learners for the challenges of the 21st century (Paris, 2014), 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000227729
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กรณีศึกษำที่ 7: โรงเรียนไทยรำษฎร์คีรี อ�ำเภอแม่สอด

ระดับ: อนุบาล ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น

จ�านวนนักเรียน: 616 คน (ร้อยละ 37 เป็นนักเรียนข้ามชาติ)

จ�านวนครู: 36 คน

บริบท

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีมีนักเรียนจากเมียนมา 226 คน (ร้อยละ 37) 
ในจ�านวนนี้ 138 คน (ร้อยละ 22) เป็นเด็กไร้สัญชาติ ในกลุ่มท่ีเป็น
นักเรียนไทย เป็นชนเผ่าม้ง 344 คน ที่เหลือเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ 
ได้แก่ กะเหรี่ยง มอญ และยะไข่ โรงเรียนตั้งอยู่ในหุบเขาในอ�าเภอ
แม่สอด โดยชุมชนโดยรอบส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม 
ปัจจุบัน โรงเรียนมีการจัดที่อยู่อาศัยฟรี58 แก่นักเรียนจ�านวน 40 คนที่
บ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน

โรงเรียนไทยราษฎร์คีรีเป็นโรงเรียนในโครงการประชารัฐของรัฐบาล59 ซ่ึงได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเอกชนหลายแห่ง เช่น 
เครอืเจรญิโภคภณัฑ์ให้การสนบัสนนุกิจกรรมเลีย้งไก่ และบรษิทัทรู คอร์ปอเรชัน่ ให้การสนบัสนนุระบบอินเตอร์เนต็และดาวเทียม นอกจาก
นัน้ โรงเรยีนยงัมคีวามร่วมมอืกบัภาคธรุกจิและองค์กรเอกชนท้องถิน่ในการฝึกอบรมเพือ่พฒันาทกัษะแก่นกัเรยีน เช่น เครอืเจรญิโภคภัณฑ์ 
ซึง่เป็นกลุ่มธรุกจิขนาดใหญ่ในประเทศไทย ได้บรจิาคไก่และสอนให้นกัเรยีนเลีย้งไก่ โดยได้รบัเบีย้เลีย้งซึง่จะถกูโอนเข้าบญัชอีอมทรพัย์ของ
แต่ละคนโดยตรง ธนาคารซึง่ตัง้สาขาในโรงเรยีนได้สอนความรูพ้ืน้ฐานทางการเงนิแก่นกัเรยีนเพือ่ส่งเสรมิการออม และพืน้ทีข่นาดใหญ่ของ
โรงเรียนถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่ส�าหรับการทดลองเพาะปลูกผลไม้ ผัก สมุนไพร และถั่ว โดยมีการทดลองแปรรูปและท�าการตลาด ทั้งนี้ 
โรงเรียนมีแผนที่จะสอนให้นักเรียนผลิตน�้ามันหอมระเหยด้วย

ด้วยการสนับสนุนของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว โรงเรียน
ได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับมูลนิธิและผู้บริจาคจ�านวนมากซ่ึงสนใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือ รวมท้ังได้เสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติที่สนใจจะโอนนักเรียนมาเรียนต่อที่โรงเรียน เช่น องค์การยูเนสโกได้ให้เบี้ยเลี้ยงแก่เด็กข้ามชาติเพื่อให้เข้าเรียน
ในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหิดลได้ช่วยพัฒนาสื่อการสอนส�าหรับเด็กข้ามชาติ และอีกหลายมูลนิธิได้ช่วยสนับสนุนการก่อสร้างห้องเรียน
และห้องน�้าในโรงเรียน

“ผมเคยเรียนอยู่ที่ศูนย์กำรเรียนรู้เด็กข้ำมชำติ แต่ก่อนที่ศูนย์จะปิด ผมได้โอนมำเรียนต่อที่โรงเรียนนี้ ผมเรียนที่นี่
มำหกปีแล้ว แม่ของผมบอกให้ผมเรียนให้จบปริญญำตรี ผมจะได้มีชีวิตที่ดีและเลี้ยงดูครอบครัวได้ ครอบครัว
ของผมไม่มีแผนที่จะย้ำยกลับไปอยู่เมียนมำแล้ว”

~ มะเม่า อายุ 19 ปี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ความส�าเร็จ

เน้นการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนตระหนกัว่าเดก็ซึง่อาศัยอยูใ่นชมุชนรอบโรงเรยีนได้รบัแรงกดดนัให้ออกจากโรงเรยีนไปท�างานเพือ่ช่วยเหลอืครอบครัว 
เพือ่ให้การศกึษาเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในอนาคต โรงเรียนจงึพยายามพฒันาทกัษะด้านเกษตรกรรมและปศสุตัว์ รวมทัง้การผลติผลติภณัฑ์
อินทรีย์และหัตถกรรมแก่นักเรียน โดยผลผลิตทางการเกษตรที่ได้ ถูกน�ามาบริโภคในโรงเรียน และส่วนที่เหลือถูกน�าไปขายเพื่อน�ารายได้
กลับมาใช้ในการด�าเนินงานของโรงเรียน

58 โรงเรียนสามารถขอเงินอุดหนุนรายหัวจากส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดหาอาหารแก่นักเรียนที่ต้องอยู่ประจ�าที่โรงเรียนได้
59 โครงการประชารฐัเป็นความรเิริม่ของรฐับาลเพือ่ส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างรฐับาลกบัภาคประชาชน โดยอนญุาตให้โรงเรยีนรฐับาลมคีวามร่วมมอืกบัภาคเอกชนในการ
ส่งเสริมการศึกษาและนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน โครงการดังกล่าวเน้นการพัฒนาทักษะและความรู้ของนักเรียน การจัดหลักสูตรที่มีนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การเพิ่มการเข้าถึง
โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทอล และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชน
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มีการอุดหนุนค่าเดินทางโดยใช้เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

โรงเรียนมีรถบรรทุกสองแถว จึงได้ใช้เงินจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นค่าน�้ามันเพื่อรับส่งนักเรียนระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย นอกจากนั้น โรงเรียนยังได้ใช้เงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในการอุดหนุนค่าชุดนักเรียน
ชุดที่สองให้นักเรียนใหม่ด้วย (เงินอุดหนุนของรัฐบาลจ�านวน 300-500 บาทต่อคนต่อปีเพียงพอส�าหรับซื้อชุดนักเรียนได้เพียงชุดเดียว)

ท�าให้นักเรียนเลือกที่จะเรียนต่อหลังจบการศึกษา

โรงเรยีนได้จดัท�าบนัทกึความเข้าใจกบัวทิยาลยัอาชวีศกึษาเพือ่ให้นกัเรยีนทีจ่บการศกึษามทีางเลอืกทีจ่ะเรยีนต่อในสายอาชพี โดยวิทยาลัย
อาชีวศึกษาจะรับผิดชอบค่าที่พักและค่าเดินทางส�าหรับนักเรียน ทั้งนี้ ผู้อ�านวยการโรงเรียนให้ข้อมูลว่า นักเรียนส่วนใหญ่เลือกที่จะเรียน
ต่อในสายอาชีพหลังจากเรียนจบระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีแผนที่จะจัดท�าบันทึกความเข้าใจกับบริษัทท้องถ่ิน
ให้รับนักเรียนไปฝึกอาชีพด้วย เพื่อขยายประเภทของวิชาชีพที่โรงเรียนจะช่วยพัฒนาทักษะให้นักเรียนได้

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ

การมีผู้น�าที่เข้มแข็งและวิสัยทัศน์ร่วมกันมีความส�าคัญต่อการสร้างสภาพแวดล้อมซึ่งนักเรียนข้ามชาติและไร้สัญชาติสามารถเติบโต
และก้าวหน้า

ผูอ้�านวยการโรงเรยีนคือผูว้างวสิยัทศัน์ด้านการศึกษาส�าหรบัเดก็ทุกคนและได้ท�าให้คณะกรรมการบริหารและครใูนโรงเรยีนทุกคนยดึมัน่ว่า 
นักเรียนไม่ว่าจะมีสัญชาติ เชื้อชาติ และสถานะทางกฎหมายเป็นอย่างไร จะต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

“ตอนที่ดิฉันมำรับต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยกำรโรงเรียนเมื่อปี 2554 ดิฉันได้เชิญคณะกรรมกำรโรงเรียนมำประชุมเพื่อให้
ทุกคนเห็นพ้องกันท่ีจะให้กำรศึกษำแก่เด็กทุกคนโดยปรำศจำกกำรแบ่งแยก เพรำะเรำอยู่ในชุมชนที่มีควำม
หลำกหลำยทำงเชื้อชำติ หำกเด็กไม่ได้เรียนหนังสือ พวกเขำจะสร้ำงปัญหำในชุมชน แต่ถ้ำได้เรียนหนังสือ 
พวกเขำจะท�ำประโยชน์ให้ชุมชนได้ นอกจำกกำรสนับสนุนจำกคณะกรรมกำรโรงเรียนแล้ว ดิฉันต้องกำร
กำรสนับสนุนจำกครูในโรงเรียนให้พร้อมที่จะสอนนักเรียนทุกคนด้วย ส�ำหรับดิฉัน กำรท�ำงำนเป็นทีมคือสิ่งส�ำคัญ 
เพรำะว่ำกำรให้กำรศึกษำแก่เด็กที่มำจำกกลุ่มที่หลำกหลำยต้องอำศัยกำรท�ำงำนหนัก ดิฉันบอกครูทุกคนตรง ๆ 
ว่ำ หำกพวกเขำไม่พร้อมจะทุ่มเท ดิฉันขอแนะน�ำให้พวกเขำย้ำยไปโรงเรียนอื่น”

~ คุณศิรภัสสร ชุมภูเทพ ผู้อ�านวยการโรงเรียน

การมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์จริงในการด�ารงชีวิต เป็นการส่งเสริมความไว้ใจและความเอื้ออาทรกัน

เช่น บรเิวณรอบโรงเรยีนเป็นแหล่งเพาะปลูกดอกไม้ โดยเฉพาะกหุลาบ โรงเรยีนจงึเชญิแม่บ้านทีอ่ยูใ่นชมุชนรอบโรงเรยีนซึง่ผลติผลติภณัฑ์
และหัตถกรรมจากดอกกุหลาบแห้งมาสอนให้นักเรียนรู้จักวิธีการผลิตด้วย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนและสมาชิกในชุมชนได้พัฒนา
ความสัมพันธ์และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน

โรงเรยีนให้ข้อมลูว่า การมปีฏสิมัพนัธ์กบัชมุชนอย่างแขง็ขนัท�าให้เกดิความไว้ใจระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และระหว่างสมาชิกภายในชมุชน 
ซึ่งก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความกลมเกลียว เกิดความปลอดภัย และช่วยลดปัญหาอาชญากรรม เช่น การลักเล็กขโมยน้อย

การส่งเสริมการเรียนรู้ระหว่างนักเรียนไทยกับนักเรียนเมียนมา

เมื่อโรงเรียนเริ่มรับนักเรียนข้ามชาติเข้าเรียน โรงเรียนแยกนักเรียนเมียนมาที่ไม่รู้ภาษาไทยไว้อีกห้องหนึ่งด้วยเหตุผลสองประการ ประการ
แรกคือเพื่อให้ครูเน้นการสอนภาษาไทยได้อย่างเต็มที่ และประการท่ีสองคือเพื่อหลีกเลี่ยงความกังวลของพ่อแม่/ผู้ปกครองของนักเรียน
ไทยที่เกรงว่าคุณภาพการเรียนการสอนจะลดลง อย่างไรก็ตาม ปรากฏว่า พ่อแม่/ผู้ปกครองของนักเรียนไทยกลับมีความกระตือรือร้น
ทีจ่ะให้นักเรยีนได้เรยีนภาษาพม่า ปัจจบุนั โรงเรียนพบว่าการให้นกัเรยีนทีไ่ม่รูภ้าษาไทยได้เรยีนรวมกบันกัเรียนปกติในชัน้เรยีนทีป่ระกอบ
ด้วยเชือ้ชาตทิีห่ลากหลายเป็นแนวทางทีม่ปีระสทิธผิลกว่า โดยครสูามารถส่งเสรมิการเรยีนรูร้ะหว่างนักเรยีนไทยกบันักเรยีนเมียนมาได้ด้วย 
นอกจากนั้น โรงเรียนยังมีการสอนพิเศษแก่นักเรียนที่ต้องการหลังเลิกเรียน
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ความท้าทาย

การปฏิสัมพันธ์กับผู้ปกครองและชุมชนเป็นความท้าทายแต่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการลดอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคัน
และการขาดเรียน

การสื่อสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติเป็นความท้าทาย แต่โรงเรียนสามารถจัดการปัญหาดังกล่าวได้ด้วยการให้นักเรียนที่พูดได้
สองภาษาเข้ามาช่วยเป็นล่ามในการประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครองและการเยี่ยมนักเรียนตามบ้าน รวมทั้งในโอกาสอื่น ๆ

การสร้างความคุ้นเคยกับชุมชนและการส่ือสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครองอย่างสม�่าเสมอมีความส�าคัญต่อการท�าให้ทุกฝ่ายเห็นคุณค่าของการ
ศึกษา โดยไม่จ�ากัดอยู่แค่การประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครอง โรงเรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับนายจ้างเพื่อให้นายจ้างสนับสนุนให้ลูกหลานของ
แรงงานข้ามชาติได้เข้าเรียนในโรงเรียน โดยนายจ้างบางคนมาเข้าร่วมการประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครองด้วยตัวเอง ท้ังนี้ ผู้อ�านวยการ
โรงเรยีนและครรูะบวุ่า นกัเรียนส่วนใหญ่อยากเรยีนต่อ แต่ถกูกดดนัโดยพ่อแม่ให้ออกจากโรงเรยีนไปท�างานเพือ่หารายได้ช่วยเหลอืครอบครวั 

3.5 จังหวัดระนอง

ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย จังหวัดระนอง
มพีรมแดนทางบกยาว 169 กโิลเมตร และพรมแดนทางทะเลยาว 
90 กโิลเมตรร่วมกบัประเทศเมยีนมา และมปีระวตัศิาสตร์ยาวนาน
ในการรับผู้ย้ายถิ่นจากเมียนมา โดยมีประมาณการว่ากว่าร้อยละ 
80 ของประชากรที่อาศัยในจังหวัดระนองเป็นแรงงานข้ามชาติ
จากประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม แม้จังหวัดระนองยังต้อง
พ่ึงพิงแรงงานข้ามชาติจากเมียนมาซึ่งมีส่วนส�าคัญในการเจริญ
เติบโตทางเศรษฐกิจของจังหวัด คนจังหวัดระนองก็ยังมีทัศนคติ
ที่เป็นลบต่อแรงงานข้ามชาติเหล่านี้

จังหวัดระนองไม่มีองค์กรเอกชนและศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
มากเท่ากับในจังหวัดตากและจังหวัดสมุทรสาคร รวมทั้งยังไม่มี
ความคุ้นเคยและความไว้ใจระหว่างองค์กรเหล่าน้ีกับหน่วยงาน
ท้องถิน่ ดังนัน้ จงึดูเหมอืนว่ายงัมีความร่วมมอืค่อนข้างน้อยระหว่าง
รัฐบาล องค์กรเอกชน และศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติในจังหวัดระนองในการแก้ไขปัญหาการศึกษาของเด็กข้ามชาติ

เพ่ือปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ หน่วยงานด้านการศึกษาในจังหวัดระนองได้ก�าหนดมาตรฐานให้
ศูนย์การเรยีนรูเ้ดก็ข้ามชาติจ�านวน 13 แห่งในจงัหวดัระนองปฏิบตัติามหรอืไม่กเ็สีย่งทีจ่ะถูกปิด แนวทางการออกค�าสัง่และควบคมุดังกล่าว
แตกต่างอย่างมากจากแนวทางของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวในอ�าเภอแม่สอด ซึ่งมองว่าศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ
เป็นพันธมิตรในการให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ

เมื่อไม่นานมานี้ องค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การช่วยเหลือเด็กประจ�าประเทศไทย (Save the Children) และมูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทย (World Vision) ได้เริม่ท�างานร่วมกบัหน่วยงานและสถาบนัการศกึษาท้องถิน่ในจงัหวดัระนองในการส่งเสรมิการจดัการศกึษา
แก่เด็กข้ามชาติและการช่วยเหลือให้เด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติได้เข้าเรียนในโรงเรียน โดยองค์การช่วยเหลือเด็กประจ�าประเทศไทย
ประเมนิว่ามเีดก็ข้ามชาตปิระมาณ 7,000 คนในจงัหวัดระนอง รวมทัง้ได้ด�าเนนิการศกึษาเก่ียวกบัเดก็เหล่านี ้ซึง่ยงัไม่ได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนด้วย60 

รายงานการศึกษาล่าสุดฉบับหนึ่ง61 ระบุว่า มีเด็กข้ามชาติกว่า 2,400 คนเรียนอยู่ในศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ และอีก 900 คนเรียน
อยู่ในโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดระนอง รายงานดังกล่าวพบว่า แรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มจะส่งลูกหลานเข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้
เดก็ข้ามชาตมิากกว่า แม้ว่าจะต้องเสยีค่าเล่าเรยีน โดยเหตผุลหลกัคอืความต้องการให้ลกูได้เรยีนภาษาและวฒันธรรมพม่าในศนูย์การเรยีน
รู้เหล่านั้น เหตุผลอื่น ๆ ได้แก่ ระยะทางที่ไม่ไกลระหว่างศูนย์การเรียนรู้กับบ้าน และศูนย์การเรียนรู้บางแห่งมีความตกลงกับโรงเรียนใน
ประเทศเมยีนมาทีจ่ะให้นักเรียนทีส่�าเร็จการศึกษากลบัไปเรยีนต่อในเมยีนมาด้วย ในทางกลบักนั พ่อแม่ทีม่แีผนจะตัง้รกรากในประเทศไทย
จะต้องการให้ลูกหลานเรียนภาษาไทย จึงมีแนวโน้มจะส่งเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลมากกว่า

60 การสัมภาษณ์คุณวัชร อินทรสมบัติ เจ้าหน้าที่โครงการ REACT องค์การช่วยเหลือเด็กประจ�าประเทศไทย เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562
61 Titiporn Tuangratananon et al., “Education Policy for Migrant Children in Thailand and How It Really Happens; A Case Study of Ranong Province, 
Thailand,” International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 16, no. 3 (2019), https://www.mdpi.com/1660-4601/16/3/430/htm

© UNICEF Thailand/2019/Phongsathorn

https://www.mdpi.com/1660-4601/16/3/430/htm


ไร้เส้นกัน้การศึกษา 45

การสอนภาษาไทยส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2

เมือ่ปี 2561 มหาวทิยาลยัมหดิล มลูนธิภิาษาศาสตร์ประยกุต์ 
และองค์การช่วยเหลือเด็กประจ�าประเทศไทย ได้ด�าเนิน
โครงการฝึกอบรมและจัดหาสื่อการสอนภาษาไทยส�าหรับ
เด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 แก่โรงเรียนรัฐบาลและ
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติที่ผ่านการคัดเลือกในจังหวัด
ระนองและจังหวัดตาก ซึ่งเป็นการพัฒนาวิธีการและสื่อการ
สอนบนพื้นฐานของหลักการและแนวปฏิบัติที่ดีในการเรียน
รู้ภาษาต่างประเทศ62 

สือ่การสอนบางอย่างในโครงการดังกล่าวเป็นสือ่การสอนจาก
โครงการจัดการศกึษาแบบทว-ิพหภุาษา (ภาษาไทย-มลายูถิน่) 
(Patani Malay-Thai Multilingual Education) ในจังหวัดชายแดนภาคใต้63 ซึ่งเป็นการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่
ใช้ภาษาถิน่ในการเรยีนการสอนในระดบัอนุบาลจนถงึระดับประถมศกึษาปีที ่6 ตามมาตรฐานของกระทรวงศกึษาธกิาร 
โดยได้รบัการสนบัสนนุเงินทนุจากยนูเิซฟ หลักสตูรดังกล่าวถกูน�ามาใช้ในโรงเรียนน�าร่องในระหว่างปี 2550-2559 โดย
ผลลัพธ์ท่ีได้เป็นหลักฐานยืนยันว่า เด็กจะเรียนรู้ได้ดีที่สุดเมื่อมีโอกาสได้เรียนในภาษาแม่ของตัวเองในระดับประถม
ศึกษาตอนต้น โดยจะเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่เข้มแข็งส�าหรับการเรียนภาษาและวิชาอื่น ๆ ต่อไป64 

โรงเรียนที่ให้สัมภาษณ์สองแห่งในจังหวัดระนอง ได้แก่ 
โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 และโรงเรียนบ้าน
ปากน�้า เป็นโรงเรียนน�าร่องภายใต้โครงการสอนภาษา
ไทยส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 โดยครูของ
ทั้งสองโรงเรียนยืนยันว่า สื่อที่ใช้ในการฝึกอบรมเป็น
ประโยชน์ต่อการสอนภาษาไทยแก่เด็กข้ามชาติ อย่างไร
ก็ตาม ยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลของสื่อการสอน
ดังกล่าวอย่างเป็นทางการ

ครูในโรงเรียนทั้งสองแห่งกล่าวว่า ก่อนหน้าน้ี พวกเขา
ต้องค้นหาแบบฝึกหัดจากอินเทอร์เน็ตให้เด็กข้ามชาติใช้

ในการฝึกอ่านและเขียน มันเป็นการลองผิดลองถูก เพราะบางแบบฝึกหัดก็เป็นประโยชน์ และบางแบบฝึกหัดก็ไม่เป็น
ประโยชน์ แต่ปัจจุบัน ครูเหล่านี้มีสื่อการสอนดังกล่าวเป็นเครื่องมือ ซึ่งมีทั้งแหล่งข้อมูลส�าหรับผู้สอน และสื่อการเรียน
รู้ส�าหรับนักเรียนตั้งระดับอนุบาลไปจนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 3

โดยทีค่รูทีเ่ข้าร่วมโครงการเหน็ประโยชน์ของโอกาสท่ีจะได้แลกเปลีย่นประสบการณ์กบัครูคนอ่ืนในระหว่างการฝึกอบรม
การสอนภาษาไทยส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 มหาวิทยาลัยมหิดลจึงมีแผนท่ีจะจัดต้ังกลุ่มไลน์ของครู
ที่ผ่านการฝึกอบรมแล้ว เพื่อให้ครูเหล่านี้ได้มีเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันต่อไป

62 Kirk Person, Director of External Relations, SIL International, “UNICEF’s Migrant Education Case Study Publication –Request for Comments” 
อีเมล์ถึงองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
63 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี พัทลุง สตูล สงขลา ตรัง และยะลา
64 UNICEF, Bridge to a Brighter Tomorrow: The Patani Malay-Thai Multilingual Education Programme (Bangkok, 2018), https://www.unicef.org/
thailand/sites/unicef.org.thailand/files/2018-09/unicef%20Bridge%20to%20Brighter%20Edu-EN-low%20Res.pdf
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3.6 จังหวัดตราด

แรงงานข้ามชาตใินจงัหวดัตราดส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพชูา แต่ความท้าทายของโรงเรียนในการจดัการศกึษาแก่เดก็ข้ามชาตก็ิไม่แตกต่างจาก
โรงเรียนที่มีนักเรียนเป็นชาวเมียนมา จังหวัดตราดมีนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลประมาณ 17,000 คน ในจ�านวนนี้ 2,435 คน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 14 เป็นนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติ โดยกว่าร้อยละ 75 เป็นชาวกัมพูชา65 โรงเรียนที่เป็นกรณีศึกษาตั้งอยู่ในอ�าเภอ
คลองใหญ่ ซึ่งมีพรมแดนติดกับจังหวัดเกาะกงของประเทศกัมพูชา และมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา

หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดตราด รวมทั้งหน่วยงานด้านการศึกษา มีโอกาสได้ประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ของประเทศกัมพูชาอย่างสม�่าเสมอ
เกี่ยวกับแรงงานชาวกัมพูชาในจังหวัดตราด นอกจากนั้น ครูที่ให้สัมภาษณ์ยังระบุว่า มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างโรงเรียนในไทย
กับโรงเรียนในกัมพูชาอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือระหว่างไทยกับกัมพูชาในด้านการศึกษายังมีจ�ากัด เนื่องจากการจัดการศึกษา
แก่เด็กกัมพูชาในไทยยังเป็นประเด็นละเอียดอ่อน ซึ่งอาจถูกมองว่าเป็นการดึงประชากรที่มีผลิตภาพในอนาคตไปจากกัมพูชา 

กรณีศึกษำที่ 8: โรงเรียนบ้ำนหำดเล็ก อ�ำเภอคลองใหญ่

ระดับ: อนุบาลและประถมศึกษา

จ�านวนนักเรียน: ประมาณ 150 คน (ร้อยละ 93 เป็นเด็กข้ามชาติ)

จ�านวนครู: 10 คน

บริบท

โรงเรียนบ้านหาดเล็กต้ังอยู่ไม่ไกลจากชายแดนไทย-กัมพูชา โดยใช้เวลาเดินเพียงแค่สิบนาที โรงเรียนมีนักเรียนส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชา 
(140 คน คิดเป็นมากกว่าร้อยละ 90) โดยมีนักเรียนไทยเพียงประมาณ 10 คน นักเรียนบางคนเดินข้ามพรมแดนจากกัมพูชาเข้ามาเรียน
ทุกวันพร้อมกับพ่อแม่หรือผู้ปกครองซึ่งเข้ามาท�างานในจังหวัดตราดและกลับกัมพูชาในตอนเย็น โดยทั่วไป แรงงานข้ามชาติเหล่านี้ท�างาน
ในอุตสาหกรรมประมงและการแปรรูปอาหารทะเล หรือเป็นแรงงานในท่าเรือ แรงงานก่อสร้าง คนท�างานบ้าน และแรงงานในร้านค้า

65 ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 10 มิถุนายน 2561
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นักเรียนบางคนข้ามพรมแดนเข้ามาพร้อมกับพ่อแม่ด้วยการเดินหรือ
ข่ีจักรยาน ส�าหรับคนที่ใช้รถจักรยานยนต์รับจ้าง พวกเขาต้องจ่าย
ค่าโดยสารประมาณ 20-30 บาทต่อเที่ยว ทั้งนี้ โรงเรียนก�าลังประสบ
ภาวะจ�านวนนกัเรยีนกมัพชูาเพิม่ขึน้เรือ่ย ๆ  เนือ่งจากพ่อแม่ชาวกัมพชูา
เห็นประโยชน์จากการส่งลูกของตัวเองเข้ามาเรียนในโรงเรียนในไทย 
เพราะเด็กจะพูดได้สามภาษา (ไทย เขมร และอังกฤษ) ซึ่งจะท�าให้มี
โอกาสได้งานดี ๆ ท�าในอนาคต โดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวและ
บริการสุขภาพ นอกจากนั้น พ่อแม่ชาวกัมพูชาหลายคนยังส่งลูกของ
ตัวเองไปเรียนในโรงเรียนกวดวิชาเอกชนหลังโรงเรียนเลิกด้วย 
เพือ่เรยีนภาษาเขมร โดยต้องเสยีค่าเล่าเรยีนประมาณ 300 บาทต่อเดอืน

ความส�าเร็จ

มีการส่งเสริมการเรียนสามภาษา ได้แก่ ไทย เขมร และอังกฤษ

ถึงแม้โรงเรียนจะไม่มีครูชาวกัมพูชา ครูไทยบางคนก็พูดภาษาเขมรขั้นพื้นฐานได้ เพราะครูจะได้เรียนหลักสูตรภาษาเขมรซึ่งจัดโดยอ�าเภอ
คลองใหญ่ปีละครัง้ นอกจากนัน้ โรงเรยีนยงัมโีครงการให้นกัเรยีนกัมพชูาทีเ่ป็นเดก็โตสอนภาษาและวฒันธรรมเขมรแก่ครแูละนกัเรยีนไทย
หลังเลิกเรียนด้วย

แนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ

มีการส่งเสริมการพัฒนาทักษะวิชาชีพตั้งแต่ระดับประถมศึกษาเพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน

เพือ่ปรบัปรุงหลกัสตูรของโรงเรยีนให้สอดคล้องกบัความต้องการ โรงเรยีนได้จัดการเรยีนทกัษะวชิาชีพแก่นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาปีที ่4-6 
ได้แก่ การท�าผม การนวด และการเสริมความงาม โดยผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดตราด 

โรงเรยีนได้ด�าเนนิโครงการหนึง่โรงเรยีน หนึง่อาชีพ หนึง่ผลิตภัณฑ์ ของรัฐบาล ซึง่มีเป้าหมายเพือ่ส่งเสรมิการสอนทักษะวิชาชพีในโรงเรียน
ทั่วประเทศ โดยผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนคือกล้วย ซึ่งได้รับบริจาคจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดใกล้โรงเรียน โดยโรงเรียนน�ามาสอนให้นักเรียน
รู้จักวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เช่น กล้วยอบแห้ง แยมกล้วย เค้กกล้วยหอม เป็นต้น

การเยี่ยมนักเรียนตามบ้านท�าให้อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันลดลงและช่วยปรับปรุงความเป็นอยู่ของนักเรียน

ตามนโยบายของกระทรวงศกึษาธกิาร ครโูรงเรยีนบ้านหาดเล็กจะไปเยีย่มนกัเรยีนทกุคนทีบ้่านภาคเรยีนละหนึง่ครัง้ (รวมทัง้นกัเรยีนท่ีบ้าน
อยูใ่นประเทศกมัพชูาด้วย) เพือ่ท�าความเข้าใจสภาพความเป็นอยูแ่ละความต้องการของนกัเรยีน รวมทัง้พดูคยุกับพ่อแม่เก่ียวกับความส�าคญั
ของการศึกษาและความต่อเนื่องในการศึกษา ครูระบุว่า การไปเยี่ยมนักเรียนที่บ้านท�าให้อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันลดลงอย่างมี
นยัส�าคญั นอกจากนัน้ ยงัมกีารพดูคยุเกีย่วกับประเดน็ด้านสขุภาพและสขุอนามยัด้วย โดยครพูบว่า ท�าให้เกิดการปรบัปรงุเรือ่งความสะอาด
ของบ้านและชุมชนที่นักเรียนอยู่

ความท้าทาย

การสื่อสารกับนักเรียนกัมพูชาและพ่อแม่ยังคงเป็นความท้าทาย

ครมูกัจะขอให้นกัเรยีนซึง่เป็นเดก็โตท่ีพูดได้สองภาษาช่วยเป็นล่ามให้ นอกจากนัน้ โรงเรยีนยงัได้สร้างกลุม่ไลน์ผูป้กครองของนกัเรยีนแต่ละห้อง 
บนพื้นฐานความสมัครใจของผู้ปกครองแต่ละคน เพื่ออ�านวยความสะดวกในการสื่อสารกับพ่อแม่ของนักเรียนด้วย

“ปีแรกของนักเรยีนข้ำมชำตเิป็นปีทีมี่ควำมท้ำทำยมำกทีส่ดุ เนือ่งจำกยงัมช่ีองว่ำงในกำรสือ่สำร แต่เมือ่เวลำผ่ำนไป 
พ่อแม่ของนกัเรยีนจะมส่ีวนร่วมมำกขึน้ในกจิกรรมของโรงเรยีน โดยบำงคนถึงกับอำสำทีจ่ะช่วยทำสโีรงเรยีนและ
ปลูกต้นไม้ในโรงเรียน”

~ ครูโรงเรียนบ้านหาดเล็ก

© UNICEF Thailand/2019/Phongsathorn
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แนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียน

เนื้อหาในบทน้ีเป็นการสรุปและวิเคราะห์แนวปฏิบัติที่ดีและการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาต่าง ๆ ข้างต้น ซ่ึงประสบความส�าเร็จและ
สมควรน�าไปเป็นแบบอย่างและขยายผลในโรงเรียนอื่น ๆ องค์ประกอบของความส�าเร็จในการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติมีห้าประการ 
ได้แก่ การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผนและการน�านโยบายไปปฏิบัติ การมีผู้น�าที่เข้มแข็ง แรงจูงใจ และความสามารถในการ
ให้การสนบัสนนุแก่เดก็ข้ามชาต ิการใช้กลยทุธ์การเรยีนการสอนทีม่ปีระสทิธผิล การปรบัปรงุการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกบัความต้องการ
ของผู้เรียน และการมีส่วนร่วมของชุมชนและพ่อแม่/ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติ 

4.1 การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการวางแผนและการน�านโยบายไปปฏิบัติ

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 และศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวเป็นต้นแบบของแนวทาง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นอื่นสามารถน�าไปเป็นแบบอย่างได้ (ดูกรอบที่ 2) 
ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาแก่
เด็กข้ามชาติ ได้แก่ โรงเรียน ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ กระทรวงศึกษาธิการ องค์กรเอกชน และองค์กรอื่น ๆ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการ
แบ่งปันความรู้และเสริมสร้างความสามารถของโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติแต่ละแห่ง นอกจากนั้น ส�านักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ยังส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้วยการจัดการประชุมระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข แรงงาน และความมั่นคง เพื่อหารือประเด็นแรงงานข้ามชาติอยู่เสมอ โดยภาคเอกชนและองค์กรเอกชนได้
รบัเชิญให้เข้าร่วมการประชมุด้วย ทัง้นี ้ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาสมุทรสาครได้ใช้แนวทางเดียวกนั โดยมกีารจดัการประชุม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นประจ�าทุกเดือนเพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ

ความร่วมมือกับองค์กรเอกชน เช่น มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท และมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน มีความส�าคัญ 
เพราะองค์กรเหล่านี้มีบทบาทส�าคัญในการเชื่อมต่อกับชุมชนแรงงานข้ามชาติและการท�าความเข้าใจความต้องการที่แตกต่างกัน
ของแต่ละกลุม่ (ดบูทที ่3.1) แนวทางในการจัดการศกึษาแก่เด็กข้ามชาติขององค์กรเอกชนเหล่าน้ียึดการมส่ีวนร่วมของชมุชนแรงงานข้ามชาติ 
โรงเรียน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็นแบบอย่างให้องค์กรภาครัฐและองค์กรเอกชนอื่น ๆ ปฏิบัติตามได้ โดยองค์กรเอกชน
เหล่านีมี้ส่วนช่วยในการเข้าถงึชมุชนแรงงานข้ามชาต ิการสือ่สารกบัพ่อแม่ของนกัเรยีนข้ามชาต ิการสือ่สารกบันายจ้าง และการให้การสนับสนนุ
เด็กข้ามชาติในการเข้าเรียนในระบบโรงเรียน

อีกหน่ึงพันธมิตรท่ีส�าคัญคือภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก ในการสัมภาษณ์ 
บางโรงเรียนเล่าว่า นายจ้างมีความกระตือรือร้นที่จะช่วยให้ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติได้เข้าเรียนในโรงเรียน รวมทั้งมีส่วนร่วมในการ
ประชมุระหว่างครกัูบผูป้กครองด้วยตวัเอง นอกจากนัน้ บรษิทัเอกชนหลายแห่งได้ด�าเนนิโครงการความรบัผดิชอบต่อสงัคม ด้วยการบรจิาค
เงินทุน การมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนแก่โรงเรียน และการร่วมจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและให้โอกาสนักเรียน
ได้ฝึกงาน ดังนั้น การสร้างความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติ จึงมี
ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการส่งเสริมการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย

การที่เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนท�าให้พ่อแม่ที่เป็นแรงงานต่างชาติไม่ต้องกังวล และมีแรงจูงใจและผลิตภาพในการท�างานเพิ่มข้ึน 
บทสรุปดงักล่าวได้มาจากโครงการความร่วมมอืระหว่างองค์การยนิูเซฟกบัมลูนิธเิครอืข่ายพฒันาบ้านเดก็ในการจดัท�ารายงานเกีย่วกบับรษิทั
ก่อสร้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติ ส�าหรับบริษัทเหล่านี้ การสนับสนุนให้ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติได้เข้าถึงบริการด้านสุขภาพ การศึกษา 
และการปกป้องคุ้มครองเด็ก เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัทและห่วงโซ่อุปทาน เช่น บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งระบุว่า 
การสนับสนุนลูกหลานของแรงงานข้ามชาติที่ท�างานให้ผู้รับเหมาของบริษัท ช่วยสร้างคุณค่าให้แบรนด์ของบริษัท ช่วยรักษาพนักงานและ
เพิ่มผลิตภาพในการท�างาน รวมทั้งช่วยลดอัตราการขาดงานและอุบัติเหตุในสถานที่ท�างาน66 

66 UNICEF, Building Futures in Thailand: Support to Children Living in Construction Site Camps (Bangkok, 2018), https://www.unicef.org/thailand/
media/586/file รายงานดังกล่าวรวบรวมผลการศึกษาของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กระหว่างปี 2560-2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการความร่วมมือระหว่างองค์การ
ยนูเิซฟ ประเทศไทยกับมลูนธิเิครอืข่ายพฒันาบ้านเดก็ เพือ่สนบัสนนุเดก็ข้ามชาติทีอ่าศัยอยูใ่นทีพ่กัคนงานในโครงการก่อสร้าง รายงานดังกล่าวน�าเสนอกรอบปฏบัิติการเชยีงใหม่ 
ซึง่ประกอบด้วยกจิกรรมท่ีปฏบัิตไิด้ทนัท ี12 ข้อ เพือ่ให้เกิดการปรบัปรงุทีต่อบสนองความต้องการของเดก็ ปัจจุบนั องค์การยนูเิซฟ ประเทศไทย และมลูนธิิเครือข่ายพฒันาบ้านเด็ก
มีแผนจะขยายกรอบปฏิบัติการเชียงใหม่เข้ามาในกรุงเทพฯ โดยมีบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบริษัทเหล่านี้ในการ
ปฏบิติัตามกรอบปฏบิตักิารเชยีงใหม่ในทีพ่กัคนงานของบรษิทั เพือ่ทดสอบและแสดงให้เหน็ว่าแนวทางดงักล่าวสามารถน�าไปปรับใช้และต่อยอดได้ และเป็นการสร้างบรรทดัฐาน
ใหม่ในการปรับปรุงความเป็นอยู่ของเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานในโครงการก่อสร้างทั่วประเทศ
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4.2 การมีผู้น�าที่เข้มแข็ง แรงจูงใจ และความสามารถในการให้การสนับสนุนแก่เด็กข้ามชาติ

ภาวะผู้น�าที่เข้มแข็งเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีท�าให้เกิดความส�าเร็จในการบริหารจัดการงบประมาณของโรงเรียน เงินอุดหนุน และ
กองทนุต่าง ๆ  เพือ่สนบัสนนุเดก็ข้ามชาตแิละเดก็ไร้สญัชาต ิภาวะผูน้�าทีเ่ข้มแขง็เริม่ตัง้แต่การสร้างวสิยัทศัน์ร่วมกนัในกลุม่คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนและครูในการให้การศึกษาแก่เด็กทุกคน ซึ่งรวมถึงเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติ ทั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์ชี้ให้เห็นความส�าคัญ
ของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคเอกชน รวมทั้งการมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในการรักษาและต่อยอด
ความร่วมมือเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว

โรงเรียนมีบทบาทส�าคัญในการเพิ่มการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก
ข้ามชาติโดยผ่านการสร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงชุมชน 
ในเขตชนบท ครูบางคนถือใบสมัครเรียนเข้าไปในชุมชนเพื่อรับสมัคร
นักเรียนก่อนที่จะเปิดภาคเรียน ในเขตเมือง การแขวนป้ายประกาศ
ในภาษาต่าง ๆ ด้านหน้าโรงเรียน รวมท้ังบนรถสองแถวหรือรถโดยสาร 
โดยบอกวนัรบัสมคัรเข้าเรียน เป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธผิลในการสร้างความ
ตระหนักรู้ให้เกิดขึ้น ทั้งนี้ การสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนในเวลาที่ก�าหนด
จะมีผลต่อการขอรับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาล และช่วยลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของโรงเรียน

บางโรงเรียนอาจยังต้องการค�าแนะน�าในการรับเด็กข้ามชาติและ 
ไร้สัญชาติเข้าเรียน และวิธีการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุนเพื่อความ
เสมอภาคทางการศึกษา การสรุปคู่มือและแนวปฏิบัติส�าหรับการจัดการ

ศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทยของกระทรวงศึกษาธิการเป็นเอกสารหนึ่งหน้าและการจัดท�าใบสมัคร
เรยีนส�าหรบัเด็กข้ามชาติและไร้สญัชาติให้ทุกโรงเรยีนใช้เป็นมาตรฐานเดียวกนัของจงัหวัดสมทุรสาครเป็นแนวปฏบัิตทิีด่ทีีห่น่วยงานท้องถิน่อืน่
น�าไปปรับใช้ได้

© UNICEF Thailand/2019/Waropas
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ยังมีอุปสรรคอีกมากมายที่ขัดขวางไม่ให้นักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียน โดยบางกรณีอาจเกิดจากสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
ดงันัน้ โรงเรียนจึงได้ใช้เงินจากกองทนุเพือ่ความเสมอภาคทางการศกึษาในลักษณะตา่ง ๆ  เพื่อส่งเสรมิใหเ้ด็กเข้าเรียนในโรงเรยีนและ
ลดภาระทางการเงินของครอบครัว เช่น หลายโรงเรียนได้ใช้เงินจากกองทุนเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษาในการจัดพาหนะ
รบัส่งนกัเรยีนระหว่างบ้านกบัโรงเรยีน การจัดอาหารกลางวนัส�าหรบันกัเรยีนในระดบัมธัยมศกึษา หรอืการอดุหนนุค่าชดุนกัเรยีน ค่าถงุเท้า 
ค่ารองเท้า ค่ากระเป๋านักเรียน และค่าชุดพลศึกษาและลูกเสือ

4.3 การใช้กลยุทธ์การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล

การเหมาว่าเดก็ข้ามชาตทิกุคนมผีลการเรียนไม่ดคีอืความเข้าใจทีผ่ดิ โรงเรยีนทีใ่ห้สมัภาษณ์ระบวุ่า เมือ่นกัเรยีนข้ามชาตก้ิาวข้ามอปุสรรค
ในการเรียนรู้ภาษาไทยได้แล้ว พวกเขาก็จะมีความสามารถในการเรียนไม่แตกต่างจากนักเรียนไทย

โรงเรยีนต่าง ๆ  ใช้วิธกีารท่ีหลากหลายในการสอนภาษาไทยแก่เดก็ข้ามชาต ิบางโรงเรยีนเชือ่ว่าการให้นกัเรยีนข้ามชาติเริม่เรยีนในระดบั
อนุบาลหรือประถมศึกษาปีท่ี 1 โดยเรียนรวมกับนักเรียนปกติ คือแนวทางที่มีประสิทธิผลที่สุดในการเรียนรู้ภาษาไทย อย่างไรก็ตาม 
ยังไม่มีการศึกษาหรือการประเมินเพ่ือยืนยันประสิทธิผลของแนวทางดังกล่าว ในขณะที่บางโรงเรียนลงทุนจัดตั้งห้องเรียนให้เด็กข้ามชาติ
ได้เรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ชั้นเรียนปกติ

การสอนภาษาไทยเพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กข้ามชาติก่อนเข้าสู่ชั้นเรียนปกติ จะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อคนต่อปี 
โดยรวมค่าเดินทางด้วย67 

ครูและผู้อ�านวยการโรงเรียนส่วนใหญ่เห็นว่า โรงเรียนควรมีครูที่พูดภาษาของเด็กข้ามชาติได้เพื่อลดอุปสรรคในการสื่อสารกับทั้งนักเรียน
และพ่อแม่/ผู้ปกครอง โดยต้องจ้างครูผู้ช่วยด้านภาษาและจัดการฝึกอบรมเพื่อให้ครูและครูผู้ช่วยท�างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล 
ทั้งนี้ เงินเดือนของครูอัตราจ้างหรือครูผู้ช่วยมีต้ังแต่ 3,500 บาทถึง 5,000 บาทต่อเดือนส�าหรับการท�างานแบบไม่เต็มเวลา และ 
9,000 บาทถึง 11,000 บาทต่อเดือนส�าหรับการท�างานแบบเต็มเวลา68 

โรงเรียนต่าง ๆ ใช้วิธีการที่หลากหลายในการสอนภาษาไทยแก่เด็กข้ามชาติ เช่น การจับคู่นักเรียนข้ามชาติกับนักเรียนไทย การใช้การ์ตูน
และวิดีโอสั้น ๆ ที่เป็นภาษาไทยเพ่ือดึงความสนใจ การชี้สิ่งของและกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันให้นักเรียนพูดตามเป็นภาษาไทย 
การติดค�าศัพท์เป็นภาษาต่าง ๆ ไว้บนผนัง และการมอบหมายต�าแหน่งหัวหน้าห้องให้นักเรียนข้ามชาติที่มีอายุมากกว่านักเรียนคนอื่น ๆ 
ในห้อง เป็นต้น

การศึกษาวิจัยในประเทศไทยเพื่อประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์ต่าง ๆ ในการเรียนการสอนนักเรียนข้ามชาติยังคงมีจ�ากัด อย่างไรก็ตาม 
การศึกษาที่มีเป็นจ�านวนมากในต่างประเทศแสดงให้เห็นว่านักเรียนข้ามชาติที่ได้รับการศึกษาบางส่วนเป็นภาษาแม่ของตัวเอง โดยเฉพาะ
ยิ่งในการพัฒนาทักษะด้านภาษา จะมีผลการเรียนดีกว่านักเรียนข้ามชาติที่เรียนรวมในชั้นเรียนปกติ69 นอกจากนั้น การให้ความส�าคัญ
กับภาษาแม่ของนักเรียนข้ามชาติยังแสดงให้เห็นถึงการยอมรับอัตลักษณ์ที่แตกต่างและหลากหลายด้วย

ครูที่ได้รับการฝึกอบรมและใช้สื่อการสอนภาษาไทยส�าหรับเด็กท่ีใช้ภาษาไทยเป็นภาษาท่ี 2 แสดงความคิดเห็นว่าการฝึกอบรมและ
สื่อการสอนดังกล่าวเป็นประโยชน์ในการสอนเด็กข้ามชาติ (ดูกรอบท่ี 4) ครูส่วนใหญ่เห็นคุณค่าของโอกาสที่จะได้พูดคุยทั้งต่อหน้า
หรือผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และสื่อการสอนระหว่างกัน ทั้งนี้ ครูส่วนใหญ่ต้องการให้มีการฝึกอบรมวิธีการสอน
ในชั้นเรียนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรมและระดับอายุที่หลากหลายด้วย เนื่องจากในปัจจุบัน แต่ละคนยังใช้วิธีการลองผิดลองถูกอยู่

โรงเรียนและครูมีบทบาทหลักในการปรับปรุงสุขภาพของเด็ก ความเป็นอยู่ของครอบครัว และสภาพแวดล้อมในชุมชน ครูส่วนใหญ่ที่
ให้สัมภาษณ์ระบุว่า พวกเขาต้องสร้างความตระหนักรู้ด้านสุขภาพ สุขอนามัย และการรักษาความสะอาดแก่นักเรียนและครอบครัว 
แต่ครสู่วนใหญ่ต้องเรยีนรูว่้าแนวทางใดทีใ่ช้ได้ผลด้วยการลงมอืปฏิบตั ิดงัน้ัน การจดัให้มกีารฝึกอบรมส�าหรบัครแูละการมสีือ่เพ่ือสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจึงน่าจะเป็นประโยชน์

67 ตัวเลขดังกล่าวมาจากประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กของโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม (ดูกรณีศึกษาที่ 3) และของมูลนิธิเพื่อเยาวชน
ชนบทในการจัดชั้นเรียนเตรียมความพร้อมส�าหรับเด็กข้ามชาติ (ดูบทท่ี 3.1) ค่าใช้จ่าย 5,000 บาทมาจากประมาณการค่าด�าเนินงานของศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กจ�านวน 
2,000 บาทต่อคนต่อปี บวกกับค่าเดินทาง 250 บาทต่อคนต่อปี และตัวเลข 7,000 บาทเป็นประมาณการของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
68 ช่วงเงนิเดอืนดงักล่าวมาจากประมาณการของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาเชยีงใหม ่เขต 3 ในการประชุมกลุม่เล็กซึง่จดัโดยองค์การยนูเิซฟ 
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2562
69 Kirk Person, Director of External Relations, SIL International, “UNICEF’s Migrant Education Case Study Publication –Request for Comments” 
อีเมล์ถึงองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
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4.4 การปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน

หลายโรงเรยีนทีใ่ห้สมัภาษณ์แสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัความจ�าเป็นท่ีต้องปรับปรุงการศกึษาให้สอดคล้องกบัความต้องการของนกัเรยีน 
และย�้าความส�าคัญของการพัฒนาทักษะการด�ารงชีวิตและทักษะด้านวิชาชีพต้ังแต่ระดับประถมศึกษา เพราะมีนักเรียนจ�านวนมาก
ที่เป็นเด็กโต โรงเรียนหลายแห่งพยายามท่ีจะปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะ
วิชาชีพ เช่น การพัฒนาทักษะด้านหัตถกรรม การประกอบอาหารและการท�าขนม การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ และการรักษาสุขภาพและ
การเสริมความงาม โดยหนึ่งในโรงเรียนที่ให้สัมภาษณ์ได้ด�าเนินโครงการหนึ่งโรงเรียน หนึ่งอาชีพ หนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม
การอบรมวิชาชีพในโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วประเทศ (ดูบทที่ 3.6)

ความร่วมมือกับภาคธุรกิจ องค์กรเอกชน และสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาในท้องถิ่น เป็นการเปิดประตูสู่โอกาส
ให้นักเรียน โดยอาจเป็นการเชิญวิทยากรมาแบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับอาชีพต่าง ๆ การมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกงานหรือฝึกอาชีพ นอกจากนั้น โรงเรียนบางแห่งยังท�างานร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาท้องถ่ิน โดยได้รับ
การสนับสนุนจากองค์กรเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ ในการอ�านวยความสะดวกให้นักเรียนท่ีมีสิทธิได้มีเอกสารประจ�าตัว 
ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการท�างานให้กว้างขวางขึ้น

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนท�าให้โรงเรียนกระตือรือร้นที่จะเปิดรับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภาษามากขึ้น และ
มีความสนใจเพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียน พ่อแม่ และครูที่จะเรียนภาษาของประเทศในอาเซียน ความหลากหลายทางวัฒนธรรมภายใน
โรงเรียนท�าให้เกิดความสนใจเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในโครงการพลเมืองโลกศึกษา (ดูกรอบที่ 3) ซึ่งประสบความส�าเร็จในโรงเรียนน�าร่องห้าแห่ง 
โดยโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่และทรัพยากรพร้อมกว่า จะมีการสอนภาษาของนักเรียนข้ามชาติ เช่น พม่า เขมร และเวียดนาม รวมอยู่
ในหลักสูตรด้วย นอกจากนั้น ในหลายโรงเรียนที่ให้สัมภาษณ์ ยังมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นการยอมรับภาษา เชื้อชาติ และอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมของนักเรียนข้ามชาติ เช่น การถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประเพณี ภาษา และงานหัตถกรรมของเชื้อชาติต่าง ๆ โดยนักเรียน
ข้ามชาติ การริเริ่มให้มีหนึ่งวันในแต่ละสัปดาห์ที่นักเรียนสามารถแต่งชุดประจ�าชาติมาโรงเรียนได้ และการส่งเสริมให้มีการแบ่งปันข้อมูล
เกี่ยวกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในวิชาสังคมศึกษา เป็นต้น

© UNICEF Thailand/2019/Keenapan
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4.5 การมีส่วนร่วมของชุมชนและพ่อแม่/ผู้ปกครองของนักเรียนข้ามชาติ

การปฏสิมัพนัธ์กบัพ่อแม่/ผูป้กครองของนกัเรียนและชมุชนเป็นความท้าทายแต่มีความส�าคญัอย่างยิง่ต่อการลดอตัราการออกจากโรงเรยีน
กลางคันและการขาดเรียน ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนต้องจัดให้มีการประชุมระหว่างครูกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง และ
การไปเยี่ยมนักเรียนตามบ้านจ�านวนสองครั้งต่อปี เพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้ใจกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง และเพื่อท�าความเข้าใจสภาพ
แวดล้อมทีบ้่านของนกัเรยีน บางโรงเรยีนไปเยีย่มนกัเรยีนตามบ้านมากกว่าสองครัง้ต่อปี โดยเฉพาะอย่างยิง่ ถ้าครอบครัวของนกัเรยีนอาศยั
อยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล และครอบครวัไม่สะดวกทีจ่ะเดนิทางมาโรงเรยีน ทัง้น้ี โรงเรยีนส่วนใหญ่จะจดัการประชุมระหว่างครกัูบพ่อแม่/ผูป้กครอง
ในวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันที่พ่อแม่/ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่ต้องไปท�างาน โดยโรงเรียนมักจะให้นักเรียนที่พูดได้สองภาษาช่วยเป็นล่ามในการ
ประชุมและการไปเยี่ยมตามบ้านดังกล่าว70 

ในการประชุมครูผู้ปกครองและการไปเยี่ยมนักเรียนตามบ้าน การสนทนาจะไม่ครอบคลุมเฉพาะผลการเรียนของนักเรียนเท่านั้น 
แต่ครจูะพดูถงึความส�าคญัของการศกึษาและการเรยีนให้จบชัน้มัธยมศกึษา รวมทัง้เรือ่งของสขุอนามัยและความสะอาดด้วย ทัง้นี ้โดยทัว่ไป 
ทั้งพ่อแม่/ผู้ปกครองและครูต่างเห็นว่า การประชุมครูผู้ปกครองและการไปเยี่ยมนักเรียนตามบ้านเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ครูใช้ไลน์ ซึ่งเป็นแอพพลิเคชันส�าหรับการสนทนา ในการสื่อสารอย่างสม�่าเสมอกับพ่อแม่ของนักเรียน

70 เดก็ข้ามชาตทิีรู่ภ้าษาไทยมบีทบาทส�าคัญในการช่วยให้ครอบครวัด�ารงชวีติในสังคมไทยได้อย่างราบรืน่ ด้วยการช่วยแปลและสือ่สารในชวีติประจ�าวนั เช่น การจ่ายค่าไฟฟ้า 
น�้าประปา การไปพบแพทย์ที่คลินิกและโรงพยาบาล เป็นต้น นอกจากนั้น นักเรียนข้ามชาติยังมีบทบาทในการช่วยครูสื่อสารกับพ่อแม่และผู้ปกครองด้วย
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ด้วยการเป็นสังคมผู้สูงอายุ การมีอัตราการว่างงานต�่า และการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยจึงมีแนวโน้มต้องพึ่งพิง
แรงงานข้ามชาติต่อไปในอนาคต ทั้งในบริบทของการพัฒนาประเทศและการรวมตัวเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
ในบริบทของการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภายใต้นโยบายประเทศไทย 4.0 โดยการศึกษามีบทบาทส�าคัญในการพัฒนาก�าลังคนให้มีทักษะ
แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งรวมถึงทักษะการด�ารงชีวิตและการท�างานร่วมกันในสังคมที่หลากหลาย

โรงเรียนมีบทบาทส�าคัญไม่เพียงแค่การเป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับเด็กข้ามชาติ เช่น การมีเอกสารประจ�าตัว 
แรงงาน และสุขภาพ แต่ยังเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยและความสะอาด และ
การให้บริการด้านสุขภาพ เช่น การฉีดวัคซีนและการตรวจสุขภาพฟัน เป็นต้น

ดังนั้น โรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้านการศึกษาจึงต้องท�างานร่วมกันในการส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานและองค์กรอื่น ๆ  
ในประเด็นสุขภาพ แรงงาน และความมั่นคง เพื่อส่งเสริมความเป็นอยู่และโอกาสในอนาคตส�าหรับเด็กข้ามชาติ ข้อเสนอแนะส�าหรับ
หน่วยงานในระดับต่าง ๆ ตามที่ปรากฏด้านล่าง เป็นข้อเสนอแนะซึ่งอยู่บนพื้นฐานของผลการศึกษาในรายงานฉบับนี้

5.1 ข้อเสนอแนะส�าหรับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานในระดับชาติ

• • ร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในประเทศต้นทางของแรงงานข้ามชาติในการแลกเปลี่ยนข้อมูล การแบ่งปันสื่อการสอนและ
ทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนเด็กข้ามชาติ และการสร้างหลักประกันให้เด็กข้ามชาติเปลี่ยนจากระบบการศึกษาหนึ่ง
ไปสู่อีกระบบการศึกษาหนึ่งได้อย่างมีประสิทธิผล

• ปรับปรุงคู่มือและแนวปฏิบัติส�าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซ่ึงจัดท�าโดย
กระทรวงศึกษาธิการ ให้อ่านง่ายและใช้งานสะดวกขึ้น จัดท�าคู่มือแนะน�าแนวทางการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษ 
(ทุนเสมอภาค) จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเพื่อส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติได้เข้าเรียนในโรงเรียน ลดอัตราการออก
กลางคัน และเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ และเผยแพร่ให้โรงเรียนทั่วประเทศใช้ประโยชน์ 
และจัดการสัมมนาหรือหลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องส�าหรับหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่นและโรงเรียนในการ
ใช้งานคูม่อืและแนวปฏิบัตสิ�าหรับการจัดการศกึษาแก่บคุคลทีไ่ม่มหีลกัฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไม่มสีญัชาติไทยและการขอรบัและ
บริหารเงินจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

• จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรเพื่อเพิ่มปริมาณและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมครูและผู้อ�านวยการโรงเรียนในการ
ให้การสนบัสนนุแก่เดก็ข้ามชาต ิเพือ่พฒันาทกัษะทีจ่�าเป็นต่อการสอนในห้องเรยีนทีป่ระกอบด้วยเชือ้ชาตแิละระดบัอายทุีห่ลากหลาย 
การสอนภาษาไทยส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 รวมทั้งการสอนทักษะการด�ารงชีวิตและการเป็นพลเมืองโลก นอกจาก
นั้น ควรมีหลักสูตรฝึกอบรมครูระดับอนุบาลและประถมศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดอาหาร บริบาลน�้า และสร้างสุขภาวะที่ดีใน
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งจัดท�าโดยกระทรวงสาธารณสุข โดยการสนับสนุนจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยรวมหลักสูตร
ดังกล่าวไว้ในหลักสูตรการฝึกอบรมครูทั้งก่อนที่จะได้รับการบรรจุและภายหลังได้รับการบรรจุ และในโครงการคูปองพัฒนาครู

• จัดให้มรีะบบทีย่ดืหยุน่ในการสรรหาครทูีพ่ดูภาษาของนกัเรยีนข้ามชาติได้ และควรมกีารฝึกอบรมครแูละครผููช่้วยด้านภาษาในการ
ท�างานร่วมกันเพื่อให้นักเรียนข้ามชาติรู้ภาษาไทย

5
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• จดัท�าชดุสือ่ข้อมูลที่เป็นมาตรฐานเพือ่ใหค้วามรูเ้กีย่วกับสิทธิด้านการศึกษาส�าหรับเดก็ข้ามชาต ิก�าหนดเวลาการรบัสมัครเขา้เรียน
ในโรงเรียนรัฐบาล และขั้นตอนการย้ายโรงเรียนหากพ่อแม่/ผู้ปกครองต้องย้ายถิ่นที่อยู่ และเผยแพร่ผ่านโรงเรียนรัฐบาลและ
องค์กรเอกชนต่าง ๆ โดยจัดท�าในรูปแบบและภาษาที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นสิ่งพิมพ์ และสื่อโสตทัศน์ 

• ศกึษาศกัยภาพของการศกึษานอกระบบโรงเรยีนในประเทศไทยในการเป็นทางเลอืกด้านการศกึษาส�าหรบัเด็กข้ามชาต ิโดยเฉพาะ
อย่างยิง่กลุม่วยัรุน่ รวมทัง้พฒันาระบบและกระบวนการทีชั่ดเจนในการส่งต่อนักเรยีนไปยังศนูย์การศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั (กศน.) ในระยะยาว ส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐานอาจพจิารณาทบทวนหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ขั้นพื้นฐานให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านการศึกษาของประเทศไทยและความต้องการของสังคมพหุวัฒนธรรมในโลกปัจจุบัน

• รัฐบาลไทยอาจพิจารณาเปิดโอกาสให้นักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลได้ท�างานในสาขาอาชีพ
ที่ใช้ทักษะสูง จากมุมมองด้านเศรษฐศาสตร์ นักเรียนเหล่านี้สามารถท�าประโยชน์กลับคืนให้ระบบเศรษฐกิจไทยด้วยการจ่ายภาษี 
หลังจากที่รัฐบาลได้ลงทุนในการอุดหนุนการจัดการศึกษาแก่พวกเขา

5.2 ข้อเสนอแนะส�าหรับหน่วยงานด้านการศึกษาในระดับท้องถิ่น

• พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ ซึ่งรวมถึงการส�ารวจหาและ
การเข้าถึงเด็กท่ีไม่ได้เรียนในโรงเรียน การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับ
ความส�าคัญของการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ และการสนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนที่ต้องจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะ
แก่เด็กข้ามชาติ โดยใช้แนวปฏิบัติท่ีดีของศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าวในอ�าเภอแม่สอด ส�านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร และอีกหลายองค์กรเอกชน 

• พัฒนาระบบและแนวทางส�าหรับโรงเรียน รวมทั้งหน่วยงานด้านการศึกษาและสาธารณสุข ในการท�างานร่วมกับนายจ้างเพ่ือให้
แรงงานข้ามชาติและครอบครัว ซึ่งอาศัยอยู่ในที่พักที่นายจ้างจัดให้ เช่น ไร่เกษตรกรรม และบ้านพักคนงานในโครงการก่อสร้าง 
มคีวามปลอดภยัและถกูสุขอนามยั ปราศจากอันตรายจากสารเคมแีละอปุกรณ์ท่ีอาจเป็นอนัตราย แนวทางดังกล่าวควรจะครอบคลมุ
กระบวนการในการระบุสารเคมีที่เป็นอันตราย และสัญญาณของการปนเปื้อนของสารเคมีที่เป็นอันตรายที่รุนแรงและเรื้อรัง

• ในการประชุมกับผู้อ�านวยการโรงเรียนต่าง ๆ ให้บรรจุประเด็นเกี่ยวกับเด็กข้ามชาติและเด็กไร้สัญชาติในวาระการประชุม 
เพื่อเปิดโอกาสให้มีการหารือแนวทางแก้ไขปัญหา และการจัดการความท้าทายเกี่ยวกับการรับสมัครเข้าเรียน การเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการงบประมาณ เงินอุดหนุน และกองทุนต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนนักเรียนข้ามชาติและนักเรียนไร้สัญชาติ
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5.3 ข้อเสนอแนะส�าหรับโรงเรียน

• ท�างานร่วมกับองค์กรเอกชนและผู้ประกอบการในพื้นท่ีในลักษณะหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มอัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนของเด็กข้ามชาติ 
การสนับสนุนการจัดการศึกษาต่อเน่ืองแก่เด็กข้ามชาติ การลดอัตราการออกกลางคัน การส่งเสริมความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งข้ึน
ระหว่างหน่วยงานด้านการศึกษากับด้านสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย สุขอนามัย และความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และ
การเสริมสร้างความตระหนักรู้ของนายจ้างและพ่อแม่/ผู้ปกครองเกี่ยวกับสิทธิด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาลของ
แรงงานข้ามชาติและครอบครัว

• เข้าร่วมการประชุมสัมมนาซึ่งมีครูจากโรงเรียนต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีและบทเรียนที่ได้รับ รวมทั้งสื่อการสอน
ซึ่งได้รับการพัฒนาส�าหรับใช้ในห้องเรียนที่ประกอบด้วยวัฒนธรรม ภาษา และระดับอายุที่หลากหลาย เช่น สื่อการสอนภาษาไทย
ส�าหรับเด็กที่ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่ 2 ทักษะการด�ารงชีวิต และการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก 

• สื่อสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครองของนักเรียนข้ามชาติอย่างสม�่าเสมอ (ไม่ใช่เพียงแค่ในการประชุมระหว่างครูกับผู้ปกครองและ
การเยี่ยมนักเรียนตามบ้าน) เพื่อย�้าความส�าคัญของการศึกษาและป้องกันการออกกลางคัน และท�างานในเชิงรุกในการหาแนวทาง
ท่ีเหมาะสมในการสื่อสารกับพ่อแม่/ผู้ปกครอง โดยอาศัยนักเรียนที่พูดทั้งภาษาไทยและภาษาของนักเรียนข้ามชาติได้ และ
การให้ชุมชนโดยรอบมีส่วนช่วยเหลือ ทั้งผู้ประกอบการและองค์กรเอกชน 
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ภาคผนวก 1: ระเบียบวิธีวิจัย
รายงานฉบับนี้ถูกจัดท�าขึ้นบนพื้นฐานของข้อมูลที่รวบรวมได้จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรภาคประชาสังคม
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น รวมทั้งผู้อ�านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และพ่อแม่/ผู้ปกครอง ในโรงเรียนรัฐบาล 16 แห่งในกรุงเทพฯ 
และจงัหวดัต่าง ๆ  อกีห้าจงัหวดั ได้แก่ เชยีงใหม่ ระนอง สมุทรสาคร ตาก และตราด (ดรูายช่ือผูใ้ห้สมัภาษณ์หลกัในภาคผนวก 2) นอกจากนัน้ 
รายงานฉบับนี้ยังอาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลอื่น ได้แก่ สิ่งพิมพ์ รายงาน บทความทางวิชาการ และข่าว

โรงเรียนทั้ง 16 แห่งข้างต้นเป็นโรงเรียนที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย องค์การช่วยเหลือ
เด็กประจ�าประเทศไทย และ/หรือหน่วยงานรัฐบาลในระดับท้องถิ่น เสนอแนะว่าเป็นโรงเรียนที่มีนักเรียนข้ามชาติในสัดส่วนค่อนข้างสูง 
และประสบความส�าเรจ็ในการรบัเดก็กลุม่ดงักล่าวเข้าเรยีน โดยโรงเรยีนสองแห่งทีต่ัง้อยู่ในกรงุเทพฯ เป็นโรงเรยีนในสงักดักรงุเทพมหานคร 
และอีก 14 แห่งเป็นโรงเรียนในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การส�ารวจและการสัมภาษณ์บุคคลในโรงเรียนทั้ง 16 แห่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 13 กุมภาพันธ์ 2562 การสัมภาษณ์มีลักษณะ
กึ่งทางการ โดยมีการส่งชุดค�าถามให้ผู้ให้สัมภาษณ์ล่วงหน้า เพื่อให้การสัมภาษณ์ครอบคลุมประเด็นต่าง ๆ อย่างครบถ้วน อย่างไรก็ตาม 
ในระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้จัดท�ารายงานได้เปิดโอกาสให้การสนทนาครอบคลุมประเด็นอื่น ๆ ที่ผู้ให้สัมภาษณ์เชื่อว่ามีความส�าคัญด้วย 
โดยทัว่ไป การสมัภาษณ์มีเป้าหมายเพือ่รวบรวมและท�าความเข้าใจประสบการณ์และมมุมองของผูใ้ห้สมัภาษณ์เกีย่วกบัการเข้าถงึการศกึษา
และการท�าให้เดก็ข้ามชาตไิม่ออกจากโรงเรยีนกลางคัน ปัญหาและอปุสรรคต่าง ๆ  ภาระค่าใช้จ่าย วธิกีารจดัการความท้าทายทีผ่่านมา และ
ข้อเสนอแนะในการจัดการความท้าทายในอนาคต

ข้อมูลที่ได้จากสัมภาษณ์ถูกน�ามาเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นมิติต่าง ๆ ที่แตกต่างกัน รวมทั้งเพื่อตรวจสอบยืนยันกับแหล่งข้อมูลอื่น ๆ ได้แก่ 
ผลการศึกษาที่ผ่านมา ข้อมูลของทางการ และรายงานข่าวที่เกี่ยวข้อง

ก่อนการไปส�ารวจและสัมภาษณ์บุคคลในโรงเรียนแต่ละแห่ง ผู้จัดท�ารายงานได้ขออนุญาตสัมภาษณ์นักเรียนพร้อมท้ังพ่อแม่/ผู้ปกครอง 
(ทั้งนักเรียนไทยและนักเรียนข้ามชาติ) บันทึกภาพโรงเรียน และบันทึกเสียงการสัมภาษณ์ นอกจากนั้น ผู้จัดท�ารายงานได้ใช้เวลาในการ
สังเกตกิจกรรมและการปฏิสัมพันธ์ภายในโรงเรียนแต่ละแห่ง ทั้งในระหว่างการเรียน ระหว่างพัก และระหว่างอาหารกลางวัน รวมทั้ง
ช่วงเวลาก่อนเริ่มเรียนในตอนเช้า และ/หรือก่อนเลิกเรียนในตอนเย็น
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ภาคผนวก 2: รายช่ือผู้ให้สัมภาษณ์หลัก
คุณณัฐฐะวีวรรณ ปานวิลัย ส�านักนโยบายและแผน ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คุณกิติพงศ์ ทองพวา และคุณเสาวนีย์ ปิ่นชุมพลแสง ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร

คุณลัดดาวัลย์ หลักแก้ว ผู้จัดการโครงการ มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

คุณแสงดาว ครู มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

คุณกัลยา มาลัย รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร

คุณรตนภูมิ โนสุ ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 

คุณอดุลย์ ดวงดีทวีรัตน์ ผู้ประสานงาน กลุ่มเพื่อเด็ก

คุณแสงดาว วงปา กลุ่มเพื่อเด็ก

คุณปาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ศิษย์เก่าศูนย์การเรียนรู้บ้านเด่นเวียงไชย (ปัจจุบันคือ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย)

คุณเลา แม่บ้าน ศิษย์เก่าศูนย์การเรียนรู้บ้านเด่นเวียงไชย (ปัจจุบันคือ โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย)

คุณประวัตร์ พันธ์กอง รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2

คุณพงศกรณ์ ทองค�า ผูอ้�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจดัการศกึษา ศนูย์ประสานงานการจดัการศกึษาเดก็ต่างด้าว ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

คุณวัชร อินทรสมบัติ เจ้าหน้าที่โครงการ REACT องค์การช่วยเหลือเด็กประจ�าประเทศไทย

คุณอัมพล หันทยุง ผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

คุณวิชชา ครุปิติ รองผู้อ�านวยการส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด

คุณเสน่ห์ บุญชู ศึกษานิเทศก์ ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด 

ผู้อ�านวยการโรงเรียน ครู นักเรียน และพ่อแม่/ผู้ปกครอง ของโรงเรียนต่อไปนี้

• โรงเรียนคลองทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ
• โรงเรียนศาลเจ้า (ห้าวนุกูลวิทยา) เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
• โรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร
• โรงเรียนวัดศิริมงคล จังหวัดสมุทรสาคร 
• โรงเรียนบ้านป่าบง อ�าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
• โรงเรียนชุมชนบ้านแม่สูนหลวง สาขาบ้านเด่นเวียงไชย อ�าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
• โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย และโรงเรียนศูนย์การเรียนวัดป่าเป้า (ห้องเรียนเคลื่อนที่) อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
• โรงเรียนบ้านท่าอาจ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
• โรงเรียนไทยราษฎร์คีรี อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
• โรงเรียนบ้านห้วยม่วง อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก
• โรงเรียนระนองพัฒนามิตรภาพที่ 60 จังหวัดระนอง
• โรงเรียนบ้านปากน�้า จังหวัดระนอง
• โรงเรียนบ้านหาดเล็ก อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
• โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
• โรงเรียนบ้านคลองจาก อ�าเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด
• โรงเรียนบ้านคลองประทุน อ�าเภอเมือง จังหวัดตราด 
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