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รายงานบทสรุปงานวิจัยฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลจากงานวิจัยที่ด�าเนินการ 
โดยศูนย์วิจัยการย้ายถิ่นแห่งเอเชีย สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั รายงานการวจัิยนัน้จดัท�าขึน้โดยการสนบัสนนุงบประมาณ
จากสหภาพยุโรป เนื้อหาในฉบับเป็นความรับผิดชอบของคณะวิจัย 
แต่เพียงผู้เดียวและไม่จ�าเป็นต้องสะท้อนความคิดเห็นของสหภาพยุโรป 
การน�าเสนอสถิติและข้อมูลในรายงาน ความคิดเห็นต่าง ๆ ในรายงาน
ไม่ได้สะท้อนจุดยืนของยูนิเซฟ ยูนิเซฟยึดม่ันในการเผยแพร่ข้อมูล 
สูส่าธารณะ ผูส้นใจโปรดสอบถาม หากต้องการจดัพมิพ์ซ�า้ ดดัแปลง หรอื
แปลรายงานฉบับนี้และรายงานฉบับอื่นของยูนิเซฟเป็นภาษาต่าง ๆ
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บทน�ำ 
การศกึษาคอืก้าวส�าคญัในการส่งเสรมิและเตรยีมความพร้อมให้กับเด็กข้ามชาติเพือ่เข้าสูต่ลาดแรงงานและสังคม 

การศกึษาเป็นเคร่ืองมอืให้เดก็ข้ามชาตอิยูร่่วมในสงัคมใหม่ทีเ่พิง่พบเจอ คงไว้ซึง่ความเชือ่มโยงกบัประเทศต้นทาง 
และพัฒนาทักษะส�าหรับการจ้างงานในอนาคต การอพยพข้ามชาติเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วโลก สิทธิในการเข้าถึง

การศึกษาของเด็กข้ามชาติจึงได้รับการยอมรับมากขึ้นและมีความส�าคัญในกรอบความร่วมมือระดับนานาชาติและ
นโยบายของประเทศไทย

ค�ามั่นสัญญาของประเทศไทยในการจัดการศึกษาให้แก่เด็กข้ามชาติมีสูงกว่าที่ใดในโลก ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานข้ามชาติ
เกือบห้าล้านคนและวางมาตรการชัดเจนเพ่ือให้มั่นใจว่าเด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาได้ทัดเทียมกับเด็กที่มีสัญชาติไทย 

รัฐบาลไทยตอบรับนโยบายระดับนานาชาติเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All – EFA) และมีมติคณะรัฐมนตรีในปี 2548 ซึ่งระบุว่า
เด็กทุกคนมีสิทธิเรียนหนังสือ 15 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายหรือสัญชาติใด* ซึ่งนับรวมสิทธิในการเรียนหนังสือระดับ
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 

ประเทศไทยจะได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะส�าคัญจากการย้ายถ่ินและการศึกษาของเด็กข้ามชาติ การศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ช่วยเพิม่ทกัษะของประชากรวยัแรงงาน ยกระดบัของครอบครวัแรงงานข้ามชาตใิห้หลุดพ้นจากความยากจนโดยการปรบัปรงุผลลพัธ์ของความเป็นอยู่ 
ระหว่างคนต่างรุ่น ตลอดจนการขยายทุนมนุษย์และผลผลิตในระดับชาติ (UNESCO, 2015). ประเทศไทยก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็ว 
ภาคอตุสาหกรรมต้องการก�าลงัคนจากแรงงานข้ามชาตอิย่างต่อเนือ่งเพือ่เตมิเตม็ต�าแหน่งงานในอตุสาหกรรมแรงงานเข้มข้นทีข่าดแคลนแรงงานชาวไทย 
และเอื้อให้ประชากรจ�านวนมากขึ้นได้รับการว่าจ้างในต�าแหน่งงานที่มีมูลค่าสูง (Sato and Dempster, 2022). 

นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองที่เกิดขึ้นจากความส�าเร็จในการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน แม้ว่าจะระบุเป็นตัวเลข
ได้ยาก (UNESCO, 2015) หญิงและชายที่มีการศึกษามีแนวโน้มที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องภาวะเจริญพันธุ์และก�าหนดขนาดของครอบครัว 
ซ่ึงส่งผลต่อการจัดการด้านประชากร (Pradhan, 2015) การมีส่วนร่วมของแรงงานข้ามชาติในชุมชนมีผลลัพธ์เชิงบวกต่อความสัมพันธ์ในชุมชน 
น�าไปสู่การเคารพในความแตกต่างและการมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการแบ่งแยกเรื่องเชื้อชาติ และการหวาดกลัวคนต่างชาติ (IOM Thailand, 2021) 
การตอบแทนสังคมโดยการพัฒนาตนเองให้มีทักษะใหม่ ๆ และการเข้ารับการศึกษามีส่วนสร้างความยืดหยุ่นในชุมชนแรงงานข้ามชาติต่อวิกฤต
สภาพภูมิอากาศ การลงทุนด้านธุรกิจอย่างสร้างสรรค์และการด�าเนินโครงการที่อาศัยชุมชนเป็นฐานจะน�าไปสู่ความสามารถในการรับมือ 
กับการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาสในอนาคต (IOM Thailand, 2021) เดก็และเยาวชนข้ามชาตเิป็นองค์ประกอบส�าคัญในครอบครัวแรงงานข้ามชาต ิ
ที่ขยันขันแข็งและเป็นหนทางไปสู่แรงงานที่มีความรู้อ่านออกเขียนได้รุ่นถัดไป ซึ่งเป็นฟันเฟืองส�าคัญในการขับเคลื่อนผลผลิตทางเศรษฐกิจและสังคม 
ผลประโยชน์ที่นานาชาติจะได้รับจากเด็กและเยาวชนข้ามชาติ มีมูลค่าสูงเกินกว่าการลงทุนค่าใช้จ่ายต้นทาง การลงทุนทางการศึกษาส�าหรับ
เด็กทุกคนรวมทั้งเด็กข้ามชาติและเยาวชนข้ามชาติจะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่ามหาศาลต่อประเทศไทยและนานาชาติ 

แม้ว่าประเทศไทยจะพยายามปรบัปรงุการเข้าถงึการศึกษาของเดก็ข้ามชาตอิย่างต่อเนือ่งแต่เดก็ข้ามชาตยิงัคงเป็นกลุม่ทีสุ่ม่เสีย่งต่อการหลดุจากระบบ
การศึกษาในโรงเรียนสูงที่สุด มีการคาดประมาณว่าเด็กข้ามชาติในประเทศไทยมีจ�านวน 300,000 ถึง 400,000 คน ในปี 2564 เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย
จ�านวนประมาณ 170,928 คนข้ึนทะเบียนเรียนกับโรงเรียนในสังกัดของส�านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน* (สพฐ.) แม้จะยังประสบปัญหา
การขาดการจดัเกบ็ข้อมลูจ�านวนเดก็ข้ามชาตแิละสถานะการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ยนิูเซฟและหน่วยงานต่าง ๆ  ประมาณการว่ามเีด็กจ�านวนมากกว่า 
200,000 คนที่เข้าไม่ถึงการศึกษาในรูปแบบใด ๆ (UNICEF, 2019; United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, 
2019) ทั้งนี้ จ�านวนที่แท้จริงอาจจะสูงกว่านั้นเสียด้วยซ�้า 

 

* เด็กข้ามชาติในประเทศไทยส่วนใหญ่มาจากประเทศเพื่อนบ้านสี่ประเทศ คือ เมียนมาร์ กัมพูชา สปป. ลาว เวียดนาม และเด็กที่ไม่ปรากฏสัญชาติ  เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยยังหมายรวมถึง
ลูกหลานของชาวต่างชาติที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมสูง 
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จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 
และกรอบแนวคิด 

งานวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมข้อมูลและระบุปัจจัยที่มีผลต่อประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กข้ามชาต ิ
ในประเทศไทย โดยเฉพาะประสบการณ์ทีเ่กีย่วข้องกบัระบบการศกึษาไทย ศนูย์วจิยัการย้ายถิน่แห่งเอเชยี จฬุาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยเป็นผู้ด�าเนินการด้วยวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (mixed-method research) เพื่อตอบค�าถามส�าคัญดังนี้ 

• เหตใุดเดก็ข้ามชาตจิ�านวนมากในประเทศไทยจงึไม่ลงทะเบยีนเรยีนในโรงเรยีน แม้ว่ารัฐบาลไทยจะรบัประกนัว่า
เด็กทุกคนมีสิทธิเรียนฟรี 15 ปี

• ปัจจยัใดมอิีทธิพลต่อครอบครัวผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติในการตดัสินใจส่งบุตรหลานไปโรงเรยีนหรอืสถานศกึษาอืน่

• เหตุใดเด็กข้ามชาติบางคนจึงหยุดเรียนกลางคันในขณะที่เด็กคนอื่นยังคงเรียนต่อ

• เมื่อเด็กข้ามชาติได้รับการศึกษาแล้ว มีผลกระทบอย่างไรต่อตนเองและความเป็นอยู่ของครอบครัว

ระหว่างเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน 2564 คณะผู้วิจัยลงภาคสนามส�ารวจครัวเรือนแรงงานข้ามชาติจ�านวน  
654 ครอบครัว จากประเทศเมียนมาร์ 441 คน ส.ป.ก.ลาว 109 คน กัมพูชา 102 คนและเวียดนาม 2 คน ครอบคลุม
พืน้ทีท่างภมูศิาสตร์แปดจงัหวดัในประเทศไทยทัว่ทกุภมูภิาค จ�านวนครวัเรือนทีส่�ารวจสะท้อนสัดส่วนประเทศต้นทาง
ของแรงงานข้ามชาติซึ่งเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ในประเทศไทยมาจากประเทศเมียนมาร์มากกว่าจากประเทศอื่น 

ภาพที่ 1: จ�านวนครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่ตอบแบบส�ารวจ 

 

คณะวิจัยด�าเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่มทั้งหมด 125 ครั้งกับแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ปกครองเด็ก 
(อายุ 3–18 ปี) รวมทั้งแรงงานข้ามชาติวัยหนุ่มสาว (อายุ 15-24 ปี) เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ครูอาจารย์และ
ผู้อ�านวยการโรงเรียน ครูผู้สอนของศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ และองค์กรพัฒนาเอกชน
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MIGRANT PARENTS PERCEIVED BENEFITS OF EDUCATION

ครอบครัว
แรงงานข้ามชาติ

เด็กข้ามชาติ อายุ 3-18 ปี

การสัมภาษณ์เชิงลึก
กับผู้ปกครองและเยาวชน654 91

4

Education is 
good for child 
development

Improved Thai 
language 

skills

Children will 
find better jobs 

in the future

ก

ครอบครัว

ครั�ง

การสนทนากลุ่ม
กับผู้ปกครองและเยาวชน

การสัมภาษณ์ครู ผู้อํานวยการโรงเรียน
ศูนย์การเรียนรู้สําหรับเด็กข้ามชาติ

องค์กรพัฒนาเอกชน และข้าราชการ
ครั�ง 30 ครั�ง

ภาพที่ 2: การสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม

 

งานวิจัยน้ีขยายผลจากงานวิจัยเกี่ยวกับเด็กข้ามชาติในประเทศไทยท่ีผ่านมา โดยเน้นไปที่ปัจจัยความท้าทายและอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา 
รวมถึงการที่ครอบครัวข้ามชาติมีรายได้น้อย หวาดกลัวการถูกจับ ขาดทักษะภาษา มีอัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันที่สูง และย้ายที่อยู่บ่อยครั้ง 
(UNICEF, 2019; United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, 2019). ผลการวิจัยนี้สนับสนุนข้อมูลจากการศึกษา
ก่อนหน้าและบ่งช้ีความคิดเห็นและอุปสงค์ของผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงการศึกษาและการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน 
โดยเฉพาะในบริบทของนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน และผลกระทบที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากการระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) บทสรุปงานวิจัย
ฉบับนี้ระบุลักษณะส�าคัญของการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทยในปัจจุบันและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติได้รับ
การศึกษาตามเจตนารมย์ของนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน
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ผลกำรวิจัย 

1. เดก็ขา้มชาตไิดรั้บการศกึษาจากสถานศกึษาประเภทใดบา้ง
มติคณะรัฐมนตรีปี 2548 ระบุสิทธิส�าหรับเด็กทุกคนที่จะได้รับการศึกษาจนส�าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและ
รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมายใด กระทรวงศึกษา
ได้จัดท�าคู่มือและแนวปฏิบัติส�าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์หรือสัญชาติไทย 
ท�าให้นักเรียนได้เข้าเรียนโดยไม่ต้องมีเอกสารยืนยันตัวตน สถานศึกษาแต่ละกลุ่มน�านโยบายเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติ
ที่แตกต่างกันในระดับจังหวัดหรือระดับส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ผู้ปกครองมีทางเลือกในการส่งบุตรหลาน
เด็กข้ามชาติเข้าเรียนในประเทศไทยในสถานศึกษา 5 กลุ่ม ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์เด็กอ่อน (เนิร์สเซอรี่) และอนุบาล: ศูนย์เด็กอ่อนดูแลเด็กอายุ 1 – 3 ปี และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดูแลเด็กอายุ 4 – 6 ปี ศูนย์เหล่านี้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิน่หรอืในภาคเอกชน โรงเรยีนอนุบาลมโีครงสร้างกจิกรรมการเรยีนรูท้ีช่ดัเจนและเหมาะสมส�าหรบั
เด็กอายุ 3–5 ปี อย่างไรก็ดี การศึกษาระดับอนุบาลไม่ได้เป็นข้อบังคับในการเข้าเรียนระดับประถมศึกษา**

2. โรงเรยีนของรฐั: โรงเรยีนของรฐัเปิดรบันกัเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษา รวมถงึระดบัอาชีวศึกษา 
โดยมากอยู่ภายใต้สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ

3. โรงเรียนเอกชน: โรงเรียนของรฐัเปิดรบันกัเรยีนตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา มธัยมศึกษา รวมถงึระดบัอาชวีศกึษา

4. การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.): ศูนย์ กศน. จัดการศึกษาส�าหรับผู้คนทุกวัย
ทีไ่ม่สามารถลงทะเบยีนเข้าเรียนในระบบการศกึษาปรกติได้ โดยทัว่ไปหลักสตูร กศน. ของไทยเหมาะส�าหรบั
วัยหนุม่สาวและวัยท�างานทีส่ามารถอ่านและเขยีนภาษาไทยได้แล้ว กศน.ได้พฒันาออกแบบหลกัสูตรพเิศษ
ส�าหรับเด็กข้ามชาติ นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรการศึกษานอกระบบของเมียนมาร์อีกด้วย 

5. ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ (Migrant Learning Centres - MLCs): ชุมชนแรงงานข้ามชาติ
โดยเฉพาะชุมชนชาวเมียนมาร์มีการรวมกลุ่มกันเพื่อจัดการศึกษาให้เด็กในชุมชน บางศูนย์ได้รับการก่อตั้ง
และด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนของไทย บางแห่งรับนักเรียนจากประเทศต้นทางท่ีหลากหลาย 
บางแห่งรับเฉพาะนักเรียนจากประเทศใดประเทศหนึ่ง เช่น เมียนมาร์ หรือกัมพูชา ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ
เด็กข้ามชาติ เหล่านี้มีแนวทางและหลักสูตรการจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกันหลายกลุ่ม ได้แก่ 1) 
สอนตามหลักสูตรของประเทศเมียนมาร์ โดยใช้ภาษาเมียนมาร์และภาษาอังกฤษ 2) ผสมผสานระหว่าง
หลักสูตรเมียนมาร์และไทย 3) สอนเตรียมความพร้อมให้เด็กเข้าสู่การศึกษาในระบบ(ของไทย) และ 
4) สอนเพียงวิชาเดียวและฝึกอบรมทักษะ จังหวัดตากและสมุทรสาครซึ่งมีแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมาร์
จ�านวนมากมีศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติอยู่จ�านวนหนึ่ง ในขณะที่บางจังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติ
ไม่มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 

** โรงเรยีนของรัฐและโรงเรียนเอกชนบางแห่งจดัการศกึษาตัง้แต่ระดบัชัน้อนบุาลถงึประถมศกึษา เนือ่งจากผลการวจิยันีมุ้ง่เน้นทีร่ะดบัประถมศึกษา 
ดังนั้นจึงจัดกลุ่มระดับอนุบาลไว้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เด็กอ่อน (เนิร์สเซอรี่) เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์ข้อมูล
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เด็กข้ามชาติอายุระหว่าง 3 – 18 ปี ส่วนใหญ่ได้รับการศึกษา ส่วนมากเรียนหนังสือในโรงเรียนรัฐของไทย (ร้อยละ 44) ตามมาด้วยเรียนในศูนย์
การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ (ร้อยละ 27) ศูนย์พัฒนาเด็กและ(รวมทั้งศูนย์เด็กอ่อน) (ร้อยละ 3) โรงเรียนเอกชนของไทย (ร้อยละ 3) และการศึกษา
นอกระบบ (ร้อยละ 1) เด็กชาวเมียนมาร์ซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีสุดของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยมีสัดส่วนการเข้าเรียนในสถานศึกษาแต่ละประเภท
สอดคล้องกับข้อมูลข้างต้น ในขณะเดียวกัน ร้อยละ 14 ของเด็กข้ามชาติไม่ได้เรียนหนังสือเนื่องจากอายุยังน้อยกว่าวัยที่ต้องเข้าเรียน (3 ปี) และ
ร้อยละ 4 หยุดเรียนหนังสือแล้ว

ภาพที่ 3: สัดส่วนของเด็กข้ามชาติที่เข้าเรียนในสถานศึกษาต่าง ๆ ในประเทศไทย 

2. เหตุผลใดกระทบต่อการตัดสินใจ 
เลือกสถานศึกษาของผู้ปกครองเด็กข้ามชาติ 

ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ  
ด้วยเหตุผลแตกต่างกัน 

เหตุผลที่ศึกษาในโรงเรียนของรัฐ

ผูป้กครองข้ามชาตจิ�านวนมากส่งบตุรหลานเข้าโรงเรยีนของไทยเนือ่งจากเป็นสถานศกึษาทีไ่ด้รับ
การรบัรองมาตรฐานและสามารถออกหลกัฐานแสดงวฒุกิารศกึษาได้ และเดก็ ๆ  ได้เรียนภาษาไทย 
ซึ่งผู้ปกครองเห็นว่ามีประโยชน์ต่อทั้งเด็กและผู้ปกครอง ผู้ปกครองกลุ่มนี้ประสงค์ให้บุตรหลาน 
ได้ท�างานในประเทศไทยและคาดหวังว่าการเรียนในโรงเรียนไทยจะช่วยให้บุตรหลานหางานได้ง่าย
กว่าผู้ที่ขาดทักษะภาษาไทย อย่างไรก็ตาม พบว่าโดยมากเด็กข้ามชาติใช้เวลานานในการปรับตัว 
เข้ากับโรงเรียนไทย ซึ่งอาจเก่ียวพันบางส่วนกับความต้องการการพัฒนาการสอนภาษาไทยเป็น
ภาษาที่สองอย่างเป็นระบบ หรือการสอนโดยใช้ภาษาแม่เป็นฐานในโรงเรียน 

 

ถ้ำ [เด็กข้ำมชำติ]  
เขำเรียนในเมืองไทยและ 

รู้ภำษำไทย เขำจะสำมำรถ
หำงำนดี ๆ ได้ อย่ำง 

งำนล่ำมภำษำไทย-เขมร 
ในโรงงำนที่กัมพูชำ
แรงงานข้ามชาติชายชาวกัมพูชา 

อายุ 37 ปี จังหวัดชลบุรี

SHARES OF MIGRANT CHILDREN WHO STUDY AT DIFFERENT 
EDUCATION PROVIDERS IN THAILAND

18%

44%

27%

3%

1%

3%

ไม่ได้เรียนหนังสือ

โรงเรียนของรัฐ

ศูนย์การเรียนรู้
สําหรับเด็กข้ามชาติ (MLCs)

โรงเรียนเอกชน

กศน.

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
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เหตุผลที่ศึกษาในศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ (MLCs) 

เหตุผลหลักที่ผู้ปกครองให้บุตรหลานเข้าเรียนในศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติคือ เด็กได้เรียนรู้และใช้ภาษาของประเทศต้นทาง (โดยเฉพาะ
ภาษาพม่า) ช่วยให้เด็กปรับตัวเข้ากับสังคมประเทศต้นทางในกรณีที่กลับประเทศ ผู้ปกครองบอกเล่าถึงประโยชน์อ่ืนของศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ
เด็กข้ามชาติ เช่น ไม่มีค่าใช้จ่ายหรือเก็บค่าใช้จ่ายน้อยมาก มีความยืดหยุ่นในระเบียบการลงทะเบียนนักเรียน การรับนักเรียนที่อายุเกินเกณฑ์ และ
เครื่องแบบนักเรียน 

นักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาจากศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติไม่ได้รับการรับรองวุฒิการศึกษาอย่างเป็นทางการ เนื่องจากศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้
ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและรับรองมาตรฐาน ยกเว้นกรณีที่เด็กลงทะเบียนและสอบ กศน.ของไทย หรือ กศน. ของเมียนมาร์ ควบคู่ไปกับการเรียน
ในศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ หรือบางคนสามารถสอบเทียบวุฒิในข้อสอบนานาชาติ (GED) การไร้วุฒิการศึกษาเป็นความท้าทายส�าคัญ
ของเด็กข้ามชาติท่ีต้องการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศไทยหรือประเทศต้นทาง นอกจากนี้โอกาสจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นที่มีจ�ากัด
ส�าหรับเด็กกลุ่มนี้ท�าให้นักเรียนข้ามชาติขาดแรงบันดาลใจในการเล่าเรียน 

เหตุผลที่ศึกษาในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)

กศน. เปิดโอกาสให้เดก็ข้ามชาตไิด้รบัการศกึษาและวฒุกิารศกึษา เดก็สามารถลงทะเบยีนเรยีนกบัห้องเรยีน กศน. ของไทย ซึง่มหีลกัสตูรพเิศษส�าหรับ
เด็กข้ามชาติ หรือกศน.ของเมียนมาร์ ผู้ปกครองเห็นว่า กศน.มีความยืดหยุ่นในด้านเงื่อนไขการเข้าเรียน เวลาเรียน การเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย 
(self-pace learning) และอื่นๆ ผู้ปกครองระบุอีกว่าเด็กข้ามชาติที่อายุมากจะได้ไม่ต้องเรียนกับเพื่อนร่วมชั้นที่อายุน้อยกว่า ซึ่งตรงกันข้ามกับ
แนวปฏิบัติของโรงเรียนไทย(ไม่ว่าโรงเรียนรัฐหรือเอกชน)ซึ่งอาจท�าให้เด็กที่อายุมากกว่าเพื่อนรู้สึกวิตกกังวล กศน. ยังมีการอบรมทักษะอาชีพ
ระยะสั้นอีกด้วย ความยืดหยุ่นเหล่านี้เหมาะสมกับเด็กข้ามชาติที่อาจท�างานควบคู่ไปกับการเรียน การไม่รู้ข้อมูลการสมัคร กศน. (รายละเอียด 
เพิ่มเติมใน หัวข้อการเข้าถึงการศึกษา) หรือการขาดแคลนห้องเรียน กศน.ที่เหมาะสมกับเด็กข้ามชาติ อาจเป็นสาเหตุที่ กศน. ยังไม่ได้รับความนิยม
มากนักจากผู้ปกครองและเด็กข้ามชาติ 

ภาพที่ 4: เหตุผลที่ผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติส่งบุตรหลานเข้าเรียนในสถานศึกษาแต่ละประเภท 

โรงเรียนของรัฐ*

ศูนย์กำรเรียนรู้ 
ส�ำหรับ
เด็กข้ำมชำติ
(MLCs)

กศน. 

• สถานศึกษาได้รับการจดทะเบียน และสามารถให้การรับรองวุฒิการศึกษา 
ให้นักเรียนได้ 

• เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนภาษาไทย 

• สามารถให้ความช่วยเหลือให้เด็กได้รับเอกสารระบุตัวตน รวมถึงรหัส G 

• ผ่อนปรนให้เด็กท่ีอายุเกินเกณฑ์แรกเข้า (อายุมากกว่า 7 ปี) สามารถเร่ิมเรียน 

ในระดับช้ันที่สูงกว่าป. 1 ได้ 

• เตรียมความพร้อมไปสู่การกลับไปศึกษาต่อในประเทศต้นทาง 

• สอนภาษาของประเทศต้นทาง

• จัดหาเครื่องแบบนักเรียนให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือมีค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อย

• เวลาเรียนยืดหยุ่น

• เด็กโตไม่ต้องเรียนร่วมกับเด็กที่อายุน้อยกว่าตนเอง 

• ไม่ต้องใช้เครื่องแบบนักเรียน 

*หมายเหตุ ผู้ปกครองมีความเห็นต่อโรงเรียนเอกชนคล้ายคลึงโรงเรียนของรัฐ 
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3. ผูป้กครองและเยาวชนขา้มชาตเิหน็ประโยชนข์องการศกึษาอยา่งไรบา้ง
โดยทั่วไปแรงงานข้ามชาติที่เป็นผู้ปกครองไม่ได้รับการศึกษาสูงนัก ร้อยละ 22 ของผู้ปกครองไม่เคยได้รับการศึกษาใดๆ และร้อยละ 45 ได้รับ
การศึกษาระดับประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม ผู้ปกครองตระหนักถึงประโยชน์ของการศึกษาและต้องการให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ 

ผู้ปกครองเห็นผลลัพธ์เชิงบวกของการศึกษาหลายประการ เช่น เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้น ทักษะภาษาไทยและการเข้าสังคม โอกาสในการจ้างงาน 
หนึ่งในสามของครอบครัวข้ามชาติ (ร้อยละ 35) เห็นว่าเด็กมีความเชื่อมั่นในตนเองมากขึ้นจากการได้เรียนหนังสือ ล�าดับถัดมาผู้ปกครองร้อยละ 20 
เห็นว่าเด็กสามารถอธิบายข้อมูลที่ส�าคัญให้ครอบครัวรับรู้ได้ ร้อยละ 18 เห็นว่าเด็กมีพฤติกรรมดีขึ้น ร้อยละ 15 เด็กมีระเบียบดีขึ้น และร้อยละ 11 
เห็นประโยชน์อื่น ๆ เยาวชนข้ามชาติให้ความเห็นสอดคล้องกันนี้ โดยเยาวชนที่ยังคงได้รับการศึกษามีความเชื่อมั่นในตนเองดีขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานศึกษากลุ่มใด 

ภาพที่ 5: ประโยชน์ของการศึกษาที่ผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติรับรู้ 

ส่งเสริม
พัฒนาการเด็ก

พัฒนาทักษะ
ภาษาไทย

มีโอกาสดีขึ�น
สําหรับการทํางาน

ในอนาคต

กขค
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ภาพที่ 6: ประโยชน์ที่สังเกตได้ในเด็กข้ามชาติที่ได้รับการศึกษา

ผลลัพธ์เชิงบวกเหล่านี้สัมพันธ์กับทักษะภาษาไทยที่ดีขึ้นของเด็กข้ามชาติ ความสามารถทางภาษา
ของเดก็ท�าให้เข้ากับสังคมไทยได้ดีข้ึน ช่วยผูป้กครองหรอืผูด้แูลในการจับจ่าย แปลข้อมลูเอกสารส�าคญั
และสื่อสารกับประชากรในพ้ืนท่ีหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ปกครองพึงพอใจกับประโยชน์ที่เด็กได้รับ
จากการศกึษาในโรงเรยีนไทยทางด้านการเข้าสังคม การปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ้ืน่ และมารยาทท่ีเหมาะสม 
ปัจจัยเหล่านี้ส�าคัญยิ่งยวดต่อการที่เยาวชนข้ามชาติจะเติบโตเป็นประชากรที่ดีในสังคม

แม้ว่าแรงงานข้ามชาติจะรับรู้ว่าการศึกษาเป็นการเตรียมความพร้อมสู่อนาคตให้กับเด็ก 
การให้การรบัรองการศกึษาส�าหรบัเดก็ข้ามชาตทิีศ่กึษาในสถานศกึษาบางประเภทยงัคงเป็นความ
ท้าทายที่ส�าคัญ

1
2

ขาดแคลนข้อมูล
และต้องการ
ความช่วยเหลือ

ขาดแคลน
ทุนทรัพย์

3
4

การเดินทางไปเรียน
และค่าใช�จ่าย
ในการเดินทาง

ครอบครัว
จําเป�นต้อง
ย้ายท่ีอยู่

35%มีความม่ันใจมากขึ�น

20%
สามารถส่ือสารและอธิบายข้อมูลสําคัญ
ให้ผู้ปกครองเข้าใจได้

18%มีความประพฤติดีขึ�น

15%
มีความรับผิดชอบ
และมีระเบียบมากขึ�น

มีทักษะ
ภาษาไทยท่ีดี และ
ปรับตัวเข้ากับ
สังคมไทย
ได้มากขึ�น

 

ลูกไปโรงพยำบำล
เป็นเพื่อนฉัน  

เขำรู้ภำษำไทยจำก
โรงเรียน เขำบอกได้ว่ำ
หมอนัดครัง้ต่อไปเมื่อไร 

และอำ่นเอกสำรใบสัง่ยำได้ 
แรงงานข้ามชาติหญิงชาวกัมพูชา 

อายุ 41 ปี จังหวัดระยอง
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4. ค่าใช้จ่ายในการศึกษาส่งผลต่อการศึกษาของเด็กข้ามชาติอย่างไร 
ผู้ปกครองระบุว่าการเข้ารับการศึกษาหมายถึงค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่เพ่ิมขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษากลุ่มใด ค่าใช้จ่ายท่ีผู้ปกครองกล่าวถึง
บ่อยที่สุดคือ ค่าเดินทาง ค่าเคร่ืองแบบและเครื่องแต่งกาย ค่าอาหาร ค่าสื่อการเรียนรู้และค่าเล่าเรียน ในขณะที่นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน
ของไทยสนับสนุนงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ส�าหรับค่าเล่าเรียน ค่าหนังสือเรียนและอาหารกลางวันในโรงเรียนของรัฐ ผู้ปกครอง
ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เหลือ เช่น ค่าชุดพละ ค่าธรรมเนียมการเรียนซ่อมเสริมหรือเพิ่มเติมอื่น ๆ ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดในการเข้าเรียนโรงเรียนรัฐ
ส�าหรบัเด็กข้ามชาติ ปัญหาค่าใช้จ่ายจะชดัเจนยิง่ขึน้ในระดบัมธัยมศกึษาเมือ่นกัเรยีนต้องเดนิทางไกลขึน้และค่าใช้จ่ายในการเรยีนสงูขึน้ตามระดบัช้ัน 
ปัญหาความยากจนเป็นสาเหตุที่ผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือในแทบทุกจังหวัด

ภาพที่ 7: ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติต้องรับผิดชอบ 

ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาที่ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบเองในประเทศไทย อยู่ระหว่าง 1,000 – 10,000 บาทต่อคนต่อปี (UNICEF, 2019). ซึ่งถือเป็น
จ�านวนที่สูงส�าหรับครอบครัวที่รายได้น้อยหรือไม่มีรายได้ประจ�า ผู้ปกครองในงานวิจัยนี้มีเพียงร้อยละ 10 ที่มีรายได้เกินกว่า 11,000 บาทต่อเดือน 
ร้อยละ 27 มีรายได้ระหว่าง 7,000 – 9,000 บาทต่อเดือน ร้อยละ 21 มีรายได้ 5,000 – 7,000 บาทต่อเดือน และ ร้อยละ 17 มีรายได้น้อยกว่า 
5,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ ร้อยละ 10 ของครอบครัวข้ามชาติมีเด็กที่รับจ้างท�างาน ประกอบด้วยร้อยละ 3 ท�างานเป็นบางครั้งคราว ร้อยละ 4 
ท�างานพิเศษ และร้อยละ 3 ท�างานเต็มเวลา 

1. ค่าเดินทาง
2. ค่าเคร่ืองแบบเคร่ืองแต่งกาย
3. ค่าหนังสือและส่ืออุปกรณ์
4. ค่าอาหาร

โรงเรียนของรัฐ
ศูนย์การเรียนรู้

สําหรับเด็กข้ามชาติ
(MLCs)

กศน.

1. ค่าเดินทาง
2. ค่าเคร่ืองแบบเคร่ืองแต่งกาย
3. ค่าหนังสือและส่ืออุปกรณ์
4. ค่าอาหาร

1. ค่าเดินทาง
2. ค่าอาหาร

ค่าใช�จ่ายในการศึกษา
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5. เหตุใดผู้ปกครองบางส่วนจึงไม่ส่งลูกเข้าเรียน
ผูป้กครองข้ามชาตโิดยมากเห็นความส�าคญัของการศกึษาและเลอืกส่งบุตรหลานเข้าเรยีนในสถานศกึษาทางใดทางหน่ึง แต่ผู้ปกครองบางส่วนยงัเหน็ต่าง 
จ�านวนเด็กข้ามชาติที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษายังมีมาก เด็กข้ามชาติร้อยละ 14 ไม่อยู่ในระบบการศึกษา โดยนับรวมถึงเด็กที่ไม่เคยได้เข้าเรียนและ
เด็กที่เลิกเรียนกลางคันด้วย 

เหตุผลที่ผู้ปกครองไม่ส่งบุตรหลานเข้าเรียน นอกเหนือจากบางกรณีที่เด็กอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เข้าเรียน ผู้ปกครองระบุว่าไม่ทราบข้อมูล ขาดทุนทรัพย์ 
และประสบปัญหาการเดนิทางและการย้ายทีอ่ยู ่เดก็ข้ามชาตใินแต่ละจังหวดัยงัมีปัญหาในการเดนิทางไปเรยีนในสดัส่วนแตกต่างกัน ชลบรุร้ีอยละ 100 
มีปัญหาการเดินทาง ในขณะที่ระยอง ร้อยละ 54 ตาก ร้อยละ 50 ระนอง ร้อยละ 43 และหนองคาย ร้อยละ 38

ภาพที่ 8: อุปสรรคความท้าทายที่ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติประสบ 

ผูป้กครองระบเุพิม่เตมิว่าได้รับข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบัการศกึษาจากเพือ่นบ้านหรอืผูน้�าชมุชน และมกัขาดข้อมลูจ�าเป็นส�าคัญ เช่น งบประมาณสนบัสนนุ
จากรัฐ สถานศึกษาที่อยู่ใกล้บ้าน และตารางการเปิดภาคเรียน อุปสรรค์เหล่านี้มักท�าให้ไม่ได้ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน

1
2

ขาดแคลนข้อมูล
และต้องการ
ความช่วยเหลือ

ขาดแคลน
ทุนทรัพย์

3
4

การเดินทางไปเรียน
และค่าใช�จ่าย
ในการเดินทาง

ครอบครัว
จําเป�นต้อง
ย้ายท่ีอยู่

35%มีความม่ันใจมากขึ�น

20%
สามารถส่ือสารและอธิบายข้อมูลสําคัญ
ให้ผู้ปกครองเข้าใจได้

18%มีความประพฤติดีขึ�น

15%
มีความรับผิดชอบ
และมีระเบียบมากขึ�น

มีทักษะ
ภาษาไทยท่ีดี และ
ปรับตัวเข้ากับ
สังคมไทย
ได้มากขึ�น
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ภาพที่ 9: เหตุผลที่ผู้ปกครองไม่ส่งเด็กข้ามชาติเข้าเรียน 

สาเหตุที่เด็กข้ามชาติออกจากโรงเรียนมาจากการย้ายท่ีอยู่เนื่องจากผู้ปกครองต้องย้ายตามการจ้างงานอยู่เป็นประจ�า จึงจ�าเป็นต้องให้เด็กออกจาก
โรงเรียนเดิม นอกจากนี้ เด็กอาจต้องท�างานเพื่อจุนเจือครอบครัว มีปัญหาที่โรงเรียน หรือมีเหตุให้ไม่อยากเรียน เช่น ไม่อยากเรียนร่วมชั้นกับเด็ก
ที่อายุน้อยกว่าตนเองหลายปี 

ภาพที่ 10: ความท้าทายที่เด็กข้ามชาติประสบในโรงเรียนอาจน�าไปสู่การออกกลางคัน 

ครอบครัว
ยากจน หรือ
เดินทางลําบาก

เยาวชนหรือ
เด็กข้ามชาติ

ต้องทํางานเพ่ือ
จุนเจือครอบครัว

ครอบครัว
ต้องย้ายท่ีอยู่

ตามการ
จ้างงาน

เด็ก
ประสบปัญหาหรือ
ถูกเลือกปฏิบัติ

ท่ีโรงเรียน 

1
2
3

ใช�เวลานาน กว่าจะปรับตัวเข้ากับเด็กอ่ืนได้ 

ไม่สามารถเรียนได้ทันเพ่ือน เน่ืองจาก
อุปสรรคทางภาษา

ถูกเพ่ือนกล่ันแกล้ง หรือถูกเลือกปฏิบัติ

ครอบครัว
ยากจน หรือ
เดินทางลําบาก

เยาวชนหรือ
เด็กข้ามชาติ

ต้องทํางานเพ่ือ
จุนเจือครอบครัว

ครอบครัว
ต้องย้ายท่ีอยู่

ตามการ
จ้างงาน

เด็ก
ประสบปัญหาหรือ
ถูกเลือกปฏิบัติ

ท่ีโรงเรียน 

1
2
3

ใช�เวลานาน กว่าจะปรับตัวเข้ากับเด็กอ่ืนได้ 

ไม่สามารถเรียนได้ทันเพ่ือน เน่ืองจาก
อุปสรรคทางภาษา

ถูกเพ่ือนกล่ันแกล้ง หรือถูกเลือกปฏิบัติ
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การหยดุชะงักเนือ่งจากการระบาดของโรคโควดิ-19 ก่อให้เกดิข้อจ�ากดัทีเ่พิม่ข้ึนส�าหรบัเด็กข้ามชาติ เช่น ไม่สามารถเข้าถึงสือ่การเรยีนดิจทัิล ปฏสิมัพนัธ์
กับครูและเพื่อนน้อยลง ครอบครัวสูญเสียรายได้ และ ไม่สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนได้เนื่องจากการปิดชายแดนและปิดสถานศึกษา ซึ่งส่งผลต่อ
เอกสารระบุตัวตนการเข้าเรียนของเด็ก

ภาพที่ 11: การหยุดชะงักจากการระบาดของโรคโควิด-19 ที่จ�าเพาะกับเด็กข้ามชาติ

 

6. ผู้ปกครองมีความคิดเห็นอย่างไรต่อนโยบายการศึกษา 
เพื่อปวงชนของประเทศ

ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติตระหนักถึงสิทธิในการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน ผู้ปกครองบางส่วนไม่แน่ใจว่าจะเข้าถึง
สถานศึกษาได้หรือไม่ บางส่วนพบว่ามีโรงเรียนที่เข้าได้ยาก จากการส�ารวจ ผู้ปกครองร้อยละ 84 รับรู้ว่าเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยมีสิทธิได้รับการศึกษา 
ร้อยละ 12 ตอบว่าไม่แน่ใจ และ ร้อยละ 4 ตอบว่า ไม่รู้ในประเด็นเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนนี้ 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงสถานศึกษาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทสถานศึกษา เช่น ร้อยละ 66 เห็นว่าโรงเรียนรัฐเข้าถึงได้ง่าย ร้อยละ 13 
เข้าถึงได้ยาก และร้อยละ 13 ตอบว่าไม่รู้ 

ในด้านการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ ร้อยละ 57 ของผู้ปกครองเห็นว่าเข้าถึงได้ง่าย และมีเพียงร้อยละ 4 ที่เห็นว่าเข้าถึงได้ยาก 
โดยมีข้อสังเกตว่าร้อยละ 30 ของผู้ปกครองที่ตอบ “ไม่ทราบ” เก่ียวกับการเข้าถึงศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากการที่
ไม่มีศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติในจังหวัดเหล่านั้น ส�าหรับการเข้าถึง กศน. ร้อยละ 36 เห็นว่าเข้าถึงได้ง่าย ร้อยละ 22 ไม่รู้ว่าจะเข้าถึง กศน. 
ได้อย่างไร และร้อยละ 36 ไม่เคยพยายามติดต่อ กศน. เมื่อเปรียบเทียบสถานศึกษาประเภทต่าง ๆ อาจระบุได้ว่าผู้ปกครองโดยรวมเห็นว่า
โรงเรยีนของรฐัเข้าถงึได้ยากกว่าศนูย์การเรยีนรูฯ้ และ กศน. ในระดบัหนึง่ อกีทัง้ผูป้กครองจ�านวนมากยงัไม่ทราบวธิกีารเข้าถงึ กศน. หรอืศูนย์การเรยีนรูฯ้ 

• การปิดชายแดนทําให้เด็กไม่สามารถกลับเข้าเรียน
ในประเทศไทยได้ ผู้ปกครองไม่สามารถกลับมาทํางาน
ในประเทศไทยได้

• ส่ือการเรียนรู้ทางไกลได้รับการออกแบบสําหรับเด็กไทย
เป�นหลัก ผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติไม่สามารถ
อ่านวิธีใช�ส่ือดิจิทัลเพ่ือช่วยเหลือเด็กในการเรียนได้
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ภาพที่ 12: ความคิดเห็นเกี่ยวกับการเข้าถึงโรงเรียนของรัฐ ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ (MLCs) และ กศน. 

7. ขัน้ตอนการสมัครเรียนส่งผลกระทบต่อการเข้ารับการศึกษา 
ของเด็กข้ามชาติอย่างไร

แม้โรงเรียนของรัฐและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของไทยรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียน แต่ขั้นตอนในการสมัครเข้าเรียนยังมีความแตกต่างกัน ยกตัวอย่าง เช่น 
ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดระนองและหนองคายให้ยื่นสูติบัตรหรือทะเบียนการเกิด ในขณะท่ีเด็กเล็กท่ีไม่มีเอกสารแสดงตนสามารถลงทะเบียน
เข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและศูนย์เด็กอ่อนในแม่สอด จังหวัดตากได้ ส่วนเด็กข้ามชาติในจังหวัดชลบุรีใช้เพียงจดหมายรับรองจากนายจ้างเท่านั้น 

โรงเรียนไทยใช้หลักฐานผลการเรียนในการรับเด็กเข้าในแต่ละระดับชั้น ไม่อย่างนั้น เด็กจะต้องผ่านการวัดระดับความรู้ตามเกณฑ์ของโรงเรียนหรือ
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เช่น มีคะแนนสอบผ่านเกณฑ์โดยใช้ข้อสอบที่เป็นภาษาไทย เมื่อเด็กข้ามชาติไม่สามารถน�าระเบียนแสดงผลการเรียน
มาแสดงหรือขาดความช�านาญทักษะภาษาไทยในการสื่อสารกับครูและอ่านข้อสอบ โรงเรียนจะรับเด็กเข้าศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
แม้ว่าจะสังเกตพบว่าเด็กมีความสามารถสูงเกินกว่าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในบางสาระ เช่นคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ก็ตาม ผู้ปกครองระบุว่า
แนวปฏิบัติเช่นนี้ท�าให้เด็กที่อายุเกินเกณฑ์เสียก�าลังใจในการเข้าเรียน และยังท�าให้งบประมาณและค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเด็กข้ามชาติสูงขึ้น
เนื่องจากเด็กต้องซ�้าชั้น 

การรับเด็กเข้าเรียนและการระบุระดับชั้นในศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติมีความยืดหยุ่น ในด้านเง่ือนไขการเข้าเรียน หลักฐาน และทักษะ
ภาษาไทยของเด็ก โดยเด็กได้รับการสอนเสริมภาษาไทยในระหว่างที่เรียน ในระดับชั้นที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถในสาระอื่น นอกเหนือจาก
ภาษาไทย 

โรงเรียนของงรัฐ

66%

13%

12%

7%

2%

ศูนย์การเรียนรู้สําหรับ
เด็กข้ามชาติ (MLC)

57%

4%

31%*

6%

2%

กศน.

36%

3%

22%

36%

2%

เข้าถึงได้ง่าย

เข้าถึงได้อยาก

ไม่ทราบวิธีเข้าถึง

ไม่เคยติดต่อ

ไม่สามารถเข้าถึงได้

* ศูนยการเรียนรูสําหรับเด็กขามชาติ (MLC) ต้ังอยูในบางจังหวัดเทาน้ัน ผูปกครองแรงงานขามชาติท่ีอาศัยอยูในจังหวัดท่ีไมมีศูนยการเรียนรูฯ ตอบ “ไมทราบวิธีการเขาถึง” ในแบบสํารวจ
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8. ช่องว่างระหว่างนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนกับการน�าไปปฏิบัติ 
คืออะไร  

มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนมีผลให้โรงเรียนรับเด็กเข้าเรียน ไม่ว่าเด็กจะมีสัญชาติใด แม้ว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ทางการศึกษา
ของรัฐจะรับรู้นโยบายนี้ แต่บางโรงเรียนยังขาดความสมัครใจ ศักยภาพครูและไม่สามารถเข้าถึงคู่มือการด�าเนินการรับสมัครเด็กข้ามชาติ ส�านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดตาก เขต 2 ได้ก่อตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (Migrant Education Coordination 
Centre - MECC) เพื่อประสานงานกับโรงเรียนของรัฐ ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ ชุมชน และองค์กรพัฒนา (NGOs) ท�าให้ครูและข้าราชการ
เจ้าหน้าที่ทางการศึกษามีความพร้อมในการน�านโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนมากขึ้น 5 การส่งเสริมอย่างจริงจังโดยผู้บริหารของ MECC 
สร้างแรงบันดาลใจและความมัน่ใจให้กบัโรงเรยีนในการรบันกัเรยีนข้ามชาต ิการจดัระดับช้ัน การสอบข้ามช้ัน การดแูลสุขภาพนกัเรยีนทีเ่ป็นเดก็ข้ามชาติ 
รวมถึงการประเมินผลการด�าเนินงานของโรงเรยีนและยกย่องโรงเรยีนทีม่แีนวปฏบิตัทิีด่ ีMECC ยงัสามารถด�าเนินการรวบรวมข้อมูลนกัเรยีนข้ามชาติ
ได้อย่างทั่วถึง วางแผนงบประมาณและกระจายทรัพยากร ในขณะที่พื้นที่อื่นยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลอย่างสม�่าเสมอและส่งต่อให้กับหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ครแูละผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนขนาดใหญ่ทีม่ชีือ่เสยีงมกัชีว่้าโรงเรยีนไม่สามารถรบันกัเรยีนข้ามชาตไิด้เนือ่งจากมจี�านวนทีน่ัง่จ�ากดั
และการแข่งขันสมัครเข้าเรียนสูง 

9. ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนชาวไทยและชุมชนข้ามชาติเป็นอย่างไร
เดก็ข้ามชาตส่ิวนใหญ่มทีศันคตทิีด่ต่ีอโรงเรยีนและสิง่แวดล้อมในการเรียน แต่เดก็บางส่วนพบความท้าทายในการปรบัตวัเข้า
กับโรงเรียน อุปสรรคด้านภาษาและการถูกเลือกปฏิบัติโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือครู ครอบครัวข้ามชาติที่รายงานว่า
เด็กถูกเลือกปฏิบัติในโรงเรียนมีสัดส่วนร้อยละ 15 ของเด็กชาวกัมพูขา ร้อยละ 10 ของเด็กชาวสปป.ลาว และ
ร้อยละ 6 ของเด็กชาวเมียนมาร์ โดยระบุว่ามีการเลือกปฏิบัติทั้งในโรงเรียนไทยและศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับ
เดก็ข้ามชาติ ในขณะเดยีวกัน พบการกลัน่แกล้งใน ศนูย์การเรียนรูส้�าหรบัเดก็ข้ามชาต ิโรงเรยีนของรฐัและ
สถาบันอาชีวศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรอาจมีส่วนให้เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน 

ทัศนคติของชุมชนไทยบางพื้นที่ต่อเด็กข้ามชาติก่อความไม่สบายใจให้กับเด็ก ครูไทยและผู้บริหาร
สถานศึกษาลงความเห็นว่าประเทศไทยต้องให้การศึกษากับเด็กข้ามชาติ เนื่องจากแรงงานข้ามชาติ
เป็นก�าลังให้กับแรงงานในประเทศและเด็กข้ามชาติจะผสมผสานเข้ากับสังคมไทยได้ดีข้ึนเม่ือเด็ก
พดูภาษาไทยได้เป็นส่วนใหญ่ ครแูละผูบ้รหิารสถานศึกษาพบว่าเดก็ข้ามชาตทิีอ่ยูใ่นระบบการศกึษา
ไทยมีความขยันขันแข็งในการเรียนและมีความประพฤติดี อย่างไรก็ตาม ยังคงมีชาวไทยในชุมชน
ส่วนหนึ่งที่อาจไม่ให้การต้อนรับเด็กข้ามชาติ มองว่าเป็นการใช้ทรัพยากรที่จัดสรรไว้ให้เด็กไทยและ
เกรงว่าจะเกิดการแข่งขันกับเด็กไทยในตลาดแรงงาน

เมือ่ใดทีเ่ดก็ข้ามชาตไิด้รบัการยอมรบัให้มส่ีวนร่วมในโรงเรยีนและชมุชน พวกเขามกัจะประสบความส�าเรจ็ 
และสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กบัชมุชนไทยและสงัคมโดยรวม การสร้างความสมัพนัธ์ระหว่างเดก็ข้ามชาติ 
กับชุมชนแวดล้อม ไม่ว่าจะอาศัยโรงเรียนไทยหรือช่องทางอ่ืน จะก่อประโยชน์กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งตัวเด็กเอง

 

พวกเด็ก ๆ 
[นักเรียนข้ำมชำติ] 
ค่อนข้ำงตัง้ใจและ 

ขยันเรียน ส่วนมำก 
มีควำมประพฤติดี  

มีบ้ำงที่ซน” 
คุณครูท่านหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
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โควิด-19 มีผลรุนแรง ท�ำให้กำรศึกษำ 
ส�ำหรับเด็กข้ำมชำติหยุดชะงัก
การระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลส�าคัญต่อการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ท�าให้เด็กต้องเรียนออนไลน์ที่บ้าน ผู้ปกครองส่วนใหญ่
ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จ�าเป็นในการเรียนออนไลน์ เด็กจึงจ�าเป็นต้องใช้โทรศัพท์มือถือ ซึ่งไม่เหมาะส�าหรับบทเรียนยาว ๆ 
นอกจากนี้ การเรียนออนไลน์อาศัยอินเทอร์เน็ตที่เร็วและเสถียร ผู้ปกครองจะต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตในราคาที่สูง

เด็กข้ามชาติยังได้รับผลกระทบเชิงลบอื่น ๆ การปิดชายแดนท�าให้เด็กไม่สามารถเดินทางข้ามมาโรงเรียนได้และผู้ปกครอง
ไม่สามารถข้ามมาท�างานในประเทศไทยได้ ชุดสื่อการเรียนทางไกลได้รับการออกแบบมาส�าหรับเด็กไทย และไม่มีค�าอธิบาย
วิธีการเข้าถึงสื่อดิจิทัลให้กับผู้ปกครองข้ามชาติในภาษาที่ผู้ปกครองอ่านหรือฟังเข้าใจได้ เด็กที่ไม่สามารถเดินทางข้ามชายแดน
มาประเทศไทยจะไม่ได้รับสื่ออุปกรณ์การเรียนรู้จากครู 

ครอบครัวเด็กข้ามชาติรับรู้ได้ถึงการหยุดชะงักเหล่านี้ ร้อยละ 69.5 ของผู้ปกครองให้ความเห็นว่าโรคระบาดส่งผลกระทบ
ต่อบุตรหลานของตน ร้อยละ 13.2 เห็นว่าไม่มีผลกระทบ และ ร้อยละ 17.3 ตอบว่าบุตรหลานของตนไม่ได้เรียนหนังสือ 
ในกลุ่มผู้ปกครองที่ตอบว่าได้รับผลกระทบ ร้อยละ 70 อธิบายเพ่ิมเติมว่าบุตรหลานอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ท�าอะไร หรือไม่มี
เครื่องมือเรียนออนไลน์ หรือเรียนทางไกล และอื่น ๆ

แม้จะเผชิญความท้าทายหลายประการ ผูป้กครองเด็กข้ามชาติเล่าว่ารูส้กึมัน่ใจว่าบตุรหลานจะสามารถข้ามผ่านอปุสรรค์เหล่าน้ีไปได้ 
เพื่อการระบาดเป็นวงกว้างผ่านพ้นไปแล้ว อย่างไรก็ตามเด็กจ�านวนหนึ่งเลิกเรียนกลางคัน หรือเริ่มท�างาน หรือถูกส่งกลับ
ประเทศต้นทางไปแล้วเนื่องจากโควิด-19 

ผลกระทบเชงิลบจากโควดิ-19 ไม่จ�าเป็นต้องเป็นไปอย่างถาวร เดก็ส่วนหนึง่อาจเลกิเรยีนกลางคนัและ/หรอืเริม่ท�างานแล้วกจ็รงิ 
แต่การลงทุนลงแรงจากผู้น�าชุมชน โรงเรียน และบุคลากรของรัฐสามารถพาเด็กกลับมารับการศึกษาได้ โครงการท่ีมุ่งเน้น
ความเสมอภาคจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็กไทยและเด็กข้ามชาติที่ขาดโอกาส ส�าหรับเด็กข้ามชาติ การผลักดันทางนโยบาย 
จะเชื่อมโยงให้ครอบครัวข้ามชาติที่ยากจนได้รับทรัพยากรท�าให้เข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียมกับเด็กทุกคน 
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ข้อเสนอแนะ 
มีแนวทางแก้ไขและขจัดอุปสรรคอยู่หลายทาง ทัศนคติของผู้ปกครองต่อสถานศึกษาแบบต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลง
ให้ดยีิง่ขึน้ได้ด้วยการเพิม่การเข้าถงึข้อมูลข่าวสารเกีย่วกบันโยบายการศกึษาเพือ่ปวงชน ข้ันตอนการรบัสมคัรเข้าเรยีน 
หลักฐานที่จ�าเปน็ และการช่วยเหลือจากโรงเรียน เดก็ขา้มชาตจิะปรบัตัวให้เข้ากับสงัคมโรงเรียนไดง่้ายยิง่ขึน้ได้ด้วย
โครงการด้านภาษาและการจดัการเรยีนการสอน ข้อหารอืเชงินโยบายและการจดัสรรทรพัยากรในบทนีม้จีดุมุง่หมาย
เพื่อขจัดช่องว่างระหว่างนโยบายและการน�าไปปฏิบัติในการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติ ตลอดจนเชื่อมโยง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงผู้ปกครอง กับทรัพยากรสนับสนุน เพื่อเปิดเส้นทางในการสร้างผลลัพธ์ทางการศึกษา
ที่ดียิ่งขึ้นส�าหรับเด็ก

การจะตระหนักถึงสิทธิของเด็กทุกคนในประเทศไทยที่จะได้รับการศึกษา จ�าเป็นต้องอาศัยการประสานงาน
ของบุคคลและหน่วยงานในการด�าเนินการอย่างเด็ดขาดทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ขั้นตอนเหล่าน้ีส�าคัญต่อการ
เสริมความแขง็แกร่งให้โอกาสทางการศกึษากบัเดก็ข้ามชาต ิเช่ือมต่อให้เกดิชุมชนทีแ่ขง็แรงเพือ่ประโยชน์ต่อคนรุ่นต่อไป 

ข้อเสนอแนะส�าหรับกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานระดับชาติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• รณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน การจัดสรรทรัพยากร และการน�านโยบายไปสู่
การปฏิบัติ เติมเต็มช่องว่างระหว่างนโยบายและการปฏิบัติ โดยพัฒนาแนวทางปฏิบัติที่ได้มาตรฐาน 
เผยแพร่ไปสู่ผู้บริหารสถานศึกษาและส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสนับสนุนให้มีการด�าเนินงาน
ตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เด็กุกคนสามารถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียนของรัฐได้ 
ไม่ว่าจะมีสถานะหรือสัญชาติใด

• ประเมินการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยู่ว่ามีความครอบคลุม สามารถเข้าถึงได้ง่าย  
และมปีรมิาณเพยีงพอทีจ่ะตอบสนองต่อความไม่เท่าเทยีมทีเ่ดก็ข้ามชาตปิระสบอยู่หรอืไม่ ใช้ผลการประเมนิ
ประกอบในการตัดสินใจปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร

• ผ่อนปรนเกณฑ์การจัดการศึกษาส�าหรับข้ามชาติให้ยืดหยุ่นมากข้ึน โดยพิจารณาการติดตามดูแล
ศูนย์การเรียนรู้ส�าหรับเด็กข้ามชาติ และ ห้องเรียนกศน. รัฐบาลไทยควรสานต่อความร่วมมือกับ 
กระทรวงการศึกษาของประเทศเมยีนมาร์เรือ่งการโอนหน่วยกติของเดก็ข้ามชาตทิีเ่รยีนในประเทศไทยและ
เริ่มความร่วมมือกับประเทศต้นทางประเทศอื่น ๆ 

• จัดการดูแลเด็กที่ออกจากโรงเรียนโดยใช้มาตรการ 3 กลยุทธ์หลัก คือการป้องกัน (เช่น เส้นทางการศึกษา
ท่ียืดหยุ่น) การแทรกแซง (เช่นการชีต้วัเดก็ทีม่คีวามเสีย่งและให้ความช่วยเหลอืเป็นรายบคุคล) การเยยีวยา 
(เช่นการให้โอกาสเข้าถึงการศึกษาทางเลือกและการฝึกอาชีพ) ซึ่งเป็นมาตรการลดจ�านวนผู้ท่ีออกจาก
โรงเรียนกลางคันและเด็กและเยาวชนข้ามชาติที่อยู่นอกระบบการศึกษา

• รณรงค์เผยแพร่นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนให้เกิดการตระหนักรู้กับข้าราชการในสังกัดกระทรวงต่าง ๆ 
ชุมชน นายจ้าง และแรงงานข้ามชาติ โดยจัดท�าแผ่นพับในรูปแบบและภาษาที่สื่อสารกับแรงงานข้ามชาติ
ได้อย่างเหมาะสม

• สนบัสนนุการจดัการเรยีนการสอนภาษาตามแนวทางทีไ่ด้มาตรฐานจากการวจิยั เช่น การใช้ภาษาแม่เป็นฐาน 
และการสอนภาษาไทยเป็นภาษาที่สอง ในโรงเรียนที่มีเด็กข้ามชาติ จัดการอบรมพัฒนาวิชาชีพครูและ
จัดสรรสื่อการเรียนรู้ภาษาให้เพียงพอเพื่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ในระยะยาว
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• พฒันาระบบการเก็บข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกับเดก็ข้ามชาตใิห้ดียิง่ขึน้ รวมถงึวเิคราะห์และน�าข้อมลูไปใช้ในการบรหิารการศกึษาส�าหรบัเดก็ข้ามชาต ิ
ทั้งในระดับชาติ จังหวัด และเขตพ้ืนที่ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการให้การสนับสนุนท่ีเหมาะสมกับเป้าหมายและบริบทของเด็กข้ามชาติ 
การพัฒนาคุณภาพข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลมีความส�าคัญยิ่งยวดต่อการเข้าถึงเด็กกลุ่มนี้ 

ข้อเสนอแนะส�าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา

• กระชับความร่วมมือระหว่างบุคลากร องค์กรส่วนท้องถ่ิน นายจ้าง องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนแรงงานข้ามชาติเพื่อเพิ่มโอกาส
การเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและการฝึกอบรมต่าง ๆ  ให้กับครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชน โดยเผยแพร่
ข้อมลูเป็นภาษาของแรงงานข้ามชาต ิจดัประชมุเพือ่ข้อมลูในชุมชนอย่างสม�า่เสมอ มอบหมายให้มผู้ีให้ค�าปรกึษาในส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 
ส�านักงานศึกษาธิการจังหวัด ที่พักหรือท�างานของแรงงานข้ามชาติ 

• ช่วยเหลือนกัเรยีนกลุม่เสีย่งก่อนเกดิปัญหาโดยเรยีนรูจ้ากเด็กนกัเรยีนข้ามชาตว่ิานกัเรยีนประสบปัญหาใดบ้าง (ปัญหาส่วนตวั ปัญหาครอบครัว 
หรือปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาการเรียน) และให้การสนับสนุนเพิ่มเติม

• ป้องกันการเลือกปฎิบัติในชั้นเรียนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบครอบคลุม (Inclusive Instruction) โดยเพิ่มความตระหนักรู้
เกี่ยวกับการเลือกปฏิบัติ ส่งเสริมการเรียนรู้ความเป็นพลเมืองโลก สร้างระบบช่วยเหลือและส่งเสริมการเรียนรู้ส�าหรับเด็กทุกคนในโรงเรียน 
รวมถึงเด็กข้ามชาติ 

• ทดลองใช้กลไกในโรงเรียนที่เหมาะสม เช่น ส่งเสริมให้เด็กไทยและเด็กข้ามชาติได้เรียนรู้ร่วมกันในชั้นเรียนโดยการจับคู่หรือจัดกลุ่มให้เด็ก 
จัดบทเรียนเพิ่มเติมซ่อมเสริมทางด้านภาษาหรือกลุ่มสาระอื่นส�าหรับเด็กข้ามชาติที่ยังอ่านเขียนภาษาไทยไม่คล่อง 

การรับมือต่อวิกฤตที่เกิดข้ึนจากโควิด-19 จ�าเป็นต้องอาศัยการด�าเนินการอย่างเด็ดขาด นโยบาย กรอบแนวทางการจัดการศึกษาแบบครอบคลุม 
ตลอดจนกรอบแนวทางการฟ้ืนฟกูารเรียนรูต้ามหลกั RAPID (UNICEF, UNESCO, and The World Bank, 2022) เป็นเครือ่งมอืทีช่ีแ้นะวธิกีารจดัการ
กับปัญหาในวงกว้างที่เกิดขึ้น และสามารถน�ามาปรับเพื่อใช้สนับสนุนเด็กข้ามชาติอย่างจ�าเพาะเจาะจงได้

ในบริบทของประเทศไทยการฟื้นฟูนี้ยังรวมถึงการให้ความส�าคัญและความพยายามในการขจัดช่องว่างด้านดิจิทัล (digital divide) โดยตระหนักรู้ว่า
ปัญหานี้ครอบคลุมเด็กกลุ่มอื่นนอกเหนือจากเด็กข้ามชาติอีกด้วย
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ภาพที่ 13: กรอบแนวทางการฟื้นฟูและเร่งรัดการเรียนรู้ตามหลัก RAPID 

แนวทางการฟ้ืนฟูการเรยีนรูท้ีส่ามารถปรับให้เหมาะสมกับบรบิทได้ ประกอบด้วยกลยทุธ์ต่าง ๆ  ทีม่ข้ีอมลูหลกัฐานสนับสนุน สามารถช่วยเหลอืนกัเรยีน
ให้กลับคืนสู่ระดับและวิถีการเรียนรู้ก่อนสถานการณ์โรคระบาดได้

ที่มา: World Bank et al. (2022)

ข้อเสนอแนะส�าหรับการจัดการศึกษาในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19

• น�ากรอบปฏิบัติการความเสมอภาคทางดิจิทัล (Digital Equity Framework) มาปรับใช้ในการจัดสรรทรัพยากรสื่อการเรียนรู้และสื่อดิจิทัล
อย่างเสมอภาค เพื่อให้เด็กทุกคนสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอย่างเท่าเทียม ดังน้ี:

• เดก็ทกุคนรวมถงึเดก็ข้ามชาตสิามารถเข้าถึงอปุกรณ์ สัญญาณอนิเทอร์เนต็ทีเ่สถียรมคีวามเรว็สูงในราคาทีเ่หมาะสม เนือ้หาทีเ่หมาะสม 
รวมถึงฝึกอบรมให้เด็กมีความรู้เท่าทันดิจิทัล (digital literacy)

• เจ้าหน้าที่ในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนได้รับการสนับสนุนอย่างเพียงพอในการน�ากรอบปฏิบัติการความเสมอภาค
ทางดิจิทัลไปปรับใช้ในบริบทของพื้นที่

• จัดบริการยืมให้ยืมอุปกรณ์การใช้อินเตอร์เน็ตท่ีไม่จ�ากัดขนาดข้อมูลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายผ่านทางโรงเรียนแก่นักเรียนท่ีมีรายได้น้อย 
นักเรียนกลุ่มด้อยโอกาส ครอบครัวที่ไม่มีอุปกรณ์ รวมทั้งเด็กข้ามชาติ 

• ร่วมมือกับภาคเอกชนที่รับผิดชอบการสื่อสาร เพื่อติดตั้งเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติม (servers) เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนออนไลน์จ�านวนมาก
ได้ใช้อนิเตอร์เนต็พร้อมกัน ครแูละนกัเรยีนสามารถเข้าถึงแพลตฟอร์ม เว็บไซต์ ตลอดจนอนิเทอร์เน็ตเพ่ือการเรยีนรูไ้ด้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

• ศึกษาทดลองแนวทางการช่วยเหลือเด็กข้ามชาติในการเรียนรู้นอกเวลาเรียน รวมถึงการจัดสรรอุปกรณ์ของโรงเรียนให้กับเด็กและรวบรวม
สื่อการเรียนรู้ไว้เป็นกองกลาง

• รวบรวมรปูแบบการจดัการเรยีนรูท้ีป่ระสบความส�าเรจ็ (ทัง้เนือ้หาและสือ่การเรยีนรู)้ และสมรรถนะในการเรยีนรูท้างไกลส�าหรบัเดก็ข้ามชาติ 
เพื่อขยายผลและเตรียมพร้อมส�าหรับวิกฤติอื่นในอนาคต

• ส่งเสริมศักยภาพครูในการจัดการเรียนรุ้ที่มีความหมาย ยืดหยุ่น และให้นักเรียนมีส่วนร่วม ผ่านรูปแบบการเรียนรู้ทางไกลหรือออนไลน์ 
ให้การสนับสนุนทางอารมณ์และสังคม (จิตพิสัย) ระมัดระวังไม่ให้เกิดการบั่นทอนก�าลังใจในการเรียนกับเด็ก

เข้ำถึง
เด็กทุกคน และ
ส่งเสริมให้เด็ก
คงอยู่ในระบบ
การศึกษา

ประเมิน
ระดับ 
การเรียนรู้ 
อย่าง
สม�่าเสมอ

ให้ควำม
ส�ำคัญ
กับองค์ความรู้
พื้นฐาน 
เป็นล�าดับแรก

เพิ่ม
ประสิทธิผลการ
จัดการเรียนรู้ 
รวมถึงการเรียน
รู้ซ่อมเสริม

พัฒนำ
สุขภาวะทางจิต
สังคมและความ
เป็นอยู่ที่ดี 
(Psychosocial health 
and wellbeing)

เปิดโรงเรียนโดยมี
มาตรการความปลอดภัย
ชัดเจน

รณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก
กลับสู่ช้ันเรียน

ให้ทุนสนับสนุนครอบครัว
ที่ขาดทุนทรัพย์

ใช้ระบบเตือนระวังเพื่อระบุ
นักเรียนกลุ่มเสี่ยง 

ที่อาจเลิกเรียน

ปรับภาพรวมหลักสูตรและ
หลักสูตรในกลุ่มสาระ

ให้ความส�าคัญกับทักษะ 
การค�านวณ การอ่าน และ
จิตสังคมเป็นอันดับแรก

จัดการเรียนรู้เพื่อปิดช่องว่าง
ระหว่างผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังกับความเป็นจริง 

ในแต่ละกลุ่มสาระ

วัดระดับการเรียนรู้
ถดถอยในระดับชาติและ
ระดับท้องถิ่น

สนับสนุนให้ครูมีเครื่องมือ
ในการประเมินในช้ันเรียน

ใช้แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
ที่สอดคล้องกับความต้องการ 
เช่น การสอนจ�าเพาะกลุ่ม 
(targeted instruction) 
แนวทางการจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ (structured 
pedagogy) การติว การเรียน
รู้ด้วยตนเอง (self-guided 
learning)

สนับสนุนครูอย่างต่อเนื่อง 
สร้างทักษะการจัดการเรียนรู้
และทักษะดิจิทัลที่เหมาะสม

ขยายเวลาการเรียนรู้

ส่งเสริมการเรียนรู้ 
ผ่านเทคโนโลยี

พัฒนาศักยภาพครู 
ในการสร้างเสริม 
ความเป็นอยู่ที่ดี และ 

ระบุนักเรียนที่มี 

ความต้องการพิเศษ

สนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีและ
ความเข้มแข็งให้ครู

ลงทุนเพื่อความปลอดภัย
ของนักเรียน โภชนาการ  
น�้าดื่ม น�้าใช้ และสุขอนามัย
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