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รายงานฉบบันีจ้ดัท าขึน้โดยการสนบัสนนุงบประมาณจากสหภาพยโุรป เนือ้หาในรายงานเป็นความรบัผิดชอบของคณะวจิยัแต่
เพียงผูเ้ดียวและไม่ไดเ้ป็นความคดิเห็นของสหภาพยโุรป การน าเสนอสถิติและขอ้มลูในรายงาน ความคดิเห็นตา่ง ๆ ในรายงาน
ไม่ไดส้ะทอ้นจดุยืนขององคก์รยนูเิซฟ ยนูิเซฟยึดมั่นในการเผยแพรข่อ้มลูสู่สาธารณะ ผูส้นใจโปรดสอบถาม หากตอ้งการจดัพิมพ์
ซ  า้ ดดัแปลง หรือแปลรายงานฉบบันีแ้ละรายงานฉบบัอื่น ของยนูิเซฟเป็นภาษาต่าง ๆ   



 

 

 

 
สารบญั 

 
  หนา้ 
บทท่ี 1 บทน า 1 
            กรอบการท างานเรื่องการศกึษาของเด็กขา้มชาติบนเวทีนานาชาติ 3 
            หลกัการต่าง ๆ เก่ียวกบันโยบายและโครงการที่ควรปฏิบติัเรื่องการศึกษา 
                  ของเด็กขา้มชาติ 
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            ขอ้ปฏิบติัที่ดีเก่ียวกบันโยบายและโครงการเพื่อลดอปุสรรคทางการศกึษา 
                  ของเด็กขา้มชาติ 

 
6 

            จุดประสงคแ์ละจดุมุ่งหมายของงานวิจยั 7 
            กรอบแนวคิดการวิจยั                                                                                                          8 
            อปุทานดา้นการศึกษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย                                             8 
            อปุสงคด์า้นการศึกษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย                                          11 
            ผลกระทบของโควิด-19ต่อการศกึษาของครอบครวัแรงงานขา้มชาติและลกูหลาน                                                     13 
บทท่ี 2 นโยบายการศึกษาของประเทศไทยและสถานการณปั์จจบุนัของการศกึษา 
                  ของเด็กขา้มชาติ 

 
16 

            หลกัสตูรการศกึษาในประเทศไทย                                                                                          17 
            การสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนนุการด าเนินนโยบายและกฎหมายเก่ียวกบั 
                  การศึกษาของประเทศไท 

 
18 

            การศกึษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทยในปัจจบุนั 21 
บทท่ี 3 ระเบียบวิจยั 24 
           กรอบการศกึษา                                                                                                                  24 
           วิธีการเก็บตวัอย่าง                                                                                                              24 
           พืน้ที่ทางภมูิศาสตร ์ 26 
           วิธีการวิจยัและเครื่องมือในการวิจยั                                                                   27 

เงื่อนไขเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัในช่วงการระบาดของโควิด-19                                                     32 
การวิเคราะหข์อ้มลู                                                                       32 
ขอ้จ ากดัของงานวิจยั                                                                      33 

บทท่ี 4 ผลการวิจยั                                        34 
          4.1 สถานการณโ์ดยรวมของการศกึษาของบตุรหลานแรงงานขา้มชาติในปัจจบุนั                                          34 



 

 

 

          4.2 ปัจจยัดา้นอปุทานที่สง่ผลต่อการศกึษาในประเทศไทยของเด็กขา้มชาติ                    42 
          4.3 ปัจจยัดา้นอปุทานที่สง่ผลต่อการศกึษาในประเทศไทยของผูอ้พยพเด็ก                  50 
          4.4 สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการศกึษาของเด็กขา้มชาติ                                              51 
          4.5 เด็กที่ออกจากโรงเรียน : ปัจจยัที่สง่ผลต่อการไม่เขา้เรียนและออกจากโรงเรียน 
                กลางคนั 

 
63 

          4.6 ผลกระทบเรื่องทางเลือกทางการศกึษาที่แตกต่างกนัของเด็กขา้มชาติ                   70 
          4.7 ทศันคติต่อประเทศไทยและชมุชนชาวไทย                                                          74 
          4.8 โอกาสในการเรียนต่อ งานและการท างานในประเทศไทย 75 
          4.9 ผลกระทบของโควิด-19ต่อการศกึษาของเด็กขา้มชาติ (ผลกระทบที่เกิดขึน้ทนัที)                 75 
บทที่ 5 บทสรุปและขอ้แนะน า                                                  81 
         บทสรุป                                                                                                                           81 
              ผูใ้หก้ารศกึษา                                                                                                         81 
              อปุสงค ์                                                                                                           83 
              สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียน                                                                                                     85 
              โรงเรียนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน                                                                                       85 
              ผลกระทบของทางเลือกทางการศึกษาที่แตกต่างกนัของเด็กขา้มชาติ                                      86 
              ผลกระทบจากโควิด-19                                                                                                            87 
         ขอ้เสนอแนะ                                                                                                               88 
            รบัรองการความสอดคลอ้งของนโยบายการศกึษาเพื่อปวงชนเก่ียวกบัการตระหนกัรู ้ 
   การน าไปใชแ้ละการจดัสรรงบประมาณ 

 
88 

           พฒันายทุธวิธีที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมในการใหก้ารศึกษาและโอกาสในตลาดแรงงาน 
   แกแ่รงงานขา้มชาติ 

 
88 

            ปรบัปรุงการใชฐ้านขอ้มลูในการวางแผนการศึกษาของแรงงานขา้มชาตใินระดบัชาติ 
  และในระดบัองคก์รทอ้งถิ่น                                                                                                  

 
88 

            สรา้งการเชื่อมโยงที่แข็งแกรง่ระหว่างองคก์รสว่นทอ้งถิ่น นายจา้ง องคก์รเอ็นจีโอ  
  องคก์รภาคประชาสงัคมและชมุชนแรงงานขา้มชาติ                                                                               

 
89 

           การปอ้งกนัการเลือกปฏิบติัและสง่เสรมิการเรียนการสอนที่ครอบคลมุ                                                          89 
           การจดัการปัญหาการเรียนหยุดชะงกัเพราะการระบาดของโควิด-19                                                          90 
           เก็บและใชข้อ้มลูเพื่อปรบัปรุงการตอบสนองของผูใ้หก้ารศกึษาต่อสถานการณ ์
  ของเด็กขา้มชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

90 



 

 

 

  

เอกสารอา้งอิง                 92 
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     ภาคผนวก 1 ทีมนกัวิจยั 100 
     ภาคผนวก 2 ใบรบัรองการอนมุติังานวิจยั 101 
     ภาคผนวก 3 แบบสอบถาม 102 
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สารบญัตาราง 

      
 หนา้ 

ตาราง 1 เด็กขา้มชาต ิ(4 สญัชาติ) ที่เรียนในโรงเรียนรฐัของไทย (ระดบัพืน้ฐาน) ในปี 2564 21 

ตาราง 2 จ านวนเด็กขา้มชาตอิายรุะหว่าง 6-15 ปีที่ลงทะเบียนในระบการศกึษานอกระบบ ปี 2564 22 

ตาราง 3 จ านวนของศนูยก์ารเรียนรูเ้พื่อเด็กขา้มชาติในปี 2561 และ 2564 22 

ตาราง 4 รายชื่อจังหวัด 10 จังหวัดที่มีแรงงานข้ามชาติทักษะต ่าที่จดทะเบียนแล้วอาศัยอยู่ 

               ตามล าดบั 

 

26 

ตาราง 5 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัเชิงปรมิาณในพืน้ที่เปา้หมาย 

               โดยแจกแจงตามชื่อประเทศ 

 

28 

ตาราง 6 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามในการสมัภาษณเ์ชิงคณุภาพ 29 

ตาราง 7 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างจุดประสงค์ของงานวิจัย ค าถามหลัก ๆ กลุ่มเป้าหมาย 

                และวิธีเก็บขอ้มลู 

 

30 

ตาราง 8 รูปแบบการศึกษาของเด็กขา้มชาติ/จ าแนกตามเพศสภาพ 

 

47 

 
  



 

 

 

สารบญัแผนภาพ  

 
 หนา้ 

รูปภาพ 1 ที่มาของกลุม่เปา้หมาย (จ าแนกตามประเทศตน้ทาง) 35 

รูปภาพ 2 ระยะเวลาการอยู่อาศยัในประเทศไทย (จ าแนกตามประเทศตน้ทาง) 36 

รูปภาพ 3 เอกสารประจ าตวัของผูต้อบค าถาม (จ าแนกตามประเทศตน้ทาง)                                           36 

รูปภาพ 4 รายไดต่้อเดือนของผูต้อบค าถาม 37 

รูปภาพ 5 รายไดข้องครอบครวั 38 

รูปภาพ 6 มมุมองของผูต้อบค าถามเรื่องรายได ้รายจ่ายของครอบครวัและการสง่เงินกลบับา้น 38 

รูปภาพ 7 การประเมินสถานะทางการเงินในประเทศไทยของผูต้อบค าถาม 39 

รูปภาพ 8 จ านวนเด็กขา้มชาติที่ดแูลโดยผูต้อบค าถาม (จ าแนกตามสญัชาติ) 39 

รูปภาพ 9 เด็กขา้มชาติ (จ าแนกตามช่วงอาย)ุ 40 

รูปภาพ 10 ประเทศเกิดของเด็กขา้มชาติ (จ าแนกตามประเทศตน้ทาง) 40 

รูปภาพ 11 เอกสารประจ าตวัของเด็กขา้มชาติ (จ าแนกตามประเทศตน้ทาง) 41 

รูปภาพ 12 เอกสารประจ าตวัของเด็กขา้มชาติ/จ าแนกตามพืน้ที่ 41 

รูปภาพ 13 เด็กขา้มชาติที่ท างาน 42 

รูปภาพ 14 รูปแบบการศกึษาเด็กขา้มชาติในครอบครวัผูต้อบค าถาม 45 

รูปภาพ 15 รูปแบบการศกึษาเด็กขา้มชาติในครอบครวัผูต้อบค าถาม/จ าแนกตามพืน้ที่ 46 

รูปภาพ 16 รูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติจ าแนกตามสญัชาติ – กมัพชูา 46 

รูปภาพ 17 รูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติจ าแนกตามสญัชาติ – ส.ป.ป. ลาว 46 

รูปภาพ 18 รูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติจ าแนกตามสญัชาติ – เมียนมาร ์ 46 

รูปภาพ 19 รูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติจ าแนกตามสญัชาติ – เวียดนาม 47 

รูปภาพ 20 ค่าใชจ้่ายที่มากที่สดุเก่ียวกบัการศกึษาแต่ละรูปแบบของเด็กขา้มชาติ 49 

รูปภาพ 21 ภมูิหลงัทางการศึกษาของผูต้อบค าถามและรูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติ 50 

รูปภาพ 22 รายไดค้รวัเรือนรายเดือนของผูต้อบค าถามและรูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติ 51 

รูปภาพ 23 การเขา้ถึงขอ้มลูเรื่องการศกึษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย 52 

รูปภาพ 24 แหลง่ขอ้มลูเรื่องการเขา้ถึงการศึกษาในประเทศไทยของเด็กขา้มชาติ 52 



 

 

 

รูปภาพ 25 ความคิดเห็นของผูต้อบค าถามต่อการเขา้เรียนในโรงเรียนรฐัของไทย 53 

รูปภาพ 26 ความคิดเห็นของผูต้อบค าถามต่อการเขา้เรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 53 

รูปภาพ 27 ความคิดเห็นของผูต้อบค าถามต่อการเขา้เรียนในสถานศกึษาสงักดักศน. 54 

รูปภาพ 28 ความทา้ทายที่เด็กขา้มชาติตอ้งเผชิญในเขา้โรงเรียน (จ าแนกตามสญัชาติ) 56 

รูปภาพ 29 ความทา้ทายที่เด็กขา้มชาติตอ้งเผชิญ จ าแนกตามรูปแบบการศกึษา 57 

รูปภาพ 30 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาตเิรียนหนงัสือ (จ าแนกตามสญัชาติ) 59 

รูปภาพ 31 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ : เพื่อเรียนภาษาไทย 59 

รูปภาพ 32 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาตเิรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ: เพราะไม่เสียค่าใชจ้่าย 60 

รูปภาพ 33 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ   

                 : เพราะการศกึษาจ าเป็นต่อพฒันาการของเด็ก 60 

รูปภาพ 34 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ  

                  : เพราะการศกึษาที่นี่ดีกว่าที่ประเทศตน้ทาง 60 

รูปภาพ 35 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ  

                  : เพราะไม่มีเวลาดแูลบุตรหลาน 61 

รูปภาพ 36 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ : เพื่อเรียนภาษาแม่ 61 

รูปภาพ 37 บตุรหลานของผูต้อบที่เรียนหนงัสือในปีก่อนหนา้นี ้ 64 

รูป38 มมุมองเรื่องประโยชนท์ี่การศกึษามีต่ออนาคตของเด็ก ๆ ในประเทศตน้ทาง 64 

รูป39 เหตผุลหลกัที่ผูต้อบสง่บตุรหลานเรียนหนงัสือ : พวกเขาสามารถเรียนต่อ/เรียนสงูขึน้ไดใ้น  

                    ประเทศตน้ทาง 

65 

รูปภาพ 40 สาเหตทุี่แรงงานขา้มชาติไม่สง่บตุรหลานเรียนในไทย (จ าแนกตามจงัหวดั) 66 

รูปภาพ 41 สาเหตทุี่แรงงานขา้มชาติไม่สง่บตุรหลานเรียนในไทย : จ าแนกตามเอกสารแสดงตน 
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บทที ่1 บทน ำ 
 

บทน ำ 
การศึกษาคือกา้วส าคญักา้วหนึ่งในการสง่เสรมิและเตรียมความพรอ้มใหแ้ก่เด็กขา้มชาติใหเ้ขา้สู่ตลาดแรงงาน
และเป็นสว่นหนึ่งของสงัคม เนื่องจากทั่วโลกมีการอพยพขา้มชาติอย่างต่อเนื่อง สิทธิในการเขา้ถึงการศึกษาของ
เด็กขา้มชาตจิึงไดร้บัการยอมรบัและมีความส าคญัในกรอบความรว่มมือต่าง ๆ เช่น อนสุญัญาระหว่างประเทศว่า
ดว้ยการคุม้ครองสิทธิของแรงงานขา้มชาติและสมาชิกในครอบครวัปี 2533 (1990 Convention on the 
Protection of the Rights of All Migrant Workers and Their Families) และการสง่เสรมิการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All) 
 
ปัจจุบันประเทศไทยใหท้ี่พักแก่แรงงานขา้มชาติประมาณ 4-5 ลา้นคน ส่วนใหญ่ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบา้นคือประเทศกมัพชูา สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) เมียนมารแ์ละเวียดนาม 
(IOM Thailand 2022) แรงงานขา้มชาติจ านวนมากยา้ยถิ่นมาพรอ้มกบับุตร และถึงแมจ้ะไม่มีขอ้มลูที่ถกูตอ้งเรื่อง
จ านวนทัง้หมดของเด็กขา้มชาติเนื่องจากเด็กจ านวนมากไม่ไดร้บัการจดทะเบียน แต่มีการคาดประมาณว่าเด็ก
ข้ามชาติในประเทศไทยมีจ านวน 300,000 ถึง 400,000 คน (นวรัตน์ 2560, น.3; United Nations Thematic 
Working Group on Migration in Thailand 2019, p.99) 
 
ถึงแมป้ระเทศไทยไดป้รบัปรุงการเขา้ถึงการศึกษาของเด็กขา้มชาติอย่างต่อเนื่องตามนโยบายเรื่องการศึกษาเพื่อ
ปวงชนและมติคณะรฐัมนตรีในปี 2548 ซึ่งระบวุ่าเด็กทกุคนมีสิทธิเรียนหนงัสือ 15 ปีโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายไม่ว่าจะมี
สถานะทางกฎหมายหรือสญัชาติใดและครอบคลมุด็กขา้มชาติในประเทศไทย  แต่เด็กขา้มชาติในประเทศยังคง
เป็นกลุม่ที่สุม่เสี่ยงต่อการหลดุจากระบบการศึกษาในโรงเรียนสงูที่สดุ รวมทัง้กลุม่เด็กพิการ เด็กใชแ้รงงานและเด็ก
ที่เป็นชนกลุ่มนอ้ย ในปี 2564 เด็กที่ไม่มีสญัชาติไทยจ านวนประมาณ 170,928 คนลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนใน
สงักดัของส านกัคณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน โดยส่วนใหญ่เป็นเด็กชาวเมียนมาร ์กมัพชูา ลาว  และเด็กที่
ไม่ไดจ้ดทะเบียน นอกจากนัน้ยงัการระบุว่าเด็กจ านวนมากกว่า 200,000 คนที่เขา้ไม่ถึงการศึกษาในรูปแบบใด ๆ 
(UNICEF 2019; United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019, p.XIII) 
 
ประเทศไทยเขา้สู่สงัคมผูส้งูอายุอย่างรวดเร็ว อีกทัง้อตัราการเกิดใหม่ของประชากรลดลงและจ านวนประชากรใน
วยัท างานจะลดลงรอ้ยละ 30 ในปีค.ศ. 2060 อีกดว้ย (World Bank 2021) ดงันัน้แรงงานขา้มชาติจึงสามารถเขา้
มาเติมเต็มช่องว่างเรื่องทกัษะของแรงงานในประเทศในหลายทศวรรษที่ผ่านมา และจะยงัคงเป็นเช่นนีใ้นอนาคต 
(World Bank 2021) นอกจากนีก้ารลงทนุและลดอปุสรรคใหเ้ด็กขา้มชาตสิามารถเขา้ถึงการศกึษาที่มีคณุภาพและ
ไดร้บัโอกาสทางการศึกษาทางเลือกยงัเป็นที่ยอมรบัในระดบัโลกว่าจะน าไปสู่การเขา้สู่ตลาดแรงงานของแรงงาน
ขา้มชาตแิละเอือ้ใหพ้วกเขามีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศซึ่งใหท้ี่พกัอาศยัไดใ้นระยะยาว (Sobane et al. 2018) 
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อย่างไรก็ตาม การทบทวนงานวิจยัเรื่องสถานการณก์ารศึกษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทยในทศวรรษที่ผ่านมา
พบว่าเด็กขา้มชาติตอ้งเผชิญกับความทา้ทายและอุปสรรคหลกั ๆ คือ การลาออกจากโรงเรียนในอัตราสงู ภาษา 
ค่าใชจ้่าย การยา้ยที่พกับ่อย ๆ และความไม่สอดคลอ้งกบันโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน เรื่องที่น่ากงัวลเป็นพิเศษ
คือการออกจากโรงเรียนของเด็กขา้มชาติในอตัราสงูช่วงเลื่อนชัน้ขึน้ระดบัมธัยมศึกษา และจ านวนของเด็กที่เรียน
ต่อในระดบัอดุมศกึษาทีล่ดลงมากกว่านัน้ (UNESCO 2019)  
 
ประเทศไทยไดร้บัผลประโยชนท์างเศรษฐกิจอย่างมีนัยยะส าคัญจากการลงทะเบียนเรียนหนังสือและการอยู่ใน
ระบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติ และจากการยกระดบัของครอบครวัแรงงานขา้มชาติใหห้ลดุพน้จากความยากจน
โดยการปรบัปรุงผลลพัธข์องความเป็นอยู่ระหว่างคนต่างรุน่ ตลอดจนการขยายทุนมนุษยแ์ละผลผลิตในระดบัชาติ 
(UNESCO 2015a) ถึงแม้จะระบุจ านวนได้ยาก แต่ผลประโยชน์ทางสังคม สิ่งแวดล้อมและการเมืองที่มี
ความหมายยังเกิดไดจ้ากความส าเร็จในการเขา้ถึงการศึกษาขั้นพืน้ฐาน (UNESCO 2015a) หญิงและชายที่มี
การศึกษามีแนวโน้มที่ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจเรื่องภาวะเจริญพันธุ์และก าหนดขนาดของครอบครัว ซึ่งการ
ตัดสินใจดังกล่าวส่งผลต่อการจัดการดา้นประชากร (Pradhan 2015) การตอบแทนสงัคมโดยการพัฒนาทักษะ
ใหม่ ๆ ของตนและการเขา้รบัการศึกษามีส่วนในการสรา้งความยืดหยุ่นในกรณีที่เกิดวิกฤตสภาพภูมิอากาศใน
ชุมชนแรงงานขา้มชาติ และสามารถท าไดโ้ดยการลงทุนดา้นธุรกิจสรา้งสรรคแ์ละด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่มีชุมชน
เป็นพืน้ฐาน ซึ่งน าไปสู่ความสามารถในการรบัมือกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่จะเกิดขึน้ในอนาคต (IOM 2021, 
p.99) 
 
งานวิจยัชิน้นีน้  าเสนอสถานการณปั์จจุบนัของการศึกษาของเด็กขา้มชาตใินประเทศไทย โดยเนน้ไปที่เด็กขา้มชาติ
ในครอบครวัแรงงานทักษะต ่าชาวกัมพูชา ลาว เมียนมารแ์ละเวียดนาม จุดประสงคห์ลกัของงานวิจัยคือการท า
ความเขา้ใจปัจจัยที่ก าหนดอุปสงคแ์ละอุปทานซึ่งส่งผลต่อการตัดสินใจของครอบครวัแรงงานขา้มชาติในเรื่อง
การศึกษาของบุตร และผลกระทบของการศึกษาที่มีต่อเด็กขา้มชาติ (ทัง้ผูท้ี่จดและไม่จดทะเบียน) ในประเทศไทย
และความเป็นอยู่ของพวกเขา การศกึษาครัง้นีต้ัง้อยู่บนค าถามส าคญัสองขอ้ ไดแ้ก ่1) ปัจจยัใดบา้งที่สง่ผลต่อการ
ตัดสินใจเรื่องการศึกษาของครอบครวัแรงงานขา้มชาติ และ 2) ผลกระทบของการศึกษาที่มีต่อเด็กขา้มชาติและ
ความเป็นอยู่ของพวกเขา โดยเด็กขา้มชาติที่ไรส้ญัชาติและผูล้ีภ้ยัไม่รวมอยู่ในการศกึษาชิน้นี ้ 
 
กรอบการวิจยัครอบคลมุพืน้ที่ทางภูมิศาสตรท์ัง้หมด 5 พืน้ที่ในประเทศไทย คือ กรุงเทพฯ และสมทุรสาคร ชลบุรี 
ระยอง ตาก และระนอง “เด็กขา้มชาติ” ในที่นีร้วมถึง ก) เด็กที่มีอายุระหว่าง 3 ถึง 14 ปีและ ข) เยาวชนขา้มชาติ
อายรุะหว่าง 15 ถึง 24 ปี  ผูใ้ชแ้รงงานในประเทศไทยตอ้งมีอายุอย่างนอ้ย 15 ปี ดงันัน้จึงรวมเยาวชนหนุ่มสาวเขา้
มาในงานวิจัยชิน้นีด้ว้ย เพื่อคน้หาปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าใหเ้ด็ก ๆ ออกจากโรงเรียนกลางคัน เรื่องประสบการณแ์ละ
ความตระหนกัในเรื่องการศึกษา ทกัษะต่าง ๆ โอกาสในการมีงานท าและความฝันในอนาคตของเยาวชนขา้มชาติ
ดว้ย งานวิจยัชิน้นีจ้ดัท าขึน้ในช่วงที่เกิดการระบาดของไวรสัโคโรน่า (โควิด-19) ซึ่งเริ่มตน้ขึน้ในปี 2563 ซึ่งเป็นเหตุ
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ใหก้ารจดัการศึกษาในประเทศไทยและทั่วโลกหยุดชะงกั ดงันัน้ งานวิจยัชิน้นีจ้ึงประเมินความทา้ทายที่ครอบครวั
แรงงานขา้มชาตติอ้งเผชิญในช่วงโรคระบาดและศึกษาดว้ยว่าความทา้ทายดงักล่าวส่งผลกระทบต่อการตดัสินใจ
เรื่องการศกึษาของเด็กขา้มชาตอิย่างไร 
 
กรอบกำรท ำงำนเร่ืองกำรศึกษำของเด็กข้ำมชำติบนเวทนีำนำชำติ 
ในระหว่างปี 2543 ถึงปี 2565 จ านวนแรงงานขา้มชาติทั่วโลกโดยประมาณเพิ่มจาก 173 ลา้นคนเป็น 281 ลา้นคน 
(IOM 2021) ถึงแมส้ดัส่วนของผูย้า้ยถิ่นที่เป็นเด็กจะไม่เพิ่มขึน้ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าว จ านวนเด็กขา้มชาติ
โดยรวมโดยประมาณยังคงเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 50 กล่าวคือจาก 27.7 ลา้นคนเป็น 41 ลา้นคน (IOM 2021, p.40) 
การตระหนักถึงสิทธิของเด็กขา้มชาติในการเรียนหนังสือและการเขา้ถึงการศึกษาคือมิติหนึ่งที่ส  าคัญยิ่งในการ
เสริมสรา้งศักยภาพของเด็ก ๆ และท าลายวงจรความยากจนซึ่งเป็นสาเหตุที่ท าให้ผูค้นคิดย้ายถิ่นตั้งแต่แรก 
(Sobane et al. 2018) อย่างไรก็ตาม บ่อยครัง้ที่เด็กขา้มชาติมกัไม่ไดร้บัสิทธิดงักล่าว ไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษา
ได้และ ต้องเผชิญกับปัญหาส่วนตัวและอุปสรรคเชิงโครงสรา้งซึ่งปิดโอกาสต่าง  ๆ ของพวกเขาในการได้รับ
การศกึษาที่มีคณุภาพ 
 
ประเทศในภมูิภาคเอเชียมีแนวโนม้ที่จะมีผูย้า้ยถ่ินขา้มชาติเพิ่มมากขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัภมูิภาคส่วนใหญ่ โดยมี
จ านวนเพิ่มขึน้รอ้ยละ 74 ในเวลาสองทศวรรษที่ผ่านมา (IOM 2021) แนวโนม้ดังกล่าวเกิดขึน้พรอ้มกับการเพิ่ม
จ านวนของผูย้า้ยถิ่นเด็ก ซึ่งกลายเป็นแบบแผนไปโดยปริยาย อย่างไรก็ตาม จ านวนเด็กที่ออกจากระบบการศึกษา
ในภูมิภาคนีย้ังมีจ านวนเพิ่มขึน้อีกดว้ย โดยมีความยากจน ปัจจัยทางสงัคมและเศรษฐกิจ ความไม่เท่าเทียมกนั
ทางเพศสภาพ ความพิการ การใชแ้รงงานเด็ก การแต่งงานในวยัเด็ก รวมไปถึงสถานการณค์วามขดัแยง้ที่มีการใช้
อาวธุลว้นเป็นปัจจยัที่ส่งผลใหเ้ด็ก ๆ จ านวนประมาณ 18.7 ลา้นคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคตอ้งหลุดจากระบบ
การศกึษา (UNESCO 2019a) 
 
ความสญูเสียทางเศรษฐกิจที่ส  าคญัเก่ียวพนักับแรงงานทกัษะและการศึกษาต ่า เช่นเดียวกบัการสญูเสียรายไดท้ี่
พึงได้รับจากการใชแ้รงงานเด็กซึ่งหลุดจากระบบการศึกษาด้วย (UNESCO 2015a) ค่าใช้จ่ายทางเศรษฐกิจ
โดยประมาณของเด็กที่หลดุจากระบบการศกึษาในมมุมองของเศรษฐศาสตรม์หภาคคิดเป็น 6.53 พนัลา้นดอลลา่ร์
สหรฐัหรือเท่ากบัรอ้ยละ 1.7 ของผลิตภณัฑม์วลรวมของประเทศ (GDP) (UNESCO 2015a, p.11) ในทางตรงกนั
ขา้ม การเพิ่มจ านวนการลงทะเบียนเรียนหนงัสือในระดบัก่อนประถมศึกษาของเด็ก ๆ ดว้ยการลงทุน 1 ดอลล่าร์
สหรฐั จะสรา้งมูลค่าคืนแก่ผู้ลงทุนประมาณ 9 ดอลล่ารส์หรฐั ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบของผลประโยชน์ทางสังคม
กล่าวคือการลดจ านวนเด็ก ๆ ที่ซ  า้ชั้นและลาออกในระดับชั้นก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา รวมถึงเพิ่ม
รายไดส้่วนบุคคลได้ตลอดชีวิต (UNICEF 2020, p.3) ดังเช่นที่ไดเ้น้นย า้เอาไวก้่อนหน้านี ้ ผลประโยชนท์ี่ไม่ใช่
ผลประโยชนท์างเศรษฐกิจที่ไดจ้ากการเขา้เรียนในชั้นก่อนประถมศึกษาคือผูเ้รียนจะเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วม 
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(civic engagement) มีความรูเ้รื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ (climate change) ลดอาชญากรรมและ
ปรบัปรุงสขุภาพและความเป็นอยู่จากรุน่สูรุ่น่ได ้(EAC 2015; UNEXCO 2015a) 
 
การศกึษาคือสิทธิมนษุยช์นขัน้พืน้ฐานและเป็นสิทธิหลกั ๆ ที่จะน าไปสูก่ารตระหนกัถึงสิทธิในเรื่องอื่น ๆ ดว้ย มีการ
ใหค้วามส าคัญกับสิทธิการไดร้บัการศึกษาในสนธิสญัญาดา้นสิทธิมนุษยชนนานาชาติหลายฉบบั เช่น ขอ้ที่ 26 
ของปฏิญญาสากลว่าดว้ยสิทธิมนุษยช์น (UDHR) และขอ้ 13 และ 14 ของกติการะหว่างประเทศว่าดว้ยสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม (ICESCR) นอกจากนีอ้นสุญัญาระหว่างประเทศว่าดว้ยการคุม้ครองสิทธิแรงงาน
ขา้มชาติและสมาชิกในครอบครวัปีค.ศ. 1990 ยงัชีใ้หเ้ห็นประเด็นอ่อนไหวและความแตกต่างที่เฉพาะเจาะจงของ
เด็กขา้มชาติ  โดยระบุว่ารฐัภาคีตอ้งมอบการศึกษาเรื่องศาสนาและศีลธรรมซึ่งตรงกับความเชื่อของเด็ก ๆ (ขอ้ 
12.4) บตุรของผูใ้ชแ้รงงานที่เป็นแรงงานขา้มชาติตอ้งไดร้บัสิทธิพืน้ฐานในการเขา้ถึงการศึกษาบนพืน้ฐานของการ
ปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกับประชาชนของรฐันัน้ ๆ (ขอ้ 30) เด็ก ๆ ตอ้งไม่ถูกปฏิเสธหรือจ ากัดการเขา้ถึงการศึกษา
ระดบัก่อนประถมศกึษาในสถาบนัหรือโรงเรียนของรฐัเพราะสถานการณผ์ิดปกติที่เก่ียวเนื่องกบัการพ านกัและการ
ท างานของผูป้กครองที่เป็นแรงงานขา้มชาติ หรือเพราะเด็ก ๆ เหล่านัน้อาศยัอยู่ในประเทศที่รบัแรงงาน (ขอ้ 30) 
ประเทศที่รบัแรงงานขา้มชาติ ควรมีแผนการศึกษาพิเศษที่ใหก้ารศึกษาเด็กขา้มชาติเป็นภาษาแม่ของพวกเขาและ
รว่มมือกบัประเทศตน้ทางหากจ าเป็น (ขอ้ 45.4) 
 
เพราะตระหนกัถึงความส าคญัในการมอบโอกาสใหผู้ค้นไดด้  ารงชีวิตอย่างปลอดภยั มีสขุภาพแข็งแรง มีความอดุม
สมบูรณแ์ละประสบความส าเร็จ จึงไดม้ีการริเริ่มระดับโลกเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All - EFA) 
ขึน้ในปีค.ศ. 1990 โดยมีเป้าหมายเพื่อมอบการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีคุณภาพแก่เด็ก วยัรุ่นและผูใ้หญ่ทุกคน พนัธ
สญัญาระหว่างประเทศดงักล่าวจะน าพาประโยชนข์องการศึกษาสู ่ ‘ประชาชนทุกคนในสงัคมทุกแห่ง’ และจุดยืน
ดงักล่าวไดร้บัการยืนยนัอีกครัง้ในทศวรรษต่อมาเมื่อกรอบปฏิบตัิการดาการว์่าดว้ยการศึกษาเพื่อปวงชน (Dakar 
Framework) ระบุใหด้  าเนินงานผ่านความร่วมมือต่าง ๆ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระหว่างประเทศ ความ
พยายามเหล่านี ้รวมถึงเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ของสหประชาชาติ (2000-2015) ท าใหเ้กิด
ความกา้วหนา้เรื่องการเขา้ถึงการศึกษาระดับประถมศึกษาและความเสมอภาคทางเพศในการเขา้ถึงการศึกษา
อย่างกวา้งขวางขึน้ 
 
จากกรอบปฏิบัติการต่าง ๆ ข้างต้นท าให้วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ของสหประชาชาติมีมติรับรอง
หลกัการ “ไม่ทิง้ใครไวข้า้งหลงั (Leave No One Behind)” และก าหนดมาตรฐานในการพฒันาที่เขา้ถึงทุกคนและ
ยั่งยืน โดยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 4 (SDG 4) ไดร้ะบุอย่างชัดเจนถึงพันธสญัญาในการ ‘จัดการศึกษาที่มี
คุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงและสนับสนุนโอกาสการศึกษาตลอดชีวิตแก่ทุกคน’ ภายในปีค.ศ. 2030 (UN 
2020a) นอกจากนี ้ขอ้ 10 ของปฏิญญาการศึกษาอินชอน 2030 ยงัเรียกรอ้งใหร้ฐัสมาชิกรบัรองว่าเด็กชายและ
เด็กหญิงทุกคนตอ้งจบการศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพภายในปีค.ศ. 
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2030 (UNESCO 2014) รฐัสมาชิกยงัใหพ้นัธสญัญาว่าจะสรา้งเสรมิโอกาสการเรียนรูต้ลอดชีวิตที่มีคณุภาพในทุก
สถานการณแ์ละทุกระดบัการศึกษา ทัง้นีร้วมถึงการท าใหเ้ด็ก ๆ เขา้ถึงการศึกษาระดบัอาชีวะศึกษา การช่าง การ
ฝึกอบรม และเขา้ศึกษาในระดบัอดุมศึกษาและท างานวิจยัไดม้ากขึน้และเท่าเทียม รวมทัง้ใส่ใจเรื่องคณุภาพของ
การศึกษาด้วย ทั้งนี ้ในปัจจุบันความรู้ ทักษะ และสมรรถภาพต่าง ๆ ที่ได้มาจากการศึกษานอกระบบและ
การศกึษาตามอธัยาศยั และการบรูณาการระบบการศึกษาดงักล่าวเขา้กบัการศกึษาในระบบไดร้บัการยอมรบัแลว้
ว่ามีคุณค่า มีความส าคัญและไดร้บัการรบัรองว่าท าใหผู้เ้รียนปรบัปรุงคุณภาพชีวิตไดอ้ย่างต่อเนื่อง (UNESCO 
2014; UN 2020a) 
 
หลกัการต่าง ๆ เก่ียวกบันโยบายและโครงการที่ควรปฏิบติัเรื่องการศึกษาของเด็กขา้มชาติ 
งานวิจัยทั่วโลกแสดงให้เห็นว่าเด็กข้ามชาติเผชิญกับความท้าทายหลัก ๆ ในการเข้าถึงการศึกษา กล่าวคือ 
อปุสรรคเรื่องระบบ ภาษาและการเงิน ประการแรก การด าเนินงานตรวจคนเขา้เมืองของประเทศเจา้บา้นอาจเป็น
อุปสรรคหนึ่งที่ขัดขวางไม่ใหเ้ด็ก ๆ เขา้ถึงการลงทะเบียนเรียนเนื่องจากเด็ก ๆ ตอ้งมีสถานะและมีเอกสารแสดง
ตวัตนที่เก่ียวขอ้ง (Sobane et al., 2018) ประการที่สอง การปฏิรูปหลกัสูตร วิธีการเรียนการสอนตอ้งด าเนินการ
โดยน าเอาเรื่องวฒันธรรมและภาษาที่หลากหลายของนกัเรียนที่เป็นเด็กขา้มชาติไปบูรณาการกบัระบบการศึกษา
กระแสหลกั เพื่อท าใหภ้าษาไม่กลายเป็นอปุสรรคหนึ่งในการรบัเด็ก ๆ เขา้เรียนและเป็นสาเหตใุหผ้ลการเรียนของ
เด็กข้ามชาติตามหลังเด็กคนอ่ืน ๆ และเพื่อลดความแปลกแยกของเด็กข้ามชาติ (Sobane et al., 2018) 
ตัวอย่างเช่น  โครงการที่ใหค้วามช่วยเหลือเด็กขา้มชาติ เรื่องภาษาและความสามารถในการอ่านการเขียนจะ
สามารถลดปัญหาการเรียนหยุดชะงักได ้ครูผูส้อนควรไดร้บัการสนับสนุนใหเ้ขา้รบัการฝึกอบรมเรื่องภาษาและ
วัฒนธรรมที่หลากหลายเช่นกัน ทัง้นีเ้พื่อสรา้งเสริมความสามารถของครูในการสอนเด็กขา้มชาติ ประการที่สาม 
เด็กขา้มชาตทิี่ครอบครวัมีรายไดต้ ่าควรไดร้บัการปฎิบติัเช่นเดียวกบัเด็กไทย กลา่วคือเขา้ถึงแหลง่เงินทนุและไดร้บั
การยกเวน้ค่าใชจ้่ายเพื่อลดภาระทางการเงินที่ใชไ้ปกับการซือ้เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณก์ารเรียน ค่าเดินทาง
และค่าอาหาร แผนงานให้ความช่วยเหลือทางการเงินนั้น  ๆ อาจด าเนินงานควบคู่ไปกับการพิจารณาถึง
สถานการณเ์ฉพาะที่แตกต่างกนัของเด็กแต่ละคนเพื่อรบัรองว่าพวกเขาจะสามารถเรียนหนงัสือในสายสามญั และ/
หรือสายอาชีพไดต้่อไปถึงแมแ้ผนงานจะสิน้สุดลง (Sobane et al., 2018) การสรา้งกลไกและนโยบายตามบริบท
ของสถานการณต์่าง ๆ และเหมาะสมกบัเด็กขา้มชาติในประเทศไทยจะท าใหร้บัรองไดว้่าเด็กขา้มชาติจะมีโอกาส
ประสบความส าเร็จทางการศกึษาและไดพ้ฒันาทกัษะอย่างเท่าเทียมกบัเพื่อน ๆ ชาวไทย ซึ่งจะเตรียมความพรอ้ม
ใหพ้วกเขาเขา้สู่ตลาดแรงงานไดใ้นอนาคต ย่อหนา้ต่อไปคือกรณีศึกษาสองเรื่องจากภูมิภาคอ่ืนซึ่งแสดงใหเ้ห็น
ความส าคญัของการปฏิรูปกฎหมายและนโยบายเพื่อการลดอปุสรรคเรื่องโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรูข้อง
เด็กขา้มชาต ิ
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ข้อปฏิบัติทีด่ีเกี่ยวกับนโยบำยและโครงกำรเพ่ือลดอุปสรรคทำงกำรศึกษำของเด็กข้ำมชำต ิ
กำรย้ำยทีอ่ยู่อย่ำงบ่อยครัง้ของเด็กข้ำมชำติและกำรออกจำกโรงเรียนกลำงคันในประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(ทีม่ำ: Migrant Education Program https://results.ed.gov) 
 
ในประเทศสหรฐัอเมรกิา เด็กและเยาวชนที่ขา้มชาติเดินทางและยา้ยโรงเรียนจากรฐัหนึ่งสู่อีกรฐัหนึ่งมีผลการเรียน
ต ่าและต้องหยุดเรียน โครงการการศึกษาเพื่อผู้ย้ายถิ่น (Migrant Education Program – MEP) ที่ได้รับการ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐจึงได้เริ่มต้นขึน้ในปี 2509 เพราะเห็นความส าคัญของความต้องการการศึกษา
หลากหลายรูปแบบของเด็กและเยาวชนขา้มชาติ (อายุ 3-21 ปี) ซึ่งไม่มีเอกสารรบัรอง เป็นบุตรหรือคู่สมรสของ
แรงงานขา้มชาติ หรือผูท้ี่ถือวีซ่าชั่วคราว H-2A ของแรงงานภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะผูท้ี่ท  าการเกษตร ประมง
และเลีย้งโคนม เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนที่ขา้มชาติเขา้ถึงบริการดา้นการศึกษาขัน้พืน้ฐาน การช่วยเหลือเพื่อเติม 
(เช่น ความรูเ้รื่องภาษาอังกฤษ) และการใหค้ าแนะน าและการปรึกษา (U.S. Department of Education 2021) 
การยา้ยบา้นบ่อยครัง้ท าใหเ้ด็กและเยาวชนที่ข้ามชาติประสบกับความแตกต่างของหลักสูตรในโรงเรียนและ
ขอ้ก าหนดการจบการศึกษาที่แตกต่างกันในแต่ละรฐัซึ่งท าใหเ้ด็กจ านวนมากตอ้งหยุดเรียนและท างาน (U.S. 
Department of Education 2021) ผูร้บัเด็กขา้มชาติเขา้เรียนมีหน้าที่ในการระบุและสรรหาผูส้มัครในโครงการ 
MEP ที่มีคณุสมบติัโดยการเขา้เยี่ยมผูส้มัครที่บา้นและที่ท างาน ระยะเวลาของโครงการคือสามปีหลงัจากวันที่ผู ้
ย้ายถิ่น “ย้ายที่อยู่” ครั้งสุดท้าย ซึ่งต้องเป็นการย้ายที่ เกิดขึน้จากความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ โครงการนี ้มี
จดุมุ่งหมายในการสนบัสนนุและท าใหเ้ด็กขา้มชาติศกึษาต่อในโรงเรียนจนจบการศกึษาและไดร้บัประกาศนียบตัร
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (เช่น ประกาศนียบตัร GED)  แต่จุดมุ่งหมายที่ส  าคัญทีสดุคือเพื่อ
ท าลายวงจรของความยากจนขา้มรุ่นโดยการใชค้วามส าเร็จทางการศึกษาเลื่อนสถานะทางสงัคมและเศรษฐกิจ 
ในปี 2559 ถึง 2560 มีเด็กขา้มชาติที่มีอายุก่อนวัยเรียนจนถึงนักเรียนเกรด 12 ประมาณ 202,000 คน และ
เยาวชนขา้มชาตทิี่ออกจากโรงเรียน 17,395 คนเขา้รว่มโครงการ MEP (U.S. Department of Education 2021) 
 
กำรเชือ่มโยงโอกำสทำงกำรศึกษำและกำรเรียนรู้เพือ่ปูทำงสู่กำรมีงำนท ำของเด็กข้ำมชำติในสหภำพ
ยุโรป (ทีม่ำ : Koehler, C. and Schneider, J. 2019. Comparative Migration Studies, 7 (28), “Young 
refugees in education: the particular challenges of school systems in Europe”, pp. 1-20.  
https://comparativemigrationstudies.springeropen.com/articles/10.1186/s40878-019-0129-3) 
 
งานวิจัยเรื่องเด็กขา้มชาติและเด็กผูล้ีภ้ัยของรฐัสมาชิกสหภาพยุโรปเนน้เรื่องการปฏิรูปเชิงสถาบนัมากกว่าการ
ออกมาตรการเฉพาะกิจในการสง่เสรมิเด็ก ๆ ที่มีพืน้เพและสถานะทางกฎหมายหลากหลายใหป้ระสบความส าเร็จ
เรื่องการเรียนและการท างาน (Koehler and Schneider 2019) ตัวอย่างเช่น กฎหมายของสหภาพยุโรป 
2013/33/EU หรือ Directive 2013/33/EU เก่ียวกบัมาตรฐานการสมคัรขอรบัความคุม้ครองจากนานาชาติที่รบัรอง
ว่าผูข้อรบัความคุม้ครองในสหภาพยุโรปจะมีความเป็นอยู่ตามมาตรฐาน รวมถึงการเขา้ถึงการศึกษาของเด็กอายุ
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ต ่ากว่า 18 ปีดว้ย การปฏิรูปเชิงโครงสรา้งเช่นการยกเลิกการก าหนดอายุของผูเ้ขา้เรียนภาคบงัคับท าใหเ้ด็ก ๆ ที่
ไม่ไดเ้ขา้เรียนติดต่อกันเพราะตอ้งยา้ยที่พ านักหรือตอ้งลาออกกลางคันหรือเพราะไดค้ะแนนต ่าจะไดร้บัความ
ช่วยเหลืออย่างเป็นขัน้ตอนเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเรียนต่อหรือเขา้รบัการอบรมดา้นอื่น ๆ เพื่อสรา้งอาชีพต่อไป 
(Koehler and Schneider 2019) คณะผูเ้ขียนติงว่ากฏหมายคนเขา้เมืองและผูล้ีภ้ยัไม่ควรเป็นอปุสรรคที่เด็กขา้ม
ชาติตอ้งเผชิญเพื่อเขา้ถึงการศึกษาขัน้สงูและการท างานในอนาคต ดงัตวัอย่างขอ้บงัคับ ‘3 plus 2’ ของประเทศ
เยอรมนีที่อนุญาตให้คนวัยหนุ่มสาวพัฒนาอาชีพและการท างานผ่านการฝึกอาชีพเป็นเวลา 3 ปีบวกกับการ
ท างานเป็นเวลา 2 ปีในสายงานที่ไดเ้รียนรูม้าไม่ว่าพวกเขาจะมีสถานะทางกฎหมายหรือพืน้เพอย่างไร โครงการ
ดังเช่นโครงการนีล้งทุนกับคนหนุ่มสาวโดยใหพ้วกเขาเป็นผูใ้ชแ้รงงานที่มีทักษะ เอาชนะปัญหาการขาดแคลน
แรงงานและมีสว่นในการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ 
 
การลดจ านวนและช่วยเหลอืเดก็ทีอ่อกจากโรงเรียนกลางคนัในสหภาพยุโรป (ทีม่า : European Commission. 
2022. “The reinforced Youth Guarantee”.https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=en) 
 
แผนงาน Youth Guarantee ซึ่งด าเนินงานในสหภาพยโุรปในปี 2556 รบัรองว่าคนหนุ่มสาวอายตุ ่ากว่า 30 ปีจะได้
โอกาสท างานที่มีคณุภาพด ีไดเ้รียนต่อ และไดฝึ้กงานเพื่อสะสมประสบการณแ์ละฝึกท างานจรงิภายในช่วงเวลาสี่
เดือนหลงัจากที่ตกงานหรือออกจากโรงเรียน (EC 2022) ตัง้แต่โครงการนีเ้ริ่มตน้ขึน้และก่อนช่วงการระบาดของโค
วิด-19 จ านวนคนหนุ่มสาวที่ตกงานลดลงรอ้ยละ 14.9 และคนหนุ่มสาวจ านวน 1.7 ลา้นคนไดร้บัการคุม้ครองจาก
การไม่มีงานท าหรือไม่ไดร้บัการศึกษาและการฝึกงาน (EC 2022) โครงการดงักล่าวยงัเป็นมาตรการเพื่อป้องกัน 
(เช่น การให้การศึกษาระดับปฐมวัยที่มีคุณภาพและเส้นทางการศึกษาที่ยืดหยุ่น)  การแทรกแซง (เช่น การ
สนบัสนุนเด็กนกัเรียนที่เผชิญกบัความยากล าบากในการเรียนหรือการเพิ่มทรพัยากรแก่เด็กดอ้ยโอกาส) และการ
เยียวยาเด็กที่ตอ้งออกจากโรงเรียนก่อนเวลา (เช่น โอกาสเขา้ถึงการศึกษาครัง้ที่สองและการฝึกอาชีพ) (ILO 
2017) นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโควิด-19 ชาติสมาชิกของสหภาพยุโรปมุ่งมั่น “บังคับใช้แผนงาน Youth 
Guarantee” เพื่อตอบสนองปัญหาคนหนุ่มสาวจ านวนมากไม่มีงานท าและการหยดุชะงกัทางการศกึษาโดยเขา้ถึง
คนหนุ่มสาวเป็นรายบุคคลและมอบค าแนะน ารวมถึงโอกาสการเพิ่มทกัษะที่จะช่วยใหพ้วกเขารบัมือกบัการความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานทอ้งถิ่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและสามารถใชเ้ทคโนโลยีดิจิตัลและเทคโนโลยีสี
เขียว (เพื่อรกัษาสิ่งแวดลอ้ม) ได ้(EC 2022) 

 
จดุประสงคแ์ละจดุมุ่งหมายของงานวิจยั 
งานวิจยัชิน้นีม้ีจุดมุ่งหมายส าคญัสองประการ ประการแรกคือตอ้งการเสนอและท าความเขา้ใจวิถีการศึกษาของ
เด็กขา้มชาติในประเทศไทยโดยมองทัง้ปัญหาดา้นอุปสงค ์(รวมถึงค่าใชจ้่าย มมุมองและการตระหนกัรูข้องพ่อแม่
ของเด็กข้ามชาติ) และปัญหาด้านอุปทาน (เรื่องที่เก่ียวข้องกับคุณภาพ ความข้องเก่ียวและความยั่งยืนของ
การศึกษารูปแบบต่าง ๆ ในปัจจุบนัที่จดัเตรียมเอาไวใ้หเ้ด็กขา้มชาติ) ควบคู่ไปกบัสภาพแวดลอ้มเรื่องนโยบายที่
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เอือ้ต่อการใหก้ารศึกษาเด็กขา้มชาติ (เช่น กฎระเบียบ การจดัการ งบประมาณสาธารณะและทศันคติของชุมชน
ทอ้งถิ่นที่มีต่อเด็กขา้มชาติ) งานวิจยัชิน้นีจ้ะตรวจสอบหาสาเหตขุองการลาออกจากโรงเรียนในระดบัมธัยมศึกษา
ในอตัราสงูและติดตามดสูภาวะของเดก็ ๆ ที่ออกจากโรงเรียน ตวัอย่างเช่น อายุและระดบัการศึกษาของเด็กขา้ม
ชาติอาจเป็นปัจจัยเสริมที่มีส่วนในการตัดสินใจว่าพวกเขาจะเขา้เรียนในสถาบนัการศึกษารูปแบบใด เนื่องจาก
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติมีการยา้ยถ่ิน จึงอาจท าใหก้ารเรียนต่อของเด็กขา้มชาติในพืน้ที่เดิมเพียงที่เดียวเป็นเรื่อง
ยาก จุดมุ่งหมายประการที่สองของงานวิจยัฉบบันีคื้อเพื่อศึกษาใหล้ึกว่าการเขา้ถึงการศึกษาอาจช่วยปทูางให้เด็ก
ขา้มชาติมีงานท าในอนาคตและเอือ้ใหเ้กิดผลดีที่จบัตอ้งไม่ไดแ้ก่ตัวเด็ก เช่น ความมั่นใจในตนเอง ทักษะการใช้
ชีวิตและมมุมองต่อประเทศที่ตนอาศยัอยู่ 
 
หลกัฐานที่งานวิจยัชิน้นีผ้ลิตขึน้คาดว่าจะสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินนโยบายและใหบ้ริการดา้นต่าง ๆ 
และท าใหเ้กิดความร่วมมือที่ใกลช้ิดขึน้ระหว่างประเทศไทยและประเทศบา้นเกิดของเด็กขา้มชาติได ้ไม่เพียงแค่
เรื่องการตอบสนองต่อความตอ้งการการศึกษาอย่างมีประสทิธิภาพ ความปรารถนาของเด็กขา้มชาติและช่วยให้
พวกเขาไดม้ีความเป็นอยู่ที่สมบูรณ ์แต่ยังครอบคลุมถึงการสนับสนุนรฐับาลไทยในการคัดเลือกและออกแบบ
แบบจ าลองและกลยุทธด์า้นการศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อรบัรองว่าการลงทุนเพื่อสนับสนุนการศึกษาของเด็ก
ขา้มชาตจิะเป็นการตอบแทนสงัคมที่มีคณุค่ามากที่สดุ 
 
กรอบแนวคิดการวิจยั 
ดงัที่ไดเ้นน้ย า้ขา้งตน้ อปุสรรคหลกั ๆ เรื่องการศกึษาที่เด็กขา้มชาติในประเทศไทยประสบคือการออกจากโรงเรียน
ในอตัราสงู ภาษา ค่าใชจ้่าย การยา้ยที่พกับ่อย ๆ และการปฏิบติัตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน งานวิจยัฉบบั
นีจ้ึงตอ้งการท าความเขา้ใจสถานการณก์ารศกึษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทยในเวลาหลายปีที่ผ่านมา โดยได้
พฒันากรอบการวิจยัขึน้เพื่อส ารวจอปุสงค ์อปุทานและสภาพแวดลอ้มที่หล่อหลอมการตัดสินใจของผูป้กครอง
ของเด็กขา้มชาตเิก่ียวกบัการศกึษาในประเทศไทย “ปัจจยัดา้นอปุสงค”์ ในงานวิจยัฉบบันีป้ระกอบไปดว้ยการ 
ศกึษารูปแบบต่าง ๆ ที่รฐัจดัเตรียมไวใ้หเ้ด็กขา้มชาติและค่าใชจ้่ายที่เก่ียวขอ้งกบัการศกึษา สว่น “ปัจจยัดา้น
อปุทาน” คือการเขา้ใจเรื่องคณุค่าของการศกึษาและรูปแบบของการศกึษาในมมุมองของแรงงานขา้มชาติ และ
ทา้ยที่สดุคือการส ารวจปัจจยัต่าง ๆ ที่ก่อใหเ้กิด “สภาพแวดลอ้มที่เกือ้หนนุ” ต่อการศึกษาของเด็กขา้มชาติ ซึ่ง
หมายถึงสภาพแวดลอ้มในการเรียน การเขา้ถึงขอ้มลูเรื่องการศึกษาของแรงงานขา้มชาติ การปฏิบติัตามนโยบาย
การศึกษาเพื่อปวงชนในบรบิททอ้งถิ่น รวมทัง้สภาพแวดลอ้มอ่ืนๆที่นอกเหนือจากเรื่องการศึกษา ไดแ้ก่ มมุมอง
ของชมุชนชาวไทยที่มีต่อโอกาสทางการศกึษาของแรงงานขา้มชาติ ทกัษะชีวิตและการมีงานท าในอนาคต 
 
อปุทานดา้นการศกึษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีทางเลือกทางการศกึษาหลกั ๆ ส าหรบัเด็กขา้มชาติอยู่สามประการกลา่วคือการเรียนในโรงเรียนของ
รฐั ศนูยก์ารศึกษานอกระบบ (กศน.) และศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเดข้า้มชาติ จ านวนเด็กขา้มชาติที่เขา้เรียนใน
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โรงเรียนรฐัมีประมาณ 145,379 คน ตามมาดว้ยเด็กที่เรียนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จ านวน 16,350 คนและผูเ้รียนใน
ศนูยก์ศน.อีก 2,562 คน (United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand 2019, p.104) 
งบประมาณของรฐับาลไทยที่มีส  าหรบัเด็กซึ่งไม่ไดเ้ป็นคนไทยในระบบการศกึษาทัง้ในและนอกระบบระหว่างปี 
2558 ถึง 2560 อยู่ที่ประมาณ 259 ลา้นบาทต่อปี หรือประมาณรอ้ยละ 6 ของงบประมาณการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ทัง้หมด นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนท าใหโ้รงเรียนของรฐัมีความยั่งยืนทางการเงิน โดยไดร้บัการสนบัสนุนดา้น
เงินเดือนบคุลากร หนงัสือเรียน เครื่องแบบ อปุกรณก์ารเรียนและอาหารของนกัเรียน โรงเรียนเอกชนไดร้บัการ
สนบัสนนุดา้นงบประมาณจากกระทรวงศกึษาธิการเป็นรายหวัเช่นกนัโดยอยู่ระหว่างหวัละ 1,700 ถึง 3,800 บาท
ต่อปี ขึน้อยู่กบัระดบัชัน้การศกึษา (UNICEF 2018; Tuangratananon et al. 2019, pp.7-8) 
 
อย่างไรก็ตาม ยงัคงมีช่องว่างเรื่องความรูเ้นื่องจากไม่สามารถทราบไดว้่าเด็กขา้มชาติเขา้ถึงบริการดา้นการศึกษา
ผ่านนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนได้มากน้อยเพียงใด เหตุผลล าดับแรกคือมีผู้เห็นว่าการด าเนินนโยบาย
การศึกษาเพื่อปวงชนในจังหวัดและโรงเรียนต่าง ๆ ไม่สอดคลอ้งกัน (Help without Frontiers 2019) การเขา้ถึง
การศึกษาในระบบของเด็กขา้มชาติมีอุปสรรคจากหน่วยงานทอ้งถิ่น ผูอ้  านวยการโรงเรียนและครูผูส้อนขาดแรง
บนัดาลใจ ไม่มีศกัยภาพหรือไม่มีความเขา้ใจอย่างถ่องแทเ้รื่องขัน้ตอนการสมคัรเรียนและการลงทะเบียนเรียนของ
เด็กขา้มชาติ (Help without Frontiers 2019; UNICEF 2019) มีเด็กขา้มชาติจ านวนนอ้ยที่สมคัรเรียนในโรงเรียน
ของรฐัในประเทศไทย สว่นหนึ่งเป็นเพราะใบสมคัรเรียนและขอ้มลูอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัการสมคัรเรียนของโรงเรียน
เหล่านัน้เป็นภาษาไทยซึ่งเด็กอาจไม่เขา้ใจ (Nawarat 2017) โรงเรียนบางแห่งไม่คิดว่าการใหข้อ้มลูว่าการศึกษา
ของรฐัไม่มีค่าใชจ้่ายและการใหข้้อมูลเรื่องการสมัครเขา้เรียนเป็นความรับผิดชอบส่วนหนึ่งของโรงเรียนด้วย
(Nawarat 2017) โรงเรียนบางแห่งขอเอกสารราชการจากเด็กขา้มชาติเพื่อใชใ้นการสมคัรเรียนทัง้ ๆ ที่กฎหมาย
ระบุไวว้่าไม่จ าเป็นอีกต่อไปแลว้ (Tuangratananon et al. 2019, p.7) จากการส ารวจของมูลนิธิช่วยไรพ้รมแดน 
(Help without Frontiers) ในปี 2562 จะเห็นไดว้่าผูป้กครองของเด็กขา้มชาติไดร้บัความช่วยเหลือจากเพื่อนบา้น 
องคก์รต่าง ๆ และหัวหนา้หมู่บา้น เป็นตน้ ในการลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรฐัของประเทศไทย ซึ่งขอ้เท็จจริง
เหล่านีแ้สดงใหเ้ห็นว่ากลไกการใหค้วามช่วยเหลือมีความจ าเป็น เช่น การแบ่งปันขอ้มูลเรื่องทางเลือกการศึกษา 
ขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียนและวนัที่ลงทะเบียนเรียน 
 
นอกจากนี ้โรงเรียนรฐัส่วนใหญ่อาจจดัใหเ้ด็กขา้มชาติเขา้เรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 1ไม่ว่าพวกเขาจะมีอายุเท่าไร
โดยระบุว่าพวกเขามีอุปสรรคเรื่องภาษา ทัง้นีเ้พราะตอ้งการเตรียมความพรอ้มใหเ้ด็กส าหรบัการศึกษาในระบบ 
อย่างไรก็ตาม เมื่อตอ้งยา้ยไปเรียนในโรงเรียนของรฐั ประสบการณใ์นศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติไม่ไดร้บั
การรบัรอง ซึ่งท าใหพ้วกเขาตอ้งเขา้เรียนในระดบัที่ต  ่ากว่าเด็กไทยที่มีอายรุุ่นราวคราวเดียวกนั เด็ก ๆ ที่มีอายุนอ้ย
กว่า 7 ปีทัง้หมดตอ้งเรียนในชัน้ก่อนประถมศกึษาและเมื่อพวกเขาเขา้เรียนในโรงเรียนรฐัเป็นครัง้แรกลว้นตอ้งเรียน
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่1 ทัง้สิน้ไม่ว่าจะอายเุท่าไร เพราะกฎดงักลา่วเด็กขา้มชาติจึงมีอายมุากกว่าเด็ก ๆ ในชัน้ซึ่งท า
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ใหเ้กิดความอับอายและหมดก าลงัใจในการเรียน ผลการเรียนของเด็กขา้มชาติไม่มีผลในการตัดสินเรื่องชัน้เรียน
เนื่องจากไม่มีการสอบวดัคะแนนก่อนเขา้เรียน (Arphattananon 2012, p.7) 
 
เช่นเดียวกบัในหลาย ๆ ประเทศ โรงเรียนรฐัในประเทศไทยประสบกบัปัญหาใหญ่คือการขาดแคลนครูผูส้อนในทุก
ระดับชั้น บทวิเคราะหค์ุณสมบัติของครูผูส้อนของธนาคารโลกระบุว่า เพื่อใหค้รูในโรงเรียนรฐัมีคุณภาพและมี
จ านวนต่อหอ้งในระดับเทียบเท่ากับโรงเรียนในกรุงเทพฯ นั้น ตอ้งมีการรบัสมัคร ฝึกอบรมและจา้งครูใหม่ถึง 
164,000 อตัรา ซึ่งเมื่อเทียบกบัจ านวนครูในประเทศไทยในปี 2557 แลว้ตอ้งจา้งเพิ่มขึน้ถึงรอ้ยละ 40 (The World 
Bank 2018) ความทา้ทายนีเ้ห็นไดอ้ย่างชดัเจนในโรงเรียนซึ่งตัง้อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล เช่น ครูในหมู่บา้นซึ่งตัง้อยู่ใน
จงัหวดัแม่ฮ่องสอนทางภาคเหนือระบวุ่าอปุสรรคหนึ่งที่พวกเขาตอ้งเผชิญคือการขาดแคลนทรพัยากรบุคคล สง่ผล
ใหต้อ้งสอนเด็กนักเรียนหลายระดับชัน้ในหอ้งเรียนขนาดใหญ่และท าใหส้ภาพแวดลอ้มในการเรียนมีคณุภาพต ่า 
(The World Bank 2015) นอกจากการขาดแคลนครูผูส้อนแลว้ ยงัมีความทา้ทายเรื่องภาษาที่ใชส้อนเด็กขา้มชาติ
ดว้ย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การขาดแคลนครูที่สามารถพูดภาษาของชนกลุ่มนอ้ยและภาษาของแรงงานขา้มชาติได ้
ซึ่งท าใหเ้ด็ก ๆ ที่เป็นชนกลุม่นอ้ยและผูท้ี่ไม่เขา้ใจภาษาไทยเสียประโยชนอ์ยู่บ่อยครัง้ 
 
ความทา้ทายอีกประการหนึ่งคือการแยกกนัทางสภาพภมูิศาสตรเ์นื่องจากชุมชนแรงงานขา้มชาติมกัตัง้อยู่ห่างไกล
จากโรงเรียนของรฐั ไม่มีโรงเรียนของรฐัในพืน้ที่ห่างไกล พืน้ที่ที่มีคนอยู่อาศัยไม่มาก ชุมชนที่ไม่ไดร้บัการรบัรอง
และชุมชนยากไร ้ระหว่างที่รอใหภ้าครฐัตัง้โรงเรียน ชุมชนต่าง ๆ จ าตอ้งตัง้โรงเรียนและออกเงินกันเองโดยส่วน
ใหญ่จะร่วมมือกับองคก์รไม่แสวงหาผลก าไรหรือองคก์ร NGOs หรือหุน้ส่วนอ่ืน ๆ การศึกษานอกโรงเรียน เช่น 
การศึกษาที่จัดโดยองคก์รในชุมชนหรือองคก์รที่ตัง้ขึน้ตามความเชื่อซึ่งนับว่าเป็นบริการดา้นการศึกษาที่ยืดหยุ่น 
ปรับเปลี่ยนได ้คุ้มทุน และให้เด็ก ๆ เป็นศูนย์กลางมากกว่าระบบการเรียนของรัฐ (UNESCO 2015b, p.94) 
การศึกษานอกโรงเรียนยงัใหบ้ริการการศึกษาที่หลากหลายและไดร้บัการรายงานว่าสามารถเขา้ถึงเด็กขา้มชาติที่
ออกจากโรงเรียนและอายุเกิน รวมทัง้ยงัมีโครงการที่ส่งเด็ก ๆ เขา้เรียนในระบบรฐัไดโ้ดยไม่ตอ้งใหพ้วกเขาเรียนใน
ระดบัชัน้ที่ต  ่ากว่าอาย ุ(UNESCO 2015b, p.94; Help without Frontiers, personal communications, 5 ตลุาคม 
2563) 
 
งานวิจัยฉบบันีแ้สดงใหเ้ห็นว่าศูนย์การเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติมอบ “ความอุ่นใจ” ใหเ้ด็กชายขอบในประเทศ
ไทยโดยการลดอุปสรรคดา้นการสมัครเรียนและมอบการศึกษาที่เหมาะกับภูมิหลงั วัฒนธรรมและสอนโดยใช้
ภาษาแม่ของเด็ก (Help without Frontiers 2019) เมื่อเปรียบเทียบกบัโรงเรียนรฐัแลว้ ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ มีบทบาท
ส าคญัในการสนบัสนุนพฒันาการโดยทั่วไปของเด็กขา้มชาติโดยการสอนทกัษะต่าง ๆ ที่ส  าคญัในการในชีวิตและ
เป็นสถานที่ปลอดภัยของเด็ก ๆ ซึ่งถา้ไม่มีศูนยก์ารเรียนรูฯ้ เด็ก ๆ อาจสุ่มเสี่ยงต่อการถูกบงัคับใชแ้รงงาน เป็น
เหยื่อความรุนแรงในครอบครวัหรือการคา้มนุษย์ ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ยังใหโ้อกาสเด็กขา้มชาติเรียนภาษาไทยและ
เรียนรูเ้ก่ียวกบัสงัคมไทย ซึ่งจะเปิดทางใหพ้วกเขาสมคัรเรียนและปรบัตวัใหเ้ป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนรฐัไดง้่ายขึน้ 
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นอกจากนัน้ ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่งยงัสอนหนงัสือโดยใชห้ลกัสตูรเดียวกนักบัหลกัสตูรในบา้นเกิดของเด็ก ๆ ท า
ใหเ้ด็ก ๆ ที่กลบับา้นเกิดสามารถเรียนต่อและมีโอกาสที่ดีกว่าในการเรียนต่อในระดับที่สูงขึน้ที่ประเทศบา้นเกิด 
(UNICEF 2018; Tuangratananon et al. 2019) ในจงัหวดัตาก มลูนิธิช่วยไรพ้รมแดนจัดโครงการที่ใชชุ้มชนเป็น
ฐานซึ่งจะช่วยใหเ้ด็กที่ไม่ใช่เด็กไทยสามารถเขา้เรียนในโรงเรียนรฐัของไทยได ้(HWF 2018, p.7) 
 
อุปสรรคประการสุดทา้ยคือระบบการจัดการของศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติที่มีปัญหามาเป็นเวลานาน 
โดยมีปัญหาที่แกไ้ขไม่ไดคื้อ การรบัรองทางกฎหมาย ความยั่งยืนทางการเงิน คุณภาพของการศึกษา หลกัสูตร 
คุณสมบัติของครูผูส้อน การรบัรองคุณภาพและการโอนหน่วยกิตไปยังโรงเรียนของรฐั (กระทรวงศึกษาธิการ 
2018; Save the Children & World Education 2015) ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ เป็นทางเลือกทางการศึกษาที่น่าสนใจ
ส าหรบัเด็กขา้มชาติเพราะใชภ้าษาแม่ของเด็กในการเรียนการสอน อย่างไรก็ตาม ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ พึ่งพาเงิน
บรจิาคอย่างมาก ซึ่งอาจไม่ไดร้บัอย่างต่อเนื่องและไม่เพียงพอส าหรบัการจดัสรรโครงสรา้งพืน้ฐานที่มีคณุภาพและ
บรกิารดา้นการศึกษา ในปีที่ผ่านมา ผูบ้รจิาคเงินและทรพัยากรมีจ านวนลดลงโดยเฉพาะการใหก้ารสนบัสนุนศูนย์
การเรียนรูฯ้ ตามชายแดนไทย-เมียนมาร ์(Help without Frontiers 2018) ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ส่วนใหญ่ไม่ไดร้บัการ
จดทะเบียนภายใต้กฎหมายไทยและไม่ได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่ได้มาตรฐานของประเทศไทย 
ครูผูส้อนของศูนยก์ารเรียนรูฯ้ มักไม่มีคุณสมบัติที่ไดร้บัการรบัรองในประเทศไทยและอาจเป็นผู้ยา้ยถิ่นที่ไม่มี
เอกสารประจ าตวั (Marist Asia Foundation 2019) ตวัอย่างของปัญหาที่เกิดขึน้เร็ว ๆ นีคื้อการที่ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ 
ในจังหวัดระนองต้องปิดตัวลงเนื่องจากครูชาวเมียนมารไ์ม่มีใบอนุญาตการท างานที่ถูกต้อง จากเหตุการณ์
ดงักล่าว มีรายงานต่อมาว่าเด็กบางคนที่เคยเรียนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ แห่งนีไ้ม่ไดส้มคัรเรียนในโรงเรียนรฐัแต่เรียน
หลักสูตรของการศึกษานอกโรงเรียนหรือเรียนในศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน หรือท างานอย่างผิดกฎหมาย 
(Wongsamuth 2020) เพื่อจดัการกบัความทา้ทายนี ้ไดม้ีการจดัท ากรอบมาตรฐานคณุภาพการศกึษา (Education 
Quality Framework – EQF) ขึน้โดยผูท้ี่มีส่วนไดส้่วนเสียทางการศึกษาที่เก่ียวขอ้งเพื่อจัดท ากรอบการบูรณาการ
ซึ่งมุ่งประเมินการปรบัปรุงคุณภาพของครูผูส้อนใหเ้ป็นมาตรฐานและจัดการศึกษาที่ไดร้บัการรบัรองให้เด็กขา้ม
ชาตซิึ่งสามารถโอนหน่วยกิตไปยงัระบบการศกึษาอ่ืน ๆ และเปิดทางเดินสูก่ารศกึษาในระดบัที่สงูขึน้ (Purkey and 
Irving 2019) 
 
อปุสงคด์า้นการศกึษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย 
การขาดแคลนขอ้มูลที่มีคุณภาพเรื่องแรงงานขา้มชาติและเด็กขา้มชาติ ท าใหไ้ม่มีความเขา้ใจที่ชดัเจนต่อปัจจยั
ต่าง ๆ ที่เก่ียวกับอุปสงคด์า้นการศึกษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย ซึ่งส่งผลกระทบต่องบประมาณและการ
พฒันานโยบาย และการแทรกแซงของภาครฐัที่มีประสิทธิภาพ (UNICEF 2019, p.13) การท าฐานขอ้มลูที่ละเอียด
และแนวทางโดยรวมในการจัดการเรื่องสวัสดิการของเด็กขา้มชาติมีประโยชน ์(UNICEF 2019) และมีความจ า
เป็นมากขึน้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 เนื่องจากการศึกษาเป็นสิ่งส าคญัที่ช่วยเพิ่มความตระหนกัและความรู้
เรื่องสาธารณสขุและการดแูลตนเอง 
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รายไดข้องครอบครวัของเด็กขา้มชาติ ทศันคติเรื่องการศึกษาและการท างาน รวมถึงแผนการในอนาคตของพวก
เขามีผลกระทบกับการตัดสินใจเรื่องศึกษาของเด็ก ๆ อย่างมีนัยยะส าคัญ โดยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค ความ
ยากจนคือตัวผลกัดันส าคัญที่ท าใหก้ารศึกษาขาดตอนหลงัจากจบการศึกษาภาคบงัคับที่เปิดใหเ้รียนโดยไม่เสีย
ค่าใชจ้่าย เพราะการศึกษาต่อมีค่าใชจ้่ายสูงเกินไปส าหรบัครอบครวัที่มีรายไดต้ ่า (UNESCO 2015a) ถึงแมจ้ะ
ไดร้บังบประมาณจากภาครฐั แต่รายจ่ายเก่ียวกบัการเรียนทัง้หมดในประเทศไทย รวมค่าเดินทางแลว้อยู่ระหว่าง 
1,000 ถึง 10,000 บาทต่อหัวต่อปี ซึ่งท าให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติไม่สามารถส่งเด็กในครอบครัว เข้ารับ
การศึกษาในระบบได ้(UNICEF 2019, p.16) เนื่องจากปัญหาทางการเงิน ผูป้กครองที่เป็นแรงงานขา้มชาติอาจ
ประสบกบัทางเลือกอนัยากล าบากกล่าวคือการใหเ้ด็กลาออกจากโรงเรียน เด็ก ๆ ที่โตกว่าอาจตอ้งช่วยครอบครวั
หรือช่วยดูแลน้อง ๆ ถึงแมศู้นยก์ารเรียนรูส้  าหรับเด็กข้ามชาติจะเก็บค่าเล่าเรียน แต่ก็เป็นทางเลือกที่ถูกกว่า
โรงเรียนรฐัเพราะศนูยก์ารเรียนรูฯ้ มกัตัง้อยู่ใกล ้ๆ กบัชุมชนแรงงานขา้มชาติ (Nawarat 2017; Tuangratananon 
et al. 2019, p.7) 
 
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติอาจขาดการตระหนกัรูเ้รื่องสิทธิที่ตนพงึไดร้บัเรื่องการศึกษาที่ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่ายใด ๆ 
และไม่เคยได้ยินเรื่องนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน (Arphattananon 2012, pp.2-6) พวกเขาอาจไม่รู ้ว่ามี
ทางเลือกทางการศึกษาในประเทศไทยส าหรบัเด็กขา้มชาติ (UNICEF 2019, p.13) การขาดแคลนการบูรณาการ
ในชุมชนที่แรงงานขา้มชาติอยู่อาศยัและการสนบัสนนุดา้นสงัคมที่จ  ากดัอาจเป็นสาเหตุที่ท าใหข้อ้มลูเรื่องขัน้ตอน
การลงทะเบียนเรียนมีจ ากัดและผิดพลาด ดังที่ไดก้ล่าวถึงขา้งตน้ แรงงานขา้มชาติที่ท างานและอาศัยในพืน้ที่
ห่างไกลอาจไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาในโรงเรียนรฐัได้ ส  าหรบัแรงงานที่ไม่มีเอกสารซึ่งหวาดกลวัการถูกจับกุม
และเนรเทศออกนอกประเทศไทยอาจไม่ตอ้งการใหบุ้ตรเรียนหนงัสือในระบบโรงเรียน (UNICEF 2019) ปัจจยัเรื่อง
ความปลอดภยัที่เก่ียวเนื่องกบัการเดินทางไกลโดยเฉพาะเด็กผูห้ญิง  อาจท าใหแ้รงงานขา้มชาติไม่ส่งเด็กไปเรียน
หนงัสือในโรงเรียนดว้ยเช่นกนั 
 
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติอาจพอใจกบัการเด็กๆ ไปเรียนที่ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติเพราะเห็นว่ามีการ
เรียนการสอนที่เก่ียวขอ้งและอิงกับวัฒนธรรมของพวกเขา เด็กขา้มชาติที่เรียนในโรงเรียนรฐัของประเทศไทย
จ าเป็นตอ้งมีพืน้ฐานภาษาไทย (Tuangratananon et al. 2019, p.11) และถึงแมพ้วกเขาจะใชภ้าษาไทยได้เก่ง 
หลกัสตูรที่ไม่ไดใ้ชส้องภาษาจะไม่เอือ้ต่อการเรียนภาษาแม่ของพวกเขา (Arphattananon 2012, p.8) โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเมื่อหลกัสูตรสองภาษาจะท าให้การยา้ยจากประเทศไทยไปเรียนต่อที่ประเทศบา้นเกิดของพวกเขาใน
อนาคตท าไดง้่ายขึน้ ถึงแมใ้นช่วงเวลาสี่ปีที่ผ่านมารฐับาลเมียนมารไ์ดใ้หก้ารยอมรบัการศึกษาในศนูยก์ารเรียนรู้
ส  าหรบัเด็กขา้มชาติอย่างเป็นทางการ และเด็ก ๆ ที่เรียนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จะสามารถท าขอ้สอบที่ประเทศเมียน
มาร ์โดยถา้ผ่านการทดสอบจะสามารถเขา้เรียนในระดบัชัน้อดุมศกึษาเมื่อพวกเขากลบัประเทศเมียนมารไ์ด ้ความ
วุ่นวายทางการเมืองที่เกิดขึน้ตัง้แต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 ท าใหค้วามคืบหนา้และความร่วมมือในเรื่องดังกล่าว
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ระหว่างศูนยก์ารเรียนรูฯ้ และกระทรวงศึกษาธิการของเมียนมารห์ยุดชะงัก (BEAM, personal communication 
15 กรกฎาคม 2564; BMWEC, personal communication 10 ตุลาคม 2564) ครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่
วางแผนอยู่อาศยัในประเทศไทยเป็นระยะเวลานานมีแนวโนม้ที่จะสง่ใหล้กู ๆ เรียนในโรงเรียนรฐัมากกว่าเพื่อที่เด็ก 
ๆ จะสามารถเรียนภาษาไทยและเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยได ้(ILO 2015, p.22; Tuangratananon et al. 2019, 
p.8) 
 
การเริ่มตน้ที่แข็งแกร่งเพื่อการเป็นส่วนหนึ่งในสงัคมอย่างเต็มที่ตอ้งเริ่มตัง้แต่ในวัยเด็ก (อายุ 3-5 ปี) เพื่อใหแ้น่ใจ
แน่ใจว่าเด็กขา้มชาติจะเขา้เรียนและไดร้บัการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีคุณภาพ องคก์ารช่วยเหลือเด็กประจ าประเทศ
ไทยหรือ Save the Children ไดด้ าเนินโครงการการศึกษาของเด็กปฐมวยัในจงัหวดัตากและจงัหวดัระนองตัง้แต่ปี 
2560 ถึง 2564 (Seidel et al., 2018) จุดมุ่งหมายของโครงการดงักล่าวคือการใหเ้ด็กขา้มชาติเขา้ถึงการศึกษาใน
ระดับชัน้ก่อนประถมศึกษาผ่านเครือข่ายของศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติเพื่อปรบัปรุงความพรอ้มในการ
เขา้โรงเรียนและการอ่านเขียนของผูเ้รียนชาวเมียนมารแ์ละกะเหรี่ยงสะกอ องคก์ารช่วยเหลือเด็กประจ าประเทศ
ไทยใชว้ิธีการประเมินการพัฒนาและการศึกษาของเด็กปฐมวัยแบบสากล (International Development and 
Early Learning Assessment/IDELA) ในการวัดระดับพัฒนาการของเด็ก ๆ และพบว่าเด็กในศุนยก์ารเรียนรูฯ้ 
และเด็กในศนูยพ์ฒันาเด็กปฐมวยัในประเทศไทยมีคะแนนต่างกนัเพียงเล็กนอ้ยเท่านัน้ (Seidel et al., 2018) 
 
หลงัจากจบการศึกษาขัน้พืน้ฐานซึ่งเรียนไดโ้ดยไม่เสียค่าใชจ้่ายเป็นเวลา 15 ปีตามที่กฎหมายไทยอนุญาต พบว่า
การเขา้ถึงการศกึษาในระดบัที่สงูกว่านัน้ของเยาวชนขา้มชาติ (ผูท้ี่มีอาย ุ18-24 ปี) เป็นเรื่องยาก นอกจากมปัีญหา
เรื่องค่าใชจ้่ายแลว้ การไม่มีเอกสารรบัรองและการเดินทางไดอ้ย่างจ ากดัเป็นอปุสรรคหลกั ๆ ที่พวกเขาตอ้งเผชิญ 
แรงงานขา้มชาติและบริวารไดม้ีการลงทะเบียนและถือหนงัสือเดินทางชั่วคราวซึ่งออกโดยสถานทูต  พวกเขาไม่ได้
ถือหนงัสือเดินทางนานาชาติ จึงตอ้งขออนุญาตหากตอ้งเดินทางออกจากจงัหวดัที่ลงทะเบียนแรงงานขา้มชาตไิว ้
(กระทรวงมหาดไทย 2560) การกูย้ืมเงินเพื่อการศึกษาและทุนการศึกษาต่าง ๆ ถูกสงวนเอาไวใ้หน้กัเรียนสญัชาติ
ไทย และเด็กขา้มชาติที่ไม่มีสญัชาติไทยไม่สามารถสมัครรบัทุนการศึกษาต่าง ๆ นอกประเทศไทยดว้ย (UNHCR 
2016; UNICEF 2019) ผลกระทบทางลบของการที่แรงงานขา้มชาติไม่มีเอกสารระบุตวัตนยงัมีเรื่องการจ ากดัการ
เขา้ถึงบริการทางสุขภาพและสงัคมและโอกาสการจา้งงาน  จนถึงการสอบใบขับขี่รถยนตก์็ยังไม่สามารถท าได้ 
(UNICEF 2019)  
 
ผลกระทบของโควิด-19 ต่อการศกึษาของครอบครวัแรงงานขา้มชาติและลกูหลาน 
เมื่อโควิด-19 ระบาด ครอบครวัแรงงานขา้มชาติและบุตรในประเทศไทยไดร้บัผลกระทบหลายสว่น โดยครอบครวั
แรงงานขา้มชาติจ านวนมากตอ้งสูญเสียรายได ้ชั่วโมงท างานลดลงและไม่มีงานท า (ILO 2020) รอ้ยละ 65 ของ
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยมีสมาชิกครอบครวัที่มีรายได้เพียง 1 คน ดงันัน้ การสญูเสียรายไดแ้ละ
อาชีพอาจท าให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติจ าต้องให้เด็กๆ ออกจากโรงเรียนเพื่อท างานหารายได้เพิ่มเติม 
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(UNESCO 2020a) ดงันัน้ เด็กขา้มชาติจึงอาจเสี่ยงต่อการถูกใชเ้ป็นแรงงานเด็ก การกระท าทารุณ และการใชเ้ด็ก
เพื่อหาประโยชนอ์ย่างไม่ถกูตอ้ง (UNESCO 2020b) รายงานเรื่องกระท ารุนแรงกบัผูห้ญิงและเด็กที่เพิ่มมากขึน้ทั่ว
โลกคือผลจากการที่ครอบครวัต่าง ๆ ตอ้งประสบกับปัญหาทางเศรษฐกิจและทางอารมณ์อันเกิดจากการปิด
ประเทศในช่วงเวลาการระบาดของโควิด-19 (Sasaki and Tyrosvoutis 2020; UN WOMEN 2020) สถานการณ์
แรงงานขา้มชาติติดเชือ้โควิด-19ล่าสดุที่รายงานในเดือนตลุาคม 2534 พบว่าแรงงานขา้มชาติชาวกมัพชูา สปป.
ลาวและเมียนมารติ์ดเชือ้โควิด-19 มากกว่าคนไทยถึงสองเท่า (คนไทย 1,000 คนมีผูติ้ดเชือ้ 23 คน ส่วนแรงงาน
ขา้มชาติชาวกมัพชูา ลาว และเมียนมาร ์1,000 คนมีผูติ้ดเชือ้ 48 คน) (IOM Thailand 2021, p.2) ในจ านวนเด็ก
อายตุ ่ากว่า 18 ปีในประเทศไทย รอ้ยละ 4 ของผูติ้ดเชือ้โควิด-19 คือเด็กขา้มชาติชาวกัมพชูา ลาวและเมียนมาร ์
(IOM Thailand 2021, p.2) 
 
ในช่วงเริ่มตน้ของโรคระบาดในปลายเดือนมีนาคมจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมปี 2564 เพื่อยับยั้งการระบาด 
รฐับาลไทยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและออกข้อห้ามต่าง ๆ เก่ียวกับการเดินทางภายในประเทศและข้าม
ชายแดนอย่างเคร่งครดั พรอ้มทัง้ปิดธุรกิจที่ไม่จ าเป็นและปิดโรงเรียนดว้ย ความหวาดกลวัการติดโควิค-19 และ
กลวัว่าจะสญูเสียรายไดแ้ละอาชีพ บวกกบัการที่ใบอนุญาตการท างานและวีซ่าใกลห้มดอายุยงัเป็นปัจจยับงัคบัให้
แรงงานขา้มชาติออกจากประเทศไทยก่อนที่จะมีประกาศปิดชายแดนอย่างเป็นทางการดว้ย  (ILO 2020, p.3) 
อย่างไรก็ตาม แรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ที่ยังอยู่ในประเทศไทยยังตอ้งเผชิญกับความยากล าบากต่อไป ทัง้เรื่อง
การขาดแคลนสิ่งจ าเป็นขัน้พืน้ฐานเช่น อาหารและสินคา้เก่ียวกบัสขุอนามยั (ILO 2020; IOM 2020) 
 
โควิด-19ส่งผลใหเ้กิดการชะงกังนัเรื่องการศึกษาครัง้ใหญ่ที่สดุในโลกเท่าที่เคยบนัทึกมาในประวัติศาสตร์ ส่งผล
กระทบต่อผูเ้รียนมากกว่า 1.6 พันลา้นคน (UNESCO et al., 2021, p.1) เมื่อโรงเรียนปิดไปเรื่อย ๆ เด็ก ๆ และ
วยัรุ่นหลายลา้นคนอาจไม่สามารถเขา้ถึงการศึกษาทางไกลที่มีคณุภาพและสุ่มเสี่ยงต่อการสญูเสียการเรียนรูแ้ละ
ตอ้งหยุดเรียนอย่างถาวร (UNESCO et al., 2021) นักเรียนในประเทศไทยตอ้งประสบกับการปิดโรงเรียนเป็น
เวลานานเช่นกนั สถาบนัการศึกษาต่าง ๆ ที่ตอ้งการเปิดท าการจ าเป็นตอ้งท าตามกฎระเบียบเรื่องความปลอดภยั 
44 ประการที่ออกโดยกรมอนามยั รวมถึงมาตรการการเวน้ระยะห่างทางกาย การวดัอณุหภูมิร่างกายของนกัเรียน
และครูผูส้อนเป็นรายวัน รวมทั้งตอ้งจัดเตรียมอุปกรณ์การท าความสะอาดมือดว้ย (UNICEF Thailand, 2020) 
หลกัฐานในประเทศไทยแสดงใหเ้ห็นว่าการศึกษาของเด็กขา้มชาติไม่ไดห้ยุดชะงกัจากเรื่องโควิด-19เพราะโรงเรียน
และศูนย์การเรียนรูส้  าหรับเด็กข้ามชาติปิดท าการเพียงอย่างเดียว แต่ยังได้รับผลกระทบเพราะไม่ได้รับการ
สนบัสนนุเรื่องการเรียนทางไกลและอปุกรณก์ารเรียนทางไกลดว้ย (UNESCO 2020a) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กขา้ม
ชาติประสบกบัความเหลื่อมล า้ในการเขา้ถึงอปุกรณก์ารศึกษาทางไกล เนื่องจากส่วนใหญ่ไม่มีโทรศพัทม์ือถือหรือ
คอมพิวเตอรเ์พื่อใชเ้รียนออนไลนใ์นระหว่างที่โรงเรียนปิด (UNESCO 2020a) งานวิจัยชิน้หนึ่งของจังหวัดตาก
รายงานว่าเด็กขา้มชาติเสี่ยงที่จะถูกเลือกปฏิบติั ถูกล่วงละเมิดทางร่างกาย อารมณแ์ละจิตใจ ถูกใชแ้รงงานเด็ก
และการหลุดจากระบบการศึกษาเพราะการปิดตัวของศูนย์การเรียนรู้ส  าหรับเด็กข้ามชาติ (Zar et al., 2021) 
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ภายใตส้ถานการณด์งักล่าว ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ เป็นฝ่ายยา้ยไปในชุมชนของเด็กนักเรียนและสอนเด็ก ๆ ในพืน้ที่ มี
การปรบัเนือ้หาใหเ้หมาะกับการเรียนที่บา้น (Parami Learning Center, personal communication, 10 ตุลาคม 
2564; BMWEV, personal communication 12 ตุลาคม 2564) นอกจากเรื่องการศึกษา การเขา้ถึงอาหารและ
ขอ้มลูเก่ียวกบัสขุภาพไดร้บัผลกระทบเช่นกัน ผูป้กครองที่ท างานตอ้งเผชิญกับความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้จากการ
ตอ้งดแูลบุตรหลาน ช่องว่างเรื่องทกัษะของครูผูส้อนและการขาดการสนบัสนุนของผูป้กครองส่งผลกระทบต่อการ
เรียนที่บา้นมากขึน้ (UNICEF 2020) 
 
ไม่มีสถิติอย่างเป็นทางการว่าเด็กขา้มชาติที่กลบัสู่ประเทศตน้ทางระหว่างที่ประเทศไทยปิดประเทศมีจ านวนก่ีคน 
(UNESCO 2020b) พรมแดนระหว่างประเทศของไทยยังคงปิดเป็นส่วนใหญ่แต่แรงงานขา้มชาติยังคงกลับมา
ท างานอย่างต่อเนื่อง โดยทุกคนตอ้งกักตัวและเขา้รบัการตรวจโรคก่อน ครอบครวัแรงงานขา้มชาติอาจออกจาก
ประเทศไทยเป็นระยะเวลาที่ไม่แน่นอนซึ่งท าใหก้ารศึกษาของเด็กขา้มชาติตอ้งหยดุชะงกั การแยกตวั อปุสรรคดา้น
ภาษาและการไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มลูที่เชื่อถือไดเ้รื่องการป้องกนัการติดเชือ้ไวรสั อาจท าใหเ้กิดปัญหาอ่ืน ๆ กบั
เด็กขา้มชาตทิี่เป็นนกัเรียนและเด็ก ๆ ที่ออกจากโรงเรียน (UNESO 2020b) การประเมินศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็ก
ขา้มชาติในจังหวัดตาก พบว่าครูผูส้อนไม่มีอุปกรณป์้องกันตัวจากโรคดังที่กฎระเบียบของรฐับาลไทยระบุเอาไว้ 
(Sasaki and Tyrosvoutis 2020) เนื่องจากศนูยก์ารเรียนรูฯ้ อาศยัการสนบัสนนุทางการเงินจากผูบ้รจิาคเป็นหลกั 
ศูนย์การเรียนรูฯ้ เหล่านีป้ระสบกับปัญหาเงินสนับสนุนที่ลดลง และบางแห่งมีเงินทุนไม่เพียงพอในการจ่าย
เงินเดือนใหค้รูผูส้อนในระหว่างที่โควิด-19ยงัคงระบาดอยู่ (Sasaki and Tyrosvoutis 2020) 
 
ผลกระทบจากวิกฤติการณ์การระบาดของโควิด-19ที่เกิดขึน้ทั่วโลกอย่างต่อเนื่องท าให้เด็ก ๆ และวัยรุ่นอีก
ประมาณ 23.8 ลา้นคน (ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา) อาจตอ้งออกจากโรงเรียนหรือไม่สามารถเขา้ถึง
การศกึษาในโรงเรียนไดใ้นปีหนา้เนื่องจากผลกระทบของโรคระบาดที่มีต่อเศรษฐกิจ (UN 2020b, p.2) ดงัที่ไดเ้นน้
ย า้ไวข้า้งตน้ ครอบครวัแรงงานขา้มชาติและเด็ก ๆ เผชิญกบัความไม่เท่าเทียมกัน  อนัเป็นผลสืบเนื่องมาจากโรค
ระบาด ดงันัน้ ตอ้งมีการวิจยัเพื่อสรา้งความเขา้ใจเรื่องสถานการณก์ารศึกษาใหม้ากขึน้ โดยมองเรื่องการลดความ
สญูเสียทางการเรียนและการออกจากโรงเรียน และการสรา้งระบบการศึกษาที่เสมอภาคและยืดหยุ่นแมเ้กิดวิกฤต
ดว้ยในเวลาเดียวกนั (UNESCO et al., 2021) 
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บทท่ี 2 นโยบายการศกึษาของประเทศไทยและสถานการณปั์จจบุนัของการศกึษาของเด็กขา้มชาติ 
 
งานวิจยัเรื่องกฎหมายและนโยบายทางการศึกษาในประเทศไทยที่ผ่านมา 
ก่อนทศวรรษที ่1990 ยงัไม่มีนโยบายที่เก่ียวขอ้งกบัเด็ก ๆ ที่ไม่ใช่คนไทยเนื่องจากพวกเขานบัเป็นกลุม่คนที่เป็นภยั
ต่อความมั่นคงของประเทศ จนกระทั่งในปี 2535 ประเทศไทยได้ออกนโยบายใหเ้ด็กที่ไม่ใช่คนไทยเขา้เรียนใน
โรงเรียนไทยได ้ต่อมาในปี 2542 พระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกระบุว่า “บุคคลมีสิทธิและโอกาส
เสมอกนัในการรบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานที่มีคณุภาพ” และมุ่งหวงัใหโ้อกาสทางการศึกษาแก่เด็กที่ไม่ใช่คนไทยใน
ประเทศไทย แต่นโยบายในปี 2535 และพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติปี 2542 ไม่ไดใ้หป้ระโยชนแ์ก่เด็กขา้ม
ชาตอิย่างเต็มที่  เนื่องจากการเขา้ศึกษาเด็ก ๆ จ าเป็นตอ้งลงทะเบียนเพื่อระบสุถานการณเ์ป็นแรงงานขา้มชาติ ซึ่ง
เด็กขา้มชาติจ านวนมากในเวลานัน้ไม่ไดล้งทะเบียน จนกระทั่งในปี 2547 กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกนโยบาย
การศึกษาส าหรบัเด็กดอ้ยโอกาสหลากหลายกลุ่มเนื่องในวาระครบรอบหนึ่งทศวรรษของนโยบายการศึกษาเพื่อ
ปวงชน (2542) และเพื่อขานรบัแผนปฏิบตัิการดาการส์  าหรบัการศึกษาเพื่อปวงชน (2543) (Dakar Framework 
for Action on Education for All) และต่อมาการประชมุคณะรฐัมนตรีในปี 2548 ที่ระบอุย่างชดัเจนว่าเด็กทุกคนที่
อาศยัอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะมีสญัชาติ สถานะทางกฎหมายหรือสิทธิตามเอกสารใด ๆ ก็ตาม ควรเขา้ถึงระบบ
การศึกษาของชาตไิด ้ เพื่อท าตามปณิธานดงักล่าวรฐับาลไทยไดก้ าหนดหลกัการใหจ้ดัสรรงบประมาณใหเ้ด็กทกุ
คนที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของรฐัตามจ านวนเด็กที่ลงเบียนจริง โดยไม่ค านึงถึงสถานะทางกฎหมายหรือ
สญัชาติของเด็ก ๆ (Vungsiriphisal et. al 2013) หลกัการนีเ้อือ้ใหเ้ด็กขา้มชาติที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรฐั
ไดร้บังบประมาณต่อหวั และไดส้ิทธิเรื่องค่าเล่าเรียน ไดร้บัเครื่องแบบนกัเรียน อปุกรณก์ารเรียน หนงัสือเรียนและ
อาหารกลางวนัฟร ีเช่นเดียวกบัเด็กนกัเรียนที่มีอายุต ่ากว่า 15 ปีคนอ่ืน ๆ ในทอ้งถิ่นซึ่งลว้นอยู่ภายใตน้โยบายเรียน
ที่ไม่เสียค่าเลา่เรียนครอบคลมุตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงระดบัมธัยมศกึษา (Arphattananon, 2012) 
 
หากมองจากมมุมองดา้นสิทธิ จะพบว่านโยบายการศึกษาของรฐับาลไทยใหก้ารศึกษาแก่เด็กขา้มชาติสอดคลอ้ง
กับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (United Nations Convention on the Rights of the Child)  แต่ในเวลาเดียวกัน
นโยบายต่าง ๆ ยงันบัเป็นมาตรการรบัรองความมั่นคงของชาติดว้ย เนื่องจากเด็กขา้มชาตจิ านวนมากที่ไม่สามารถ
เขา้ถึงการศึกษาอาจกลายเป็นเด็กชายขอบ  ผสมกลมกลืนกับสงัคมไทยไดอ้ย่างยากล าบาก และถูกเอาเปรียบ
มากขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ พวกเขายงัเสี่ยงต่อการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ เช่นการใชย้าเสพติด 
การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์หรืออุตสาหกรรมทางเพศ (sex industry) (Petchote, 2014) อย่างไรก็ดี มี
ช่องว่างในการด าเนินนโยบายขา้งตน้ ซึ่งสะทอ้นใหเ้ห็นจากอตัราการลงทะเบียนเรียนในระดบัต ่าของเด็กขา้มชาติ 
โดยการศึกษาขององคก์ร NGO แห่งหนึ่งไดค้าดการณว์่ามีเด็กขา้มชาติจ านวนนอ้ยกว่ารอ้ยละ 16 ที่ลงทะเบียน
เรียนในโรงเรียนรฐัของประเทศไทย (Hoyne, 2011) 
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นอกจากการศึกษากระแสหลักในประเทศไทยที่เด็กขา้มชาติสามารถเขา้ศึกษาได ้ แต่ยังมีการจัดการศึกษาใน
ชุมชนโดยใชห้ลกัสตูรของตนเองในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ ซึ่งไม่ไดร้บัการยอมรบัจากระบบการศึกษา
ของประเทศไทย   จนถึงปี 2552 รฐับาลไทยไดอ้อกนโยบายเพื่อใหก้ารรบัรองทางกฎหมายแก่ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ 
และกระทรวงศกึษาธิการไดอ้อกขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้งตามมาในปี 2555 ขอ้บงัคบันีย้งัเปิดโอกาสใหศ้นูยก์ารเรียนรูฯ้ 
ลงทะเบียนอย่างเป็นทางการได ้ในแง่หนึ่ง ผูม้ีอ  านาจฝ่ังไทยมุ่งหวงัที่จะใชข้อ้บงัคบัเหล่านีเ้พื่อดแูลศนูยก์ารเรียนรู้
ฯ และจากมมุมองของศูนยก์ารเรียนรูฯ้ การลงทะเบียนอย่างเป็นทางการจะท าใหพ้วกเขาไดร้บัการคุม้ครองและ
การสนับสนุนจากรฐับาลไทย การด าเนินการตามขอ้บงัคับเพื่อใหบุ้คคลลงทะเบียนศูนยก์ารเรียนรูฯ้ เผชิญกับ
ความทา้ทายเนื่องจากผูล้งทะเบียนจ าเป็นตอ้งเป็นบุคคลที่มีสญัชาติไทยแต่ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จ านวนมากก่อตัง้ขึน้
โดยชมุชนผูย้า้ยถ่ิน หลงัจากนัน้มีการผ่อนผนักฎระเบียบขอ้บงัคบัมากขึน้ ซึ่งไม่จ ากดัใหผู้ล้งทะเบียนตอ้งเป็นผูท้ี่มี
สญัชาติไทยอีกต่อไป แต่ยงัคงก าหนดใหช้มุชนหรือองคก์รจดทะเบียนกบัหน่วยงานที่รบัผิดชอบเพื่อก่อตัง้ศนูยก์าร
เรียนรูฯ้ ในตน้ปี 2556 ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ จ านวนมากที่ตอ้งการลงทะเบียนตอ้งเผชิญกับปัญหาหลายประการที่
เก่ียวขอ้งกับหลักสูตรและภาษาที่ใชส้อนซึ่งส่วนใหญ่ใชภ้าษาเมียนมาร ์ถึงแมก้ารลงทะเบียนศูนยก์ารเรียนรูฯ้ 
ไม่ไดร้ะบใุหใ้ชห้ลกัสตูรการเรียนที่เป็นภาษาไทย การอนมุติัใหใ้ชห้ลกัสตูรภาษาอ่ืน ๆ ท าใหเ้กิดขอ้ถกเถียงระหว่าง
เจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้ง นอกจากนัน้ มีเพียงผูอ้  านวยการและครูผูส้อนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ เพียงไม่ก่ีแห่งที่ถือเอกสาร
แสดงตัวตนที่เป็นทางการ (Vungiriphisal, 2011) ในปี 2552  ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ที่ลงทะเบียนเป็นผลส าเร็จและ
ไดร้บัการอนมุตัใิหเ้ป็นโรงเรียนเอกชนจึงมีเพียงศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ออลเซนต ์(All Saint MLC) ในอ าเภอแม่สอดเพียง
แห่งเดียว และโรงเรียนไร่สม้วิทยาในจงัหวัดเชียงใหม่ไดล้งทะเบียนเป็นศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ในปี 2553 (Chiengmai 
Primary Education Service Area 3) 
 
ประเทศไทยไดอ้อกนโยบายเก่ียวกบัการศึกษาส าหรบัเด็กที่ไม่ใช่คนไทยฉบบัล่าสดุในปี 2559 โดยรฐับาลมีมิติให้
เด็กที่ไม่ใช่คนไทย ซึ่งเกิดและอาศยัในประเทศไทยนานกว่า 15 ปี และจบการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาในประเทศ
ไทยมีสิทธิสมคัรขอสญัชาติไทยได ้(มติคณะรฐัมนตรีวนัที่ 7 ธันวาคม 2559) อย่างไรก็ตาม ถึงแมน้โยบายดงักล่าว
อาจเป็นผลดีแก่เด็กขา้มชาติซึ่งเกิดและจบการศึกษาจากระบบการศึกษาของไทย แต่ไม่ใช่ผูส้มคัรทุกคนจะไดร้บั
การอนมุตัิเพราะยงัมีเงื่อนไงขอ้อ่ืนที่จ  าเป็นในการพิจารณาใหส้ญัชาติไทยแก่แรงงานขา้มชาติ 
 
หลกัสตูรการศกึษาในประเทศไทย 
ในระบบการศึกษาไทยมีหลกัสูตรทัง้หมดสามหลักสูตร คือ 1) การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2) การศึกษานอกโรงเรียน 
และ 3) การศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาขัน้พืน้ฐานคือการเรียนในโรงเรียนทั่วไป หลงัจากมีการด าเนินนโยบาย
ใหก้ารศึกษาแก่เด็กที่ไม่ใช่คนไทยแลว้ เด็กขา้มชาติไดเ้ขา้เรียนในโรงเรียนและเรียนหลกัสูตรพืน้ฐานเพียงเท่านัน้ 
หลงัจากนัน้ในปี 2555 กรมการศึกษานอกโรงเรียนไดร้ิเริ่มหลกัสูตรระดับประถมศึกษาส าหรบัเด็กที่ไม่ใช่คนไทย
อย่างเป็นทางการและเริ่มสอนในเดือนสิงหาคม 2556 หลกัสตูรดงักล่าวสอนเป็นภาษาไทยและรวมเอาภาษาของ



18 

 

ชาติพันธุ์ต่าง ๆ มาสอนเป็นรายวิชา หลักสูตรได้รับการออกแบบให้ยืดหยุ่นส าหรับเด็กข้ามชาติซึ่งมีความ
ยากล าบากในการเขา้ถึงการศกึษาในระบบ (Vungsiriphisal et. al., 2013) 
 
นอกจากการศึกษาในระบบของไทย ยงัมีการจดัตัง้ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติโดยชุมชนแรงงานขา้มชาติ
เพื่อใหก้ารศกึษาแกเ่ด็กขา้มชาต ิโดยสว่นใหญ่ตัง้อยู่ในพืน้ที่ที่มีผูใ้ชแ้รงงานขา้มชาติอาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก ศนูย์
การเรียนรูฯ้ ใหก้ารศึกษาแก่เด็กขา้มชาติจ านวนมากในประเทศไทยแต่ไม่ไดร้บัการรบัรองอย่างเป็นทางการจาก
หน่วยงานของไทย มีเพียงศูนยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่งซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณชายแดนที่จดทะเบียนและท างานร่วมกบั
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษาในทอ้งที่ ทัง้สองฝ่ายรว่มมือกนัท างานอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปีแต่
ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ยงัคงไม่รวมอยู่ในระบบการศึกษาของประเทศไทย ในบางพืน้ที่ การท างานของศนูยก์ารเรียนรูฯ้ 
เหล่านีย้ังถูกเจา้หนา้ที่ในทอ้งถิ่นมองว่าน่าสงสยัเนื่องจากท าการสอนโดยใชห้ลกัสูตรของตนเองและสอนโดยใช้
ภาษาประจ าชาติพนัธุ ์(Vungsiriphisal, 2010) 
 
การสง่เสรมิสภาพแวดลอ้มที่สนบัสนนุการด าเนินนโยบายและกฎหมายเก่ียวกบัการศกึษาของประเทศไทย 
เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนค.ศ. 2030 และเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ  
(MDGs) ประเทศไทยไดเ้ตรียมความพรอ้มในการเขา้ถึงการศึกษาของเด็กทุกคนโดยเริ่มจากการออกนโยบาย
การศึกษาเพื่อปวงชนในปี 2542 ทัง้นี ้รฐับาลไทยได้จัดท าแผนการศึกษาแห่งชาติ (2545-2559) ขึน้ ตามดว้ย
แผนการปฎิบติังานตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยเป้าหมายของนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน เป้าหมายที่สาม
และสี่ ระบถุึงปัญหาการออกจากโรงเรียนของเด็กและวยัรุน่และครอบคลมุไปถึงการรูห้นงัสือของผูใ้หญ่ รวมไปถึง
การศึกษาขั้นพืน้ฐานและการศึกษาต่อของผู้ใหญ่ทุกคน การออกนโยบายเพื่อแทรกแซงเรื่องการศึกษานีเ้ปิด
โอกาสทางการศึกษาทางเลือกที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกอบรมทกัษะสายอาชีพ ทกัษะการใชช้ีวิตโดยเรียนผ่าน
ระบบการศกึษาทางไกล เช่นเดียวกบัการเรียนในศนูยก์ารศกึษาในที่ท างานและในชมุชนส าหรบัผูด้อ้ยโอกาสซึ่งไม่
สามารถเขา้เรียนในโรงเรียนในระบบได ้(UNESCO 2015b, p.125) 
 
มติคณะรฐัมนตรีในปี 2548 เรื่องการศึกษาส าหรบับุคคลที่ไม่มีทะเบียนราษฎรคือกา้วส าคญัที่ลดก าแพงส าหรบั
เด็กขา้มชาติในประเทศไทยใหเ้ขา้ถึงการศึกษาได้ โดยรบัรองว่าเด็กทุกคน ไม่ว่าจะมีสัญชาติหรือสถานะทาง
กฎหมายใด มีสิทธิไดร้บัการศกึษาขึน้พืน้ฐานโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายเป็นเวลา 15 ปี (UNICEF 2019) ก่อนหนา้นี ้การ
ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนของรฐัตอ้งใชเ้อกสารแสดงตัวตนทางกฎหมาย เช่น สูติบตัรหรือใบทะเบียนคนเกิด 
อย่างไรก็ตาม มติคณะรฐัมนตรีในปี 2548 ท าใหน้ักเรียนไดเ้ขา้เรียนโดยไม่ตอ้งมีเอกสารยืนยันตัวตน เป็นการปู
ทางใหเ้ด็ก ๆ ที่ไม่มีเอกสารรบัรองตัวตนเขา้ถึงการศึกษาได้ (Arphattananon 2012, p.5) ในปัจจุบนันี ้โรงเรียน
ตอ้งการเพียงขอ้มลูพืน้ฐานของเด็กนกัเรียนเท่านัน้ และถา้พวกเขาไม่มีสญัชาติไทย พวกเขาจะไดร้บัเลขประจ าตวั
เป็นตัวเลข 13 หลัก (Arphattananon 2012; Tuangratananon at al. , 2019)  โดยกระทรวงมหาดไทยเป็น
หน่วยงานที่รบัผิดชอบออกเลขประจ าตัว 13 หลกัหลงัจากไดร้บัขอ้มลูของเด็กนกัเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการ 
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เรว็ ๆ นี ้มีการก่อตัง้กองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ) ขึน้เพื่อปิดช่องว่างทางการศกึษาของเด็กดอ้ย
โอกาสซึ่งครอบคลมุเด็กขา้มชาตแิละเด็กไรส้ญัชาติ (UNICEF 2019)  
 
ประเทศไทยยงัเป็นผูน้  าปฏิญญาอาเซียนว่าดว้ยการสรา้งเสริมความเขม้แข็งดา้นการศึกษาใหก้บัเด็กและเยาวชน
ที่ตกหลน่จากระบบการศกึษา (ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out of School Children 
and Youth (OOSCY)) ซึ่งอนุมติัโดยประเทศสมาชิกในการประชุมสุดยอดผูน้  าอาเซียน ณ. เมืองเวียงจนัทนใ์นปี 
2016 (Thame 2019) เพื่อรบัรองว่าจะไม่มีเด็กคนใดที่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ เป้าหมายของปฎิญญาดงักล่าวนีคื้อเด็ก
พิการ เด็กขา้มชาติ ผูใ้ชแ้รงงานเด็กและเด็กในกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนกลุ่มนอ้ยซึ่งมักพบกับอุปสรรคการเข้าถึง
การศึกษา ในหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยไดป้ฏิบติัตามอนุสญัญาว่าดว้ยสิทธิเด็กปี 2532 ซึ่งระบุว่าเด็ก
ทุกคนมีสิทธิในการเรียนหนงัสือระดบัประถมโดยไม่เสียค่าใชจ้่าย และเด็กทุกคนควรเขา้ถึงการเรียนระดบัประถม
และมัธยมศึกษาไดแ้ละไดร้บัการสนับสนุนใหเ้รียนในระดับสูงที่สดุ (ขอ้ 28) อนุสญัญาดังกล่าวยังเสนอตน้แบบ
โดยรวมของการศึกษาของเด็กซึ่งจะช่วยใหพ้วกเขาพฒันาบุคลิกภาพ สติปัญญาและความสามารถในดา้นต่าง ๆ 
และสอนใหพ้วกเขาเขา้ใจสิทธิของตนและเคารพสิทธิ วฒันธรรม และความแตกต่างของผูอ่ื้น รวมทัง้ช่วยใหพ้วก
เขาอยู่อย่างสนัติและรกัษาสิ่งแวดลอ้มดว้ย (ขอ้ 29) ในตน้แบบการศึกษานี ้ถือว่าโรงเรียนคือสถานที่ซึ่งใหโ้อกาส
การเรียนรูใ้นเรื่องที่เก่ียวกับชีวิตและการด าเนินชีวิตในสิ่งแวดลอ้มที่ เอือ้ต่อสุขภาพและความปลอดภัยและเป็น
สิ่งแวดลอ้มที่คุม้ครองและครอบคลุมทุกคน ค านึงถึงความเท่าเทียมและความเสมอภาคทางเพศ และการมีส่วน
รว่มของนกัเรียน ครอบครวัและชมุชน (UNESCO 2015b, p.204)  
 
เมื่อค านึงถึงความจริงที่ว่าเด็กขา้มชาติในประเทศไทยคือเด็กในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่ที่มีแนวโน้มที่จะออกจาก
โรงเรียน จึงแนะน าใหด้ขูอ้ตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถ่ินฐานที่ปลอดภยั เป็นระเบียบ และปกติปี 2561 
(2018 Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (GCM)) ซึ่งรัฐบาลไทยได้ลงนาม ถึงแม้
ขอ้ตกลงดงักล่าวไม่ผูกมดั แต่นบัว่าเป็นกรอบการปฏิบติังานที่มีเนือ้หาครอบคลมุที่สดุที่ใชจ้ดัการปัญหาเรื่องการ
อพยพผ่านกระบวนการท างานแบบบรูณาการของภาครฐั การท างานแบบบรูณาการขององคก์รที่ท างานเพื่อสงัคม 
ซึ่งตอบสนองคนทุกเพศสภาพและเห็นความส าคัญของเด็ก (UN General Assembly 2018) ขอ้ตกลงนีเ้รียกรอ้ง
ใหป้ระเทศที่รบัแรงงานขา้มชาติมอบการเขา้ถึงบรกิารขัน้พืน้ฐานแก่แรงงานขา้มชาติ รวมถึงการให ้“การศกึษาที่มี
คุณภาพ เท่าเทียมและครอบคลุมแก่เด็กและเยาวชนขา้มชาติ และอ านวยความสะดวกใหพ้วกเขาโดยไม่เลือก
ปฏิบตัิ ใหพ้วกเขาไดเ้ขา้ถึงโอกาสการเรียนรูต้ลอดชีวิตโดยการส่งเสริมศกัยภาพของระบบการศึกษาและโดยการ
อ านวยความสะดวกใหพ้วกเขาเขา้ถึงการพฒันาช่วยปฐมวยั การเขา้เรียนในระบบ การเรียนนอกระบบในโครงการ
ต่าง ๆ ส าหรบัเด็ก ๆ ที่เขา้เรียนในระบบไม่ได ้การฝึกอบรมการปฏิบติังานและอาชีพ การศึกษาวิชาการช่าง และ
การศึกษาภาษา รวมทัง้การกระชับความร่วมมือกับผูเ้ก่ียวขอ้งซึ่งสามารถสนับสนุนการด าเนินงานดังกล่าวได้ 
(Objective 15, Article 31f) 
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ทัศนคติของชุมชนที่มีเด็กข้ามชาติและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนก่อให้เกิดมิติที่ส  าคัญอันจะก่อให้เกิด
สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเขา้ถึงการศกึษา เพราะเห็นความส าคญัของการเป็นสว่นหนึ่งในชมุชนของแรงงานขา้ม
ชาติและการขจัดความกลวัของแรงงานขา้มชาติในชุมชน ในขอ้ตกลงระหว่างประเทศเพื่อการโยกยา้ยถิ่นฐานที่
ปลอดภยั เป็นระเบียบ และปกติจึงระบวุ่าประเทศที่รบัแรงงานขา้มชาติควร “สง่เสรมิใหโ้รงเรียนมีสภาพแวดลอ้มที่
ตอ้นรบั ปลอดภยัและส่งเสริมก าลงัใจของเด็กขา้มชาติโดยการขยายความสมัพันธภ์ายในชุมชนที่โรงเรียนตัง้อยู่ 
รวมขอ้มลูที่มีหลกัฐานเก่ียวกบัการยา้ยถิ่นฐานเขา้ไปในหลกัสตูรการศึกษาและจดักิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสนบัสนุนให้
เกิดการเคารพในความแตกต่างและการมีส่วนร่วม และเพื่อป้องกันการแบ่งแยกเรื่องเชือ้ชาติ การหวาดกลวัคน
ต่างชาติและการขาดความอดกลัน้” (Objective 16, Article 32 i) 
 
การแบ่งแยกทางสงัคมที่เด็กขา้มชาติตอ้งประสบอาจท าใหพ้วกเขาไม่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียน โดยงานวิจัย
เก่ียวกับความคิดเห็นของคนไทยต่อแรงงานขา้มชาติและแรงงานชาวเมียนมารใ์นจังหวัดตากพบว่าในขณะที่
ผูต้อบแบบสอบถามรอ้ยละ 50 เห็นดว้ยว่าบุตรของแรงงานขา้มชาติและผูใ้ชแ้รงงานที่ลงทะเบียนแลว้ควรไดร้บั
อนุญาตใหเ้รียนหนังสือในโรงเรียนไทย แต่มีเพียงรอ้ยละ 22.4 ของผูต้อบแบบสอบถามที่สนับสนันให้บุตรของ
แรงงานข้ามชาติและผู้ใช้แรงงานที่ไม่ได้จดทะเบียนได้รับบริการด้านการศึกษาในไทย (Niyomsilpa and 
Sunpuwan 2014, p.23) ผูป้กครองเด็กไทยจ านวนมากไม่เห็นดว้ยกบันโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนที่อนุญาตให้
เด็กขา้มชาตเิขา้ถึงการศึกษาในโรงเรียนรฐัและเชื่อว่าพวกเขาควรเรียนในศนูยก์ารเรียนรูเ้พื่อเด็กขา้มชาติมากกว่า 
งานวิจัยชิน้นีย้ังแสดงใหเ้ห็นว่าโรงเรียนในทอ้งถิ่นบางแห่งอาจปฏิเสธที่จะรบัเด็กขา้มชาติเขา้เรียนเพราะเด็ก
เหล่านีไ้ดร้บัการดูถูกและตีตราว่าเรียนไม่เก่ง (Arphattanon 2012, pp.5-6) ทัศนคติแบ่งแยกดังกล่าวอาจท าให้
โรงเรียนรฐัปฏิเสธการเขา้ถึงการศึกษาของเด็กขา้มชาติ และผูป้กครองของเด็กขา้มชาติเหลา่นัน้อาจไม่เต็มใจมาก
ขึน้ในการสง่ลกู ๆ ไปเรียนในโรงเรียนรฐัและเด็กขา้มชาตอิาจลาออกจากโรงเรียนในที่สดุ (UNICEF 2018) 
 
ความส าคัญของรากฐานทางวัฒนธรรม ภาษาและคุณค่าของผูย้า้ยถิ่นรบัการกล่าวถึงเช่นกันในขอ้ 30 และ 31 
ของอนุสญัญาสหประชาชาติว่าดว้ยสิทธิเด็กปี 2532 ซึ่งสนบัสนุนใหเ้ด็ก ๆ ที่มีพืน้เพเป็นชนพืน้เมือง มีชาติพันธุ์ 
ศาสนาและภาษาชนกลุ่มนอ้ยของตนเองมีสิทธิอย่างเต็มที่ในการสืบวฒันธรรม นบัถือและปฎิบติัตามค าสอนทาง
ศาสนาและใชภ้าษาของตน รฐับาลไทยจ าตอ้งพิจารณาถึงวฒันธรรมที่หลากหลายในการท าใหน้โยบายทางการ
ศึกษามีความสมดุลกับผลประโยชนเ์รื่องความมั่นคงของชาติ โดยเฉพาะผลประโยชนท์ี่เก่ียวกับชุมชนมุลลิมที่
อาศยัในจงัหวดัทางภาคใต้และตามชายแดนไทยเมียนมารซ์ึ่งมีชาวเมียนมารท์ี่จ  าตอ้งอพยพออกจากประเทศมา
อยู่อาศยัในบริเวณนัน้เป็นจ านวนมาก การสรา้งความสมดลุ เช่น การจดักิจกรรมทางการศึกษา โครงการและจัด
ใหม้ีแหล่งการเรียนรูต่้าง ๆ ในที่พกัชั่วคราวตามชายแดนไทยเมียนมารซ์ึ่งตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากหน่วยงานของ
ไทย กล่าวคือ ส านกังานสภาความมั่นคงแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ (Carpeño and 
Feldman 2015, p.416) งานวิจัยยังเสนอว่าถึงแมน้โยบายการศึกษาของประเทศไทยจะค านึงถึงหลักการเรื่อง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย แต่การปฏิบัติของโรงเรียนทั่วประเทศกลับแตกต่างกันไปโดยขึน้อยู่กับบริบทเรื่อง
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วฒันธรรมและศาสนาในทอ้งถิ่น โดยสรุปแลว้ ความภูมิใจในความเป็นไทยและความจงรกัภกัดีต่อชาติไทยยังคง
ฝังอยู่ในหลกัสตูรการศึกษาของประเทศไทย (Arphattanonon 2018) อย่างไรก็ดีการแทรกซึมวฒันธรรม ฯลฯ ใน
ระบบการศึกษาอาจไม่เป็นที่จูงใจ ท าให้แรงงานข้ามชาติที่ เป็นผู้ปกครองซึ่งต้องการรักษาวัฒนธรรมและ
เอกลกัษณป์ระจ าชาตไิม่ตอ้งการสง่เด็ก ๆ ในเรียนในโรงเรียนรฐั (Ball and Moselle 2015, p.430) 
 
อย่างไรก็ตาม มติรฐัมนตรีในวนัที่ 1 มิถุนายน 2564 ไดอ้นุมติัแผนปฎิบติัการดา้นนโยบายภาษาแห่งชาติ (2564-
2565) โดยกรอบแนวคิดการปฏิบติังานประกอบดว้ยจุดส าคญักล่าวคือการใชภ้าษาแม่เป็นภาษาพืน้ฐานในการ
เรียน ให้เรียนภาษาไทยเพื่อใช้เป็นภาษาราชการแต่ไม่ละเลยการใช้ภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศ  กรอบ
ปฏิบตัิการซึ่งมีกรอบแนวคิดคือ “ภาษาเพื่อการธ ารงไวซ้ึ่งสนัติ” นีป้ระกอบดว้ยหลกัการสามขอ้คือ 1) ภาษาเพื่อ
การคงอยู่ของเอกลกัษณช์ุมชนและการปรองดองแห่งชาติ 2) ภาษาเพื่อการหยั่งรู ้การเขา้ใจและการเขา้ถึงสิทธิ
พืน้ฐาน และ 3) ภาษาเพื่อการพฒันาเศรษฐกิจ (มติคณะรฐัมนตรีวนัที่ 1 มิถนุายน 2554)) นโยบายลา่สดุจะท าให้
โรงเรียนใชภ้าษาแม่ของเด็กในการเรียนการสอนไดโ้ดยเฉพาะโรงเรียนในทางใตข้องประเทศไทยและเด็กชาติพนัธุ์
เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเล่าเรียนในโรงเรียนรฐัได ้ นโยบายดงักล่าวนีอ้าจใชค้รอบคลมุถึงเด็กขา้มชาติในประเทศ
ไทยไดเ้ช่นกนั 
 
การศกึษาของเด็กขา้มชาตใินประเทศไทยในปัจจบุนั 
ทกุจงัหวดัในประเทศไทย จากจ านวนเด็กที่ไม่ใช่คนไทยทัง้หมด 65,779 คนที่เรียนหนงัสือในโรงเรียนรฐัจากระดับ
ก่อนประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษา มีเด็กจ านวน 43,396 คนที่มาจากครอบครัวแรงงานทักษะต ่ามาจาก
ประเทศเพื่อนบา้น 4 ประเทศ (ตาราง 1) 
 
ตาราง 1 เด็กขา้มชาต ิ(4 สญัชาติ) ที่เรียนในโรงเรียนรฐัของไทย (ระดบัพืน้ฐาน) ในปี 2564 

ปี กมัพชูา สปป.ลาว เมียนมาร ์ เวียดนาม รวม 
2564 13,953 6,368 22,997 78 43,396 

ที่มา ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
 
ในปี 2564 มีเด็กขา้มชาติอายุระหว่าง 6-15 ปีจ านวน 1,076 คนที่ลงทะเบียนในระบบการศึกษานอกระบบใน
จงัหวดัต่าง ๆ (ตาราง 2) และมีเด็กหนุ่มสาวที่มีอายุมากกว่า 15 ปีจ านวน 1,588 คนที่ลงทะเบียนเรียนการศึกษา
นอกระบบเช่นกนั 
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ตาราง 2 จ านวนเด็กขา้มชาตอิายรุะหว่าง 6-15 ปีที่ลงทะเบียนในระบการศกึษานอกระบบ ปี 2564 
จงัหวดั ลงทะเบียนและเขา้เรียน ไม่เขา้เรียน/ 

ขา้มชายแดนไม่ได ้
รวม 

กรุงเทพมหานคร* 98 4 102 
เชียงราย 182 37 219 
สมทุรสาคร 151 - 151 
อ าเภอแม่สอด จังหวัด
ตาก 

170 59 229 

ระนอง* 375 - 375 
รวม   1,076 
ที่มา ส านกังานสง่เสรมิการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั 
 
นอกจากเรียนในโรงเรียนไทย ยงัมีศนูยก์ารเรียนรูท้ี่มอบการศึกษาแก่เด็กขา้มชาติดว้ย ในปี 2561 มศีนูยก์ารเรียนรู้
ส  าหรบัเด็กขา้มชาตจิ านวน 110 แห่งซึ่งเปลี่ยนแปลงไปในปี 2564 ตวัอย่างที่เห็นไดช้ดัคือศนูยก์ารเรียนรูฯ้ 13 แห่ง
ในจังหวัดระนองที่ใหก้ารศึกษาแก่เด็กขา้มชาติ 2,462 คนลดลงเหลือ 3 แห่งและใหก้ารศึกษาแก่เด็กขา้มชาติ
ประมาณ 417 คน ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ในจงัหวดัตากจ านวน 70 แห่งที่สอนหนงัสือแก่เด็กขา้มชาติ 12,085 คนลดลง
เหลือเพียง 66 แห่งซึ่งมีนกัเรียน 8,899 คน ในปี 2564 มีจ านวนของศนูยก์ารเรียนรูฯ้ มากกว่าจ านวนที่รายงานไว้
ในปี 2561 เช่นกนั ดงัตวัอย่างของจงัหวดัสมทุรสาครและเชียงใหม่ (ดตูาราง 3) มีศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จ านวนนอ้ยที่
ลงทะเบียนเป็นหอ้งเรียนการศึกษานอกโรงเรียนกบัส านกังานการศึกษานอกโรงเรียนประจ าจงัหวดั เช่น ศนูยก์าร
เรียนรูฯ้ จังหวัดระนอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร และศูนยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่งในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวดั
เชียงใหม ่ซึ่งเปิดเป็นศนูยด์แูลเด็กเล็กและรบัดแูลเด็กเล็กที่อายนุอ้ยกว่า 3 ปี (ตาราง 3) 
 
ตาราง 3 จ านวนของศนูยก์ารเรียนรูเ้พื่อเด็กขา้มชาติในปี 2561 และ 2564 

จงัหวดั ปี 2561 ปี 2564 
 จ านวนศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จ านวนนกัเรียน จ านวนศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จ านวนนกัเรียน 
กรุงเทพมหานคร 3 139 3 ไม่มีขอ้มลู 
เชียงใหม ่ 2 44 5* 239 
เชียงราย 4 190 ไม่มีขอ้มลู 
ชลบรุ ี - - 2 50 
ชมุพร 2 72 ไม่มีขอ้มลู 
กาญจนบรุ ี 1 233 ไม่มีขอ้มลู 
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ปทมุธาน ี 4 193 ไม่มีขอ้มลู 
พงังา 3 354 2 354 
ระนอง 13 2,462 3 417 
ระยอง 1 50 1 ไม่มีขอ้มลู 
สมทุรปราการ 2 47 1 10 
สมทุรสาคร 4 510 8** 781 
ตาก 70 12,085 66 8,899 
ตราด 1 25 ไม่มีขอ้มลู 
รวม 110 16,350  
* ศนูยด์แูลเด็กเล็ก 1 แห่งและศนูยก์ารเรียนรูร้ะดบัก่อนประถมศึกษา 1 แห่ง 
** รวมสถานรบัเลีย้งเด็ก (ศนูยด์แูลเด็กเล็ก) ในโรงงาน 1 แห่ง 
ที่มา (1) กลุม่การท างานเก่ียวกบัแรงงานขา้มชาต ิศนูยบ์รกิารการศกึษาระดบัประถมศึกษาตาก พืน้ที่ 2  
(2) ศูนยเ์ครือข่ายประถมศึกษา โรงพยาบาลสมุทรสาคร ศูนยบ์ริการการศึกษาระดับประถมศึกษาตากพืน้ที่  2 
ศนูยบ์ริการการศึกษาระดบัประถมศึกษาเชียงใหม่พืน้ที ่3 มลูนิธิเพื่อการศึกษาและพฒันา การสมัภาษณเ์ป็นการ
สว่นตวั 
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บทท่ี 3 ระเบียบวิจยั 
 
กรอบการศกึษา 
เพื่อใหไ้ดม้าซึ่งขอ้มลูพืน้หลงัเรื่องปัจจยัที่เก่ียวขอ้งกับการศึกษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย งานวิจยัชิน้นีจ้ึง
ศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิที่ไดจ้ากการคน้ควา้ขอ้มูลอา้งอิง (desk research) และการวิจัยเชิงประจักษ์ในขอบเขตที่
คดัเลือกไว ้โดยการคน้ควา้ขอ้มลูอา้งอิงนัน้ประกอบดว้ยการทบทวนวรรณกรรมเพื่อศึกษาตวัอย่างของกรอบการ
ปฏิบัติงานที่ดีจากนานาชาติเก่ียวกับการศึกษาของผู้อพยพเด็ก นโยบายทางการศึกษาที่มีอยู่ในประเทศไทย 
กฎระเบียบ สถานะและสถานการณปั์จจุบนัเรื่องการศกึษาของเด็กขา้มชาตใินประเทศไทย เพื่อท าความเขา้ใจเชิง
ลึกเรื่องปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการศึกษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทยจึงมีการท าวิจัยภาคสนามในพืน้ที่ที่
คดัเลือกไว ้(กรุณาดแูผนการการวิจยัภาคสนามตามตวัอย่างดา้นล่าง) โดยใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณและการวิจยั
เชิงคณุภาพผสมกนั  
 
การสมัภาษณด์ว้ยแบบสอบถามครอบครวัแรงงานขา้มชาติชาวกมัพชูา ลาว เมียนมารแ์ละเวียดนาม (CLMV) เพื่อ
เก็บขอ้มลูซึ่งแสดงมมุมองดา้นอปุสงค ์รวมถึงสถานะทางเศรษฐกิจและสงัคมของแรงงานขา้มชาติ การตระหนกัรู ้
และการตดัสินใจสง่และสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานเรียนหนงัสือ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็นหา้ส่วน ไดแ้ก ่1) ขอ้มลูพืน้
หลังของครอบครวัอันไดแ้ก่เชือ้ชาติ เพศ การศึกษา 2) ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย รายไดแ้ละสภาพความ
เป็นอยู่ในประเทศไทย 3) การตดัสินใจและมุมมองเรื่องการศึกษาของลูก ๆ และ 5) ผลกระทบของโรคระบาดโค
วิด-19 ที่มีต่อครอบครวัแรงงานขา้มชาติและการศึกษาของเด็ก ๆ นอกจากนี ้ยงัมีรวมกลุ่มและการสมัภาษณเ์ชิง
ลึกกบัแรงงานขา้มชาติและเยาวชนขา้มชาติเพื่อใหไ้ดข้อ้มูลเชิงลึกเชิงคณุภาพเก่ียวกบัมมุมองของพวกเขาที่มีต่อ
ประโยชนข์องการศึกษา ผลกระทบของการศึกษาในประเทศไทยที่มีต่อพฒันาการและความเป็นอยู่ในอนาคตของ
เด็กขา้มชาต ิรวมถึงเหตผุลและปัจจยัที่ท าใหเ้ด็กขา้มชาตอิอกจากโรงเรียนหรือไม่เขา้เรียนเลย  
 
การสัมภาษณเ์ชิงลึกผูใ้หบ้ริการการศึกษาเพื่อใหไ้ดมุ้มมองจากดา้นอุปทาน โดยผูส้ัมภาษณ์ไดแ้ก่เจา้หน้าที่ที่
ท  างานเรื่องการศึกษาในระดบัชาติและทอ้งถิ่น องคก์ร NGOs ทัง้นีเ้พื่อท าความเขา้ใจปัจจยัต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ปัญหาเรื่องคุณภาพ ความขอ้งเก่ียวและความยั่งยืนของการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเด็กขา้มชาติเขา้ถึงได้ใน
ปัจจุบนั มีการสมัภาษณ์ผูเ้ก่ียวขอ้งหลกั ๆ รายอ่ืน ๆ เช่น ชุมชนทอ้งถิ่นและองคก์ร NGOs ที่ท างานกับแรงงาน
ขา้มชาติในชุมชนเพื่อท าความเขา้ใจเรื่องมมุมองที่เก่ียวขอ้งและสิ่งแวดลอ้มอ่ืน ๆ ที่เอือ้ต่อการศึกษาของเด็กขา้ม
ชาต ิ
 
วิธีการเก็บตวัอย่าง 
กลุม่เปา้หมาย 
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เป้าหมายหลกัของงานวิจยัชิน้นีคื้อเด็กขา้มชาติในครอบครวัที่สมาชิกที่เป็นผูใ้ชแ้รงงานทกัษะต ่าชาวกมัพชูา ลาว  
เมียนมารแ์ละเวียดนาม ซึ่งเป็นคน 4 เชือ้ชาติที่ไดร้บัอนุญาตใหท้ างานที่ใชท้กัษะต ่าในประเทศไทย แรงงานขา้ม
ชาตทิกัษะต ่านบัเป็นกลุม่อ่อนไหวที่เขา้ถึงบริการสาธารณะไดอ้ย่างจ ากดั ในงานวิจยัชิน้นีค้  าจ ากดัความของ “เด็ก
ขา้มชาติ” คือ i) เด็กที่มีอายุ 3 ถึง 18 ปี และ ii) เยาวชนที่มีอายุ 15 ถึง 24 ปี งานวิจยัชิน้นีร้วมเยาวชนเขา้ไปดว้ย
เพื่อประเมินปัจจยัที่สง่ผลต่อการออกจากระบบการศกึษาของโทยกลางคนั (รวมถึงโรงเรียนรฐั ศนูยก์ารศกึษานอก
โรงเรียนและศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ) บุคคลที่จะท างานไดอ้ย่างถูกกฎหมายในประเทศไทยตอ้งมีอายุ
อย่างนอ้ยที่สดุ 15 ปี นอกจากนี ้การสมัภาษณเ์ยาวชนขา้มชาติ ยงัท าใหผู้ว้ิจยัไดส้  ารวจผลกระทบในระยะยาวที่
มองเห็น (เช่น ทกัษะ การจา้งงาน) และที่มองไม่เห็น (เช่น มมุมองประเทศไทย ความมั่นใจและทกัษะชีวิต) ที่เกิด
จากการไดร้บัการศกึษาในประเทศไทย 
 
เด็กและเยาวชนขา้มชาติซึ่งจบการศึกษาในระดับที่เฉพาะเจาะจงเช่น จบชัน้มัธยมศึกษาซึ่งเป็นการศึกษาภาค
บงัคับ จะนับว่า “เรียนจบ” ส่วนผูท้ี่จบการศึกษาในระดับอ่ืน ๆ จะนับว่า “เรียนจบชัน้” และผูท้ี่เรียนไม่จบแต่ลง
เรียนในระบบการศึกษาไทยหรือเรียนหลกัสตูรของเอ็นจีโอจะนบัว่า “เขา้เรียน” หรือ “ยงัเรียนอยู่” ผูท้ี่ไม่เคยไดร้บั
การศกึษานบัว่าเป็น “ผูท้ี่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ” 
 
มีการสัมภาษณ์ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ (เช่น ผู้ปกครองหรือผู้ปกครอง) และเยาวชนข้ามชาติโดยใช้
แบบสอบถามและการสนทนากลุม่ (focus group discussion) ไม่มีการสมัภาษณเ์ด็กอายตุ ่ากว่า 15 ปีในงานวิจยั
ชิน้นี ้ครอบครวัแรงงานขา้มชาติที่ร่วมในงานวิจยั แบ่งเป็นสองกลุ่ม คือ 1) ครอบครวัแรงงานขา้มชาติที่มีเด็กใน
ครอบครวั (อายุระหว่าง 3 ถึง 18 ปี) ซึ่งก าลงัเรียนหนังสือในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งไม่ว่าจะเรียนในโรงเรียนรฐั 
เรียนการศึกษานอกระบบหรือเรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ และ 2) ครอบครวัแรงงานขา้มชาติที่มี
เด็กในครอบครวั (อายรุะหว่าง 3 ถึง 18 ปี) ซึ่งไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
 
การวิจยัเชิงปริมาณไดร้บัการออกแบบเพื่อเก็บขอ้มลูประชากรแรงงานขา้มชาตใินงานวิจยัชิน้นี ้และมีการใชส้ตูร
ทาโรยามาเนะ (Taro Yamane) ในการค านวณขนาดกลุม่ตวัอย่าง 
 

 
N = จ านวนประชากรทัง้หมด 
n = ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
e = ค่าความคลาดเคลื่อน 
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จ านวนผูใ้ชแ้รงงานทักษะต ่าที่ลงทะเบียนอย่างถูกตอ้งตามที่ปรากฏในบนัทึกขอ้ตกลง (MOU) ของแผนการระบุ
สญัชาตใินเดือนมีนาคม 2563 คือ 2,551,246 คน การค านวณสดัสว่นของกลุม่ตวัอย่างที่เป็นแรงงานขา้มชาติและ
เป็นแรงงานซึ่งจดทะเบียนแลว้จ านวนมากกว่า 100,000 คนโดยใชส้ตูรทาโรยามาเนะ ตัง้สมัประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
95% และค่าความคลาดเคลื่อนอยู่ที่ ± 5% หรือรอ้ยละ 0.05 ไดข้นาดตวัอย่างจ านวน 625 ตวัอย่าง อย่างไรก็ตาม 
มีการเก็บขนาดตวัอย่างของครอบครวัแรงงานขา้มชาติจ านวน 654 ครอบครวั (ซึ่งมีเด็กอายุระหว่าง 0 ถึง 18 ปี) 
จากพืน้ที่ทางภมูิศาสตรห์า้พืน้ที่ซึ่งมแีรงงานขา้มชาตอิาศยัอยู่เป็นจ านวนมากดงัต่อไปนี ้
 
พืน้ที่ทางภมูิศาสตร ์
 
จากสถิติของกระทรวงแรงงาน แรงงานขา้มชาติซึ่งจดทะเบียนและท างานทั่วประเทศไทยมีจ านวนสูงที่สุดใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามมาด้วยในภาคกลาง -ตะวันออก ภาคใต้ ภาคเหนือ  และภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (ตาราง 4) 
 
ตาราง 4 รายชื่อจงัหวดั 10 จงัหวดัที่มีแรงงานขา้มชาตทิกัษะต ่าที่จดทะเบียนแลว้อาศยัอยู่ตามล าดบั 
กรุงเทพมหานคร      517440 
สมทุรสาคร      226,994 
ชลบรุี (ภาคกลางและตะวนัออก)      145,122 
เชียงใหม่ (ภาคเหนือ)      100,333 
สรุาษฎรธ์านี (ภาตใต)้        73,729 
ระยอง (ภาคกลางและตะวนัออก)        69,682 
ภเูก็ต (ภาคใต)้        64,691 
ระนอง (ภาคใต)้        30,181 
ตาก (ภาคเหนือ)        26,255 
นครราชสีมา (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)        20,891 
รวมจ ำนวนแรงงำนข้ำมชำติในไทย   2,233,814         

ทีม่ำ กระทรวงแรงงาน กนัยายน 2563 
 
การเลือกพืน้ที่เพื่อศึกษาแรงงานขา้มชาติในประเทศไทยพิจารณาจากหวัขอ้ต่อไปนี ้1) พืน้ที่ซึ่งมีแรงงานขา้มชาติ
อาศยัอยู่เป็นจ านวนมาก 2) พืน้ที่ซึ่งมีสถาบนัการศึกษาอนัไดแ้ก่โรงเรียน การศกึษานอกระบบและศนูยก์ารเรียนรู้
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ส าหรบัเดก้ขา้มชาติ 3) พืน้ที่ซึ่งมีช่องเขา้ประเทศไทยหลกั ๆ ทัง้ช่องทางเขา้ประเทศอย่างเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการ 
 
จากเกณฑข์า้งตน้ มีพืน้ที่ไดร้บัเลือกทัง้หมดหา้พืน้ที่  (2 แห่งในภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่และตาก)) 2 แห่งใน
ภาคตะวันออก และ 1 แห่งในภาคใต)้ โดยคัดเลือกจากจ านวนประชากรแรงงานขา้มชาติที่จดทะเบียนทั้งหมด 
และแรงงานขา้มชาติที่จดทะเบียนอาศัยอยู่หนาแน่นที่สุดในจังหวัดตามล าดับต่อไปนี ้1) กรุงเทพมหานครและ
สมทุรสาคร 2) ชลบรุีและระยอง 3) เชียงใหม่ 4) ระนอง (ช่องทางเขา้ประเทศ)1 4) หนองคาย2 5) ตาก3 
 
วิธีการวิจยัและเครื่องมือในการวิจยั 
งานวิจยัชิน้นีเ้ก่ียวขอ้งกบัประชากรกลุ่มอ่อนไหว (เช่น ครอบครวัแรงงานขา้มชาติ เด็กและเยาวชนขา้มชาติ) เพื่อ
ท าตามมาตรฐานระดับชาติและนานาชาติในการปกป้องผูท้ี่เก่ียวขอ้งกับงานวิจัยชิน้นี ้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
ปกป้องสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ร่วมงานวิจัย วิธีการวิจัยและเครื่องมือการวิจัยจึงได้รับการตรวจสอบเรื่อง
จรยิธรรมการวิจยัเป็นการภายในโดยคณะกรรมการพิจารณาจรยิธรรมการวิจยัในคนของจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
(COA No.206/2564, Annex 2) 
 
ศนูยว์ิจยัการยา้ยถิ่นแห่งเอเชียหรือ ARCM รบัรองว่าไดร้บัความยินยอมจากผูร้่วมตอบค าถามในงานวิจัยฉบับนี ้
แลว้โดยการอธิบายจดุประสงคข์องงานวิจยัใหพ้วกเขาฟังดว้ยภาษาง่ายที่ไม่ซบัซอ้น พวกเขาสามารถเป็นสว่นหนึ่ง
ของงานวิจัยฉบบันีห้รือปฏิเสธหรือถอนตัวออกจากงานวิจัยในช่วงใด ๆ ก็ตามไดโ้ดยไม่มีผลในทางลบ พวกเรา
รบัรองว่าผูร้่วมท างานวิจัยจะไดร้บัความคุม้ครองจากภัยที่อาจจะเกิดขึน้โดยการไม่เปิดเผยขอ้มูลส่วนตัวและ
ตวัตนของพวกเขา ผูช้่วยวิจยัและผูแ้จงนบัตอ้งปฏิบติัตามขอ้ตกลงรกัษาความลบัของผูร้่วมงานวิจยัเพื่อรบัประกนั
ว่าขอ้มลูดงักล่าวจะไม่ไดร้บัการเปิดเผย ขอ้มลูจากงานวิจัยจะไดร้บัการเก็บรกัษาอย่างปลอดภัยและแบ่งปันกัน
ระหว่างทีมวิจยัและองคก์ารยนูิเซฟเท่านัน้ 
 
ศนูยว์ิจยัการยา้ยถิ่นแห่งเอเชียเป็นผูน้  าในการวิจยั  โดยไดร้บัการสนบัสนุนจากองคก์รหุน้ส่วนกล่าวคือมลูนิธิศุภ
นิมิตแห่งประเทศไทย (World Vision Foundation) มูลนิธิกัลยาณมิตรเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (Fellowship 
Foundation for Child and Youth Development) และองคก์ารเฟรนดอิ์นเตอรเ์นชั่นแนลประเทศไทย (Friends 

 
1
 ช่องทางเขา้ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมารแ์ละที่ตัง้ของศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติก่อนที่จะปิดท าการก่อนการระบาด

ของโควิด-19 
2
 ช่องทางเขา้ประเทศไทยของคนลาว 

3
 ช่องทางเขา้ประเทศไทยของแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมาร ์และที่ตัง้ของศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 
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International)4 ซึ่งมีประสบการณอ์นัยาวนานในการท างานกับชุมชนแรงงานขา้มชาติชาวกมัพชูา ลาวเมียนมาร์
และเวียดนามในพืน้ที่เป้าหมาย ความใกลช้ิดระดับบุคคลและระดบัองคก์รท าใหท้ีมวิจัยเลือกชุมชนแรงงานขา้ม
ชาตเิพื่อรว่มงานวิจยัไดอ้ย่างปลอดภยัตามมาตรการควบคมุโควิด-19 
 
เพื่อการสรา้งมาตรฐานในการเก็บตัวเลขและเสริมสรา้งศักยภาพของนักวิจัยภาคสนาม นักวิจัยหลัก ๆ ของ
ศนูยว์ิจยัการยา้ยถิ่นแห่งเอเชียจึงจดัใหม้ีการฝึกอบรมสามหวัขอ้แก่เจา้หนา้ที่ขององคก์รหุน้ส่วนเก่ียวกบัจรยิธรรม
ในการท าวิจัย การเก็บตัวเลขโดยใช้แอพพริเคชันโอดีเค (ODK application)5 การสัมภาษณ์เชิงลึกชนิดกึ่ง
โครงสรา้งและการสนทนากลุม่ ก่อนที่จะเริ่มเก็บขอ้มลูไดม้ีการทดลองใชเ้ครื่องมือการวิจยัและแกไ้ขค าถามยาก ๆ 
ใหม้ีความกระจ่างขึน้ เนื่องจากกฎระเบียบของรฐับาลและการจ ากัดการเดินทางของจุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย
ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ศนูยว์ิจยัการยา้ยถิ่นแห่งเอเชียจึงใชว้ิธีประเมินผลออนไลนต์ลอดการเก็บตัวเลข
โดยผู้เก็บข้อมูล มีการจัดประชุมออนไลน์กับผู้เก็บข้อมูลเพื่อแบ่งปันประสบการณ์และเพื่อช่วยให้พวกเขา
แกปั้ญหาที่เกิดขึน้ระหว่างขัน้ตอนการเก็บตวัเลข 
การวิจยัเชิงปรมิาณด าเนินงานในพืน้ที่สี่ภาครวมแปดจงัหวดั และเก็บขอ้มลูจากแรงงานขา้มชาติทัง้สิน้ 654 คนซึ่ง
เป็นแรงงานขา้มชาติจากสี่ประเทศไดแ้ก่ 441 คนจากเมียนมาร ์109 คนจากลาว 102 คนจากกมัพชูาและ 2 คน
จากเวียดนาม (ตาราง 5) 
 
ตาราง 5 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามในการวิจยัเชิงปรมิาณในพืน้ที่เปา้หมายโดยแจกแจงตามชื่อประเทศ 

พืน้ที่เปา้หมาย ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ สปป.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

กรุงเทพฯและสมทุรสาคร 138 7 6 - 151 
หนองคาย - 102 1 1 104 
เชียงใหม ่ 100 - - - 100 
ตาก (อ าเภอแม่สอด) 99 - 1 - 100 
ชลบรุีและระยอง 6 - 99 - 105 
ระนอง 98 - - 1 99 
รวม 441 109 102 2 654 

 
4
 สถานการณก์ารระบาดของโควิด-19 ท าใหอ้งคก์ารเฟรนดอ์ินเตอรเ์นชั่นแนลไม่สามารถเดินทางจากกรุงเทพมหานคร (พืน้ที่สีแดง) ไปยงัพืน้ที่

เป้าหมายทางภาคตะวนัออกได ้ทีมวิจยัจึงไดติ้ดต่อเจา้หนา้ที่ขององคก์ารอื่น ๆ ที่ท  างานในจงัหวดัชลบรุีและระยองเพื่อเก็บขอ้มลูในพืน้ที่
เป้าหมายทัง้สองแห่ง 
5
 ทีมวิจยัเลือกใชแ้อพพริเคชนัโอดีเค (ODK application) แทนโปรแกรม SurveyGizmo ตามแผนเดิมเนื่องจากใชง้านไดใ้นพืน้ที่ทัง้ที่มีและไม่มีสญัญาณ

อินเตอรเ์น็ต 
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โดยรวมแลว้ ขอ้มลูเชิงคณุภาพที่ไดม้าจากการสนทนากลุม่นัน้ มจี  านวนนอ้ยกว่าที่วางแผนไวเ้นื่องจากการระบาด
ของโควิด-19 จึงมกีารบงัคบัใหต้อ้งเวน้ระยะห่างทางสงัคมในชมุชนแรงงานขา้มชาติจ านวนมากอย่างเครง่ครดั ทีม
วิจยัจึงไดท้ าการสมัภาษณเ์ชิงลึกแรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป้กครอง 30 คน  เยาวชนขา้มชาติ 61 คน เจา้หนา้ที่จาก
และองคก์รภาคประชาสงัคมและองคก์ร NGOs 17 คนและเจา้หนา้ที่รฐั 13 คน 
 
ตาราง 6 จ านวนผูต้อบแบบสอบถามในการสมัภาษณเ์ชิงคณุภาพ 

พืน้ที่เปา้หมาย ผูต้อบค าถามในการสมัภาษณเ์ชิงลกึและการสนทนากลุ่ม 
แรงงานขา้มชาติ/
ผูป้กครองเด็ก
ขา้มชาติ 

เยาวชนขา้มชาติ (อาย ุ
15-25 ปี) 

องคก์รภาคประชา
สงัคม/NGOs 

เจา้หนา้ที่รฐั 

กรุงเทพฯและสมทุรสาคร 5 10 4 3 
หนองคาย 6 + 1 สนทนากลุม่ 10 + 2 สนทนากลุม่ 2 2 
เชียงใหม ่ 6 11 3 2 
ตาก (อ าเภอแม่สอด) 4 + 1 สนทนากลุม่ 5 3 2 
ชลบรุีและระยอง 6 12 3 2 
ระนอง 3 13 2 2 

รวม 30+2 สนทนากลุม่ 61+2 สนทนากลุม่ 17 13 
 
แบบสอบถาม (กรุณาด ูAnnex 3) 
มีการท าวิจยัเชิงปรมิาณโดยใชแ้บบสอบถามที่มีโครงสรา้งกบัแรงงานขา้มชาติซึ่งเป็นผูป้กครองหรือผูป้กครองเด็ก
ขา้มชาติอายุตัง้แต่ 0-18 ปี โดยแบบสอบถามมีจุดมุ่งหมายเพื่อสรา้งขอ้มลูพืน้หลงัของผูต้อบแบบสอบถามและ
แสดงปัจจยัที่สง่ผลต่อการตดัสินใจสง่เด็กขา้มชาติเขา้สูร่ะบบการศกึษา 
 
แบบสอบถามไดร้บัการสง่ต่อใหโ้ปรแกรมเก็บขอ้มลูคือแอพพลิเคชนัโอดีเค (ODK) โดยแบบสอบถามอิเล็กทรอนิก
นีท้  างานบนโทรศัพทเ์คลื่อนที่และแท็บเล็ตซึ่งสามารถตอบจนครบทุกขอ้ไดโ้ดยไม่ตอ้งเชื่อมต่อกับอินเตอรเ์น็ต 
(พืน้ที่ห่างไกลไม่มีสญัญาณอินเตอรเ์น็ต) แบบสอบถามไดร้บัการแปลเป็นภาษาไทย เมียนมาร ์กมัพชูาและลาว
และไดร้บัการทดสอบในพืน้ที่กรุงเทพมหานครก่อนการท างานวิจยั 
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การสมัภาษณเ์ชิงลกึผูใ้หข้อ้มลูหลกั 
มีการสมัภาษณเ์ชิงลึกโดยใชค้ าถามชนิดกึ่งโครงสรา้งเป็นแนวทางส าหรบัผูส้มัภาษณใ์นการติดตามค าตอบของ
ผูใ้หส้มัภาษณท์ี่อาจเหนือความคาดหมายและตีความไดใ้นทิศทางที่หลายหลาย 
 
การสนทนากลุม่ 
ผูร้ว่มการสนทนากลุม่ไดร้บัคดัเลือกจากผูต้อบแบบสอบถาม การสนทนากลุม่จดัขึน้เพื่อใหผู้ท้ี่มีพืน้หลงัคลา้ยคลึง
กนัแบ่งปันประสบการณ ์ทศันติและความคิดเห็นในสภาพแวดลอ้มของการรวมกลุม่ขนาดเล็ก ซึ่งแตกต่างจากการ
สมัภาษณเ์ชิงลกึตรงที่ผูร้ว่มสนทนาสามารถต่อบทสนทนาจากค าตอบของผูส้นทนาคนอ่ืนได ้
 
ตารางดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นความสมัพันธร์ะหว่างจุดประสงคข์องงานวิจัย ค าถามหลกั ๆ กลุ่มเป้าหมายและวิธี
เก็บขอ้มลู (ตาราง 7) 
 
ตำรำง 7 แสดงความสมัพนัธร์ะหว่างจดุประสงคข์องงานวิจยั ค าถามหลกั ๆ กลุม่เปา้หมายและวิธีเก็บขอ้มลู 

จุดประสงคข์อง
งำนวิจัย 

ค ำถำมหลัก ๆ กลุ่มเป้ำหมำย วิธีกำรเก็บข้อมูล 

เพื่อท าความเขา้ใจปัจจัย
ด้านอุปสงค์ที่มี อิทธิพล
ต่อการศึกษาของเด็กขา้ม
ชาตใินประเทศไทย 

• คุ ณ ภ า พ  ค ว า ม
เก่ียวข้องและความ
ยั่งยืนของการศึกษา
รูปแบบต่าง ๆ ที่มีให้
เด็กขา้มชาต ิ

• นโยบายการศึกษา 
กฎระเบียบและการ
ปฏิบติัที่เก่ียวขอ้ง 

• ทศันคติของชุมชนต่อ
แรงงานข้ามชาติที่
อาศยัอยู่ในชมุชน 

• เ จ้ า ห น้ า ที่ รั ฐ 
เ จ้า หน้ า ที่ ท้ อ ง ถิ่ น 
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
ครูอาจารย์  องค์กร
พัฒนาเอกชน  และ
ผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 
3 ถึง 18 ปี) ที่ไดเ้รียน
หนงัสือ 

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 
3 ถึง 18 ปี) ที่ ไม่ได้
เรียนหนงัสือ 

• แบบสอบถาม 

• สมัภาษณเ์ชิงลกึ 

• สนทนากลุม่ 

เพื่อท าความเขา้ใจปัจจัย
ด้านอุปทานที่มี อิทธิพล

• ค่าใช้จ่ าย  มุมมอง
และการตระหนัก รู ้

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 

• แบบสอบถาม 

• สมัภาษณเ์ชิงลกึ 
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ต่อการศึกษาของเด็กขา้ม
ชาตใินประเทศไทย 

ของแรงงานขา้มชาติ
ที่ เ ป็นผู้ปกครองต่อ
การศกึษาของลกู ๆ 

• นโยบายการศึกษา 
กฎระเบียบและการ
ปฏิบติั 

• ทศันคติของชุมชนต่อ
แรงงานข้ามชาติที่
อาศยัอยู่ในชมุชน 

3 ถึง 18 ปี) ที่ไดเ้รียน
หนงัสือ 

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 
3 ถึง 18 ปี) ที่ ไม่ได้
เรียนหนงัสือ 

• เยาวชนขา้มชาติ 

• สนทนากลุม่ 

เพื่อระบุผลกระทบของ
การศึกษาที่มีต่อเด็กขา้ม
ชาตแิละความเป็นอยู่ของ
พวกเขา 
 

• การเขา้ถึงการศึกษา
ปูทางใหเ้ด็กขา้มชาติ
มี ง า นท า ห รื อ ก า ร
เรียนต่อในระดับที่
สงูขึน้หรือไม่ 

• การศึกษาเตรียมให้
เ ด็ ก ข้ า ม ช า ติ มี
อนาคตในประเทศ
ไทยหรือในประเทศ
ตน้ทาง หากพวกเขา
กลบับา้นเกิดหรือไม่ 

• มีประโยชน์ส่วนตัว
หรือประโยชน์ทาง
สงัคมแก่แรงงานขา้ม
ชาติที่ไดร้บัการศึกษา
หรือไม่ เช่น การอ่าน
ออกเขียนได้ ความ
มั่นใจในตวัเอง ทกัษะ
ก า ร ใ ช้ ชี วิ ต แ ล ะ
มุมมองต่อประเทศที่
ใหท้ี่พกัอาศยั  

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 
3 ถึง 18 ปี) ที่ไดเ้รียน
หนงัสือ 

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 
3 ถึง 18 ปี) ที่ ไม่ได้
เรียนหนงัสือ 

• เยาวชนขา้มชาติ 

• แรงงานข้ามชาติที่
เป็นผู้ปกครองซึ่งลูก 
ๆ  เ รี ยนหนั ง สื อ ใน
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย แ ล ะ
เดินทางกลบัประเทศ
บา้นเกิดแลว้ 

• แบบสอบถาม 

• สมัภาษณเ์ชิงลกึ 

• สนทนากลุม่ 
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เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ ห า
ผลกระทบของโควิด-19ที่
เกิดขึน้ทันทีต่อการศึกษา
ของเด็กขา้มชาต ิ

• เ ด็กข้ามชาติเผชิญ
ความท้าทาย เ รื่ อ ง
อ ะ ไ ร ใ น ช่ ว ง ก า ร
ระบาดของโควิด-19
และการปิดโรงเรียน
และศูนย์การเรียนรู้
ส  าหรบัเด็กขา้มชาต ิ

• โควิด-19มีผลกระทบ
ต่อความสามารถของ
เด็กข้ามชาติในการ
เรียนต่อโดยวิ ธีการ
เรียนทางไกล/เรียนที่
บา้นอย่างไร 

• เด็กขา้มชาติตอ้งการ
สิ่งใดเพื่อให้พวกเขา
เรียนหนังสือไดอ้ย่าง
ต่อเนื่องในช่วงการ
ระบาดของโควิด-19 

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 
3 ถึง 18 ปี) ที่ไดเ้รียน
หนงัสือ 

• ครอบครัว แรงง าน
ขา้มชาติที่มีเด็ก (อายุ 
3 ถึง 18 ปี) ที่ ไม่ได้
เรียนหนงัสือ 

• เยาวชนขา้มชาติ 

• ผู้ เ ก่ี ยวข้องหลัก  ๆ 
รวมถึ งค รูอาจารย์  
ผูอ้  านวยการโรงเรียน 
อ ง ค์ ก า ร ยู เ น ส โ ก้   
องคก์ร NGOS 

• แบบสอบถาม 

• สมัภาษณเ์ชิงลกึ 

• สนทนากลุม่ 

 
เงื่อนไขเรื่องสขุภาพและความปลอดภยัในช่วงการระบาดของโควิด-19 
ทีมวิจัยติดตามข่าวอย่างเป็นทางการเก่ียวกับโควิด-19จากรฐับาลไทยและปรบัเครื่องมือการวิจัยใหใ้ช้ได้กับ
สถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลงไป ทีมวิจยัไดร้บัการชีแ้จงเรื่องมาตรการต่าง ๆ เก่ียวกบัสขุภาพและความปลอดภัยเพื่อ
ปอ้งกนัตนเองและผูต้อบค าถามจากการติดเชือ้โควิด-19 และมีอปุกรณป์้องกนัโรคอย่างเพียงพอ (เช่น เจลลา้งมือ
และหนา้กากอนามยั) ตลอดจนเวน้ระยะห่างทางกายระหว่างขัน้ตอนการเก็บขอ้มลู 
 
การวิเคราะหข์อ้มลู 
มีการใชโ้ปรแกรมวิเคราะหส์ถิติ SPSS เพื่อสรุปสถิติ ( เช่น ความถ่ี ค่าเฉลี่ยและพิสยั) และการวิเคราะหส์ถิติอย่าง
ละเอียด (เช่น ความสมัพนัธข์องตัวแปร) ที่ไดม้าจากตวัแปรทางประชากรและสงัคม-เศรษฐกิจที่ไดจ้ากการตอบ
แบบสอบถาม ขอ้มลูเชิงคณุภาพที่ไดจ้ากการสมัภาษณเ์ชิงลึกและการสนทนากลุม่จะไดร้บัการถอดเสียงและแปล 
โดยค าตอบที่เป็นประเด็นหลกั ๆ และเป็นที่นิยมจะใชส้นบัสนนุขอ้มลูเชิงปรมิาณ 
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ขอ้จ ากดัของงานวิจยั 
งานวิจยัฉบบันีค้รอบคลมุเพียงเด็กจากกลุ่มแรงงานขา้มชาติทกัษะต ่าสี่เชือ้ชาติไดแ้ค่กมัพชูา ลาว เมียนมาร ์และ
เวียดนามซึ่งไดร้บัอนุญาตใหท้ างานที่ใชท้ักษะต ่าในประเทศได ้แต่ไม่ครอบคลมุถึงเด็ก ๆ จากประเทศอ่ืนซึ่งอาจ
ท างานที่ใชท้กัษะต ่าเช่นกนั และไม่ครอบคลมุเด็กผูล้ีภ้ยัพืน้ที่พกัพิงชายแดน ขอบเขตของการวิจยัฉบบันีเ้นน้เรื่อง
การศกึษาโดยมขีอ้มลูพืน้ฐานที่สนบัสนนุเรื่องโอกาสทางการศกึษาของเด็ก ๆ แต่เครื่องมือการวิจยัไม่ไดค้รอบคลมุ
ถึงเหตุการณท์ี่ไม่คาดคิด เช่น เหตุการณค์วามไม่สงบในประเทศเมียนมารซ์ึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเรื่อง
การศกึษาของบตุรหลานของแรงงานขา้มชาติ 
 
กลุ่มตวัอย่างบางหมวดหมู่มีขนาดเล็ก  (เช่น มีตวัอย่างชาวเวียดนาม 2 คน และมีแรงงานขา้มชาติวยัหนุ่มสาวที่
เรียนโรงเรียนอาชีวะจ านวนนอ้ย) จึงอาจไม่สามารถสรุปขอ้มลูของกลุม่เหลา่นีไ้ด ้
 
จากแผนการที่วางไว ้ทีมวิจยัจะรว่มมือกบัหน่วยงานหุน้สว่นเพื่อเก็บขอ้มลูในพืน้ที่เป้าหมายทัง้หมดแต่การระบาด
ของโควิด-19ระลอกที่สามท าใหท้ีมวิจยัเริ่มเก็บขอ้มลูล่าชา้ไปหนึ่งเดือนจากแผนการเดิมและตอ้งยืดระยะเวลาเก็บ
ขอ้มลูออกไปเนื่องจากพืน้ที่เป้าหมายไดร้บัการนะบุว่าเป็น “พืน้ที่สีแดง” ซึ่งไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาดอย่าง
หนกั ดงันัน้จึงมีการจ ากดัการเดินทางไปและกลบัจากพืน้ที่สีแดงหรือกระทั่งหา้มเขา้พืน้ที่บางแห่งซึ่งมีแรงงานขา้ม
ชาติอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก ผู้วิจัยต้องขออนุญาตเข้าพืน้ที่บางแห่งและไม่สามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ 
นอกจากนัน้ยังไม่สามารถจดัการสนทนากลุ่มไดใ้นชุมชุนแรงงานขา้มชาติส่วนใหญ่ จึงมีการเปลี่ยนการสนทนา
กลุ่มเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งใช้เวลานานมากกว่า ดังนั้นในพื ้นที่บางแห่ง คือจังหวัดสมุทรสาครและ
กรุงเทพมหานคร การสุม่ตวัอย่างประชากรจึงจ ากดัอยู่ในพืน้ที่บางแห่งซึ่งผูว้ิจยัสามารถเขา้ถึงได ้
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บทที ่4 ผลกำรวิจัย 
 
บทนีจ้ะน าเสนอผลการวิจัยเชิงประจักษ์จากการลงสนามในสี่ภาคและแปดจังหวัดในประเทศไทยระหว่างเดือน
มีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2564 โดยการส ารวจครวัเรือนของครอบครวัแรงงานขา้มชาติจ านวน 654 ครอบครวัจาก
ประเทศกัมพูชา ส.ป.ก.ลาว เมียนมารแ์ละเวียดนาม มีการสมัภาษณเ์ชิงลึกทัง้หมด 91 ครัง้และจัดการสนทนา
กลุ่ม 4 ครัง้กบัแรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป้กครองและผูป้กครองเด็ก รวมทัง้แรงงานขา้มชาติวยัหนุ่มสาว (อายุ 15-
24 ปี) มกีารสมัภาษณผ์ูเ้ก่ียวขอ้งรายอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ครูอาจารยแ์ละผูอ้  านวยการโรงเรียน ครูผูส้อนของศนูยก์ารเรียนรู้
ส  าหรบัเด็กขา้มชาต ิองคก์รพฒันาเอกชน และเจา้หนา้ที่รฐัที่เก่ียวขอ้ง 30 ครัง้ 
 
บทนีเ้ริ่มตน้ดว้ยการกล่าวถึงภูมิหลงัของผูต้อบค าถามและบุตรหลานของพวกเขา ก่อนที่จะส ารวจปัจจยัดา้นอุป
สงคแ์ละอุปทาน และสภาพแวดลอ้มซึ่งเอือ้ต่อการศึกษาของบุตรหลานแรงงานขา้มชาติในประเทศไทย ส่วน
สดุทา้ยคือการส ารวจผลกระทบของโควิด-19ที่มีต่อสถานะทางครอบครวัของแรงงานขา้มชาติและการศึกษาของ
บตุรหลานแรงงานขา้มชาติ 
 
4.1 สถานการณโ์ดยรวมของการศกึษาของบุตรหลานแรงงานขา้มชาติในปัจจบุนั 
พืน้หลงัของผูต้อบค าถาม 
มีการส ารวจครวัเรือนของแรงงานขา้มชาติทัง้หมด 654 ครวัเรือน เป็นแรงงานขา้มชาติจากประเทศเมียนมาร ์441 
คน ส.ป.ก.ลาว 109 คน กมัพชูา 102 คนและเวียดนาม 2 คน จากจ านวนทัง้หมดมีผูช้าย 497 คนและผูห้ญิง 157 
คน ประมาณรอ้ยละ 94 ของครวัเรือนที่ไดร้บัการส ารวจเป็นแรงงานขา้มชาติที่มีบุตร ที่เหลือคือผูป้กครองเด็กซึ่ง
ประกอบไปดว้ยญาติเช่นลงุหรือปา้ และอีกจ านวนนอ้ยคือเพื่อนของผูป้กครอง 
 
ผูต้อบค าถามชาวเมียนมารม์าจากพืน้ที่หลากหลาย ส่วนใหญ่มาจากเมืองชัน้ใน (รอ้ยละ 27) เมืองหลวงของรฐั 
(รอ้ยละ 26) หรือเมืองชัน้ในในชนบท (รอ้ยละ 26) ผูต้อบค าถามชาวลาวส่วนใหญ่มาจากเมืองชั้นในในชนบท 
(รอ้ยละ 51) พืน้ที่ชนบทติดชายแดน (รอ้ยละ 23) และเมืองติดชายแดน (รอ้ยละ 16) ผูต้อบค าถามชาวกัมพูชา
ส่วนใหญ่มาจากพืน้ที่ชนบทติดชายแดน (รอ้ยละ 40) เมืองชัน้ใน (รอ้ยละ 18) เมืองชัน้ในในชนบท (รอ้ยละ 15) 
และเมืองติดชายแดน (รอ้ยละ 15) ผูต้อบค าถามชาวเวียดนามที่เป็นกลุ่มตัวอย่างมีเพียงสองคนและพวกเขามา
จากเมืองชัน้ในและเมืองชัน้ในในชนบท (รูปภาพ 1) 
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รูปภำพ 1 ที่มาของกลุม่เปา้หมาย (จ าแนกตามประเทศตน้ทาง) 

 
 
ศาสนาหลกั ๆ ที่ครอบครวัแรงงานขา้มชาติในสี่ประเทศตน้ทางนบัถือคือศาสนาพุทธ (รอ้ยละ 87) ผูต้อบค าถาม
ชาวเมียนมารร์อ้ยละ 10 ระบุว่านบัถือศาสนาคริสตแ์ละรอ้ยละ 6 นบัถือศาสนาอิสลาม ผูต้อบค าถามชาวลาวหา้
คนระบุว่ามีความเชื่อเรื่องวิญญาณ (Animism) ระดบัการศึกษาสงูสดุของผูต้อบค าถามคือชัน้ประถมศึกษา ตาม
ดว้ยไม่มีการศึกษาที่เป็นทางการ การศึกษาของผูต้อบที่มาจากคนละประเทศไม่แตกต่างกัน ผูต้อบค าถามส่วน
ใหญ่แต่งงานแลว้และอาศัยอยู่กับคู่ครองในประเทศไทย (รอ้ยละ 77) มีเพียงรอ้ยละ 10 ที่ระบุว่าโสดหรือไม่ได้
แต่งงาน รอ้ยละ 7 หย่าหรือแยกทาง และรอ้ยละ 3 เป็นหมา้ย ผูต้อบค าถามส่วนใหญ่แต่งงานกับคู่ครองที่มี
สญัชาติเดียวกนั ในกลุม่ผูท้ี่แต่งงานกบัคู่ครองคนละสญัชาติกนันัน้ มีจ านวนมากที่แต่งงานกบัชาวไทย การศึกษา
สงูสดุของคู่ครองอยู่ในระดบัใกลเ้คียงกนัโดยส่วนใหญ่เรียนชัน้ประถมศกึษาหรือไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
 
อาชีพของผูต้อบแบบสอบถามในประเทศตน้ทางโดยทั่วไปรอ้ยละ 27 คือชาวนา (เป็นเจา้ของที่ดิน) รอ้ยละ 19 
เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรมที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง และรอ้ยละ 17 ไม่มีงานท า ส่วนเหตผุลหลกั ๆ ที่อพยพมา
ประเทศไทยนั้น แรงงานขา้มชาติรอ้ยละ 49 ระบุว่าเพราะมาหางานที่ใหร้ายไดท้ี่ดีกว่า และรอ้ยละ 31 ระบุว่า
เพราะไม่มีงานท าในประเทศบา้นเกิด เหตผุลอื่น ๆ คือการมาอยู่กบัคู่ครองหรือสมาชิกครอบครวั 
 
ระยะเวลาการอยู่อาศยัในประเทศไทย 
ผูต้อบค าถามสว่นใหญ่อยู่อาศยัในประเทศไทยระหว่าง 11-15 ปี (รอ้ยละ 30) 6-10 ปี (รอ้ยละ 30) 16-20 ปี (รอ้ย
ละ 20) และ 21-30 ปี (รอ้ยละ 12) (รูปภาพ 2) 
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36 

 

รูปภำพ 2 ระยะเวลำกำรอยู่อำศัยในประเทศไทย (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 
 

 
 
เอกสารประจ าตวัของผูต้อบค าถาม 
แรงงานขา้มชาตจิ านวนนอ้ยกว่าครึ่งหนึ่งมีหนงัสือเดินทาง (รอ้ยละ 45) มีจ านวนนอ้ยที่ถือเอกสารแบบ ทร 38/1 
(บตัรสีชมพ)ู (รอ้ยละ 14) หรือมีทัง้แบบ ทร38/1 และหนงัสือเดินทาง (รอ้ยละ 11) และมีจ านวนนอ้ยกว่านัน้ที่ถือ
หนงัสือเดินทางที่มีใบอนญุาตท างาน (รอ้ยละ 10) ผูต้อบค าถามรอ้ยละ 14 ไม่มีเอกสารแสดงตนเลย (รุปภาพ 3) 
 

รูปภำพ 3 เอกสำรประจ ำตัวของผู้ตอบค ำถำม (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 
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ไม่มเีอกสาร วซีา่ทอ่งเทีย่ว

บตัรชมพู (ทร.38/1)ไม่มใีบใบอนุญาตท างาน หนังสอืขา้มแดน

หนังสอืเดนิทาง หนังสอืเดนิทางและบตัรชมพู (ทร.38/1)

หนังสอืเดนิทางและใบอนุญาตท างาน ใบอนุญาตท างาน

หนังสอืเดนิทาง(พสิจูนส์ญัชาต)ิ
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อาชีพในประเทศไทยของผูต้อบค าถาม 
จากการวิจัย พบว่ามีความหลากหลายของอาชีพในสามภาคส่วนของผูต้อบค าถาม กล่าวคือ รอ้ยละ 21 ของ
ผูต้อบค าถามชาวเมียนมารท์ างานในภาคส่วนการแปรรูปอาหารและรอ้ยละ 14 ท างานเก่ียวขอ้งกบัการใชแ้รงงาน 
ตามมาดว้ยงานก่อสรา้ง (รอ้ยละ 8) เมื่อเปรียบเทียบกันแลว้พบว่าแรงงานขา้มชาติชาวลาวส่วนใหญ่เป็นผูใ้ช้
แรงงานภาคเกษตรกรรม (รอ้ยละ 30) เป็นผูใ้ชแ้รงงานอ่ืน ๆ (รอ้ยละ 21) และท างานบา้น (รอ้ยละ 10) ส่วน
แรงงานขา้มชาติชาวกัมพชูานัน้รอ้ยละ 24 ท างานในโรงงานแปรรูปอาหาร ท างานก่อสรา้ง (รอ้ยละ 17) และท า
ประมง (รอ้ยละ 16) ส่วนผูต้อบค าถามชาวเวียดนานจ านวนสองคน คนหนึ่งระบุว่าท างานก่อสรา้งและคนที่สอง
ท างานบริการอื่น ๆ ในช่วงเวลาที่ท าวิจยัฉบบันี ้(เมษายนถึงมิถุนายน 2564) พบว่าผูต้อบค าถามชาวเมียนมารไ์ม่
มีงานท าในอตัราที่สงูที่สดุ (รอ้ยละ 17) 
 
รายไดข้องผูต้อบค าถาม 
ผูต้อบค าถามเพียงรอ้ยละ 10 มีรายไดม้ากกว่า 11,000 บาทต่อเดือน (รูปภาพ 4) ผูต้อบค าถามรอ้ยละ 27 มี
รายไดป้ระมาณ 7,000 ถึง 9,000 บาทต่อเดือน รอ้ยละ 21 มีรายไดป้ระมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทต่อเดือน และ
รอ้ยละ 17 มีรายไดต้ ่ากว่า 5,000 บาท 
 

รูปภำพ 4 รำยได้ต่อเดือนของผู้ตอบค ำถำม 

 
 
รายไดข้องครวัเรือน 
ครวัเรือนจ านวนมากกว่ารอ้ยละ 23 มีรายไดร้วมมากกว่า 16,000 บาทต่อเดือน ตามดว้ย 8,001-10,000 บทต่อ
เดือน (รอ้ยละ 17) และ 6,001-8,000 บาทต่อเดือน (รอ้ยละ 13) ) (รูปภาพ 5) 
 

 
 
 
 

8.4% 17.3% 20.6% 27.2% 15.9% 7% 3.10%

ไม่มรีายได ้ นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5,001-7,000 บาท 7,001-9,000 บาท

9,001-11,000 บาท 11,001-13,000 บาท 13,001-15,000 บาท มากกวา่ 15,000 บาท
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รูปภำพ 5 รำยได้ของครอบครัว 

 
 
รายไดข้องครวัเรือน ค่าใชจ้่ายและการสง่เงินกลบับา้น 
ผูต้อบค ามากกว่าสามส่วนระบุว่ารายไดร้วมทัง้หมดของครอบครวัครอบคลุมรายจ่าย ในทางตรงกันขา้มผูต้อบ
ค าถามอีกสามสว่นระบวุ่าไม่มีรายไดม้ากพอที่จะครอบคลมุค่าใชจ้่ายของครอบครวั แนวโนม้นีอ้าจเกิดขึน้จากการ
หยุดชะงกัการจา้งงานในช่วงที่เกิดการระบาดของโควิด-19 (รูปภาพ 6) ผูต้อบค าถามหา้ส่วนระบุว่ามีรายไดม้าก
พอที่จะครอบคลมุค่าใชจ้่ายของครอบครวั มีพอส่งกลบับา้นและเหลือเก็บ มีผูต้อบค าถามหนึ่งคนเพิ่มเติมว่าตอ้ง
เอาเงินไปช าระหนีท้ี่กมัพชูา 
 

รูปภำพ 6 มุมมองของผู้ตอบค ำถำมเร่ืองรำยได้ รำยจ่ำยของครอบครัวและกำรส่งเงินกลับบ้ำน 

 
 
สถานะทางการเงินในประเทศไทยของผูต้อบค าถาม 
รอ้ยละ 57 ของผูต้อบค าถามคิดว่าสถานะทางการเงินในประเทศไทยของพวกเขา “พอใช”้ รอ้ยละ 23 คิดว่า “แย่" 
และรอ้ยละ 15 คิดว่า “ดี” (รูปภาพ 7) 
 
 
 

8% 17% 21% 27% 16% 7% 3%

ไม่มรีายได ้ นอ้ยกวา่ 5,000 บาท 5,001-7,000 บาท 7,001-9,000 บาท

9,001-11,000 บาท 11,001-13,000 บาท 13,001-15,000 บาท มากกวา่ 15,000 บาท

19% 6% 39% 32% 4%

เพยีงพอต่อค่าใชจ้า่ยในครอบครวั,เงนิส่งกลบัและเงนิออม

เพยีงพอต่อค่าใชจ้า่ยในครอบครวัและเงนิส่งกลบั

เพยีงพอต่อค่าใชจ้า่ยในครอบครวัเท่าน้ัน

ไม่เพยีงพอแมแ้ต่ค่าใชจ้า่ยในครอบครวั

อืน่ๆ
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รูปภำพ 7 กำรประเมินสถำนะทำงกำรเงนิในประเทศไทยของผู้ตอบค ำถำม 

 
สภาพความเป็นอยูใ่นประเทศไทยของผูต้อบค าถาม 
รอ้ยละ 58 ของผูต้อบค าถามคิดว่าสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขา “พอใช”้ ซึ่งใกลเ้คียงกบัค าตอบดา้นบน อย่างไร
ก็ตาม รอ้ยละ 23 คิดว่ามีสภาพความเป็นอยู่ “ดี” เมื่อเทียบกบัความพอใจในระดบัที่ต  ่าว่าเรื่องสภาพการเงิน 
 
จากการส ารวจครวัเรือน โดยเฉลี่ยแลว้มีสมาชิกหนึ่งถึงสามคน (รอ้ยละ 97) ที่เหลือมีสี่ถึงหกคน (รุปภาพ 8) 
จ านวนเด็กทัง้หมด (อายุสงูสดุ 18 ปี) ในครวัเรือนที่ส  ารวจมีทัง้หมด 896 คนซึ่งครวัเรือยนส่วนใหญ่มีเด็กระหว่าง
หนึ่งถึงสามคนในความดแูล (รอ้ยละ 96) ครอบครวัชาวเมียนมารห์นึ่งครอบครวัและกมัพชูาหนึ่งครอบครวัต่างตอ้ง
ดแูลเด็กมากกว่า 10 คน โดยเด็กสว่นใหญ่อยู่บา้นเดียวกบัผูต้อบค าถาม 
 

รูปภำพ 8 จ ำนวนเด็กข้ำมชำติทีดู่แลโดยผู้ตอบค ำถำม (จ ำแนกตำมสัญชำติ) 

 
 
พืน้หลงัของเด็กขา้มชาต ิ
จากการส ารวจเด็กทัง้หมด 896 คน พบว่ามีจ านวนเด็กผูห้ญิง (รอ้ยละ 52) และเด็กผูช้าย (รอ้ยละ 48) ใกลเ้คียง
กนั มากกว่ารอ้ยละ 70 อายรุะหว่างแรกเกิดถึง 12 ปี ที่เหลือเป็นเด็กหนุ่มสาวอายสุงูสดุ 18 ปี (รูปภาพ 9) 
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รูปภำพ 9 เด็กข้ำมชำติ (จ ำแนกตำมช่วงอำยุ) 

 
 
เด็กขา้มชาติเกือบรอ้ยละ 67 เกิดในประเทศไทยและที่เหลือเกิดในประเทศตน้ทาง (รูปภาพ 10) มีเด็กไรส้ญัชาติ
คนหน่ึงไม่ทราบสถานที่เกิด 
 

รูปภำพ 10 ประเทศเกิดของเด็กข้ำมชำติ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 

 
โดยทั่วไปแลว้ สติูบตัรและทะเบียนการเกิด (ทัง้ในประเทศเกิดและที่อ่ืน) คือเอกสารแสดงตนของเด็กขา้มชาติใน
การส ารวจ เด็กขา้มชาติรอ้ยละ 16 ไม่มีเอกสารแสดงตนและรอ้ยละ 14 ถือเอกสารประเภทอ่ืนเช่นบตัรนกัเรียนที่
โรงเรียนออกให ้บัตร 10 ปร บัตรชมพู (ทร38) ซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทย บัตรประจ าตัวส าหรับผู้ที่ไม่มี
สญัชาติไทย รวมทัง้ผูติ้ดตามที่ไม่มีสญัชาติไทยซึ่งไม่มีสถานะทางกฎหมาย (รูปภาพ 11) 
 

 
 
 
 

5.1% 16.6% 32.4% 19.2% 15.2% 11.5%

ต ่ากวา่ 3 ปี 3-5 ปี 6-8 ปี 9-12 ปี 13-15 ปี 16-18 ปี

33% 66% 1%

เกดิในประเทศตน้ทาง เกดิในประเทศไทย ทีอ่ืน่
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รูปภำพ 11 เอกสำรประจ ำตัวของเด็กข้ำมชำติ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 

 
 
หากจ าแนกตามจงัหวดั พบว่าสมทุรสาครและระนองมีสดัส่วนเด็กขา้มชาติที่มีทะเบียนการเกิดนอ้ยที่สดุในขณะที่
จงัหวดัชลบุรี เชียงใหม่ หนองคายและตากมีสดัส่วนสงูที่สุด สมทุรสาครมีสดัส่วนเด็กขา้มชาติที่มีสูติบตัรสูงที่สุด 
พบเด็กขา้มชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตนในทุกจังหวัด เด็กที่ถือหนังสือเดินทางมีสดัส่วนนอ้ยในทุกจังหวัดยกเวน้
ระนอง (รูปภาพ 12) เด็กคนหนึ่งในหนองคายมีบตัรประชาชนของไทย 
 

รูปภำพ 12 เอกสำรประจ ำตัวของเด็กข้ำมชำติ/จ ำแนกตำมพืน้ที่ 

 
 
เดก็ทีร่บัจา้งท างาน 
อายุต ่าสุดที่จะท างานในประเทศไทยไดคื้อ 15 ปีและผูใ้ชแ้รงงานที่อายุต ่ากว่า 18 ปีถูกหา้มไม่ใหท้ างานที่เป็น
อนัตรายและเสี่ยงภยั จากการส ารวจพบว่าเด็กรอ้ยละ 10 ท างานเป็นบางครัง้ (รอ้ยละ 3) ท างานพิเศษ (รอ้ยละ 4) 

กรงุเทพ

สมุทรสาคร

หนองคาย

ตาก

ชลบุร ี

ระยอง

เชยีงใหม่

ระนอง

16%

4%

17%

16%

10%

20%

22%

16%

0%

0%

2%

2%

10%

0%

1%

37%

40%

3%

42%

47%

52%

32%

43%

9%

39%

90%

36%

32%

22%

36%

32%

38%

4%

1%

1%

4%

4%

1%

1%

2%

1%

3%

2%

8%

1%

ไม่มเีอกสาร บตัรประจ าตวัไทย บตัรประจ าตวัประเทศตน้ทาง

ใบจดทะเบยีนการเกดิ ใบเกดิ หนังสอืเดนิทาง

เอกสารอืน่ๆ
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และท างานเต็มเวลา (รอ้ยละ 3) (รูปภาพที่ 13) เด็กที่ท างานมากกว่าครึ่งหนึ่งอายุระหว่าง 13 ถึง 18 ปี ในจ านวน
เด็กอาย ุ12 ปีและนอ้ยกว่าที่ท างาน มากกว่าครึง่หนึ่งอายตุ ่ากว่า 10 ปี งานวิจยัฉบบันีไ้ม่ไดป้ระเมินว่างานที่เด็ก ๆ 
ท าอนัตรายหรือเป็นภยัต่อพฒันาการของพวกเขาหรือรบกวนการไปโรงเรียน หรือท างานในสภาพแวดลอ้มที่ถูกเอา
เปรียบและเขา้ข่าย “การใชแ้รงงานเด็ก” ตามความหมายที่นานาชาติก าหนดหรือไม่ (ILO 2022) อย่างไรก็ตาม 
เด็กที่ตอ้งท างานเหลา่นีสุ้ม่เสี่ยงต่อการออกจากโรงเรียนก่อนก าหนดหากมีความตอ้งการท างานอย่างมาก 
 
จากการสมัภาษณใ์นจงัหวดัสมทุรสาครพบว่าเด็กอายุระหว่าง 10-15 ปีท างานในตลาดชุมชน โดยส่วนมากช่วย
ผูป้กครองดูแลรา้นคา้ขนาดเล็กหรือช่วยผู้ปกครองที่ท างานในภาคบริการ (เช่น ท างานบา้น ท าความสะอาด 
ท าอาหาร) ในอ าเภอแม่สอด เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ท าการเกษตรเพื่อช่วยเหลือผูป้กครองที่ท างานในภาคเกษตรกรรม 
(แม่สอด) เด็กขา้มชาติในจงัหวดัสมทุรสาครที่อายรุะหว่าง 16-18 ปีท างานช่าง เช่น ซ่อมเครื่องจกัรยานยนต ์วยัรุน่
บางคนท างานในโรงพยาบาลทอ้งถิ่น หากเปรียบเทียบกัน รายงานระบุว่าเด็ก ๆ ที่แม่สอดท างานก่อสรา้ง งาน
เกษตรกรรมและงานในภาคบริการ แรงงานขา้มชาติวัยหนุ่มสาวอายุ 19 ปีคนหนึ่งลงทะเบียนฝึกอบรมวิชาชีพที่
ศนูยก์ารเรียนรูเ้พื่อเด็กขา้มชาติแห่งหนึ่ง และไดอ้ธิบายว่าเขาท างานและเรียนในเวลาเดียวกนัเพราะเขามีเงินไม่
พอใชจ้่าย เนื่องจากงานวิจยัฉบบันีจ้ดัท าขึน้ในช่วงการระบาดของโควิด-19 ขอ้มลูที่ไดอ้าจบิดเบือนเนื่องจากมีการ
ปิดโรงเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งขอ้มลูของเด็กขา้มชาตทิี่ไม่สามารถเรียนออนไลนไ์ด ้
 

รูปภำพ 13 เด็กข้ำมชำติที่ท ำงำน 

 
 
4.2 ปัจจยัดา้นอปุทานที่สง่ผลต่อการศกึษาในประเทศไทยของเด็กขา้มชาติ 
ผูใ้หก้ารศกึษา 
ในประเทศไทยมีผูใ้หก้ารศึกษาแก่เด็กขา้มชาติตัง้แต่ระดับปฐมวัย การศึกษาขัน้พืน้ฐานทัง้สายสามัญและสาย
อาชีพ การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั รวมทัง้การศกึษาในศนูยก์ารเรียนรูเ้พื่อเด็กขา้มชาต ิ
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การดูแลเดก็อ่อน 
ศูนย์เด็กอ่อนส าหรับเด็กข้ามชาติตั้งอยู่ในพืน้ที่ส  ารวจภาคสนามส่วนใหญ่ โดยศูนย์เด็กอ่อน (อายุ 2-5 ปี) 
ด าเนินงานโดยเทศบาลและที่ว่าการอ าเภอ  ผูป้กครองจ าเป็นตอ้งใชใ้บทะเบียนการเกิดและเอกสารแสดงตวัตนอ่ืน 
ๆ ของเด็กเพื่อรบับริการในศนูยฯ์ (จากการสมัภาษณห์วัหนา้ชุมชนในจงัหวดัสมทุรสาครและเจา้หนา้ที่จากองคก์ร 
พฒันาเอกชนในจงัหวดัระนอง อ าเภอแม่สอดและจงัหวดัหนองคาย) เด็กขา้มชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตนสามารถ
เขา้รบัการดูแลในศูนยเ์ด็กอ่อนและสถานรบัเลีย้งเด็กในทอ้งถิ่นได ้(อ าเภอแม่สอด) หรืออาจใชเ้พียงจดหมาย
รบัรองที่ออกโดยนายจา้งของผูป้กครอง (จงัหวดัชลบุรี) ในบางกรณี เด็กขา้มชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตนสามารถ
เขา้รบับริการและไดด่ื้มนมและรบัประทานอาหารเหมือนกับเด็กไทย (จากการสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่องคก์รพัฒนา
เอกชนในจงัหวดัเชียงใหม่และอ าเภอแม่สอด) นอกจากรบัเด็กขา้มชาติที่มีและไม่มีเอกสารแสดงตนแลว้ ศนูยเ์ด็ก
อ่อนและสถานรบัเลีย้งเด็กในเทศบาลอ าเภอแม่สอดยังเผยแพร่ขอ้มูลเรื่องการบริการของศูนยฯ์ เป็นภาษาของ
แรงงานขา้มชาติ มีศนูยเ์ด็กอ่อนและสถานรบัเลีย้งเด็กส าหรบัเด็กขา้มชาติของเอกชนซึ่งส่วนใหญ่ด าเนินงานโดย
องคก์รพฒันาเอกชน วดั และชมุชนแรงงานขา้มชาติที่ไดร้บัการสนบัสนุนทางการเงินจากภายนอกและรบัดแูลเด็ก
เล็ก (อายุ 1-3 ปี) ศูนย์ฯ ที่อยู่ในวัดบางแห่งปิดท าการระหว่างการระบาดของโควิด-19 (จากการสัมภาษณ์
เจา้หนา้ที่องคก์ร พฒันาเอกชน ในจงัหวดัสมทุรสาคร) ศนูยฯ์ บางแห่งก่อตัง้ภายในที่ท างานของแรงงานขา้มชาติ 
เช่น ภายในสวนสม้ในจงัหวดัเชียงใหม่และในโรงงานอาหารทะเลในจงัหวดัสมทุรสาคร ศนูยเ์ด็กอ่อนเหล่านีไ้ดร้บั
การสนบัสนุนจากนายจา้งหรือเริ่มตน้โดยองคก์ร พัฒนาเอกชน มีหลายกรณีที่เด็ก ๆ ไดร้บัการดูแลโดยญาติซึ่ง
อาศยัอยู่กบัพวกเขา หรือเพื่อนบา้นในชุมชนแรงงานขา้มชาติ ในกรณีหลงัผูป้กครองตอ้งจ่ายค่าจา้ง 2,000-3,000 
บาทต่อเดือน 
 
ในช่วงหา้ปีที่ผ่านมา งานวิจยัฉบบัหนึ่งระบุว่าการที่แรงงานขา้มชาติใหบุ้ตรไปอยู่กับญาติ ๆ ในประเทศบา้นเกิด
แทนที่จะอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเรื่องปกติ โดยเฉพาะเมื่อผูป้กครองทั้งสองตอ้งท างาน (Laodamrongchai and 
Vungsiriphisal 2017) ในช่วงการระบาดของโควิด-19 แรงงานขา้มชาติหญิงหยุดท างานและดูแลลูก ๆ เมื่อไม่
สามารถส่งพวกเขากลบับา้นเกิดไดเ้พราะมีการจ ากัดการเดินทาง สิ่งที่ตอ้งค านึงถึงคือนโยบายล่าสดุของรฐับาล
ไทยซึ่งรบัแรงงานขา้มชาตผิ่านบนัทกึความเขา้ใจ (MOU) และไม่อนญุาตใหม้ีผูติ้ดตามอพยพมาดว้ย เด็กขา้มชาติ
อายุนอ้ยส่วนใหญ่ก าเนิดจากแรงงานขา้มชาติที่สรา้งครอบครวัในประเทศไทย  ไม่ไดต้ามผูป้กครองของพวกเขา
มาจากประเทศบา้นเกิด 
 
ระบบการศกึษาพืน้ฐานและสายอาชีพของไทย 
ในระบบการศึกษาพืน้ฐานของไทย หลงัจากจบระดบัก่อนประถมศึกษาแลว้ เด็ก ๆ จะไดร้บัการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
ในระดบัประถมศึกษาเป็นเวลา 6 ปี อีก 3 ปีในระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้และเรียนต่ออีก 3 ปีในระดบัมธัยมศึกษา
ตอนปลายหรือเรียนต่อสายอาชีพ ส าหรบัการศึกษาสายอาชีพ เด็ก ๆ สามารถเรียนต่อสายอาชีพระดับสูงใน
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โรงเรียนรฐัหรือเอกชนต่อไปได ้ในการเขา้เรียน หากเด็กขา้มชาติไมม่ีการรบัรองหรือเอกสารรบัรองความรู ้พวกเขา
ตอ้งเริ่มเรียนตัง้แต่ระดบัประถมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งนอกจากจะท าใหเ้ด็กขา้มชาติที่อายุมากกว่าเพื่อนร่วมชัน้ตอ้งเสีย
ก าลงัใจแลว้ ยงัท าใหม้ีภาระทางการเงินเก่ียวกบัการศกึษาของเด็กคนดงักลา่วในระยะเวลาที่ยาวนานขึน้ 
 
การศกึษานอกโรงเรียนและการศึกษาตามอธัยาศยั 
แรกเริ่ม การศึกษานอกระบบ (กศน.) ของไทยมีจุดหมายเพื่อมอบการศึกษาทางเลือกแก่คนหนุ่มสาว (อายุตัง้แต่ 
15 ปีขึน้ไป) และผูใ้หญ่ซึ่งไม่สามารถลงทะเบียนรบัการศึกษาในระบบได ้ต่อมาการศึกษานอกระบบขยายการ
บริการเพื่อครอบคลุมคนทุกช่วงอายุใหไ้ดร้บัการศึกษาตลอดชีวิต ส าหรบัหลกัสูตร วิชาหลายวิชาของการศึกษา
นอกระบบไดร้บัการออกแบบใหเ้ทียบเท่าการศึกษาในระบบและมีโครงการสัน้ ๆ รวมทัง้การฝึกทกัษะในหวัขอ้ต่าง 
ๆ ในปัจจุบนั มีหลกัสตูรการศึกษานอกโรงเรียนที่ไดร้บัการออกแบบเพื่อเด็กขา้มชาติโดยเฉพาะ ประกาศนียบตัร
จากการศึกษานอกระบบเทียบเท่ากับการจบการศึกษาขั้นพืน้ฐานและได้หน่วยกิตครบถว้น ดังนัน้ ผูท้ี่เรียนจบ
การศึกษานอกระบบจึงสามารถสมัครเรียนในระดับที่สูงขึน้ได้ นอกจากสถาบันที่จัดการศึกษานอกระบบ ยังมี
บริการการศึกษานอกระบบรูปแบบหนึ่งหรือ “การศึกษาเรื่องทกัษะชีวิต (life-skill education)” ขององคก์รพฒันา
เอกชน และศูนย์การเรียนรู้ส  าหรับเด็กข้ามชาติ การศึกษารูปแบบนี ้สอนบทเรียนเรื่องทักษะการใช้ชีวิตที่มี
ประโยชน ์เช่น สุขลกัษณะส่วนบุคคล ปัญหาดา้นสุขภาพและการป้องกันความเสี่ยงแก่เด็กขา้มชาติที่ไม่ไดเ้ขา้
เรียนในระบบการศกึษาของไทย (ที่มา ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ จงัหวดัชลบรุีและระนอง) 
 
ศูนยก์ารเรียนรูส้ าหรบัเดก็ขา้มชาต ิ
ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติส่วนใหญ่ก่อตัง้ขึน้โดยชุมชนแรงงานขา้มชาต ิโดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานขา้ม
ชาติจากประเทศเมียนมาร ์มีบางแห่งที่ด  าเนินงานโดยองคก์รพฒันาเอกชนของไทย ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ เหล่านีจ้ัด
การศึกษาใหเ้ด็กขา้มชาติ โดยไดง้บประมาณจากแหล่งทุนภายนอก ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ในงานวิจยัฉบบันี ้ใหบ้ริการ
ทางการศกึษาในหลายรูปแบบดงัต่อไปนี ้

1) ศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติที่ใหก้ารศึกษาตามหลักสูตรของประเทศเมียนมาร ์สอนโดยใชภ้าษา
เมียนมารแ์ละภาษาองักฤษ ในอ าเภอแม่สอด จงัหวดัสมทุรสาคร จงัหวดัระนอง 

2) ศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติที่ปรบัหลกัสูตรใหผ้สมระหว่างของเมียนมารแ์ละของไทย สอนโดยใช้
ภาษาเมียนมารแ์ละภาษาไทย ในจงัหวดัสมทุรสาคร อ าเภอแม่สอด และจงัหวดัระนอง 

3) ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติที่สอนใหเ้ด็กเตรียมเขา้สู่การศึกษาในระบบ ในจงัหวดักรุงเทพมหานคร

และระยองศูนยเ์รยีนรูส้ าหรบัเด็กขา้มชาตใิน 
4) ศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรับเด็กขา้มชาติที่สอนเพียงวิชาเดียวและฝึกอบรมทักษะในจังหวัดสมุทรสาครและ

กรุงเทพมหานคร 
 



45 

 

ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติสอนตัง้แต่ระดบัก่อนประถมศึกษาถึงมธัยมศึกษา จากการวิจยัพบว่ามีการสอน
ภาษาไทยในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ส่วนใหญ่ที่ใชห้ลกัสตูรของเมียนมาร ์ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่งร่วมมือกบัส านกังาน
การศึกษานอกระบบฯ และลงทะเบียนใหเ้ด็ก ๆ ไดเ้รียนการศึกษานอกระบบฯ ของไทย ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่ง
ลงทะเบียนกับการศึกษานอกระบบของประเทศเมียนมาร ์ซึ่งการลงทะเบียนจะท าใหน้ักเรียนที่เป็นแรงงานขา้ม
ชาตไิดร้บัหน่วยกิตและประกาศนียบตัรจากการศกึษานอกระบบของไทยหรือของเมียนมารแ์ห่งใดแห่งหนึ่ง 
 
โดยสรุปแลว้ เด็กขา้มชาติส่วนใหญ่ไดร้บัการศึกษา โดยส่วนมากเรียนหนงัสือในโรงเรียนรฐัของไทย (รอ้ยละ 45) 
ตามมาดว้ยเรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ (รอ้ยละ 27) สถานรบัเลีย้งเด็ก (รอ้ยละ 3) โรงเรียนเอกชน
ของไทย (รอ้ยละ 3) และการศึกษานอกระบบ (รอ้ยละ 1) รอ้ยละ 14 ของเด็ก ๆ ไม่ไดเ้รียนหนงัสือเพราะอายุนอ้ย
กว่าวยัที่ตอ้งเขา้เรียน (3 ปี) และรอ้ยละ 4 หยดุเรียน (รูปภาพ 14) ในจงัหวดัแต่ละจงัหวดั ผูต้อบค าถามในงานวิจยั
ส่วนใหญ่ในจังหวัดระนอง (ร้อยละ 79) เชียงใหม่  (ร้อยละ 78) ตาก (ร้อยละ 45) ชลบุลี  (ร้อยละ 44) 
กรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 42) หนองคาย (รอ้ยละ 41) และระยอง (รอ้ยละ 32) สง่ลกู ๆ เขา้เรียนในโรงเรียนรฐัของ
ไทย ตามมาด้วยผู้ตอบค าถามในสมุทรสาคร (ร้อยละ 86) เชียงใหม่ (ร้อยละ 50) ระยอง (ร้อยละ 32) 
กรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 32) ชลบุรี (รอ้ยละ 30) และระนอง (รอ้ยละ 5) ส่งลูก ๆ เขา้เรียนในศูนยก์ารเรียนรู้
ส  าหรบัเด็กขา้มชาติ รอ้ยละ 3 ของผูต้อบค าถามในจงัหวดัสมทุรสาคร รอ้ยละ 2 ของผูต้อบค าถามในจงัหวดัชลบุรี
และเชียงใหม่ และรอ้ยละ 1 ของผูต้อบค าถามในจงัหวดัตากส่งเด็ก ๆ เรียนในการศึกษานอกระบบ มีผูค้  าถามใน
จงัหวดัหนองคายรอ้ยละ 2 และสมทุรสาครรอ้ยละ 1 ส่งเด็ก ๆ เรียนในโรงเรียนอาชีวะของรฐั และรอ้ยละ 1 ของ
ผูต้อบค าถามในกรุงเทพมหานครส่งลกูเรียนโรงเรียนอาชีวะของเอกชน อย่างไรก็ดี ผูต้อบค าถามจ านวนหนึ่งระบุ
ว่าเด็กๆในครอบครวัหยุดเรียนหนงัสือแลว้ 
 

รูปภำพ 14 รูปแบบกำรศึกษำเด็กข้ำมชำติในครอบครัวผู้ตอบค ำถำม 

 
 
 

 
 

14% 3% 45% 3% 27% 4% 4%

ไม่เคยเขา้เรยีน อนุบาล เรยีนในสถานศกึษาของรฐั

เรยีนในสถานศกึษาเอกชน เรยีนในศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ การศกึษานอกระบบ

อาชวีศกึษา หยดุเรยีน อืน่ๆ
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รูปภำพ 15 รูปแบบกำรศึกษำเด็กข้ำมชำติในครอบครัวผู้ตอบค ำถำม/จ ำแนกตำมพืน้ที่ 

 
 

รูปภำพ 16 รูปแบบกำรศึกษำของเด็กข้ำมชำติจ ำแนกตำมสัญชำติ – กัมพูชำ 

 
รูปภำพ 17 รูปแบบกำรศึกษำของเด็กข้ำมชำติจ ำแนกตำมสัญชำติ – ส.ป.ก. ลำว 

 
 
 
 

กรงุเทพ

สมุทรสาคร

หนองคาย

ตาก

ชลบุร ี

ระยอง

เชยีงใหม่

ระนอง

5%

4%

5%

4%

12%

1%

49%

8%

69%

57%

48%

43%

49%

85%

5%

8%

3%

8%

36%

86%

24%

33%

43%

32%

5%

3%

37%

1%

2%

2%

3%

1%

11%

10%

13%

14%

5%

1%

อนุบาล สถานศกึษาของรฐั สถานศกึษาเอกชน ศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ

การศกึษานอกระบบ อาชวีศกึษาของรฐั อาชวีศกึษาเอกชน หยดุเรยีน

16.7% 2% 76.5% 2%2.9%

เรยีนในสถานศกึษาของรฐั เรยีนในสถานศกึษาเอกชน เรยีนในศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ

เรยีนในการศกึษานอกระบบ การศกึษ่ืนๆ

19% 3% 39% 4% 24% 3% 6%

ไม่เคยเขา้เรยีน อนุบาล/ศนูยเ์ด็กเล็ก เรยีนในสถานศกึษาของรฐั

เรยีนในสถานศกึษาเอกชน เรยีนในศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ เรยีน รร.อาชวีะของรฐั

หยดุเรยีน อืน่ๆ
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รูปภำพ 18 รูปแบบกำรศึกษำของเด็กข้ำมชำติจ ำแนกตำมสัญชำติ – เมียนมำร ์

 
 

รูปภำพ 19 รูปแบบกำรศึกษำของเด็กข้ำมชำติจ ำแนกตำมสัญชำติ – เวียดนำม 

 
 
ในส่วนของเพศสภาพ ผูป้กครองที่เป็นแรงงานขา้มชาติส่งลกู ๆ ทัง้หญิงและชายเขา้เรียนในสถาบนัทัง้ 5 ประเภท 
ไม่มีรายงานเรื่องความแตกต่างทางเพศสภาพของเด็กขา้มชาติกบัการศึกษารูปแบบต่าง ๆ มากนกั (ตาราง 8) แต่
บางกรณีในครอบครัวที่มีลูกเป็นจ านวนมาก เด็กหญิงซึ่งโตกว่าพี่น้องคนอ่ืน ๆ ต้องเลีย้งดูน้อง ๆ ในขณะที่
ผูป้กครองไปท างาน (ที่มา: การสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่องคก์รพฒันาเอกชน จงัหวดัชลบรุี) 
 

ตาราง 8 รูปแบบการศึกษาของเด็กขา้มชาติ/จ าแนกตามเพศสภาพ 
  

สถาน
รบัเลีย้ง
เด็ก 

เรียนใน
โรงเรียน
รฐัของ
ไทย 

เรียนใน
โรงเรียน
เอกชน
ของไทย 

เรียนในศนูย์
การเรียนรู้
ส  าหรบัเด็ก
ขา้มชาติ 

การศึกษา
นอก
ระบบ 

หยดุ
เรียน รวม 

กมัพชูา ผูห้ญิง 0 17.3% 0 78.8% 0 0 3.8% 
ผูช้าย 0 16% 4% 74% 4% 0 2% 

ลาว ผูห้ญิง 4.6% 60% 2.3% 30% 0 0 2.3% 

13% 4% 45% 3% 30% 3%

ไม่เคยเขา้เรยีน อนุบาล/ศนูยเ์ด็กเล็ก เรยีนในสถานศกึษาของรฐั

เรยีนในสถานศกึษาเอกชน เรยีนในศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ การศกึษานอกระบบ

หยดุเรยีน อืน่ๆ

50% 50%

เรยีนในสถานศกึษาของรฐั เรยีนในสถานศกึษาเอกชน
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ผูช้าย 2.2% 37.8% 6.6% 28.9% 6.6% 4.4% 13.3% 
เมียนมาร ์ ผูห้ญิง 5.3% 53.5% 4.8% 32% 0.5% 1.6% 2.1% 

ผูช้าย 4% 49.5% 1.5% 36.7% 1.5% 1% 5.6% 
เวียดนาม ผูห้ญิง 0 50% 50% 0 0 0 0 

ผูช้าย 0 0 0 0 0 0 0 
 

จากการสมัภาษณเ์ชิงคณุภาพยืนยนัไดว้่าแรงงานอพยพคิดว่าการศึกษาสง่ผลดีแก่การพฒันาการของเด็ก ๆ หาก
เปรียบเทียบกับเด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียน (ที่มา: การสัมภาษณ์แรงงานข้ามชาติในจังหวัดชลบุรี  ระนอง 
สมทุรสาคร ระยอง และหนองคาย) 
 
งานวิจยัฉบบันีพ้บว่ามีศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติที่ใหก้ารศึกษาแก่เด็กขา้มชาติทุกคนไม่ว่าจะมีถิ่นก าเนิด
จากประเทศใด และมีศนูยก์ารเรียนรูท้ี่ก่อตัง้ขึน้เพื่อใหก้ารศึกษาแก่เด็กจากประเทศใดประเทศหนึ่งอย่างเช่นเมียน
มารห์รือกมัพชูา แต่ไม่มีศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ส าหรบัเด็กจาก ส.ป.ก.ลาวโดยเฉพาะ 
 
ส าหรบัรูปแบบการศกึษาที่ผูต้อบค าถามสง่ลูก ๆ ไปเรียนหนงัสือนัน้ พบว่าแรงงานขา้มชาติชาวลาวและเมียนมาร์
สง่เด็กไปสถานรบัเลีย้งเด็ก แต่ไม่มีผูต้อบค าถามชาวกมัพชูาคนใดท าเช่นนัน้ สว่นเด็กที่อายมุากขึน้ เกือบครึ่งหนึ่ง
ของแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมารส์่งพวกเขาเขา้เรียนโรงเรียนรฐัของไทย (รอ้ยละ 49.7) ตามมาดว้ยศูนยก์าร
เรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ (รอ้ยละ 29.9) โรงเรียนเอกชนของไทย (รอ้ยละ 2.7) และโรงเรียนก.ศ.น. (รอ้ยละ 0.9) 
แต่เด็กบางคนไม่ไดไ้ปโรงเรียนแลว้ หน่ึงในสามสว่นของผูต้อบค าถามจาก ส.ป.ก.ลาวสง่ลกูเรียนในโรงเรียนรฐัของ
ไทย ตามมาดว้ยศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ (รอ้ยละ 23.9) และโรงเรียนเอกชนของไทย (รอ้ยละ 3.7) มี
แรงงานขา้มชาตชิาวลาวส่วนนอ้ยที่เรียนโรงเรียนอาชีวะ (รอ้ยละ 2.8) แต่รอ้ยละ 1.8 หยุดเรียนแลว้ สองในสาม
ส่วนของแรงงานขา้มชาติชาวกมัพชูาส่งลกู ๆ เรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ (รอ้ยละ 76.5) ตามดว้ย
โรงเรียนรฐัของไทย (รอ้ยละ 16.7) และโรงเรียนเอกชนของไทย (รอ้ยละ 2) และโรงเรียนกศน. (รอ้ยละ 2) มีเด็ก
ขา้มชาตเิพียงรอ้ยละ 2.9 ที่หยดุเรียน สว่นผูต้อบค าถามชาวเวียดนามนัน้สง่ลกู ๆ เรียนในโรงเรียนรฐัของไทย (รอ้ย
ละ 50) และโรงเรียนเอกชนของไทย (รอ้ยละ 50) 
 
* ส าหรบัแรงงานขา้มชาติชาวกมัพชูาในจงัหวดัชลบรุีนัน้ พวกเขาตอบว่าส่งลกู ๆ  เรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติซึง่เป็น
ศนูยด์แูลเด็กของชมุชนที่ด  าเนินงานโดยที่ว่าการอ าเภอ ศนูยฯ์ เหล่านีใ้หบ้รกิารแก่เด็กเล็กในระดบัก่อนประถมศกึษา 

 
เด็กขา้มชาตหิลายคนลงทะเบียนเรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาตแิละโรงเรียนกศน.ในเวลาเดียวกนั แต่
เด็กโตบางคนลงทะเบียนเรียนในการศึกษานอกระบบของไทยเพียงแห่งเดียว เด็กที่ลงทะเบียนเรียนกบัการศึกษา



49 

 

นอกระบบของเมียนมารม์ีแผนที่จะกลับบา้นและเรียนต่อในประเทศเมียนมาร ์(ที่มา: การสัมภาษณ์ครูผูส้อน
แรงงานขา้มชาต ิอ าเภอแม่สอด) 
 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัการศกึษาของเด็ก 
ผูต้อบค าถามเกือบครึ่งหนึ่งระบุว่าไม่ว่าเด็กจะไดร้บัการศึกษารูปแบบใด หากคิดค่าใชจ้่ายโดยรวมทัง้หมดของ
พวกเขา (รวมค่าเดินทาง เครื่องแบบนักเรียน/เสือ้ผา้ อาหาร อุปกรณก์ารเรียนและค่าเทอม) ค่าใชจ้่ายเก่ียวกับ
การศึกษาของเด็กขา้มชาติทุกรายการคือค่าใชจ้่ายก้อนใหญ่ที่สุด (รูปภาพ 20) ซึ่งอาจแปลไดว้่าค่าใชจ้่ายดัง
กล่าวคือภาระทางการเงินของผู้ตอบค าถาม ถึงแม้ภาครัฐจะด าเนินนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนซึ่งจัดสรร
งบประมาณที่ครอบคลุมค่าเทอม อุปกรณ์การศึกษาและอาหารกลางวันแลว้ แต่ยังมีค่าใชจ้่ายที่เพิ่มขึน้มาซึ่ง
ผูป้กครองตอ้งจ่าย เช่น ชดุพละของโรงเรียน ค่าเรียนพิเศษ เป็นตน้ 
 

รูปภำพ 20 ค่ำใช้จ่ำยทีม่ำกทีสุ่ดเกี่ยวกับกำรศึกษำแต่ละรูปแบบของเด็กข้ำมชำติ 

 
 

รูปภาพ 20 แสดงใหเ้ห็นว่าผูต้อบค าถามตอ้งจ่ายค่าอุปกรณ์การเรียนถึงแม้ส่วนใหญ่จะระบุว่าทางโรงเรียนรฐั
รบัผิดชอบค่าใชจ้่ายทุกอย่างแลว้ก็ตาม โรงเรียนรฐัของไทยมีอาหารกลางวันใหเ้ด็กในระดับชัน้การศึกษาภาค
บงัคบั แต่เป็นเรื่องปกติที่เด็กขา้มชาติในโรงเรียนรฐัจะไดค่้าขนมทุกวันจากผูป้กครอง (เพื่อเอาไวใ้ชซ้ือ้ขนม เป็น
ตน้) ประมาณ 20 ถึง 30 บาท บางครอบครวัระบุว่าตอ้งจ่ายค่ารถรบัส่ง (300 บาทต่อเดือน) และค่าหอพกั (ท่าน
หนึ่งระบวุ่า 5,000 บาท) ดว้ย 
 
ตัง้แต่การระบาดของโรคโควิด-19 ผูป้กครองที่เป็นแรงงานขา้มชาติยงัมีค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมส าหรบัการเรียนออนไลน์
ทางอินเตอรเ์น็ตดว้ย 
 

อนุบาล/ศนูยเ์ด็กเล็ก

สถานศกึษาของรฐั

สถานศกึษาเอกชน

ศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ

การศกึษานอกระบบ

รร.อาชวีะของรฐั

รร.อาชวีะเอกชน

หยดุเรยีน

อืน่ๆ

1%

14%

100%

44%

100%

31%

11%

15%

3%

27%

19%

5%

10%

3%

13%

4%

5%

9%

14%

7%

7%

6%

9%

6%

20%

9%

4%

3%

2%

33%

59%

86%

57%

57%

100%

35%

ไม่มี คา่เดนิทาง เครือ่งแบบ/เสือ้ผา้ อาหาร อุปกรณก์ารเรยีน คา่เทอม อืน่ๆ คา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งรวมกนั
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ในระหว่างการระบาดของโควิด-19ในปี 2564 รฐับาลไทยไดม้อบเงินจ านวน 2,000 บาทแก่นกัเรียนทุกคนที่เรียน
ในระบบโรงเรียนไดแ้ก่ ศูนยเ์ด็กอ่อน โรงเรียนรฐัและโรงเรียนเอกชน เพื่อครอบคลุมค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้
กล่าวคือค่าอปุกรณก์ารเรียนและอินเตอรเ์น็ต โดยไดจ้่ายเงินจ านวนดงักล่าวแก่เด็กนกัเรียนทุกคนรวมทัง้แรงงาน
ขา้มชาติดว้ย อาจมีการใชเ้งินจ านวนนีท้  าเรื่องส าคัญเรื่องอ่ืน โดยเฉพาะครอบครวัที่มีรายไดต้ ่าเนื่องจากถูกตัด
เวลาท างานหรือตอ้งออกจากงานเพราะสถานการณโ์รคระบาด 
 
ค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่สุดที่ต้องจ่ายเพื่อเรียนในศูนย์การเรียนรูส้  าหรับเด็กข้ามชาติคือค่าเดินทาง เครื่องแบบ
นกัเรียน/เสือ้ผา้ อปุกรณก์ารเรียนและอาหาร นอกจากนี ้ผูต้อบค าถามหลายท่านยงัตอ้งจ่ายค่าเล่าเรียนเป็นราย
เดือนดว้ย จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกครูผูส้อนของศูนยก์ารเรียนรูฯ้ พบว่าในบางครัง้ผูป้กครองที่เป็นแรงงานขา้ม
ชาติตอ้งจ่ายค่าปฏิบัติการซึ่งรวมถึงค่าเช่าที่ดินและอาคารสถานที่ ผูอ้  านวยการท่านหนึ่งของศูนยก์ารเรียนรูฯ้ 
อธิบายเพิ่มเติมว่าหากไดเ้งินบรจิาคศนูยก์ารเรียนรูฯ้ อาจไม่เก็บค่าเลา่เรียน และอาจมีอาหารกลางวนั นม อปุกรณ์
การเรียนและเครื่องแบบนกัเรียนใหด้ว้ย ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่งมีรถรบัสง่นกัเรียนบรกิารในราคาต ่าแก่นกัเรียนที่
บา้นอยู่ไกล หากไม่มีรถรบัส่ง ผูป้กครองเน้นว่าพวกเขาตอ้งส่งเด็ก ๆ ไปเรียนโดยรถจักรยานยนต์หรือใชข้นส่ง
สาธารณะ (เช่น รถกระบะ)  
 

4.3 ปัจจยัดา้นอปุสงคท์ี่สง่ผลต่อการศึกษาในประเทศไทยของเด็กขา้มชาติ 
ระดบัการศกึษาของผูต้อบค าถามและรูปแบบการศกึษาของบุตรหลาน 
ถึงแมร้ะดับการศึกษาที่สูงที่สุดของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมคือระดับประถมศึกษา ตามมาดว้ยไม่ไดเ้รียนหนังสือ
อย่างเป็นทางการ แต่ผูต้อบค าถามส่วนใหญ่เขา้ใจความส าคัญของการศึกษาและไดส้่งบุตรหลานเขา้โรงเรียน 
(รูปภาพ 21)  
 

รูปภาพ 21 ภมูิหลงัทางการศึกษาของผูต้อบค าถามและรูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติ 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ไม่มี

ประถมศกึษา

มธัยมศกึษาตอนตน้-ตอนปลาย

อาชวีศกึษา

อุดมศกึษา

การศกึษานอกระบบ

5.4%

10.2%

6.0%

0.3%

1.8%

2.3%

1.2%

12.9%

18.7%

3.7%

0.3%

1.2%

0.3%

10.2%

10.3%

4.0%

0.3%

0.3%

1.6%

3.0%

0.5%

0.3%

ไม่ไดเ้ขา้เรยีน อนุบาล/ศนูยก์ารเรยีน สถานศกึษาของรฐั

สถานศกึษาเอกชน ศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ การศกึษานอกระบบ

อาชวีะศกึษาของรฐั หยดุการเรยีน อืน่ๆ
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รายไดข้องครอบครวัและการศึกษาของบุตรหลาน 
ครวัเรือนแรงงานขา้มชาติที่ส  ารวจประมาณรอ้ยละ 24 ระบวุ่าปกติแลว้มีรายไดร้วมมากกว่า 16,000 บาทต่อเดือน 
ตามมาดว้ยรอ้ยละ 17 มีรายได ้8,000-10,000 บาทต่อเดือน และรอ้ยละ 13 มีรายไดร้ะหว่าง 6,000-8,000 บาท
ต่อเดือน การวิจัยพบว่ามีความเก่ียวขอ้งต ่าระหว่างรายไดข้องครอบครวัและการหยุดเรียนของเด็ก ๆ เนื่องจาก
จ านวนเด็กที่ลาออก (N=5) อยู่ในครอบครวัที่มีรายไดม้ากกว่า 16,000 บาทต่อเดือน ตามมาดว้ยครอบครัวที่มี
รายไดร้ะหว่าง 10,000-12,000 บาท (N=2) และต ่ากว่า 6,000 บาท (N=2) (รูปภาพ 22) 
 

รูปภาพ 22 รายไดค้รวัเรือนรายเดือนของผูต้อบค าถามและรูปแบบการศกึษาของเด็กขา้มชาติ 

 
 

4.4 สภาพแวดลอ้มท่ีเอือ้ต่อการศกึษาของเด็กขา้มชาติ 
 
ความตระหนกัรูแ้ละขอ้มลูเก่ียวกบัการเขา้ถึงการศกึษาในประเทศไทย 
ผูว้ิจยัไดถ้ามผูต้อบค าถามว่าทราบหรือไม่ว่าเด็กที่ไม่มีสญัชาติไทยสามารถเขา้ถึงการศกึษาในประเทศไทยได ้ทัง้นี ้
เพื่อประเมินความตระหนักและความรูเ้รื่องนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน รูปภาพ 39 แสดงใหเ้ห็นว่าผูป้กครอง
รอ้ยละ 84 ระบุว่าทราบว่าเด็กที่ไม่มีสญัชาติไทยสามารถเรียนหนงัสือได้ อย่างไรก็ตาม ผูต้อบค าถามรอ้ยละ 12 
ตอบว่า “ไม่แน่ใจ” และรอ้ยละ 4 ตอบว่า “ไม่ทราบ” ดเูหมือนว่าชุมชมแรงงานขา้มชาติรบัทราบนโยบายของไทย
เก่ียวกบัโอกาสทางการศึกษาส าหรบับุคคลที่ไม่มีสญัชาติไทยและมีแนวโนม้ว่าผูต้อบค าถามที่อยู่ในประเทศไทย
เป็นระยะเวลานานจะทราบเรื่องนี ้โดยผูต้อบค าถามจ านวนมากอยู่มานานมากกว่า 5 ปี 
 

ไม่มรีายได ้

นอ้ยกวา่ 6,000 บาท

6,001-8,000 บาท

8,001-10,000 บาท

10,001-12,000 บาท

14,001-16,000 บาท

มากกวา่ 16,000 บาท

0.2%

0.2%

1%

0.3%

0.5%

0.3%

0.5%

0.2%

3.7%

8.7%

10.9%

5.9%

4.3%

9.5%

0.3%

0.5%

0.3%

0.5%

0.2%

3.2%

1.8%

2.6%

4.5%

7.3%

11%

0.2%

0.3%

0.2%

0.2%

0.3%

0.8%

0.7%

0.3%

0.9%

0.9%

0.3%

1%

อนุบาล/ศนูยเ์ด็กเล็ก สถานศกึษาของรฐั สถานศกึษาเอกชน ศนูยก์ารเรยีนเด็กขา้มชาติ

การศกึษานอกระบบ อาชวีะศกึษาของรฐั หยดุการเรยีน อืน่ๆ
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รูปภาพ 23 การเขา้ถึงขอ้มลูเรื่องการศกึษาของเด็กขา้มชาติในประเทศไทย 

 
 

ในกลุม่ผูท้ี่ทราบว่าเด็ก ๆ ที่ไม่มีสญัชาติไทยสามารถเขา้ถึงการศกึษาไดน้ัน้ไดร้บัขอ้มลูจากเครือข่ายสงัคมออนไลน ์
(รวมทั้งจากครูผูส้อน หัวหน้าหมู่บา้นและหัวหน้าชุมชน) องคก์รพัฒนาเอกชนและองคก์รชุมชน (CBO) (เช่น 
มลูนิธิรกัษ์ไทย มลูนิธิเพื่อนช่วยเพื่อน (Friends Help Friends) นายจา้งและรฐับาลไทย มีผูต้อบค าถามที่ระบุว่า
พวกเขาเขา้ไปสอบถามที่โรงเรียนดว้ยตนเองว่าสามารถใหบุ้ตรหลานมาสมคัรเรียนไดห้รือไม่และขอทราบขัน้ตอน
การลงทะเบียนเรียน (รูปภาพ 24) 
 

รูปภาพ 24 แหลง่ขอ้มลูเรื่องการเขา้ถึงการศึกษาในประเทศไทยของเด็กขา้มชาติ 

 
 

งานวิจัยก่อนหน้านี ้แสดงให้เห็นว่าการเข้าถึงการศึกษาในประเทศไทย โดยเฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียน 
ค่าใชจ้่ายเก่ียวกบัอปุกรณก์ารเรียนและค่าเดินทาง รวมถึงระยะทางไกลคืออปุสรรคของเด็กขา้มชาติ เพื่อพิสจูนว์่า
เรื่องดงักล่าวยงัคงเป็นอปุสรรคในปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงถามความคิดเห็นของผูต้อบค าถามเก่ียวกับความยากง่ายใน
การเขา้เรียนในโรงเรียนรฐั โรงเรียนในสงักดัการศกึษานอกโรงเรียนและศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 
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รอ้ยละ 66 ของครวัเรือนแรงงานขา้มชาติในการส ารวจตอบว่าการเขา้ถึงการศึกษาในโรงเรียนรฐั “ง่าย” รอ้ยละ 12 
ตอบว่า “ยาก” และอีกรอ้ยละ 13 ตอบว่า “ไม่ทราบ” (รูปภาพ 25) ในแต่ละจงัหวดั ผูต้อบค าถามที่คิดว่าการเขา้ถึง
การศึกษาในประเทศไทยท าได้ง่ายในสัดส่วนสูงที่สุด คือผู้ตอบค าถามในจังหวัดเชียงใหม่  ตามด้วย
กรุงเทพมหานครและสมทุรสาคร ผูต้อบค าถามจ านวนครึ่งหนึ่งในจงัหวดัชลบุรี ระยอง ตากและระนองระบุว่าการ
เขา้ถึงการศกึษาในไทยเป็นเรื่องง่าย ในขณะที่รอ้ยละ 30 ในจงัหวดัตาก รอ้ยละ 27 ในจงัหวดัระนองและรอ้ยละ 9 
ในจังหวัดชลบุรีและระยอง และผูต้อบค าถามจ านวนเล็กนอ้ยในจังหวัดเชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร
และหนองคายตอบว่าเขา้ถึงการศึกษาไดย้าก มีผูต้อบค าถามจ านวนหนึ่ง กล่าวคือรอ้ยละ 19 ในจังหวัดระนอง 
รอ้ยละ 11 ในจงัหวดัตาก รอ้ยละ 9 ในจงัหวดัชลบุรีและระยอง รอ้ยละ 5 ในกรุงเทพมหานครและสมทุรสาครไม่
เคยพยายามเขา้รบัการศกึษา และยงัมีผูต้อบค าถามอีกรอ้ยละ 28 ในกรุงเทพมหานครและสมทุรสาคร รอ้ยละ 20 
ในจงัหวดัชลบรุีและระยอง รอ้ยละ 9 ในจงัหวดัเชียงใหม่ รอ้ยละ 7 ในจงัหวดัตากและรอ้ยละ 5 ในจงัหวดัระนองที่
ไมท่ราบว่าสามารถเรียนหนงัสือได ้
 

รูปภาพ 25 ความคิดเห็นของผูต้อบค าถามต่อการเขา้เรียนในโรงเรียนรฐัของไทย 

 
 

ผูต้อบค าถามมากกว่าครึ่งหนึ่งคิดว่าการเขา้ถึงการศึกษาในศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติเป็นเรื่อง “ง่าย” 
และมีเพียงรอ้ยละ 4 ที่คิดว่า “ยาก” เมื่อเปรียบเทียบกบัการเขา้โรงเรียนรฐั มากกว่ารอ้ยละ 30 ของผูต้อบค าถาม
ระบุว่าไม่ทราบว่าจะเขา้เรียนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ อย่างไร และผูท้ี่ระบุเช่นนัน้อยู่ในจงัหวดัชลบุรี (รอ้ยละ 50) และ
สมทุรสาคร (รอ้ยละ 30) (รูปภาพ 26) 
 

รูปภาพ 26 ความคิดเห็นของผูต้อบค าถามต่อการเขา้เรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 
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เมื่อเปรียบเทียบระหว่างศนูยก์ารเรียนรูฯ้ กบัโรงเรียนในสงักดัการศึกษานอกโรงเรียน พบว่าผูต้อบค าถามที่ไม่เคย
ลองสมัครเรียนในโรงเรียนกศน.มีสัดส่วนสูงกว่า (รอ้ยละ 36) และอีกรอ้ยละ 22 “ไม่ทราบ” ว่าเข้าเรียนใน
โรงเรียนกศน. อย่างไร ผูต้อบค าถามเหล่านีอ้ยู่นีจ้งัหวดัสมทุรสาคร (รอ้ยละ 40) ชลบุรี (รอ้ยละ 50) ระยอง (รอ้ย
ละ 40) และร้อยละ 90 ของผู้ตอบค าถามในจังหวัดหนองคายระบุว่าพวกเขาไม่เคยพยายามเข้าเรียนใน
โรงเรียนกศน. เลย ดงันัน้จึงสรุปไดว้่าผูต้อบค าถามจ านวนนอ้ยกว่าครึง่หนึ่งคิดว่าโรงเรียนกศน. เขา้ได ้“ง่าย” และ
รอ้ยละ 3 คิดว่าเขา้ได ้“ยาก” (รูปภาพ 27) 
 

รูปภาพ 27 ความคิดเห็นของผูต้อบค าถามต่อการเขา้เรียนในสถานศกึษาสงักดักศน. 

 
 

นโยบายการศกึษาเพื่อปวงชน กฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ส าหรบัครูและผูอ้  านวยการในโรงเรียน พวกเขาเห็นว่านโยบายการศกึษาเพื่อปวงชนเหมาะสมกบัสถานการณข์อง
เด็กขา้มชาติเพราะนโยบายดังกล่าวเปิดโอกาสใหเ้ด็กทุกคนเขา้ถึงการศึกษาโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย การเรียน
หนังสือในโรงเรียนยังปกป้องเด็ก ๆ จากสถานการณ์ที่เป็นภัย การเอาเปรียบในรูปแบบต่าง ๆ และการเข้าสู่
ตลาดแรงงานที่เรว็เกินไป 
 

“พวกเด็ก ๆ จะไดไ้ม่ตอ้งท างานขณะที่ยงัมีอายนุอ้ย ๆ  เรียนจบชัน้มธัยมพวกเขาก็จะอายุ 15-16 ปีแลว้” 
ผูอ้  านวยการโรงเรียนแห่งหนึ่ง, กรุงเทพมหานคร 

 
อย่างไรก็ตาม ถึงมีนโยบายและกฎระเบียบที่ใหร้บัเด็กเขา้เรียนไม่ว่าจะมีสญัชาติใด แต่ก็ไม่ใช่โรงเรียนทุกแห่งจะ
เต็มใจรบัเด็กขา้มชาติ โดยคณุครูท่านหนึ่งของโรงเรียนในทอ้งถิ่นใหเ้หตผุลว่าโรงเรียนรบัเด็กไดอ้ย่างจ ากดัและมี
การแข่งขันเพื่อเขา้เรียนในระดับสูง มีกรณีอ่ืนอีก กล่าวคือโรงเรียนที่มีชื่อเสียงและไดร้ับความนิยมมักรับเด็ก
นักเรียนในจ านวนน้อยกว่าจ านวนผูส้มัคร ซึ่งรวมถึงโรงเรียนในพืน้ที่ที่มีเด็กขา้มชาติจ านวนมากอาศัยอยู่ เช่น 
จงัหวดัสมทุรสาคร อ าเภอแม่สอดและจงัหวดัระนอง การสมคัรเขา้เรียนในโรงเรียนรฐัมีอตัรการแข่งขนัสงูเพราะที่
นั่งนอ้ยกว่าจ านวนผูส้มคัร 
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“การสมคัรเขา้เรียนมีการแข่งขนัสงูเพราะที่นั่งจ ากดั 
เรายงัรบันกัเรียนที่เป็นคนทอ้งถิ่นไดไ้ม่หมดเลย” 

ครูโรงเรียนแห่งหนึ่ง, สมทุรสาคร 
 

องคก์รพัฒนาเอกชนแห่งหนึ่งเห็นว่านโยบายการศึกษาของไทยควรเปิดกวา้งมากขึน้โดยเฉพาะเรื่องหลักสูตร 
หลกัสตูรที่มีอยู่อาจท าขึน้เพื่อนกัเรียนในวงจ ากดัมากเกินไปและไม่ยืดหยุ่นหรือครอบคลมุมากพอที่จะใชส้อนเด็ก 
ๆ เรื่องทักษะต่าง ๆ ซึ่งตลาดแรงงานสมัยใหม่ตอ้งการ เรื่องนีอ้าจส่งผลกระทบกับทัง้เด็กไทยและเด็กขา้มชาติ 
โดยทั่วไปแลว้ เด็กทุกคนในโรงเรียนไม่ว่าจะมีสญัชาติและสถานะใดลว้นเรียนวิชาเดียวกนัและฝึกอบรมทักษะที่
เหมือน ๆ กนั 
 

“ตลาดแรงงานในปัจจุบนัตอ้งการทกัษะเรื่องเทคโนโลยี เช่น คอมพิวเตอร ์
เราตอ้งใหเ้ด็กเรียนรูท้กัษะที่ตรงกบัความตอ้งการของตลาด 

และเด็กขา้มชาติก็ควรไดเ้รียนรูเ้รื่องนัน้ดว้ย” 
เจา้หนา้ที่องคก์รพฒันาเอกชน, จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติประสบกบัความทา้ทายเป็นพิเศษในการใหก้ารศึกษาซึ่งปทูางใหเ้ด็กขา้มชาติ
ไดเ้รียนต่อและมีงานท า อนัดบัแรก การศึกษาในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ไม่ไดร้บัการรบัรองซึ่งหมายความว่านกัเรียนจะ
ไม่ไดร้บัหน่วยกิตซึ่งท าใหง้่ายต่อการเรียนต่อในประเทศไทยหรือในประเทศตน้ทาง อนัดบัสอง ผูใ้หข้อ้มลูแนะน า
ว่าขัน้ตอนการลงทะเบียนเรียนของศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ควรยืดหยุ่นมากกว่านีเ้นื่องจากหากอา้งอิงเกณฑก์ารรบัสมัคร
ในปัจจบุนัแลว้ ผูส้มคัรตอ้งเดินทางมาสมคัร ตอ้งมีที่อยู่อย่างเป็นทางการ และตอ้งมีเจา้หนา้ที่ลงทะเบียน เป็นตน้ 
(ที่มา: องคก์รพัฒนาเอกชน อ าเภอแม่สอด) อันดับสาม มีความร่วมมือเพียงเล็กน้อยระหว่างประเทศไทยและ
ประเทศตน้ทางในการประสานงานเรื่องความส าคญัของคณุวฒุทิางการศกึษา 
 

“ในปัจจบุนั ไม่มีขอ้ตกลงหรือความรว่มมืออย่างเป็นทางการในระดบัรฐัมนตรี 
เพื่อวางแผนเรื่องการศึกษาระหว่างทัง้สองประเทศและนโยบายทางการศกึษา” 

เจา้หนา้ที่องคก์รพฒันาเอกชน, อ าเภอแม่สอด 
 
ถึงแมจ้ะมีอุปสรรคขา้งตน้ ผูต้อบค าถามที่ส่งบุตรหลานไปเรียนที่ศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติยังระบุว่า
เหตุผลที่พอใจท าเช่นนั้นคือเพราะความผูกพันกับประเทศบา้นเกิด เพื่อแผนการในอนาคตของบุตรหลานที่จะ
เดินทางกลบัและท างานที่นั่น นอกจากนี ้พวกเขาบางคนยงัคิดว่าวิชาที่สอนในศูนยก์ารเรียนรูฯ้ โดยเฉพาะวิชาที่
สอนเป็นภาษาองักฤษมีประโยชนก์บับุตรหลานมากกว่าการเรียนในโรงเรียนของไทยที่ใชภ้าษาไทยเป็นภาษาหลกั
ในการเรียนการสอน 
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นอกจากนี ้ยังมีความพยายามครัง้ก่อน ๆ ในการจัดการฝึกอบรมคุณครูและริเริ่มโครงการคุณครู-ผูช้่วยเพื่อลด
อปุสรรคของเด็กขา้มชาตเิรื่องภาษาในการเรียน อย่างไรก็ตาม การท าโครงการต่าง ๆ มกัขึน้อยู่กบัเงินจากผูบ้ริจาค 
และระยะเวลาอนัสัน้ของวงจรโครงการมากกว่าท าเพื่อปฏิรูปโครงสรา้งและการปฏิบติังานในระยะยาว 
 

“เงินสนบัสนนุมีนอ้ยกว่าที่จะเปลี่ยนระบบได”้ 
คณะกรรมการการศกึษาเพื่อแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมาร ์อ าเภอแม่สอด 

 
โรงเรียนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน 
จากการสมัภาษณเ์ชิงคณุภาพ เยาวชนขา้มชาติระบุว่า เด็กขา้มชาติทัง้ในโรงเรียนรฐัและโรงเรียนเอกชนเขา้กันได้
ดีกบัเพื่อนร่วมชัน้เรียน พวกเขาส่วนมากมีความรูส้ึกในทางบวกต่อสภาพแวดลอ้มในการเรียน อย่างไรก็ตาม เด็ก
ขา้มชาติบางคนยงัคงเผชิญกบัอปุสรรคในโรงเรียนซึ่งน าไปสู่การลาออกจากโรงเรียนกลางคนั ถึงแมผู้ต้อบค าถาม
ส่วนใหญ่ระบุว่าบุตรหลานของตนไม่พบกับความทา้ทายใด ๆ ในการเขา้เรียน แต่ผูต้อบค าถามก็ยงัไดอ้ธิบายถึง
ความทา้ทายที่บุตรหลานประสบ กล่าวคือ การใชเ้วลานานมากเกินไปในการเขา้กบักลุ่มเพื่อน ความยากล าบาก
ในการเรียนใหท้ันคนอื่นเพราะมีอุปสรรคดา้นภาษา การถูกท าใหรู้ส้ึกแปลกแยกและการถูกกลั่นแกลง้ (รูปภาพ 
28) ถึงแมผู้ท้ี่เคยประสบกรณีดงักลา่วมีจ านวนนอ้ย แต่ควรไดร้บัการแกไ้ขโดยทนัทีเพราะปัญหานีเ้ป็นสาเหตหุนึ่ง
ที่ท าใหเ้ด็ก ๆ ตอ้งออกจากโรงเรียนกลางคนั (กรุณาดรููปภาพ 44) เด็ก ๆ ที่เคยเผชิญกบัการเลือกปฏิบติัของครูคือ
เด็กขา้มชาตจิากกมัพชูา (รอ้ยละ 15) ส.ป.ก.ลาว (รอ้ยละ 10) และเมียนมาร ์(รอ้ยละ 6)  
 

รูปภาพ 28 ความทา้ทายที่เด็กขา้มชาติตอ้งเผชิญในเขา้โรงเรียน (จ าแนกตามสญัชาติ) 

 
 

หมายเหต ุ“อื่น ๆ” ในรูปภาพ 41 คือปัญหาสุขภาพ พัฒนาการชา้ การดูแลท างานบา้น การดูแลพี่นอ้ง กลัวโรคระบาด ไม่มีทุน
ทรพัย ์
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ปัญหาการเลือกปฏิบตัินัน้ เยาวชนขา้มชาติในจังหวัดระนองและหนองคายระบุว่าถูกเพื่อนในหอ้งลอ้เลียนหรือ
กลา่วค าหยาบคาย ซึ่งบางครัง้น าไปสูก่ารทะเลาะเบาะแวง้กนั 
 

“เพื่อนเรียกผมว่า “ไอห้ม่อง” (ค าเรียกคนเมียนมารท์ี่ไม่สภุาพ)  
เพราะผมเป็นคนเมียนมารแ์ละไม่ค่อยฉลาด” 

เยาวชนขา้มชาติวยั 16 ปี, จงัหวดัระนอง 
 

“เขาลอ้ผมและมกัเรียกผมว่า “คนลาว”  
ท าใหผ้มโกรธและบางครัง้ทะเลาะกบัเขา” 

เยาวชนขา้มชาติวยั 15 ปี, จงัหวดัหนองคาย 
 
ผลจากงานวิจยัแสดงใหเ้ห็นว่าการเลือกปฏิบตัิเกิดขึน้ทัง้ในโรงเรียนรฐัและในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 
ในขณะที่มีรายงานว่ามีการกลั่นแกลง้ในสถานรบัเลีย้งเด็ก ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ โรงเรียนรฐัและโรงเรียนอาชีวะของรฐั 
 

รูปภาพ 29 ความทา้ทายที่เด็กขา้มชาติตอ้งเผชิญ จ าแนกตามรูปแบบการศกึษา 

 
 

มมุมองของชมุชนคนไทย 
จากขอ้มลูที่ศึกษา ชุมชนคนไทยมีมมุมองที่หลากหลายต่อเด็กขา้มชาติ ครูคนไทยและผูอ้  านวยการโรงเรียนที่รว่ม
ตอบค าถามในงานวิจัยฉบบันีย้อมรบัว่าประเทศไทยตอ้งรบัเด็กขา้มชาติเพราะแรงงานขา้มชาติคือส่วนหนึ่งของ
ก าลงัแรงงาน และเด็กขา้มชาติควรเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยเนื่องจากส่วนใหญ่พดูภาษาไทยได ้พวกเขาเห็นว่า
เด็กขา้มชาตทิี่เรียนในโรงเรียนไทยโดยทั่วไปแลว้ตัง้ใจเรียนในหอ้งเรียนและมารยาทดี 
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“พวกเด็ก ๆ ตัง้ใจเรียนและขยนั 
สว่นใหญ่มารยาทดี มีนอ้ยที่ซน” 

คณุครูท่านหนึ่ง, จงัหวดัสมทุรสาคร 
 
คนในพืน้ที่บางคนใหค้วามเห็นว่าประเทศไทยอาจตอ้งการใหเ้ด็กขา้มชาติมีส่วนช่วยพฒันาเศรษฐกิจในอนาคต
เพราะครอบครัวชาวไทยมีบุตรน้อยลง แต่มีคนที่ไม่ต้อนรับเด็กข้ามชาติ วิจารณ์ว่าพวกเขาใชท้รัพยากรของ
ประเทศไทยและกลวัว่าพวกเขาจะเป็นคู่แข่งกบัเด็กไทยในตลาดแรงงาน 
 

“มีผูว้ิจารณว์่าเด็กขา้มชาติใชท้รพัยากรของชาติไทย 
ตอ้งเกลี่ยงบประมาณเรื่องศึกษาและบรกิารสาธารณสขุใหพ้วกเขา” 
    ขอ้สงัเกตของเจา้หนา้ที่องคก์รพฒันาเอกชน, กรุงเทพมหานคร 

 
อย่างไรก็ตาม เยาวชนขา้มชาติบางคนเปิดเผยว่าพวกเขาไดร้บัการปฏิบตัิอย่างดีและไดร้บัการยอมรบัจากคนใน
พืน้ที่ ซึ่งอาจเป็นเพราะไดร้บัการศกึษาและส าเรจ็การศกึษาจากระบบการศกึษาของไทย 
 
เหตผุลที่ท าใหเ้ด็กขา้มชาตไิดร้บัการศกึษาในประเทศไทย 
เมื่อถามผูต้อบแบบสอบถามว่าส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือในประเทศไทยเพราะเหตผุลดงัต่อไปนี ้ใช่หรือไม่ ผูต้อบ
ส่วนใหญ่ (รอ้ยละ 52) เห็นดว้ยว่าส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือในประเทศไทยเพราะการศึกษาเป็นสิ่งส าคญัส าหรบั
พฒันาการของเด็ก ๆ การศกึษาช่วยใหเ้ด็ก ๆ มีงานท า (รอ้ยละ 39) และพวกเขาตอ้งการใหเ้ด็ก ๆ เรียนรูภ้าษาไทย 
(รอ้ยละ 38) ผูต้อบส่วนใหญ่ไม่เห็นดว้ยกับเหตุผลที่ว่าส่งบุตรหลานเรียนเพราะการศึกษาในประเทศไทยดีกว่า  
(รอ้ยละ 77 ตอบว่า “ไม่ใช่”) เพราะไดเ้รียนภาษาแม่ (รอ้ยละ 79 ตอบว่า “ไม่ใช่”) เพราะสามารถเรียนต่อใน
ประเทศตน้ทางได ้(รอ้ยละ 82 ตอบว่า “ไม่ใช่”) เพราะไม่เสียค่าใชจ้่าย (รอ้ยละ 85 ตอบว่า “ไม่ใช่”) หรือเพราะ
พวกเขาไม่มีเวลาดแูลลกู ๆ (รอ้ยละ 90 ตอบว่า “ไม่ใช่”) ผูต้อบในสดัสว่นสงูที่คิดว่าการศกึษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรบั
พัฒนาการของเด็ก ๆ คือผูต้อบชาวกัมพูชา (รอ้ยละ 28) เมียนมาร ์(รอ้ยละ 28) และส.ป.ก.ลาว (รอ้ยละ 21) 
ผูต้อบที่ระบุว่าส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือเพื่อเรียนภาษาไทยมากที่สดุคือผูต้อบชาวเวียดนาม (รอ้ยละ 100) ตาม
ดว้ยส.ป.ก.ลาว (รอ้ยละ 24) และเมียนมาร ์(รอ้ยละ 20) ผูต้อบที่เห็นว่าการศกึษาสามารถช่วยใหเ้ด็ก ๆ หางานดี ๆ 
ท าไดค้ือผูต้อบจากเมียนมาร ์(รอ้ยละ 23) กมัพชูา (รอ้ยละ 17) และส.ป.ก.ลาว (รอ้ยละ 15) (รูปภาพ 30) เหตผุล
ที่ผูต้อบหลากหลายสญัขาตสิ่งบุตรหลานใหไ้ดร้บัการศึกษาในรูปแบบที่แตกต่างกนัแสดงในรูปภาพที่ 31-36 การ
เรียนภาษาไทยคือเหตผุลหนึ่งที่ผูต้อบส่งบุตรหลานเรียนหนงัสือโดยเฉพาะอย่างยิ่งในโรงเรียนรฐัและในศูนยก์าร
เรียนรูส้  าหรับเด็กข้ามชาติ เนื่องจากสถานศึกษาเหล่านั้นใช้หลักสูตรของไทยและที่ศูนย์การเรียนรูส้อนวิชา
ภาษาไทย (รูปภาพ 31) โดยสรุปแลว้ ผูต้อบเพียงสดัสว่นนอ้ยสง่บตุรหลานเรียนหนงัสือเพราะไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย 
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(รูปภาพ 32) ผูต้อบจากส.ป.กลาว เมียนมารแ์ละกมัพชูาคิดว่าการศึกษาส าคญัต่อพฒันาการของลกู (รูปภาพ 33) 
เหตผุลหลกั ๆ ขอ้อ่ืนคือคิดว่าการศึกษาที่นี่ดีกว่าที่ประเทศตน้ทาง (รูปภาพ 34) มีผูต้อบจ านวนนอ้ย (รอ้ยละ 3) ที่
ระบวุ่าสง่บตุรหลานไปเรียนเพราะไม่มีเวลาดแูล (รูปภาพ 35) 
 

รูปภาพ 30 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือ (จ าแนกตามสญัชาติ) 

 
 

รูปภาพ 31 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ : เพื่อเรียนภาษาไทย 
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รูปภาพ 32 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ 
: เพราะไม่เสียค่าใชจ้่าย 

 
 

รูปภาพ 33 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ 
: เพราะการศกึษาจ าเป็นต่อพฒันาการของเด็ก 

 
 

รูปภาพ 34 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ 
: เพราะการศกึษาที่นี่ดีกว่าที่ประเทศตน้ทาง 
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รูปภาพ 35 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ 

: เพราะไม่มีเวลาดแูลบตุรหลาน 

 
 

รูปภาพ 36 เหตผุลหลกั ๆ ที่สง่เด็กขา้มชาติเรียนหนงัสือในรูปแบบต่าง ๆ 
: เพื่อเรียนภาษาแม่ 

 
 
 

“เรียนในประเทศไทยและรูภ้าษาไทยจะท าใหพ้วกเขาหางานดี ๆ ท าได ้
อย่างงานลา่มภาษาไทย-เขมร ในโรงงานที่ประเทศกมัพชูา” 
แรงงานขา้มชาติชายชาวกมัพชูาอาย ุ37 ปี, จงัหวดัชลบรุี 

 
เหตผุลในการเรียนในโรงเรียน 
แรงงานขา้มชาตจิ านวนมากส่งลกูหลานเรียนในโรงเรียนของไทยเพราะไดร้บัการรบัรอง จากการสมัภาษณเ์ชิงลกึ 
แรงงานขา้มชาตทิี่เป็นผูป้กครองซึ่งลกู ๆ เรียนในโรงเรียนไทยยืนยนัว่าลกู ๆ ของพวกเขาไดเ้รียนภาษาไทยซึ่งถือว่า
มีประโยชนไ์ม่เพียงกบัเด็ก ๆ แต่กบัแรงงานขา้มชาตดิว้ยเช่นกนั พวกเขายงัตอ้งการใหบ้ตุรหลานท างานในประเทศ
ไทยและเชื่อว่าการเรียนในโรงเรียนในพืน้ที่จะท าใหเ้ด็ก ๆหางานไดง้่ายกว่าคนที่ไม่มีความสามารถด้านภาษา 
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นอกจากนี ้ในโรงเรียนของไทยยงัสอนวิชาอ่ืน ๆ ดว้ย (ยกเวน้ภาษาแม่) เช่นวิชาคอมพิวเตอร ์ภาษาองักฤษ และ
ทักษะอาชีพ ประโยชนใ์นระยะยาวที่ไดจ้ากการเรียนในโรงเรียนไทยรวมถึงการที่เด็ก ๆ สามารถช่วยผูป้กครอง
สื่อสารภาษาไทยและแปลขอ้มลูที่ส  าคญัและมีประโยชนไ์ด ้
 

“ลกู ๆ ของฉนัไปโรงพยาบาลเป็นเพื่อนฉนั 
เขารูภ้าษาไทยจากโรงเรียน บอกฉันไดว้่านดัหมอครัง้ต่อไปเมื่อไร 

และอ่านเอกสารใบสั่งยาได”้ 
แรงงานขา้มชาติหญิงชาวกมัพชูาอาย ุ41 ปี, จงัหวดัระยอง 

 
แรงงานขา้มชาติวัยหนุ่มสาวที่เรียนจบจากสถานศึกษาสังกัดการศึกษานอกโรงเรียนเปิดเผยว่าไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรมดา้นอาชีพต่อ เพราะเชื่อว่าจะท าใหพ้วกเขาหางานท าไดแ้ละไดเ้ริ่มธุรกิจของตนเอง บางคนตอ้งการเรียน
ต่อในระดับอุดมศึกษา อย่างไรก็ตาม การจากสมัภาษณเ์ชิงลึกและการสนทนากลุ่มกับแรงงานขา้มชาติวัยหนุ่ม
สาวที่ไม่เคยเรียนหนังสือหรือลาออกจากโรงเรียนแลว้ ปรากฏว่าพวกเขาจ านวนมากสนใจเรียนคอรส์สัน้ ๆ หรือ
ฝึกอบรมทกัษะซึ่งจะท าใหพ้วกเขาไดโ้อกาสในการหางานท าหรือขึน้เงินเดือน 
 

“ฉนัอยากเรียนอาชีพหรือฝึกทกัษะที่นี่หรือที่ประเทศของฉนั 
ตดัผมหรือตดัเย็บเสือ้ผา้เพราะสามารถท าเงินได”้ 

แรงงานขา้มชาติหญิงชาวเมียนมารอ์าย ุ19 ปีที่ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
 

“ถา้ฉนัมีโอกาส 
ฉนัอยากเรียนท าขนม เพื่อท าเป็นอาชีพในอนาคต” 

แรงงานขา้มชาติหญิงชาวกมัพชูาอาย ุ20 ปี 
 

“ผมไม่มีโอกาสไดเ้รียนหนงัสือ ตอ้งท างานก่อสรา้งกบัพ่อ 
ผมสนใจอยากฝึกทกัษะอะไรก็ไดท้ี่เก่ียวกบังานก่อสรา้ง 

จะไดค่้าจา้งมากขึน้ถา้มีทกัษะมากขึน้” 
แรงงานขา้มชาติชายชาวเมียนมารอ์าย ุ19 ปีในจงัหวดัสมทุรสาคร 

 
เหตผุลในการเรียนในศูนยก์ารเรียนรูส้ าหรบัเดก็ขา้มชาต ิ
เหตุผลหลกั ๆ ที่เด็กขา้มชาติเขา้เรียนที่ศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติคือสามารถเรียนและมีความรูค้วาม
เขา้ใจในภาษาแม่ได ้(โดยเฉพาะภาษาเมียนมาร)์ รวมทัง้สามารถท าใหเ้ด็ก ๆ เป็นส่วนหนึ่งของประเทศตน้ทางได้
หากตอ้งกลบับา้น แรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป้กครองระบุว่าขอ้ดีของการศึกษาในศูนยก์ารเรียนรูฯ้ คือไม่ตอ้งเสีย
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ค่าใชจ้่าย ไม่มีกฎการลงทะเบียนและระเบียบที่เคร่งครดั มีความยืดหยุ่นกบัเด็กที่อายุเกินเกณฑ ์ไม่ตอ้งเสียค่าชดุ
นกัเรียน (เด็ก ๆ ใสเ่ครื่องแบบแต่ส่วนมากแลว้ไดร้บับรจิาคมา) ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ หลายแห่งมีอาหารกลางวนัใหฟ้รี 
และเพราะเด็ก ๆ อยู่ในกลุ่มเพื่อน จึงสามารถปรบัตัวใหเ้ขากับสภาพของหอ้งเรียนไดโ้ดยง่าย ผูป้กครองระบุว่า
เหตผุลที่นิยมสง่บุตรหลานไปเรียนที่ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ เพราะเป็นโครงการที่ท ารว่มกบัหลกัสตูรจากนานาชาติ (จาก
การสมัภาษณเ์จา้หนา้ที่องคก์รเอ็นจีโอจังหวัดระนองและอ าเภอแม่สอด) การเรียนที่ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ท าใหเ้ด็ก
ขา้มชาตเิรียนต่อไดห้ากกลบัประเทศตน้ทางโดยลงทะเบียนเรียนที่สถาบนัการศึกษานอกโรงเรียนในประเทศเมียน
มาร ์นอกจากนี ้ผูป้กครองยังส่งบุตรหลานไปเรียนที่ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ เพื่อเตรียมความพรอ้มในการเขา้เรียนใน
โรงเรียนของไทยดว้ย 
 
เหตผุลในการเรียนในศูนยก์ารศกึษานอกระบบ (กศน.) 
เช่นเดียวกับศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ ศูนย ์กศน.มีเงื่อนไขการสมัครที่ยืดหยุ่น ชั่วโมงการเรียนและ
เงื่อนไขการเรียนที่ยืดหยุ่นและเป็นการเรียนที่ก าหนดความชา้เร็วเองได ้แรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป้กครองยงัระบุอีก
ว่าเด็กขา้มชาติที่อายุเยอะไม่ตอ้งการเรียนในชั้นเรียนที่เพื่อนอายุน้อยกว่า ศูนย ์กศน. ยังเปิดสอนคอรส์สั้น ๆ 
เพื่อใหฝึ้กทกัษะดา้นอาชีพ ความยืดหยุ่นดงักล่าวยงัเหมาะสมกบัเด็กขา้มชาติที่ท างานและเรียนในเวลาเดียวกัน 
เด็กที่เรียนจบจะไดร้บัประกาศนียบตัรซึ่งใชส้มคัรเขา้ท างานหรือเรียนต่อได ้
 

“ผมท างานในโรงงานและเรียนกศน.ในระดบัมธัยมปลาย 
หลงัจากจบชัน้มธัยมตน้” 

แรงงานขา้มชาติชายชาวเมียนมารอ์าย ุ24 ปี, จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

 
 
 
4.5 เด็กที่ออกจากโรงเรียน : ปัจจยัที่สง่ผลต่อการไม่เขา้เรียนและออกจากโรงเรียนกลางคนั 
การเขา้เรียนในปี 2563 
เนื่องจากสถานการณโ์ควิด-19 เด็กส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียนหนังสือในโรงเรียนได ้ทีมวิจัยไดถ้ามผูต้อบว่าบุตร
หลานของพวกเขาที่เรียนหนงัสือไดเ้ขา้เรียนในปีก่อนหรือไม่ และประมาณรอ้ยละ 70 ของผูต้อบระบุว่าไดเ้ขา้เรียน
ในปี 2563 ไม่มีความแตกต่างเรื่องสดัสว่นของเด็กที่ไม่เขา้เรียนหากจ าแนกเป็นประเทศที่มา อย่างไรก็ตาม มีความ
แตกต่างเรื่องรูปแบบของการศึกษา โดยประมาณรอ้ยละ 30 ของเด็กที่อยู่สถานรบัเลีย้งเด็กไม่ไดเ้ขา้เรียนในปีนัน้ 
เมื่อเปรียบเทียบกนัแลว้ปรากฏว่าเด็กรอ้ยละ 25 ไม่ไดเ้ขา้เรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติและรอ้ยละ 
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29 ไม่ไดเ้ขา้เรียนในศนูยก์ศน. บตุรหลานของผูต้อบเกือบทัง้หมด (รอ้ยละ 90) ที่เรียนโรงเรียนรฐัและทัง้หมด (รอ้ย
ละ 100) ที่เรียนโรงเรียนเอกชนรวมทัง้กลุม่ที่เรียนโรงเรียนอาชีวะยงัคงไดเ้รียนในปี 2563 (รูปภาพ 37) 
 

รูปภาพ 37 บตุรหลานของผูต้อบที่เรียนหนงัสือในปีก่อนหนา้นี ้

 
 

การสง่เด็ก ๆ ไปเรียนภาษาแม่อาจช่วยเตรียมความพรอ้มใหพ้วกเขาเรียนต่อไดดี้กว่าหากเดินทางกลบัประเทศตน้
ทางในอนาคตเนื่องจากมีผูต้อบที่ระบุว่ามีแผนการเดินทางกลบับา้นเกิด อย่างไรก็ตาม ไม่ทราบขอ้มลูเรื่องจ านวน 
อาย ุหรือกรอบเวลาของเด็กขา้มชาติที่กลบัประเทศตน้ทางได ้ผูต้อบคิดว่าการศึกษาที่เด็ก ๆ ไดร้บัในประเทศไทย
จะมีประโยชนต่์อพวกเขาหากกลบัประเทศตน้ทาง กล่าวคือมีประโยชนใ์นกรณีที่เด็ก ๆ เรียนต่อ ท าใหม้ีโอกาสที่
ดีกว่าในการหางานท า และมีประโยชนเ์รื่องการศกึษาและโอกาสในการหางานท า (รูปภาพ 38-39) 
 

รูป38 มมุมองเรื่องประโยชนท์ี่การศกึษามีต่ออนาคตของเด็ก ๆ ในประเทศตน้ทาง 
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รูป39 เหตผุลหลกัที่ผูต้อบสง่บตุรหลานเรียนหนงัสือ : พวกเขาสามารถเรียนต่อ/เรียนสงูขึน้ไดใ้นประเทศตน้ทาง 

 
 

ผูต้อบเห็นว่าการศึกษาในสถาบนัการศึกษาต่าง ๆ จะมีประโยชนก์บัการหางานในอนาคตที่ประเทศตน้ทาง โดยใน
กรุงเทพมหานคร ผูต้อบรอ้ยละ 60 คิดว่าเด็ก ๆ ที่เรียนในโรงเรียนเอกชนจะไดป้ระโยชน ์รอ้ยละ 40 คิดว่าเด็ก ๆ ที่
เรียนในโรงเรียนรฐัจะไดป้ระโยชน ์และรอ้ยละ 59 คิดว่าเด็ก ๆ ที่เรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติจะได้
ประโยชน ์ส่วนในจงัหวดัสมทุรสาคร ผูต้อบรอ้ยละ 46 คิดว่าเด็ก ๆ ที่เรียนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จะไดป้ระโยชนแ์ละ
รอ้ยละ 42 คิดว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนรฐัจะไดป้ระโยชน ์เช่นเดียวกบัผูต้อบในจงัหวดัระนองที่มีความคิดคลา้ยกนั
คือรอ้ยละ 50 คิดว่าเด็กที่เรียนในโรงเรียนรฐัจะไดป้ระโยชน ์
 
เด็กที่ออกจากโรงเรียน 
 
ปัจจยัทีส่ง่ผลต่อการไม่เขา้เรียนและการออกจากโรงเรียนกลางคนั 
ประมาณรอ้ยละ 14 (N=12) ของเด็กขา้มชาติในการส ารวจออกจากโรงเรียน เด็กที่ออกจากโรงเรียนสามารถแยก
ไดเ้ป็นสองกลุม่คือ 1) เด็ก ๆ ที่ไม่เคยเรียนหนงัสือเลยและ 2) เด็ก ๆ ที่เลิกเรียน/ลาออกจากโรงเรียน ในจ านวนเด็ก
ที่ไม่เคยเรียนหนงัสือส่วนใหญ่เป็นเด็กที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ ์อย่างไรก็ตาม ผูป้กครองของเด็กที่อยู่ในวยัเขา้เรียนแต่
ไม่เคยไดเ้รียนหนงัสือระบุว่าพวกเขาไม่ไดร้บัขอ้มลู มีเงินไม่พอ มีปัญหาเรื่องการเดินทางและการยา้ยถิ่นฐานคือ
สาเหตทุี่ท าใหพ้วกเขาไม่ใหลู้ก ๆ เรียนหนงัสือที่โรงเรียน สาเหตทุี่แรงงานขา้มชาติไม่ส่งบุตรหลานเรียนหนังสือที่
จังหวัดเชียงใหม่ หนองคาย ระยองและตากดูเหมือนจะเป็นเพราะไม่ไดร้บัขอ้มูล การเดินทางเป็นปัญหาหลกั ๆ 
ส าหรบัแรงงานขา้มชาติโดยเฉพาะในจงัหวัดชลบุรี (รอ้ยละ 100) ระยอง (รอ้ยละ 54) ตาก (รอ้ยละ 50) ระนอง 
(รอ้ยละ 43) และ หนองคาย (รอ้ยละ 38) และแรงงานขา้มชาติเกือบทกุจงัหวดัระบวุ่าปัญหาทางการเงินคือสาเหตุ
อีกประการหนึ่ง (รูปภาพ 40) 
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รูปภาพ 40 สาเหตทุี่แรงงานขา้มชาติไม่สง่บตุรหลานเรียนในไทย (จ าแนกตามจงัหวดั) 

 
 

หมายเหต ุอื่น ๆ คือเดก็ที่ไม่อยากเรียนหนงัสือ ตอ้งการเดินทางกลบัประเทศตน้ทาง และเดก็ที่เริ่มท างาน 

 
โดยหลกัแลว้เด็กขา้มชาติสามารถเขา้สู่ระบบการศกึษาโดยที่มีหรือไม่มีเอกสารแสดงตนก็ได ้งานวิจยัฉบบันีพ้บว่า
มีเด็กที่ไม่มีเอกสารประจ าตวัและเด็กที่มีเอกสารประจ าตวั ซึ่งไม่ไดเ้ขา้เรียนในรูปแบบใด ๆ เลยเนื่องจากสาเหตทุี่
หลากหลาย และสาเหตหุนึ่งคือการท่ีผูป้กครองตอ้งยา้ยที่อยู่เพื่อการท างานอยู่บ่อยครัง้ 
 
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติหลายครอบครวัระบุว่าการยา้ยที่อยู่บ่อยครัง้เมื่อเปลี่ยนสถานที่ท างาน  โดยมีครอบครวั
หนึ่งยา้ยที่อยู่หา้ครัง้ในช่วงเวลาหกปีที่ท างานในประเทศไทย มีผูต้อบเพียงสามท่านที่ไม่สามารถสง่ลกูเรียนไดโ้ดย
หนึ่งท่านระบุว่า “โรงเรียนไม่รบัเด็กเขมรที่ไม่ไดเ้กิดในประเทศไทย” และอีกท่านระบุว่าโรงเรียนแห่งหนึ่งที่พวกเขา
ไปติดต่อ ไม่รบัเด็กที่ไม่มีเอกสารประจ าตัว ผูต้อบสองท่านไม่ทราบว่าโรงเรียนที่ใกลท้ี่สุดอยู่ที่ไหนและไม่ทราบ
ขัน้ตอนการสมคัรเรียน 
 
เยาวชนขา้มชาติบางคนเริ่มท างานตัง้แต่ยงัอายุนอ้ยและไม่ได่เรียนหนังสือในประเทศไทยเลย การขาดแรงจูงใจ
และปัญหาที่เก่ียวขอ้งกบัภาษาคืออปุสรรคหนึ่งในอปุสรรคเรื่องอื่น ๆ 
 

“ฉนัไม่สนใจเรื่องเรียนหนงัสือ แม่ฉนัพาฉนัมาที่นี่ตัง้แต่ยงัเล็ก 
ฉนัพดูภาษาไทยไม่ได ้พดูภาษาเมียนมารก์็ไม่ได ้ฉนัพดูภาษาอ่ืน 

ฉนัช่วยแม่เก็บขยะ” 
เยาวชนขา้มชาติหญิงอาย ุ19, เก็บขยะและงานทั่วไป, อ าเภอแม่สอด 
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“ผมไม่ไดเ้รียนหนงัสือในโรงเรียน พ่อแม่ไม่อยากใหเ้รียนเพราะไม่เก่งภาษาไทย 
ผมไม่อยากเรียนหนงัสือเพราะตอ้งกลบัเมียนมาร ์

ผมแก่แลว้และผมก็ไม่อยากเรียนหอ้งเดียวกบันกัเรียนท่ีอ่อนกว่า” 
เยาวชนขา้มชาติชายอาย ุ20 ปี, พนกังานของซูเปอรม์ารเ์ก็ต, จงัหวดัระนอง 

 
 

บุตรหลานของผูป้กครองที่ระบุว่าไม่มีขอ้มูล มีปัญหาเรื่องเงินและเรื่องการเดินทางมีแนวโนม้ที่จะไม่มีเอกสาร
แสดงตัวตนชนิดใดเลย (รูปภาพ 41) แรงงานขา้มชาติที่เป็นผูป้กครองและเด็กขา้มชาติที่ไม่มีเอกสารอาจกลวัที่
จะตอ้งติดต่อกบัหน่วยงานไทยซึ่งอาจสง่ผลใหเ้กิดผลในแง่ลบ เช่น การถกูจบัและการสง่ตวักลบั 
 

รูปภาพ 41 สาเหตทุี่แรงงานขา้มชาติไม่สง่บตุรหลานเรียนในไทย : จ าแนกตามเอกสารแสดงตนของเด็ก 

 
 

เด็กขา้มชาติทั้งสิน้ 33 คนในงานวิจัยฉบับนีห้ยุดเรียนหนังสือ เกือบครึ่งหนึ่งหยุดเรียนในระดับประถมศึกษา 
(รูปภาพ 42) 
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รูปภาพ 42 ระดบัการศึกษาที่เด็กหยดุเรียน 

 
 

เมื่อสอบถามถึงสาเหตทุี่เด็กตอ้งออกจากโรงเรียน พบว่าสาเหตทุี่ผูต้อบมากที่สดุคือการยา้ยที่อยู่ และยงัมีสาเหตุ
จากความจ าเป็นที่ตอ้งใหล้กู ๆ ท างาน  เด็กไม่อยากเรียนหนังสือ และเพราะสาเหตุมีปัญหาที่โรงเรียน (รูปภาพ 
43)  
 

รูปภาพ 43 สาเหตทุี่เด็กตอ้งหยดุเรียน 

 
หมายเหต ุสาเหต ุ“อื่น” คือการแต่งงาน ปัญหาทางครอบครวั สมคัรเรียนแลว้แต่ไมไดไ้ปเพราะเกิดโรคระบาดโควิด 
เรียนหนงัสือที่เมียนมารแ์ต่กลบัไปไม่ไดเ้พราะสถานการณค์วามวุ่นวายทางการเมือง โรงเรียนปิด ปัญหาเรื่องการ
เดินทาง เด็กไม่อยากไปโรงเรียน ก าลงัรอสง่เด็กกลบัประเทศตน้ก าเนิดและปัญหาทางการเงิน 
 

มีความแตกต่างไม่มากระหว่างเพศสภาพของเด็กขา้มชาติที่ออกจากโรงเรียนโดยผูห้ญิงคิดเป็นรอ้ยละ 10.4 และ
ผูช้ายรอ้ยละ 10.6  สาเหตทุี่เด็กชายออกจากโรงเรียนมีมากกว่ากล่าวคือมีปัญหาที่โรงเรียน ไม่อยากเรียนหนงัสือ 
อยากเรียนที่ประเทศตน้ทางและผูป้กครองตอ้งการใหพ้วกเขาท างานซึ่งเป็นสาเหตุอนัดบัแรกที่ท าใหเ้ด็กชายออก
จากโรงเรียนมากกว่าเด็กหญิง (รูปภาพ 44) 
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รูปภาพ 44 สาเหตทุี่เด็กขา้มชาติออกจากโรงเรียน จ าแนกตามเพศสภาพ 

 
 

ในจ านวนเด็กขา้มชาติที่ออกจากโรงเรียนก่อนเรียนจบชัน้โดยจ าแนกตามสญัชาติ ผูป้กครองที่ระบุว่าตอ้งการให้
พวกเขาท างานประกอบดว้ยแรงงานขา้มชาติชาวกมัพชูา (รอ้ยละ 6) และเมียนมาร ์(รอ้ยละ 3) ในขณะเดียวกัน
รอ้ยละ 22 ของแรงงานขา้มชาติจากส.ป.ก.ลาวและรอ้ยละ 9 ของแรงงานขา้มชาติชาเมียนมารร์ะบวุ่าพวกเขายา้ย
ที่อยูบ่่อยท าใหเ้ด็ก ๆ ตอ้งออกจากโรงเรียน (รูปภาพ 45) 
 

รูปภาพ 45 สาเหตทุี่เด็กขา้มชาติตอ้งออกจากโรงเรียนก่อนจบชัน้ จ าแนกตามสญัชาติ 

 
 

สาเหตอุื่น ๆ ที่ไดฟั้งจากการสมัภาษณเ์ชิงลกึไดแ้ก่ปัญหาครอบครวั/ครอบครวัแยกทาง เด็กหนุ่มสาวแต่งงาน (อายุ 
17 ปี) โรงเรียนปิดเพราะโควิด-19 เผชิญปัญหาทางสงัคมที่โรงเรียนและผูป้กครองคิดจะส่งลกู ๆ กลบัประเทศตน้
ทาง 

“ฉนัปฏิบติัตวัไม่ดีและเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยจนไม่มีสิทธิสอบ 
อยากอยู่กบัเพื่อนดว้ยก็เลยเลิกเรียน” 

เยาวชนขา้มชาติหญิงอาย ุ23 ปี, จงัหวดัเชียงใหม่ 
 

“ไม่อยากเรียน อยากท างานไดเ้งินเพื่อลดภาระของครอบครวั 
สง่เงินกลบัไปใหค้รอบครวั” 

เยาวชนขา้มชาติอาย ุ20 ปี, มีพี่นอ้ง 9 คน, จงัหวดัเชียงใหม่ 
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การไรแ้รงจงูใจคือสาเหตทุี่ผูใ้หข้อ้มลูระบุถึงมากที่สดุ โดยผูอ้  านวยการของศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติแห่ง
หนึ่งอธิบายว่าเด็กขา้มชาติอาจไม่มีแรงจูงใจในการเรียนเพราะพวกเขาไม่ทราบถึงความส าคัญของการศึกษา
หรือไม่เห็นประโยชนใ์นอนาคต  เยาวชนขา้มชาติอาจตอ้งการท างานและมีรายไดม้ากกว่าใชเ้วลาไปกบัการเรียน 
พวกเขาอาจแต่งงานเร็วและตอ้งการรายไดเ้พื่อเลีย้งครอบครวัของตนเอง พวกเขาอาจไม่เห็นคณุค่าของการศึกษา
หากพวกเขาเชื่อว่าการศกึษาจะท าใหก้ารหางานท าในภาคสว่นอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่งานใชแ้รงงานไดย้ากกว่า 
 
ความคิดเช่นนีไ้ดร้บัการสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษาเพื่อแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมารซ์ึ่งชีใ้หเ้ห็นว่า
นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนใชไ้ดจ้นจบชัน้มัธยมศึกษา ซึ่งหลงัจากนัน้เด็กขา้มชาติจะประสบกับอุปสรรคใน
อนาคต เด็กที่ตอ้งการเรียนต่อตอ้งท าเอกสารแสดงตัวตน ช่องทางการเขา้ถึงทุนการศึกษาในระดับมหาวิทยาลยั
และทางเลือกในการท างานมจี ากดั ดงันัน้ อปุสรรคเหลา่นีอ้าจท าใหเ้ด็กขา้มชาติเสียก าลงัใจในการขยนัเรียน 
 

“ตอนนีม้ีเด็กขา้มชาติ 100 คนที่เรียนจบชัน้มธัยมศกึษา 
มีเพียงรอ้ยละ 10ที่เรียนต่อระดบัอดุมศกึษา 

นี่คือปัญหาใหญ่ของเรา... ถา้พวกเขาสอบผ่านและไม่มีทางอื่นใหไ้ป 
ผูป้กครองก็จะไม่อยากสง่ลกูเรียน” 

คณะกรรมการการศกึษาเพื่อแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมาร ์
 

4.6 ผลกระทบเรื่องทางเลือกทางการศกึษาท่ีแตกต่างกนัของเด็กขา้มชาติ 
ผูป้กครองและผูป้กครองเด็กขา้มชาติส่วนใหญ่ในการส ารวจมีมุมมองต่อการศึกษาในประเทศไทยของเด็ก ๆ ใน
ทางบวก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พวกเขาคิดว่าการศกึษาใหโ้อกาสแก่เด็กขา้มชาติในการไดง้านที่ดีในประเทศไทยหรือ
ในประเทศต้นทางหรือท าให้พวกเขาเรียนต่อได ้ผู้ตอบมีความเห็นไปในทางเดียวกันโดยไม่ค านึงถึงรูปแบบ
การศกึษาของเด็ก ผูต้อบสว่นใหญ่ (รอ้ยละ 87) ที่สง่บตุรหลานเรียนในโรงเรียนไทย ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้ม
ชาติ (รอ้ยละ 93) และศูนย ์กศน. (รอ้ยละ 80) เชื่อว่าการศึกษาจะขยายโอกาสใหลู้ก ๆ หางานที่ดีกว่าและได่
รายได้มากกว่างานที่ใช้ทักษะต ่า รอ้ยละ 11 ของผู้ปกครองไม่แน่ใจและรอ้ยละ 28 ไม่คิดว่าการศึกษาจะมี
ประโยชนก์บัการหางานในอนาคตของเด็ก ๆ 
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รูป 46 การศกึษาช่วยใหเ้ด็กหางานที่ดีกว่างานที่ใชท้กัษะต ่า/งานใชแ้รงงานในประเทศไทย 

 
 

หากจ าแนกตามจงัหวดั  พบว่าผูต้อบจากจงัหวดัสมทุรสาคร (รอ้ยละ 66) กรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 56 เชียงใหม่ 
(รอ้ยละ 51) หนองคาย (รอ้ยละ 45) และตาก (รอ้ยละ 41) เห็นว่าการศึกษาจะช่วยใหเ้ด็กมีความสามารถในการ
หางานที่ใชท้กัษะสงูขึน้และไดค่้าจา้งมากขึน้ มีผูต้อบเพียงส่วนนอ้ยในจงัหวดัระนอง (รอ้ยละ 5) และชลบุรี (รอ้ย
ละ 20) ที่เห็นดว้ย (รูปภาพ 44) มมุมองของผูต้อบเก่ียวกบัรูปแบบการศึกษาที่มีประโยชนใ์นการเพิ่มโอกาสการมี
งานท าของเด็ก ๆ แสดงในรูปภาพ 47 
 
 

รูปภาพ 47 การศึกษาช่วยใหเ้ด็กหางานที่ดีได ้(จ าแนกตามจงัหวดั) 
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รูปภาพ 48 เหตผุลหลกั ๆ ที่ผูต้อบสง่ลกูเรียนหนงัสือ: 
เพราะการศึกษาจะช่วยใหพ้วกเขาหางานดี ๆ ได ้(จ าแนกตามสญัชาติ) 

 
 

มมุมองต่อโอกาสในการท างานของเด็กไม่แตกต่างกนัมากนกัระหว่างผูต้อบที่มีรายไดใ้นระดบัที่แตกต่างกนั ผูต้อบ
ที่มีรายไดต้่อเดือนระหว่าง 6,001-8,000 บาทมีสดัส่วนสงูที่สุด (รอ้ยละ 98) ที่เชื่อว่าการศึกษาของบุตรหลานจะ
ท าใหพ้วกเขาหางานที่ดีขึน้และไดค่้าจา้งมากขึน้ได ้ผูต้อบซึ่งมีรายไดสู้งที่ระหว่าง 14,000-16,000 บาทต่อเดือน
จ านวนรอ้ยละ 94 ผูต้อบที่มีรายไดน้อ้ยกว่า 6,000 บาทต่อเดือนจ านวนรอ้ยละ 97 และผูต้อบที่มีรายได ้8,001-
10,000 บาทต่อเดือนจ านวนรอ้ยละ 91 มคีวามเห็นคลา้ยคลงึกนั 
 
ชีวิตในสงัคม ทกัษะการใชช้ีวิตและความหวงัในอนาคต 
ผูต้อบเห็นว่าการศึกษาส่งผลกระทบหลายเรื่องกับบุตรหลาน ไดแ้ก่ ท าใหม้ีทักษะต่าง ๆ ที่จับตอ้งไม่ได ้หนึ่งใน
สามของพวกเขา (รอ้ยละ 35) เปิดเผยว่าการศกึษาท าใหเ้ด็ก ๆ มีความมั่นใจมากขึน้ ตามมาดว้ยรอ้ยละ 20 ที่ระบุ
ว่าเด็ก ๆ สามารถสื่อสารและอธิบายขอ้มลูที่จ  าเป็นแก่พวกเขาได ้ผูต้อบรอ้ยละ 18 ระบวุ่าเด็ก ๆ ปฏิบตัิตวัดีขึน้ อีก
รอ้ยละ 15 ระบุว่าเรียบรอ้ยขึน้ และอีกรอ้ยละ 11 ระบุถึงประโยชนด์า้นอ่ืน ๆ ผูต้อบนอ้ยกว่ารอ้ยละ 1 ระบุว่าไม่
สง่ผลกระทบใด ๆ (รูปภาพ 49) 
 

รูปภาพ 49 ผลกระทบของการศกึษาที่มีต่อบุตรหลานของแรงงานขา้มชาติ 
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รูปภาพดา้นล่างแสดงใหเ้ห็นประโยชนท์ี่ เด็กขา้มชาติไดร้บัจากการศึกษารูปแบบต่าง ๆ  ซึ่งมีทั้งเด็กที่เรียนใน
สถานศึกษารูปแบบต่างกันและเด็กที่หยุดเรียนหนงัสือ (รูปภาพ 50) โดยสรุป เด็ก ๆ มีความมั่นใจมากขึน้ ไม่ว่า
พวกเขาจะเรียนในสถานศกึษารูปแบบใดก็ตาม 
 

รูปภาพ 50 ผลกระทบของการศกึษาที่มีต่อบุตรหลานของแรงงานขา้มชาติ : จ าแนกตามรูปแบบการศกึษา 

 
 

ความถนัดทางภาษาไทยของเด็ก ๆ จะท าให้พวกเขาเข้าสังคมกับชุมชนคนไทยได้ดีกว่า เช่น สามารถช่วย
ผู้ปกครองหรือผู้ปกครองไปซือ้ของและแปลข้อมูลที่จ  าเป็นเพื่อการสื่อสารกับคนในพื ้นที่หรือองค์กรของรัฐ  
ผูป้กครองเด็กยืนยนัผลการส ารวจขอ้นีแ้ละเปิดเผยถึงความพอใจที่บุตรหลานไดป้ระโยชนจ์ากการเรียนหนงัสือใน
โรงเรียนไทย ท าใหพ้วกเขาคบหากบัคนอ่ืน มีสงัคมที่กวา้งขึน้และมีมารยาท (ที่มา: การสนทนากลุ่มกบัผูป้กครอง
เด็ก จงัหวดัหนองคาย ชลบรุี สมทุรสาคร) 
 
เยาวชนขา้มชาติที่เรียนจบยืนยันว่าพวกเขาไดร้บัประโยชนจ์ากการศึกษาหลากหลายดา้น ไดแ้ก่ มีความมั่นใจ
มากขึน้ ไดร้บัการยอมรบัจากคนในพืน้ที่มากขึน้เพราะเขา้ใจภาษาไทย 
 

“การเรียนใหค้วามรูแ้ก่เด็กและทกัษะทางสงัคม 
ท าใหพ้วกเขาเขา้สงัคมไดดี้ขึน้” 

เยาวชนขา้มชาติหญิง, จงัหวดัระยอง 
 

“พวกเขาเขา้ใจภาษาไทยซึ่งช่วยเราไดม้าก 
ดีมากที่ไดโ้อกาสเรียนหนงัสือที่นี่” 

เยาวชนขา้มชาติชาย, กรุงเทพมหานคร 
 

“รูภ้าษาไทยท าใหม้ั่นใจขึน้และรบัรองไดว้่าจะหางานท าได”้ 
เยาวชนขา้มชาติวยั 19 ปีในจงัหวดัระนอง 
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4.7 ทศันคติต่อประเทศไทยและชมุชนชาวไทย 
 
ผูต้อบในสดัส่วนสงูที่ส่งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนในพืน้ที่ยอมรบัในระบบการศึกษาของไทย ผลการส ารวจจาก
การสนทนากลุม่และการสมัภาษณเ์ชิงลึกระบุว่าพวกเขามีทศันคติที่ดีต่อโอกาสทางการศึกษาที่เด็กๆ ของพวกเขา
ได้รับ พวกเขาทราบถึงประโยชน์ของการเข้าใจภาษาไทยซึ่งจะท าให้เด็ก ๆ ช่วยเหลือพวกเขาในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวนัและลดช่องว่างทางการสื่อสารกบัชมุชนคนไทยและหน่วยงานทอ้งถิ่นได ้รวมทัง้ช่วยในการติดต่อกับ
องคก์รภาครฐัไดด้ว้ย โอกาสในการเรียนท าใหเ้ด็ก ๆ และพวกเขาเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชาวไทยได้มากขึน้ 
ส าหรบัแรงงานขา้มชาติที่สง่บุตรหลานเรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ เพราะมีความผกูพนักบัประเทศ
บา้นเกิดและตอ้งการรกัษาวฒันธรรมของตนเองเอาไว ้
 

“เขา้กบัชมุชนคนไทยไดแ้ละจะอยู่ที่นี่ต่อไป 
ไม่กลบัประเทศแลว้ ชอบที่นี่” 

เยาวชนขา้มชาตวิยั 19 ปีชาวเมียนมาร,์ จงัหวดัสมทุรสาคร 
 

“ถา้เป็นไปไดก้็จะอยู่ที่นี่ ชีวิตที่นี่ดีกว่าที่ประเทศแม่ 
ไม่มีปัญหากบัคนไทย พวกเขาใจดี” 

เยาวชนชาวลาวอาย ุ20 ปีในจงัหวดัหนองคาย 
 
 

“ผูป้กครองสง่ลกูเรียนที่ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ที่สอนโดยใชภ้าษาและหลกัสตูรของพวกเขาเอง 
เพราะยงัผกูพนักบัประเทศของพวกเขา 

พวกเขาอยากใหเ้ด็ก ๆ กลบับา้นและท างานที่นั่น” 
เจา้หนา้ที่องคก์รพฒันาเอกชน, จงัหวดัระนอง 

 
“เรียนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ อย่างนอ้ยก็ไดเ้รียนภาษา 
จะไดไ้ม่ลืมวฒันธรรมของตวัเองตอนที่กลบัประเทศ” 
แรงงานขา้มชาตหิญิงวยั 30 ปี, จงัหวดัสมทุรสาคร 
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4.8 โอกาสในการเรียนต่อ งานและการท างานในประเทศไทย 
 
ส าหรบัผูต้อบที่สนับสนุนการศึกษาของบุตรหลาน พบว่ามากกว่าหนึ่งในสามหรือรอ้ยละ 39 หวังใหลู้ก ๆ เรียน
จนถึงระดับอุดมศึกษา รอ้ยละ 27 จะสนับสนุนใหเ้ด็ก ๆ มีความรูเ้พียงพอหรือมีทักษะในการท างาน รอ้ยละ 15 
กล่าวว่าจะส่งลกูเรียนในรูปแบบอ่ืน เช่น เรียนทกัษะอาชีพ และกล่าวว่าแลว้จะส่งใหเ้รียนตามความสามารถและ
ความเต็มใจของลูก หรือจะส่งจนกว่าจะไม่สามารถส่งได้ เป็นตน้ รอ้ยละ 11 จะสนบัสนุนลูก ๆ ใหเ้รียนถึงระดับ
มธัยมศกึษาตอนปลาย รอ้ยละ 2 จะสง่ใหเ้รียนจนกระทั่งลกูอ่านเขียนได ้มีเพียงรอ้ยละ 1 ที่จะสง่ใหเ้รียนจนจบชัน้
มธัยมศกึษาตอนตน้และรอ้ยละ 1 จะสง่ใหเ้รียนจนจบระดบัประถมศกึษา (รูปภาพ 51) 
 

รูปภาพ 51 ระดบัการศึกษาที่สงูที่สดุซึ่งผูต้อบจะสนบัสนุนใหบุ้ตรหลานเรียน 

 
 

จากการสมัภาษณเ์ชิงลึกกบัเยาวชนขา้มชาติ เห็นว่าระบบการศึกษาของประเทศไทยท าใหพ้วกเขาเรียนสงูขึน้ได้
ซึ่งเกิดผลทางบวกต่ออนาคต 
 

“ตอนนีเ้รียนมหาวิทยาลยัอยู่ ตอ้งขอบคณุโอกาสที่ไดเ้รียนในโรงเรียนไทย 
ตอนนีไ้ม่ว่างานแบบไหนก็ตอ้งใชว้ฒุิอดุมศกึษา” 

เยาวชนขา้มชาติหญิงวยั 19 ปี, จงัหวดัชลบรุี 
 

4.9 ผลกระทบของโควิด-19ต่อการศกึษาของเด็กขา้มชาติ (ผลกระทบที่เกิดขึน้เฉพาะหนา้) 
 
โควิด-19ก่อใหเ้กิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อการศึกษาของเด็กขา้มชาติ ส าหรบัโรงเรียนของไทย ในช่วงปิดประเทศ
ซึ่งมีระยะเวลามากกว่าสองภาคการศึกษานัน้ พวกเด็ก ๆ ตอ้งเรียนหนังสือที่บา้นทางระบบอนนไลน ์ผูป้กครอง
จ านวนมากไม่มีเครื่องมือส าหรับเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตให้เด็กเรียนออนไลน์ จึงต้องใช้
โทรศัพทเ์คลื่อนที่แทนซึ่งไม่เหมาะสมในการใชดู้บทเรียนบนจอขนาดเล็กเป็นระยะเวลานาน การเรียนการสอน
แบบออนไลนจ์ ากดัการมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างครูและนกัเรียน  และท าใหค้รูดแูลพฤติกรรมของเด็กหรือช่วยเด็กที่ไม่



76 

 

เขา้ใจไดย้าก ในขณะเดียวกนั เรียนหนงัสือที่บา้นคนเดียวท าใหก้ารแลกเปลี่ยนความรูก้บัเพื่อนรว่มชัน้ท าไดจ้ ากัด 
นอกจากนี ้เพื่อเข้าถึงบทเรียนออนไลนไ์ด้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปกครองเด็กต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงเพื่อใหไ้ด้
สญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่คงที่และรวดเร็ว    ซึ่งแรงงานขา้มชาติจ านวนมากมีเงินไม่เพียงพอ ระหว่างการเกิดโรค
ระบาด โรงเรียนไทยและศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติในบางพืน้ที่ เช่น ในอ าเภอแม่สอดและจงัหวดัระนอง 
แจกอุปกรณก์ารเรียนและมีกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อช่วยใหเ้ด็ก ๆ เรียนหนังสือที่บ้านได้ คุณครูชาวไทยไปเยี่ยม
นกัเรียนที่บา้น รวมทัง้นกัเรียนขา้มชาติเพื่อใหค้ าปรกึษาและช่วยเหลือเรื่องการเรียน ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ จดักิจกรรม
เรียนที่หลากหลาย จดักลุม่เรียนขนาดเล็กเพื่อเรียนหนงัสือ เยี่ยมเด็กที่บา้น จดัหอ้งเรียนในชมุชนแรงงานขา้มชาติ
เพื่อช่วยเหลือใหเ้ด็ก ๆ เรียนต่อได ้ถึงแมก้ิจกรรมเหล่านีจ้ะเทียบไม่ไดก้บัการเรียนในหอ้งเรียนปกติ แต่ก็สามารถ
ลดความยากล าบากในการเรียนและลดช่องว่างในกลุ่มเด็กขา้มชาติได้ในช่วงเวลานั้น (ที่มา: การสัมภาษณ์
ผูป้กครองของเด็กขา้มชาติในจังหวัดสมุทรสาครและเจา้หน้าที่จากองคก์รพัฒนาเอกชนใน อ าเภอแม่สอดและ
จงัหวดัระนอง) 
 
จากการส ารวจพบว่าเกิดการชะงักทางการศึกษา โดยรอ้ยละ 69 ของผูต้อบระบุว่าโรคระบาดส่งผลกระทบต่อ
การศึกษาของบุตรหลาน รอ้ยละ 13.2 ระบุว่าไม่มีผลกระทบในขณะที่รอ้ยละ 17.3 ระบุว่าลกู ๆ ไม่ไดไ้ปโรงเรียน 
ในพืน้ที่เป้าหมายนัน้ ผลกระทบเกิดขึน้กับการศึกษาของเด็ก ๆ มากที่สุดในพืน้ที่ซึ่งแรงงานขา้มชาติท างานใน
ภาคอตุสาหกรรม ไดแ้ก่จงัหวดัสมทุรสาคร (รอ้ยละ 95) ตามมาดว้ยเชียงใหม่ (รอ้ยละ 77) กรุงเทพมหานคร (รอ้ย
ละ 70) หนองคาย (รอ้ยละ 68) ชลบรุ ี(รอ้ยละ 68) ตาก (รอ้ยละ 67) ระยอง (รอ้ยละ 64) และระนอง (รอ้ยละ 62) 
(รูปภาพ 52) 
 

รูปภาพ 52 ผลกระทบของโควิด-19ต่อการเรียนของบตุรหลานแรงงานขา้มชาติในแต่ละจงัหวดั 

 
 

ส าหรบัผูท้ี่ตอบว่าไดร้บัผลกระทบจากโควิด-19 รอ้ยละ 70 ระบุว่าบุตรหลานไม่ไดท้ าอะไรขณะอยู่บา้นเลย พวก
เขาไม่มีเครื่องมือในการเรียนหรือไม่สามารถเขา้ถึงการเรียนออนไลนไ์ด้ รอ้ยละ 13 กลัวที่จะส่งบุตรหลานไป
โรงเรียน รอ้ยละ 6 ไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกิจจากค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึน้จากการเรียนออนไลน ์รอ้ยละ 1 ของเด็ก ๆ 
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ตอ้งหยุดเรียน รอ้ยละ 4 เรียนออนไลนไ์ม่ทันคนอ่ืน ๆ รอ้ยละ 6 ระบุว่ามีเหตผุลขอ้อ่ืน เช่น ผูป้กครองไม่สามารถ
ช่วยเหลือได ้เด็ก ๆ เริ่มท างาน ผูป้กครองตอ้งจ่ายค่าขนมและค่าอาหารเพิ่ม เด็ก ๆ เล่นเกมออนไลน์ เป็นตน้ 
(รูปภาพ 53)  
 

รูปภาพ 53 ผลกระทบของโควิด-19ต่อการศกึษาของเด็กขา้มชาติ 

 
 

 
การเรียนออนไลนต์อ้งอาศยัผูป้กครองช่วยเหลือเด็ก ๆ ใหเ้รียนและร่วมมือกบัคณุครูเพื่อส่งการบา้น ความจ าเป็น
ดงักลา่วถือเป็นเรื่องทา้ทายอนัใหญ่หลวงส าหรบัแรงงานขา้มชาติหลายคนเนื่องจากพวกเขาขาดความเขา้ใจ ขาด
ความรู ้หรือไม่สามารถตามบทเรียนไดท้นัเพราะพืน้ฐานการศกึษาที่จ  ากดัของตนเองหรือเพราะอปุสรรคดา้นภาษา 
ผูป้กครองเด็กระบุว่าสญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่ไม่เสถียรยงัเป็นเรื่องทา้ทายอีกเรื่องหนึ่ง แรงงานขา้มชาติจ านวนมาก
ตอ้งท างานระหว่างที่เด็ก ๆ เรียนหนงัสือดว้ย 
 

“ฉนัไม่มีเวลาดแูลลกู ๆ ตอนเขาเรียน ฉนัตอ้งท างาน” 
แรงงานขา้มชาติหญิง, จงัหวดัชลบรุี 

 
“ปัญหาคือสญัญาณอินเตอรเ์น็ตถกูตดับ่อย ๆ  

เราไม่ไดซ้ือ้อินเตอรเ์น็ตความเรว็สงู” 
แรงงานขา้มชาติชาย, จงัหวดัเชียงใหม่ 

 
“ฉนัไม่เขา้ใจบทเรียน ยากมากหากตอ้งช่วยใหล้กูเรียนหนงัสือ” 

แรงงานขา้มชาติหญิง, จงัหวดัสมทุรสาคร 
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เด็กข้ามชาติในระดับมัธยมศึกษายืนยันว่าพวกเขาไม่มีสมาธิเรียนเมื่อต้องเรียนออนไลน์ บางคนบ่นว่าตาม
บทเรียนไม่ทนั (ที่มา: การสนทนากลุม่/การสมัภาษณเ์ชิงลกึกบัเด็กขา้มชาติ) 
 
ผูท้ี่ตอบว่าโรคระบาดไม่ส่งผลกระทบกับการเรียนของบุตรหลานระบุเหตผุลว่า พวกเด็ก ๆ เรียนออนไลนไ์ด ้พวก
เขายงัเรียนต่อโดยใชห้ลกัสตูรแบบเรียนที่บา้น และมีผูป้กครองหรือครูเป็นผูส้อน 
 
เมื่อถามผู้ปกครองเด็กถึงผลกระทบที่จะเกิดขึน้กับการศึกษาของเด็ก ๆ หลังจากวิกฤติโรคระบาดจบลงและ
โรงเรียนเปิดเรียนอีกครัง้ รอ้ยละ 63 ตอบว่าเด็ก ๆ สามารถเรียนต่อได ้รอ้ยละ 21 ตอบว่าเมื่อเปิดเรียนแลว้และ
เรียนต่อในห้องเรียนตามเดิมบุตรหลานอาจตามบทเรียนไม่ทัน เด็กขา้มชาติรอ้ยละ 3 หยุดเรียนเพราะได้รับ
ผลกระทบในทางลบจากการจา้งผูป้กครอง เด็กรอ้ยละ 1 หยุดเรียนเพราะผูป้กครองไดค่้าจา้งน้อยลง รอ้ยละ 12 
ระบเุหตผุลอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เด็ก ๆ เริ่มท างาน ส่งเด็กกลบัประเทศตน้ทาง เด็กไม่ตอ้งการเรียนต่อ ผูป้กครองไม่เชื่อมั่น
ในสถานการณโ์รคระบาด และเปลี่ยนใหเ้ด็กเรียนในระบบกศน.แทน เป็นตน้ (รูปภาพ 54) 
 

รูปภาพ 54 ผลกระทบต่อการศกึษาของเด็กขา้มชาติภายหลงัวิกฤติโรคระบาดจบลง 

 
 

ผูต้อบจ านวนมากเชื่อว่าบตุรหลานจะสามารถเรียนต่อไดเ้มื่อโรงเรียนเปิดอีกครัง้หลงัวิกฤติโควิด-19 จบลง อย่างไร
ก็ตาม หนึ่งในสามสว่นไม่คิดเช่นนัน้ พวกเขาระบวุ่าเด็ก ๆ ไม่น่าจะตามบทเรียนทนัหลงัจากไม่ไดเ้รียนในหอ้งเรียน
ปกติมาเป็นเวลานาน (รอ้ยละ 21) เด็กบางคนเข้าตลาดแรงงานไปแล้ว บางคนหยุดเรียนเพราะสถานการณ์
ทางการเงินไดร้บัผลกระทบจากโรคระบาด หรือบางคนกลบัประเทศตน้ทางไปแลว้ (รอ้ยละ 12) (รูปภาพ 55) 
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รูปภาพ 55 ความเห็นของผูต้อบเก่ียวกบัการศกึษาของบตุรหลานหลงัโรคระบาด 

 
 

รูปภาพ 56 ผลกระทบต่อการศกึษาของเด็กเมื่อโรงเรียนเปิดอีกครัง้ (จ าแนกตามจงัหวดั) 

 
 

เพื่อปรบัปรุงการศึกษาของเด็กขา้มชาติระหว่างการระบาดของโควิด-19หรือวิกฤตการณอ่ื์น ๆ ผูต้อบรอ้ยละ 31 
คิดว่าโรงเรียนและคุณครูควรเตรียมบทเรียนเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ รอ้ยละ 32 คิดว่าคุณครูควรเพิ่มการ
เรียนพิเศษ รอ้ยละ 32 ไม่มีความเห็นและรอ้ยละ 5 ระบุเหตผุลอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ เรียนออนไลนต่์อ ใหทุ้นการศึกษา ให้
ความช่วยเหลือเพิ่มเติม เป็นตน้ (รูปภาพ 57) 
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รูปภาพ 57 ค าแนะน าเพื่อปรบัปรุงการศกึษาช่วงการระบาดของโควิด-19หรือในวิกฤติที่คลา้ยคลงึกนั 
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บทที่ 5 บทสรุปและขอ้แนะน า 
 

งานวิจยัฉบบันีไ้ดส้  ารวจปัจจัยดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานเก่ียวกับสภาพแวดลอ้มกวา้ง ๆ ที่เอือ้ต่อการตัดสินใจของ
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติเรื่องการศึกษาในประเทศไทยของเด็กในครอบครวั โดยไดท้ าการวิจัยในช่วงที่เกิดการ
ระบาดของโควิด-19 ดงันัน้ จึงมีการส ารวจผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดที่มีต่อการจา้งงานและรายได้
ของครอบครวัแรงงานขา้มชาติ รวมทัง้การการศกึษาของเด็กขา้มชาติที่หยดุชะงกัไป 
 

ผูใ้หก้ารศกึษา 
ศนูยเ์ด็กอ่อน 
 
ผลการวิจัยที่ส าคญั : ศูนย์เด็กอ่อนของรฐัรบัและดูแลเด็กขา้มชาติอ่อนแต่เงื่อนไขในการรับของศูนย์แต่ละแห่ง
แตกต่างกนั 
 
ในพืน้ที่วิจัยทัง้หมด พบว่าศูนยเ์ด็กอ่อนทั้งของรฐัที่ไดร้บัการสนับสนุนโดยองคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่นและของ
เอกชนซึ่งสนบัสนุนโดยชุมชนแรงงานขา้มชาติ วดัไทยและองคก์รพฒันาเอกชนรบัดแูลแรงงานขา้มชาติที่เป็นเด็ก
เล็กในตอนกลางวนั ปัจจบุนัมีศนูยเ์ด็กเล็กจ านวนมากขึน้ที่รบัดแูลเด็กขา้มชาติ เมื่อเทียบกบัทศวรรษก่อนหนา้นีท้ี่
แรงงานขา้มชาตติอ้งสง่ลกู ๆ ไปที่ศนูยเ์ด็กเล็กของเอกชน  
 
ในทางปฏิบตัิ การรบัสมคัรเด็กเล็กของแต่ละศนูยฯ์แตกต่างกันไป บางแห่งตอ้งใชเ้อกสารของเด็กขา้มชาติในการ
สมคัร  เช่น สติูบตัรหรือใบทะเบียนการเกิด ดงัเช่นในจงัหวัดสมทุรสาคร ระนองและหนองคาย บางแห่งตอ้งการ
เพียงจดหมายจากนายจา้งเช่นที่ชลบุรี แต่บางแห่งก็รบัเด็ก ๆ ที่ไม่มีเอกสารแสดงตนเลย (อ าเภอแม่สอด) จากการ
ส ารวจพบว่ามีเพียงศูนยฯ์ ในบางพืน้ที่ ไดแ้ก่ อ าเภอแม่สอด ที่แจกจ่ายขอ้มูลเรื่องกฎระเบียบของการสมัครใช้
บรกิารของศนูยฯ์ เป็นภาษาของแรงงานขา้มชาต ิ
 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานและการศกึษาสายอาชีพ 
ผลการวิจยัทีส่  าคญั : ผูต้อบส่วนใหญ่ส่งบุตรหลานเรียนในโรงเรียนไทยแต่มีผูต้อบบางส่วนทีไ่ม่ทราบว่าจะเขา้รบั
การศึกษารูปแบบหนึ่ง ๆ ไดอ้ย่างไร มีเพียงส่วนนอ้ยที่คิดว่าการศึกษาในประเทศไทยเขา้ถึงไดย้ากหรือคิดว่า
เขา้ถงึไม่ได ้

 
ครึง่หนึ่งของแรงงานขา้มชาติชาวเมียนมาร ์หนึ่งในสามสว่นของแรงงานขา้มชาตชิาวลาว รอ้ยละ 100 ของแรงงาน
ขา้มชาติชาวเวียดนาม และรอ้ยละ 17 ของแรงงานขา้มชาติชาวกมัพชูาที่ใหส้มัภาษณส์่งเด็กไปเรียนในโรงเรียน
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ไทย ส่วนใหญ่เรียนการศึกษาขัน้พืน้ฐาน และมีจ านวนนอ้ยที่เรียนสายอาชีพทัง้ในโรงเรียนรฐัและเอกชนตัง้แต่ชัน้
มธัยมตน้ถึงชัน้มธัยมปลาย 
 
ความเห็นเรื่องการเข้าถึงการศึกษารูปแบบต่าง ๆ แตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด ผู้ตอบส่วนใหญ่ในจังหวัด
หนองคาย เชียงใหม่และระยองระบุว่าเขา้ถึงได้ “ง่าย” เมื่อเทียบกับผูต้อบจ านวนครึ่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาคร 
ระนอง และตาก และผูต้อบค าถามเพียงหา้คนในจงัหวดัชลบุรี 
 
ถึงแมป้ระเทศไทยจะด าเนินนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนตัง้แต่ปี 2533 ผูต้อบบางท่านยังไม่ทราบว่าจะเขา้ถึง
การศึกษาในประเทศไทยอย่างไร รอ้ยละ 31 ไม่ทราบว่าจะสมัครเรียนในศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรับเด็กขา้มชาติ
อย่างไร รอ้ยละ 22 ไม่ทราบว่าจะสมัครเรียนในศูนย์ กศน.อย่างไรและรอ้ยละ 13 ไม่ทราบว่าจะสมัครเรียนใน
โรงเรียนไทยอย่างไร รอ้ยละ 12 ของผูต้อบคิดว่าการเขา้โรงเรียนไทยยาก รอ้ยละ 4 คิดว่าเขา้ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ยาก 
และรอ้ยละ 3 คิดว่าเขา้ศนูยก์ศน.ยาก ผูต้อบรอ้ยละ 2 คิดว่าแรงงานขา้มชาติเขา้เรียนในโรงเรียนไทยไม่ได ้ผูต้อบ
สดัสว่นเท่ากนัคิดว่าเขา้เรียนในศนูยก์ารเรียนรูฯ้ และศนูยก์ศน. ไม่ได ้
 
การศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั (กศน.) 
ผลการวจิยัทีส่  าคญั : กศน.ใหโ้อกาสทางการศกึษาทีย่ืดหยุ่นและไดร้บัการรบัรองแก่เด็กขา้มชาต ิพวกเขาสามารถ
สมคัรเรียนกบั กศน.ของไทยและจะไดเ้รียนหลกัสูตรทีอ่อกแบบแก่เดก็ขา้มชาตหิรือลงเรียนกบั กศน.ของเมียนมาร์
ก็ไดเ้ช่นกนั 
การศึกษานอกระบบคือการศึกษาอีกรูปแบบหนึ่งที่เด็กขา้มชาติและวยัหนุ่มสาวเลือกเรียน ซึ่งการที่เยาวชนขา้ม
ชาตเิรียน กศน.และท างานไปดว้ยนบัเป็นเรื่องที่เห็นไดท้ั่วไป เด็กขา้มชาติจ านวนมากเรียนที่ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบั
เด็กขา้มชาติ แต่ก็ลงเรียนที่ศูนย ์กศน.ดว้ยเพื่อเก็บหน่วยกิต เด็กขา้มชาติบางคนลงทะเบียนกับศูนยก์ศน.ของ
เมียนมารเ์นื่องจากวางแผนจะกลับบ้านและเรียนต่อที่ เมียนมาร ์นอกจากหลักสูตรของกศน.จะเทียบเท่ากับ
การศกึษาพืน้ฐาน  กศน. ยงัเปิดสอนหลกัสตูรฝึกอาชีพระยะสัน้หลายหลกัสตูร 
 
ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 
ผลการวิจยัทีส่  าคญั : ศูนย์การเรียนรูส้ าหรบัเด็กขา้มชาติมีหลายรูปแบบซึ่งมีหลกัสูตรหรือรายวิชาแตกต่างกนัไป 
ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ เหล่านีย้งัคงประสบกบัความทา้ทายเรือ่งสถานะทางกฎหมายและการรบัรอง 
 
นอกจากการศึกษาในระบบ แรงงานขา้มชาติยงัไดร้บัการศึกษาจาก 1) ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติซึ่งให้
การศึกษาแก่เด็กขา้มชาติโดยใชห้ลกัสตูรของตนเองในการสอนเป็นภาษาเมียนมารแ์ละภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ ศนูย์
การเรียนรูฯ้ ที่อ  าเภอแม่สอด จังหวัดสมุทรสาครและระนอง 2) ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ที่เอาหลกัสูตรของทัง้เมียนมาร์
และไทยมาปรบัใช ้ไดแ้ก่ศนูยท์ี่สมุทรสาคร อ.เม่สอดและระนอง 3) ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ที่เตรียมความพรอ้มให้เด็ก
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ขา้มชาติเพื่อสมคัรเรียนในระบบการศึกษาไทย ไดแ้ก่ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ในกรุงเทพมหานครและระยอง 4) ศนูยก์าร
เรียนรูท้ี่สอนเพียงวิชาเดียวและฝึกทกัษะ ไดแ้ก่ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ ในจงัหวดัสมทุรสาครและกรุงเทพมหานคร ศนูย์
การเรียนรูฯ้ ส่วนใหญ่ทั้งที่ใช้หลักสูตรของไทยและเมียนมารส์อนภาษาภาษาไทย ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่ง
ลงทะเบียนกับส านักงานกศน.เพื่อใชเ้ป็นหอ้งเรียนกศน.ของไทย ศูนยก์ารเรียนรูฯ้ บางแห่งลงทะเบียนกับโครง
การกศน.ของเมียนมาร ์เด็กขา้มชาติที่ลงทะเบียนเรียนกบักศน.สามารถเก็บหน่วยกิตและไดร้บัประกาศนียบตัรจา
กกศน.ของไทยหรือของเมียนมารแ์บบใดแบบหนึ่ง 
 

อปุสงค ์
ผลกำรวิจัยทีส่ ำคัญ : ผู้ตอบคิดว่ำกำรศึกษำเป็นสิง่จ ำเป็นส ำหรับพัฒนำกำรของลูก ๆ (ร้อยละ 52) เพือ่
กำรมีงำนท ำในอนำคต (ร้อยละ 39) และเพือ่กำรเรียนภำษำไทย (ร้อยละ 38) 
 
เมื่อกลา่วถึงความตอ้งการการศกึษาของแรงงานขา้มชาติ รอ้ยละ 85 ของพวกเขาไม่ไดส้ง่ใหเ้ด็กในครอบครวัเรียน
หนังสือในประเทศไทยเพราะ “ไม่มีค่าใชจ้่าย” แต่พวกเขา (รอ้ยละ 52) เห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับ
พฒันาการของเด็ก โดยหากจ าแนกตามจงัหวดั ผูต้อบสดัส่วนสงูที่สดุซึ่งคิดเช่นนัน้อยู่ในจงัหวดัสมทุรสาคร (รอ้ย
ละ 79) ระยอง (รอ้ยละ 70) หนองคาย (รอ้ยละ 66) ตาก (รอ้ยละ 62) และกรุงเทพมหานคร (รอ้ยละ 59) ส่วน
ผู้ตอบที่ระบุว่าใหเ้ด็กเรียนหนังสือเพราะช่วยให้พวกเขาหางานท าได้ในอนาคต (รอ้ยละ 39) และเพื่อเรียน
ภาษาไทย (รอ้ยละ 38) ซึ่งเป็นตวัชีว้ดัที่บอกไดว้่าหากเรียนหนงัสือพวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของสงัคมไทยไดดี้กว่า 
มีความปรารถนาที่จะอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวและน าเป็นการเพิ่มโอกาสในการท างาน 
 
ผลกำรวิจัยทีส่ ำคัญ : เห็นว่ำประโยชน์ของกำรศึกษำแตกต่ำงกันไปตำมรูปแบบกำรศึกษำในประเทศ
ไทย 
 
เด็กขา้มชาติและผูป้กครองระบุว่าประโยชนห์ลกั ๆ ของการเรียนในโรงเรียนไทยคือการไดร้บัการศึกษาที่ไดร้บัการ
รบัรอง ไดเ้รียนภาษาไทยซึ่งมีประโยชนท์ัง้แก่ตัวเด็กขา้มชาติเองและผูป้กครองเพราะสามารถสื่อสารกับคนใน
พืน้ที่ได ้ และขยายโอกาสในการท างานในอนาคตของเด็ก ๆ โรงเรียนไทยยงัสอนวิชาคอมพิวเตอร ์ภาษาองักฤษ
และสอนทกัษะอาชีพดว้ย 

 
ผูต้อบที่เห็นว่าการเรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ ช่วยใหเ้ด็กขา้มชาติเรียนและสืบทอดภาษาแม่และ
สามารถเป็นส่วนหนึ่งกบัผูค้นในประเทศตอนทางไดห้ากตอ้งกลบัไป นอกจากนัน้ ศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้ม
ชาติยงัเสียค่าใชจ้่ายนอ้ย (บางแห่งใหก้ารศึกษาและมีอาหารใหฟ้รี) ไม่ตอ้งใชเ้อกสารมากในการลงทะเบียนและ
กฎระเบียบในการรับเด็กอายุเกินเกณฑ์น้อยกว่า บางแห่งในจังหวัดระนองและอ าเภอแม่สอด ยังสอนวิชาที่
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เชื่อมต่อกับหลกัสูตรและการเรียนต่อที่ประเทศตน้ทางของแรงงานขา้มชาติ (โดยเฉพาะประเทศเมียนมาร)์ และ
ประเทศอื่น ๆ (เช่น การทดสอบพฒันาการทางการศกึษาทั่วไป หรือ General Educational Development test)  
 
เช่นเดียวกบัศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ ศนูย ์กศน. มีกฏระเบียบที่ยืดหยุ่นเมื่อเปรียบเทียบกบัโรงเรียนรฐั
ของไทยที่เคร่งครดักว่า เด็กนกัเรียนตอ้งเขา้เรียนอย่างสม ่าเสมอและเวลาเรียนที่ผ่านมาอาจไม่สามารถโอนถ่าย
เพื่อเขา้รบัการศึกษารูปแบบอ่ืน ๆ เด็กที่เรียนในศูนยก์ารเรียนรูฯ้ บางคนลงทะเบียนเรียนในศูนย์ กศน.ในเวลา
เดียวกัน เด็กขา้มชาติที่อายุมากและไม่ตอ้งการเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา แรงงานขา้มชาติที่ท างานแลว้และ
ต้องการเรียนหลักสูตรสั้น ๆ ที่ยืดหยุ่น และแรงงานข้ามชาติที่ต้องการได้ทักษะอาชีพเพื่อใช้ในการเข้าสู่
ตลาดแรงงานหรือเพื่อเพิ่มทกัษะใหต้นเอง  ลว้นเห็นว่าหลกัสูตรและโปรแกรมต่าง ๆ ของศูนย ์กศน.มีประโยชน ์
(เช่น หลกัสตูรท าขนมอบ การก่อสรา้ง การท าผม)  
 
ผลกำรวิจัยทีส่ ำคัญ : เด็กทีอ่อกจำกโรงเรียนมีปัญหำทำงกำรเงิน ไม่ได้รับข้อมูล ปัญหำกำรเดินทำง 
ผู้ปกครองต้องกำรให้เด็กท ำงำน มีปัญหำทีโ่รงเรียน  ไม่มีแรงจูงใจและครอบครัวย้ำยทีอ่ยู่บ่อย 
 
งานวิจยัฉบบันีพ้บว่าเด็กขา้มชาติในการส ารวจรอ้ยละ 14 ออกจากโรงเรียนแลว้ เด็กกลุม่นีป้ระกอบดว้ยผูท้ี่ไม่เคย
ไดร้บัการศึกษาเลยและผูท้ี่เคยเรียนหนงัสือแต่ออกจากโรงเรียนแลว้ สาเหตหุลกั ๆ ที่เด็กไม่เคยเรียนหนงัสือที่พบ
ในจงัหวดัสว่นใหญ่คือปัญหาทางการเงิน แรงงานขา้มชาติในจงัหวดัเชียงใหม่ หนองคาย ระยองและตากซึ่งไม่เคย
ส่งลกูเรียนหนงัสือระบุว่าพวกเขาไม่มีขอ้มลู ส่วนการเดินทางคืออปุสรรคส าหรบัแรงงานขา้มชาติในจงัหวัดชลบุรี 
ระยอง ตาก ระนองและหนองคาย มีความเป็นไปไดอ้ย่างมากที่เด็ก ๆ ซึ่งผูป้กครองระบุว่าไม่มีขอ้มลู มีปัญหาทาง
การเงินและการเดินทางจะไม่มีเอกสารประจ าตัว ถึงแมน้โยบายการศึกษาเพื่อปวงชนโดยหลกัการแลว้ การเขา้
เรียนไม่จ าเป็นตอ้งพิสูจนต์ัวตน แต่ในทางปฎิบตั ิโรงเรียนรฐับางแห่งยงัตอ้งการเอกสารที่พิสจูนแ์ละแสดงตัวตน
หรือตอ้งเขา้ใจภาษาไทยในระดบัพืน้ฐานดว้ย (ด ูTuangratananon et al. 2019) ซึ่งเป็นอปุสรรคขดัขวางเด็กขา้ม
ชาติในการสมัครเข้าเรียนในโรงเรียน เพราะกลัวว่าจะถูกส่งตัวกลับหรือถูกทางการไทยจับตัว  การย้ายที่อยู่
บ่อยครัง้ซึ่งเก่ียวเนื่องกับการเปลี่ยนสถานที่ท างาน ปัญหาเรื่องภาษาและการท างานตั้งแต่อายุยังน้อยยังเป็น
สาเหตทุี่ท  าใหเ้ด็กไม่เคยไดร้บัการศึกษาอีกดว้ย 
 
เด็กขา้มชาตจิ านวนมากที่เคยเรียนหนงัสือแต่ตอ้งลาออกพบในจงัหวดัชลบรุี หนองคาย และระยอง โดยไม่มีความ
แตกต่างเรื่องเพศสภาพในกลุ่มเด็กขา้มชาติในการส ารวจ (รอ้ยละ 10.4 เป็นผูห้ญิงและรอ้ยละ 10.6 เป็นผูช้าย) 
สาเหตทุี่พบไดบ้่อยที่สุดคือเด็กตอ้งลาออกเพราะครอบครวัตอ้งยา้ยที่อยู่ และเป็นสาเหตุของแรงงานขา้มชาติใน
จงัหวดัเชียงใหม่และหนองคาย การออกจากโรงเรียนเพราะผูป้กครองตอ้งการใหเ้ด็กท างานคือสาเหตลุ  าดบัที่สอง
และเป็นรายงานมากที่สดุในจงัหวดัระนอง เด็กที่ตอ้งลาออกเป็นเด็กผูช้าย ผลการส ารวจขอ้นีอ้าจไดร้บัอิทธิพลมา
จากผลกระทบของโควิด-19ที่ยงัคงสง่ผลกบัความเป็นอยู่ของแรงงานขา้มชาติ ปัญหาที่โรงเรียนและที่บา้น รวมถึง
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การขาดแรงจูงใจในการเรียน (จากผูป้กครองที่สนับสนุนเด็กเรื่องการศึกษา รอ้ยละ 39 ระบุว่าพวกเขาตอ้งการ
สนบัสนนุใหบุ้ตรหลานเรียนถึงระดบัอดุมศึกษา) ยงัเป็นอีกสาเหตทุี่ท าใหเ้ด็กตอ้งหยุดเรียน ปัจจยัขา้งตน้อาจคาบ
เก่ียวและท าใหน้กัเรียนตอ้งแต่งงานก่อนวยัและ/หรือเขา้สู่ตลาดแรงงานก่อนวยั 
 

สภาพแวดลอ้มที่เอือ้ต่อการเรียน 
 
การศกึษาเพื่อปวงชน การด าเนินนโยบายและกฎหมาย 
 
ผลกำรวิจัยทีส่ ำคัญ : นโยบำยกำรศึกษำเพือ่ปวงชนเป็นทีรู้่จักของเจ้ำหน้ำทีใ่นวงกำรกำรศึกษำแต่มีกำร
ปฏิบัติแตกต่ำงกันไป ระเบียบกำรจดทะเบียนเป็นสถำบันกำรศึกษำคือควำมท้ำทำยอันใหญ่หลวงของ
ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติ  ซึง่ท ำให้ศูนยก์ำรเรียนรู้ฯ หลำยแห่งไม่มีสถำนะทำงกฎหมำยและ
ไม่ได้รับกำรรับรอง 
 
งานวิจยัฉบบันีพ้บว่าครูผูส้อนและผูอ้  านวยการโรงเรียนไทยในพืน้ที่ตวัอย่างรบัทราบเรื่องนโยบายการศึกษาเพื่อ
ปวงชน ตามนโยบายและกฎระเบียบแลว้โรงเรียนตอ้งรบัเด็กเขา้เรียนไม่ว่าเด็กจะมีสญัชาติใด แต่โรงเรียนทุกแห่ง
ไม่ไดเ้ต็มใจที่จะรบัเด็กขา้มชาติ เนื่องจากเพราะมีที่นั่งจ ากดัและมีการแข่งขนัสงู โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่
และมีชื่อเสียง 

 
ผูต้อบส่วนใหญ่ทราบขอ้มลูเรื่องการเขา้ถึงการศึกษาของเด็กที่ไม่ใช่คนไทยจากแหล่งต่าง ๆ ไดแ้ก่ องคก์รพฒันา
เอกชน นายจา้ง เพื่อน และผูน้  าชมุชน ผูต้อบรอ้ยละ 4 ไม่ทราบเรื่องนีแ้ละรอ้ยละ 12 ไม่แน่ใจ 
 
ในขณะที่ศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติท าหน้าที่ใหก้ารศึกษาแก่เด็กขา้มชาติ มีเพียงไม่ก่ีแห่งที่ไดร้บัการ
ยอมรบัทางกฎหมาย เด็กที่เรียนจบจากศูนยก์ารเรียนรูฯ้ ไม่ไดร้บัการรบัรองหากไม่สมัครและผ่านการทดสอบ
ระดบันานาชาติของศนูย ์กศน.ของไทยหรือของเมียนมาร ์ซึ่งเป็นความทา้ทายอนัใหญ่หลวงส าหรบันักเรียนของ
ศนูยก์ารเรียนรูฯ้ หากตอ้งการเรียนต่อในประเทศไทยหรือในประเทศตน้ทาง 
 
โรงเรียนและสภาพแวดลอ้มในการเรียน 
 
ผลกำรวิจัยทีส่ ำคัญ : เด็กข้ำมชำติส่วนใหญ่เห็นว่ำโรงเรียนและสภำพแวดล้อมในกำรเรียนเป็นไปใน
ทำงบวก แต่มีบำงคนที่มีควำมท้ำทำยจำกกำรใช้เวลำนำนในกำรปรับตัวเข้ำกับสภำพแวดล้อมของ
โรงเรียน อุปสรรคด้ำนภำษำและกำรเลือกปฏิบัติจำกเพือ่นร่วมชัน้และครู 
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เด็กขา้มชาติจ านวนมากทัง้ในโรงเรียนรฐัและเอกชนของไทยเขา้กับเพื่อนร่วมชัน้ไดดี้ และมีแสดงออกในแง่บวก
เก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางการศึกษาของพวกเขา แต่ยงัคงมีความทา้ทายกล่าวคือเด็กขา้มชาติใชเ้วลานานกว่า
จะเขา้กบัเพื่อนในชัน้ได ้มีความยากล าบากในการตามบทเรียนเพราะมีอปุสรรคดา้นภาษา การถกูเลือกปฏิบติัและ
การถูกกลั่นแกลง้ ความทา้ทายเหล่านีค้ลา้ยคลึงกับสิ่งที่งานวิจัยในประเทศไทยฉบบัก่อน ๆ ไดร้ะบุเอาไว ้(เช่น 
Niyomsilpa and Sunpuwan 2014; Arphattananon 2012) เด็กขา้มชาติรอ้ยละ 15 จากกมัพชูา รอ้ยละ 10 จาก
ส.ป.ก.ลาวและรอ้ยละ 6 จากเมียนมารเ์ผชิญกบัปัญหาการเลือกปฏิบติัจากครู เยาวชนขา้มชาติในจงัหวดัระนอง
และหนองคายระบวุ่าเคยถกูเพื่อนรวมชัน้ลอ้เลียนทางวาจาที่โรงเรียน และการลอ้เลียนน าไปสูก่ารทะเลาะกนั 
 
ผลกระทบของทางเลือกทางการศกึษาที่แตกต่างกนัของเด็กขา้มชาติ 
 
ผลกำรวิจัยทีส่ ำคัญ : กำรศึกษำส่งผลกระทบโดยตรงกับเด็กข้ำมชำติในรูปแบบต่ำง ๆ ซึง่มีประโยชนก์ับ
พวกเขำในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันและมีประโยชน์กับชุมชน เด็กข้ำมชำติได้รับทัศนคติทำงบวกจำก
ชุมชนเพรำะพวกเขำรู้ภำษำไทยและเรียนหนังสือในโรงเรียนไทย 
 
ผูต้อบส่วนใหญ่มีความเห็นในทางบวกต่อการศึกษาในประเทศไทยของเด็กขา้มชาติ พวกเขาเชื่อว่าการศึกษาจะ
ใหโ้อกาสเด็กๆไดง้านดี ๆ ท าในประเทศไทยหรือในประเทศตน้ทาง หรือท าใหพ้วกเขาเรียนต่อในระดับสูงขึน้ได้ 
ผูต้อบส่วนใหญ่ที่ส่งเด็กเรียนโรงเรียนไทย (รอ้ยละ 87) ศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ (รอ้ยละ 93) และ
ศนูยก์ศน. (รอ้ยละ 80) เชื่อว่าการศึกษาจะท าใหเ้ด็ก ๆ หางานที่ดีกว่างานซึ่งใชท้กัษะต ่าได ้ หรือมีโอกาสไดง้านที่
จ่ายค่าจา้งสงูกว่า ส าหรบัประโยชนท์างการศึกษาโดยตรงที่เด็กขา้มชาติจะไดร้บันัน้ ผูต้อบรอ้ยละ 35 ระบุว่าเด็ก 
ๆ มีความมั่นใจมากขึน้ รอ้ยละ 20 ระบุว่าเด็กๆ สามารถอธิบายขอ้มลูที่จ  าเป็นใหพ้วกได้ รอ้ยละ 18 ระบุว่าเด็ก ๆ 
ประพฤติดีขึน้ รอ้ยละ 15 ระบุว่าเด็กๆ มีระเบียบขึน้  และรอ้ยละ 12 คิดว่าไดร้บัประโยชนด์า้นอ่ืน ๆ ผูต้อบนอ้ย
กว่ารอ้ยละ 1 ไม่เห็นผลทางบวก และระบวุ่าการลงทุนเรื่องการศึกษาของเด็ก ๆ มีผลพลอยไดคื้อการพฒันาทกัษะ
ชีวิตและการเพิ่มโอกาสการท างานในอนาคต 
 
ชุมชนชาวไทยมีทัศนคติต่อเด็กขา้มชาติที่ผสมกัน บางส่วนยอมรบัใหพ้วกเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนไทย  แต่
บางส่วนกลัวว่าพวกเขาจะมาแข่งกับเด็กไทยในพืน้ที่ โดยรวมแลว้ เด็กขา้มชาติไดร้บัการยอมรบัเพราะเขา้ใจ
ภาษาไทยและเรียนหนงัสือในระบบการศกึษาของไทย 
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ผลกระทบจากโควิด-19 
 
ผลกำรวิจัยทีส่ ำคัญ : ผลกระทบทำงลบของกำรศึกษำต่อเด็กข้ำมชำตเิกิดจำกกำรขำดอุปกรณก์ำรเรียน 
กำรเข้ำถึงบทเรียนออนไลนห์รือตำมบทเรียนออนไลนไ์ม่ทัน 
 
เมื่อโควิด-19ยงัคงระบาด ระยะเวลาการปิดโรงเรียนที่ขยายออกไปท าใหก้ารศึกษาของทัง้นกัเรียนไทยและเด็กขา้ม
ชาติหยุดชะงัก จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด พบว่ารอ้ยละ 70 ของครวัเรือนแรงงานขา้มชาติระบุว่าเด็ก ๆ ไดร้ับ
ผลกระทบทางการศึกษาในทางลบ ไดแ้ก่ เด็ก ๆ ไม่ไดเ้รียนหนงัสือที่บา้น ไม่มีอปุกรณก์ารเรียนหรือเขา้สู่บทเรียน
ออนไลนไ์ม่ได ้เด็กตอ้งถูกซ า้เติมต่อไปจากผลกระทบทางลบเหล่านีเ้พราะสถานะทางการงานและการเงินของ
ผูป้กครอง มาตรการณค์วบคุมการระบาดของเชือ้ไวรสัและการกักบริเวณท าใหแ้รงงานขา้มชาติตอ้งถูดลดเวลา
การท างานและถกูเลิกจา้งอย่างชั่วคราวและถาวร สง่ผลใหส้ญูเสียรายได ้
 
ครอบครวัแรงงานขา้มชาติมีแนวโนม้ว่ามีโทรศัพทเ์คลื่อนที่มากกว่าคอมพิวเตอรห์รือแท็บเล็ต  ซึ่งไม่เหมาะสม
ส าหรบัใชเ้ป็นอปุกรณก์ารเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสมาชิกครอบครวัตอ้งแบ่งกนัใช ้ และท าใหเ้กิดความอ่อนลา้
จากการจอ้งมองจอเล็กๆเป็นเวลานาน ค่าอินเตอรเ์น็ตความเร็วสงูยงัเป็นค่าใชจ้่ายเพิ่มเติมในการเรียนออนไลนท์ี่
บา้นดว้ย การเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตที่ชา้ไม่เสถียรท าใหเ้ด็กไม่มีสมาธิ และสูญเสียก าลังใจในการเรียนออนไลน์ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กที่เรียนในชัน้มธัยมศึกษา มีรายงานว่าผูป้กครองของเด็กขา้มชาติซึ่งตอ้งท างานไม่สามารถ
ช่วยเด็กๆ เรื่องการเรียน  จากความสามารถทางภาษาที่จ  ากดัและพืน้ฐานการศึกษาของผูป้กครอง พวกเขาจึงไม่
สามารถช่วยบตุรหลานเรื่องการเรียนได ้
 
เพื่อสนับสนุนการเรียนที่บา้น ครูทัง้ในโรงเรียนไทยและศูนยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติในอ าเภอแม่สอดและ
จงัหวดัระนองไดไ้ปเยี่ยมนกัเรียนที่บา้นเพื่อใหค้ าปรกึษาเนือ้หาการสอนที่แคบลง  และตัง้กลุม่ติวหนงัสือขนาดเล็ก
หรือตัง้หอ้งเรียนในชมุชน  
 
 ผลกำรวิจัยที่ส ำคัญ : ครอบครัวแรงงำนข้ำมชำติมั่นใจว่ำลูก ๆ สำมำรถก้ำวผ่ำนกำรหยุดชะงักของ
กำรศึกษำได้หลังวิกฤตกำรณโ์รคระบำด แต่มีเด็กส่วนน้อยทีอ่อกจำกโรงเรียน เริม่ท ำงำน หรืออำจถูก
ส่งตัวกลับประเทศต้นทำง 
 
สองในสามส่วนของครวัเรือนแรงงานขา้มชาติในกลุ่มส ารวจมั่นใจว่าเด็กในครอบครวัจะสามารถเรียนต่อไดห้ลงั
วิกฤตการณโ์รคระบาด ผูต้อบหนึ่งในหา้คนมั่นใจนอ้ยกว่าว่าเด็กจะสามารถตามบทเรียนไดท้นัหลงัจากโรงเรียน
ขยายเวลาปิด ผูต้อบที่เหลือระบุว่าบุตรหลานออกจากโรงเรียนแลว้เนื่องจากมีปัญหาทางการเงิน เริ่มท างานหรือ
สง่กลบัประเทศตน้ทางไปแลว้ เมื่อถามแรงงานขา้มชาติว่าระบบการศกึษาจะสามารถเพิ่มการเตรียมพรอ้มแก่พวก
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เขาไดใ้นสถานการณ์ที่คลา้ยคลึงกันในอนาคตหรือไม่ ผูต้อบหนึ่งในสามคนคิดว่าควรมีการเรียนเพิ่ม บางคน
แนะน าใหม้ีการเรียนออนไลนต์่อไป   สนบัสนนุทนุการศกึษาและการสนบัสนนุอ่ืนๆเพิ่มเติม 
 

ขอ้เสนอแนะ 

ระดบันโยบาย/กระทรวงศกึษาธิการและหน่วยงานระดบัชาติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
รับรองการมีแนวร่วมเรื่องนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนเกี่ยวกับการตระหนักรู้ การน าไปใชแ้ละการจัดสรร
งบประมาณ 

• ผูอ้อกนโยบายควรใหก้ารรบัรองว่าหลกัการการศึกษาเพื่อปวงชนจะมีการประชาสมัพนัธ ์การรณรงคใ์หม้ีการ
ตระหนักรู ้(ท าในภาษาของแรงงานข้ามชาติด้วย) เพื่อท าความเข้าใจในข้อมูลล่าสุด โดยให้เรื่องนี ้เป็น
เปา้หมายระดบัชาติ 

• ผูอ้อกนโยบายควรเชื่อมช่องว่างระหว่างนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนและการปฏิบัติ  โดยพัฒนาแนวทาง
ปฏิบติัที่ไดม้าตรฐานและสนบัสนนุใหม้ีการด าเนินงานตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ 

• ในส่วนของการกระจายงบประมาณ ผูก้  าหนดนโยบายควรใหก้ารรบัรองว่างบประมาณการศึกษาของชาติจะ
ไดร้บัการจดัสรรบนพืน้ฐานของความเท่าเทียมและครอบคลมุเด็กทกุคน ไม่ว่าจะมีสญัชาติและสถานะใด 

 
พฒันายทุธวธิีทีย่ดืหยุ่นกว่าเดมิในการใหก้ารศกึษาและโอกาสในตลาดแรงงานแกแ่รงงานขา้มชาติ 

• กระทรวงการศึกษาควรพิจารณาใหเ้กณฑก์ารลงทะเบียนเรียนมีความยืดหยุ่นมากกว่าเดิมในการก ากบัดแูล
ศูนย์การเรียนรู้ส  าหรับเด็กข้ามชาติ และขยายความร่วมมือและเพิ่มสถาบันการศึกษาให้มีมากกว่า
สถานศกึษาของรฐับาลและของภาคเอกชน 

• รฐับาลไทยควรสานต่อความร่วมมือกับกระทรวงการศึกษาของประเทศเมียนมารเ์รื่องการโอนหน่วยกิตของ
เด็กขา้มชาตทิี่เรียนในประเทศไทยและเริ่มความร่วมมือกบัประเทศตน้ทางประเทศอ่ืน ๆ  

 
ปรบัปรุงการใชฐ้านขอ้มูลในการวางแผนการศกึษาของแรงงานขา้มชาตใินระดบัชาตแิละในระดบัองคก์รทอ้งถิ่น 

• ควรมีการเก็บและใชข้อ้มูลเก่ียวกับเด็กขา้มชาติในประเทศไทยที่ถูกตอ้งและเป็นจริงในการแจง้ปัญหาและ
ความตอ้งการศกึษาของเด็กขา้มชาติเพื่อการปฏิรูปนโยบายการศึกษาที่ดีกว่าเดิม 

• สง่เสรมิใหเ้ด็กขา้มชาติที่ยา้ยท่ีอยู่บ่อย ๆ อยู่ในระบบการศึกษาต่อไป และลดการลาออกจากโรงเรียน โดยควร
มีการโอนหน่วยกิตข้ามการศึกษารูปแบบต่าง ๆ และควรโอนข้ามจังหวัดได ้  ควรมีการให้ค าปรึกษาและ
ค าแนะน าแก่เด็กขา้มชาติที่ยา้ยที่พักบ่อย ๆ (กรุณาดูตัวอย่างจากโครงการการศึกษาแรงงานขา้มชาติของ
ประเทศสหรฐัอเมรกิาในบทที่ 1) 

• วางแผนการจดัการเรื่องเด็กที่ออกจากโรงเรียนตามแบบอย่างที่ดีของประเทศในสหภาพยโุรปใน (กรุณาดบูทที่ 
1) โดยประเทศไทยสามารถน ามาตรการสามกลยุทธ์หลักมาใชก้ล่าวคือการป้องกัน (เช่นปูทางไปสู่การให้
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การศกึษาที่ยืดหยุ่น) การแทรกแซง (เช่นการชีต้วัเด็กที่มีความเสี่ยงและใหค้วามช่วยเหลือเป็นรายบุคคล) การ
เยียวยา (เช่นการใหโ้อกาสเขา้ถึงการศึกษาทางเลือกและการฝึกอาชีพ)  ซึ่งเป็นมาตรการลดจ านวนผูท้ี่ออก
จากโรงเรียนก่อนเวลาและเด็กและเยาวชนขา้มชาติที่ลาออกจากการเรียน 

• สรา้งกลยุทธ์ระยะยาวโดยเล็งเห็นว่าเด็กข้ามชาติคือทรัพยากรทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่สามารถ
บรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานระดบัชาติได ้ไม่ว่าเด็กเหล่านัน้จะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร และกล
ยทุธท์ี่เชื่อมเยาวชนขา้มชาตกิบัทนุการศึกษาในระดบัอดุมศึกษา การฝึกงานและการฝึกอบรมต่าง ๆ เพื่อสง่ให้
พวกเขาเขา้สู่ตลาดแรงงานของประเทศไทยไดอ้ย่างไม่มีปัญหา (กรุณาดูโมเดล 3 Plus 2 Regulation ของ
ประเทศเยอรมนีในบทที่ 1) 

 
สรา้งการเชือ่มโยงทีแ่ข็งแกร่งระหว่างองค์กรส่วนทอ้งถิ่น นายจา้ง องค์กรพฒันาเอกชน องค์กรภาคประชาสงัคม
และชมุชนแรงงานขา้มชาต ิ

• ดึงดูดแรงงานขา้มชาติผ่านช่องทางที่ค  านึงถึงภาษาและวัฒนธรรม และกระจายขอ้มูลเก่ียวกับการศึกษา
ส าหรบัเด็กขา้มชาตดิว้ยรูปแบบ/ภาษาที่ชมุชนแรงงานขา้มชาติเขา้ถึงได ้ 

• กระชบัความร่วมมือระหว่างองคก์รส่วนทอ้งถิ่น นายจา้ง องคก์รภาคประชาสงัคมและชุมชนแรงงานขา้มชาติ
เพื่อปรบัปรุงการเขา้ถึงขอ้มลูเรื่องรูปแบบการศึกษาและโอกาสเขา้รบัการฝึกอบรมต่าง ๆ แก่ครอบครวัแรงงาน
ขา้มชาติที่เพิ่งเขา้มาอยู่ในชุมชน โดยใหข้อ้มูลเป็นภาษาของแรงงานขา้มชาติและใหข้อ้มูลในพืน้ที่โดยรอบ
ผ่านการจัดประชุมการกระจายขอ้มลูอย่างสม ่าเสมอ การใหค้ าปรกึษาหรือค าแนะน าในส านกังานการศึกษา
ของจงัหวดั ที่ท างานของแรงงานขา้มชาติหรือมในที่พกั 

• น า “บุคคลตัวอย่าง” ที่เป็นเยาวชนข้ามชาติที่ประสบความส าเร็จในการเรียนหรือการท างานและเต็มใจ
แบ่งปันประสบการณก์บัคนในชมุชน 

• การแทรกแซงก่อนเกิดปัญหาโดยเรียนรูจ้ากเด็กนักเรียนขา้มชาติซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงว่าพวกเขาพบเจอปัญหา
อะไร (ปัญหาสว่นตวั ครอบครวั หรือเก่ียวกบัหลกัสตูร) 

• ด าเนินการตรวจสอบเพื่อใหร้บัรองได้ว่าทรพัยากรที่จดัสรรใหเ้ด็กขา้มชาติอยู่บนพืน้ฐานของความเท่าเทียม
และตรงเกณฑข์องกองทนุเพื่อความเสมอภาคทางการศกึษา (กสศใ) หรือกองทนุที่เทียบเท่าอื่น ๆ  

 
ครูและบคุลากรทางการศกึษาในโรงเรียนและศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 
 
การป้องกนัการเลอืกปฏิบตัแิละสง่เสริมการเรียนการสอนทีค่รอบคลมุ 

• เพิ่มความตระหนกัรูเ้ก่ียวกบัการเลือกปฎิบติัหลายรูแปบบิและหามาตรการป้องกนัเพื่อปกป้องเด็กในโรงเรียน
ทกุคน 

• ตัง้ระบบใหค้วามช่วยเหลือเด็กขา้มชาติที่ตอ้งการอปุกรณแ์ละเครื่องมือการเรียน 
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• ตัง้ระบบเพื่อนช่วยเพื่อน (Buddy) ใหเ้ด็กขา้มชาติจบัคู่กบัเด็กในพืน้ที่เพื่อช่วยเหลือใหต้ามบทเรียนในหอ้งได้
ทนั 

• ใหบ้ทเรียนเสรมิเพื่อช่วยเด็กที่เรียนชา้และติวภาษาใหเ้ด็กขา้มชาติที่มีความสามารถทางภาษาไม่เพียงพอ 
 
การจดัการปัญหาการเรียนหยดุชะงกัเพราะการระบาดของโควิด-19 
ระดบันโยบาย 
ขยายการเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ต 

• ทรพัยากรการศึกษา/ทรพัยากรดิจิตัลไดร้บัการจัดสรรบนพืน้ฐานของความเท่าเทียมโดยไม่ค านึงว่าผูร้บัมี
เอกสารแสดงตนหรือไม่  มอบอปุกรณก์ารเรียนและแผนการรบัรองส าหรบัองคก์รส่วนทอ้งถิ่นหรือโรงเรียนที่
จ าเป็นตอ้งจดัสรรใหเ้ด็กขา้มชาติ 

• รฐับาลไทยควรน ากรอบปฏิบัติการความเสมอภาคทางดิจิตัล (Digital Equity Framework) มาปรบัใชเ้พื่อ
หาทางสนบัสนุนใหทุ้กคนเขา้ถึงอินเตอรเ์น็ต ผ่านการรบัรองว่านกัเรียนดอ้ยโอกาสรวมทัง้เด็กขา้มชาติ (ไม่ว่า
จะมีเอกสารแสดงตนหรือไม่ก็ตาม) จะสามารถเขา้ถึงอปุกรณ์ สญัญาณอินเตอรเ์น็ตที่เร็ว  มีความเสถียร ใน
ราคาที่จ่ายได ้รวมทัง้การฝึกอบรมเรื่องการใชอิ้นเตอรเ์น็ตอย่างเท่าเทียมกนั (Workie et al., 2022) 

• จากตวัอย่างการปฏิบติัที่ดีของประเทศเกาหลีใต ้รฐับาลไทยควรร่วมมือกบัภาคเอกชนในการใหบ้ริการใหย้ืม
อปุกรณก์ารใชอิ้นเตอรเ์น็ตที่ไม่จ ากดัขนาดขอ้มลูโดยไม่เสียค่าใชจ้่ายผ่านทางโรงเรียนแก่นกัเรียนที่มีรายไดต้ ่า 
นกัเรียนดอ้ยโอกาสที่ไม่มีอปุกรณด์งักลา่วใช ้รวมทัง้เด็กขา้มชาติดว้ย (กรุณาด ูCho and Riley 2020) 

• ร่วมมือกับบริษัทที่ท างานดา้นการสื่อสารเพื่อติดเซิรฟ์เวอรเ์พิ่มเติม เพื่อสนับสนุนใหผู้เ้รียนออนไลนจ์ านวน
มากไดใ้ชอิ้นเตอรเ์น็ตพรอ้มกัน ใหม้ีการเขา้ถึงขอ้มลูในแพลตฟอรม์การศึกษาและเว็ปไซตต่์าง ๆ ไดฟ้รี  และ
ใหง้บประมาณสนบัสนนุค่าอินเตอรเ์น็ต (Cho and Riley 2020) 

 
ผูใ้หก้ารศกึษา ครูและบคุลากรการศกึษาในโรงเรียนและศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 
เก็บและใชข้อ้มูลเพื่อปรับปรุงการตอบสนองของผูใ้หก้ารศึกษาต่อสถานการณ์ของเด็กขา้มชาติที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

• เก็บขอ้มูลเรื่องรูปแบบการศึกษาที่ประสบความส าเร็จ (เนือ้หาและอุปกรณก์ารเรียน) และขีดความสามารถ 
(ทกัษะที่เรียนผ่านการเรียนทางไกล) ที่เด็กขา้มชาตไิดจ้ากการเรียนและสรา้งรูปแบบการเรียนจากความส าเร็จ
นีเ้พื่อเตรียมความพรอ้มหากเกิดวิกฤติในอนาคต เช่น การที่ครูไปเยี่ยมบา้นนกัเรียนบ่อย ๆ อาจลดการสญูเสีย
ความรูเ้นื่องจากครูสามารถประเมินการเรียนของเด็กละคนคนได้ การเยี่ยมบา้นช่วยใหค้รูตอบสนองไดเ้ร็วขึน้
โดยการสอนเพิ่มเติมหรือมอบอปุกรณท์ี่ตรงความตอ้งการทางการเรียนของเด็ก ๆ  

• เพิ่มความสามารถของครูในการสอนทางไกลและสอนออนไลนท์ี่ตรงประเด็น ยืดหยุ่นและมีปฏิสมัพันธ์กับ
ผูเ้รียน นอกเหนือจากการใหค้วามช่วยเหลือดา้นภาวะจิตสงัคมและภาวะทางอารมณแ์ก่เด็กเพื่อไม่ใหพ้วกเขา
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หมดก าลงัใจ พิจารณาใหผู้ป้กครองมีบทบาทส าคญัในการสนบัสนนุการเรียนทางไกลที่บา้นของเด็ก ๆ ชุมชน
แรงงานขา้มชาติและองคก์รภาคประชาสงัคมสามารถเพิ่มศักยภาพใหผู้ป้กครองในการใหก้ารสนับสนุนเรื่อง
การเรียนที่บา้นและใหก้ าลังใจเด็กขา้มชาติในระหว่างที่เกิดวิกฤติได ้ตัวอย่างเช่น การแบ่งปันเรื่องการฝึก
ทักษะการใช้แพลตฟอรม์การเรียนออนไลน์และการสนับสนุนเรื่องภาวะจิตสังคมแก่เด็กผ่านทางสังคม
ออนไลน ์วิทย ุโทรทศันแ์ละสื่อสิ่งพิมพภ์าษาของแรงงานขา้มชาติ 

• ช่วยเหลือเด็กขา้มชาติที่เรียนชา้หรือผูท้ี่ไม่มีอปุกรณ ์โรงเรียนและศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติควรมีการ
จดัระบบเพื่อนช่วยเพื่อน โดยมีครอบครวัของแรงงานขา้มชาติและชุมชนช่วยใหเ้ด็กสามารถตามทันบทเรียน
และแบ่งอปุกรณก์นัใชไ้ด ้  เพื่อเพิ่มการใชอ้ปุกรณก์ารศึกษาใหไ้ดอ้ย่างเต็มที่และเพื่อลดจ านวนการขาดแคลน
เครื่องมือ ครอบครวัแรงงานขา้มชาติควรร่วมมือกับเพื่อนและชุมชนเพื่อรวบรวมทรพัยากรการศึกษาและ
แจกจ่ายใหค้รอบครวัแรงงานขา้มชาติกันเอง ครอบครวัแรงงานขา้มชาติควรสนับสนุนเด็ก ๆ ใหอ้ยู่ในระบบ
การศกึษาใหน้านที่สดุเท่าที่จะท าได ้ เพื่อปกปอ้งพวกเขาจากสถานการณท์ี่สุม่เสี่ยง 
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ภาคผนวก 1 
คณะวิจยั 

 
ดร. เปรมใจ วงัศิรไิพศาล  ศนูยว์ิจยัการยา้ยถิ่นแห่งเอเชีย 
     สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ดร. เพียว เมียะ ทู   ศนูยว์ิจยัการยา้ยถิ่นแห่งเอเชีย 
     สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
สมาน เหลา่ด ารงชยั  ศนูยว์ิจยัการยา้ยถิ่นแห่งเอเชีย 
     สถาบนัเอเชียศกึษา จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั 
ชายไทย รกัษาชาติ   มลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทย 
เนรมิต วิเชียรเครือ   มลูนิธิกลัยาณมิตรเพื่อพฒันาเด็กและเยาวชน 
 
ทีมนกัวิจยัไดร้บัการสนบัสนุนและความช่วยเหลือในการเก็บขอ้มลูภาคสนามและไดข้อ้มลูจากบุคคลและองคก์ร
ดงัต่อไปนี ้
 
เจา้หนา้ที่จากมลูนิธิศภุนิมิตแห่งประเทศไทยจงัหวดัเชียงใหม่ อ าเภอแม่สอดและจงัหวดัระนอง 
เจา้หนา้ที่และอาสาสมคัรจากศนูยเ์ครือข่ายปฐมภมูิ โรงพยาบาลสมทุรสาคร  
เจา้หนา้ที่และอาสาสมคัรจากมลูนิธิรกัษไ์ทย จงัหวดัระยอง ชลบรุี 
เจา้หนา้ที่และอาสาสมคัรจากมลูนิธิเยาวชนชนบท 
ส านกังานการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาเชียงใหม่ เขต 3 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาระนอง 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาตาก เขต 2 
ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาสมทุรสาคร 
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ภาคผนวก 2 
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ภาคผนวก 3 
 

Questionnaire 
 

Research on the Situation of Education of Migrant Children in Thailand 

Date: …... / ….… /………… Province: ……………………….                          

No………………….. 

Place of interview ....................................................... Interviewee 

working sector………………… 

Interviewer: ................................................................ Interpreter: 

................................................ 
 
1. Section 1: Personal Background of Migrant (Main Decision-Maker in Household) 
1.1. Gender  female  male 

1.2. Age  Under 18 years  18-20 years  21-25 years  26-30 years 

 31-35 years  36-40 years  41-45 years  over 45 years 

1.3. Original country  Myanmar  Laos People's Democratic Republic  Cambodia 

 Vietnam  Other 

1.4. Place of origin: 
1.4.1. Place name:__________ 

 Border town  Border rural area  Capital  Inner town  Inner rural area 

1.5 Religion and Beliefs 

 Buddhist  Christian  Islam  Hindu  Animist  Other 

1.6 What is the level of your education? 

 None 

 Elementary level (not complete) 
 Elementary level (completed) 
 Lower Secondary level (not complete) 
 Lower secondary level (completed) 
 Higher secondary level (not complete) 
 Higher secondary level (completed) 
 Vocational school (not completed) 
 Vocational school (completed) 
 University level (not completed) 
 University level (completed) 
 Informal education 1-3 years 

 Informal education 4-5 years 

 Informal education more than 5 years 

1.7 Marital status 

 Single  Married, live together in Thailand 

 Married, live separately in Thailand  Married, spouse lives in original country 

 Married, spouse lives in another country  Divorced or Separated  Widowed 
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1.8 Occupation in original country before migrating to Thailand 

 Farmer (Own Land)  Agricultural worker (Landless)  Construction 

 Fishery  Factory or food processing  Garment factories 

 Mining, Oil & Gas  Education  Social Worker 

 Food & Beverages Sales  Trade & Retails  Tourism & Hotel 

 Domestic Work  Other Services  Other labour work 

 Other Manufacturing  Unemployed 

1.9 What was your main reason for migrating to Thailand? (Please choose the most priority reason) 
 Lack of job at home  Looking for better income 

 Insecurity and unsafe situation at home  Want to join family 

 Want to have better living conditions  Want to gain better experience & knowledge 

 Access to education for children  Access to healthcare 

1.10 How long have you been living in Thailand? 

 Less than a year  1-2 year  3-4 years  5-6 years  7-8 years 

 9-10 years  Longer than 10 years 

1.11 Which documents do you possess now? 

 Passport and work permit  NV Passport and work permit 

 Passport and tourist visa  Passport 

 Tor ror 38/1 (pink card) and work permit  Tor ror 38/1 (pink card), no work permit 

 Border Pass and work permit  Border Pass  No document 

1.12 What is your current working sector? 

 Agriculture & Husbandry  Agriculture & Husbandry related  Fishery  Fishery Related 

 Construction  Domestic Work  Garment Production & Sales 

 Food & Beverages Sales  Industrial Production & Sales  Wholesale, retail trade & vendor 

 Other Labour work  Other Manufacturing  Other Services  Unemployed 

1.13 What is your spouse’s occupation? 

 Farmer (Own Land)  Agricultural worker (Landless)  Construction 

 Fishery  Factory or food processing  Garment factories 

 Mining, Oil & Gas  Education  Social Worker 

 Food & Beverages Sales  Trade & Retails  Tourism & Hotel 

 Domestic Work  Other Services  Other Labour work 

 Other Manufacturing  Unemployed 

1.14 What is the nationality of your spouse? 

 Burmese  Laos  Cambodian  Thai  Vietnam 

 Others 

1.13 What is his/her highest level of education? 

 None 

 Elementary level (not complete)  Elementary level (completed) 
 Lower Secondary level (not complete)  Lower secondary level (completed) 
 Higher secondary level (not complete)  Higher secondary level (completed) 
 Vocational school (not completed)  Vocational school (completed) 
 University level (not completed)  University level (completed) 
 Informal education 1-3 years  Informal education 4-5 years 

 Informal education more than 5 years 

1.15 How many people are there in your household including yourself? 

 1-3 persons  4-5 persons  6-7 persons  8-9 persons 

 more than 9 persons 
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Section 2: Migrant Children and children’s Education in Thailand 
2.1 How many children (18 years and below) do you have/take care? 

Total Number:______________ 

2.2 What is your relationship with the children? 

 Parents  Uncle/Aunt  Brother/Sister  Cousin 

 Family’s friend  Others 

2.3 What gender is your child? (ask about each child) 
 Female  Male 

2.4 How old is/are your child/children? (Choose all relevant answers) 
 Under 3 years  3-5 years  6-9 years  10-12 years 

 13-15 years  16-18 years 

2.5 Where was your child born? (ask about each child) 
 Born in origin country 

 Born in Thailand 

2.6 Where does your child live? (ask about each child) 
 In Thailand, living together with me 

 In Thailand - live separately 

 In origin country 

2.7 What document does your child have? (ask about each child – repeat function) 
Children no 1 
 No document 

 Thai ID card 

 Certificate Identity 

 Birth registration 

 Birth Certificate 

 Passport 

 Other document 

Children no 2 
 No document 

 Thai ID card 

 Certificate Identity 

 Birth Registration 

 Birth Certificate 

 Passport 

 Other document 

2.8 Does your child attend any of the following education? (ask about each child) 
 Nursery 

 Study in Thai public school 

 Study in Thai private school 

 Study in migrant learning centre 

 Non-formal education 

 Government Vocational school 

 Private Vocational school 

 Stopped studying 

• Stopped at what level? ______________ 
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 Never entered any of the above (skip Questions: 2.8) 
 Other ……………………………………… 

2.9 Did your child attend school in the previous year? 

 Yes  No 

2.10 What challenges has your child experienced from attending [insert above response]………………..? 

 Taking too long to integrate with other children 

 Difficult to follow the lesson because of language barrier 

 Discrimination by teacher 

 Bully from other children 

 Nothing 

 Other 

 
Section 3: Household Income and Living Conditions in Thailand 
3.1 How much income do you normally receive per month? 

 Less than THB 5,000 

 THB 5,001-7000 

 THB 7,001-8,000 

 THB 8,001-9,000 

 THB 9,001-10,000 

 More than THB 10,000 

3.2 How much income does your family normally receive per month? (including all other income sources: 
e.g., If your spouse/family are also working) 
 Less than THB 6,000 

 THB 6,001-8,000 

 THB 8,001-10,000 

 THB 10,001-12,000 

 THB 12,001-14,000 

 THB 14,001-16,000 

 More than THB 16,000 

3.3 Is your family’s income enough/cover for family’s expense and remittances? 

 Yes, enough for both and also savings  Enough for family’s expense and remittance 

 Enough for family’s expense only  Not enough even for family’s expense 

3.4 What are the largest expenses you have to pay for your child attending [insert response above]? 

Comments: ___________________________________________________________________________ 

3.5 Do your children work to earn family income? 

 Yes, they have to work full time  Yes, they work part time  No, they don’t have to work at all ( go to Q 

3.7) 
3.6 What age did your child start to work? 

 Under 10 years  11-12 years  13-15 years  16-18 years 

3.7 How would you rate your financial conditions in Thailand? 

 Very Good 

 Good 

 Adequate 

 Bad 

 Very Bad 

3.8 How would you rate your living conditions in Thailand? 
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 Very Good 

 Good 

 Adequate 

 Bad 

 Very Bad 

 
Section 4: Migrant Families’ Perceptions of children’s education in Thailand 
4.1 Do you know that non-Thai children can have access to Thai education system? 

 Yes, I know  No, I don’t know  Not sure 

4.2 If yes, where did you get information about this? (Source of information on EFA policy) 
 Family, neighbours and friends 

 Community Based Organization 

 Thai government (ministry of education, labour department etc.,) 
 NGOs and CBOs 

 Media (TV, social media, radio) 
 Local temple 

 Others 

4.3 What are the main reasons you send your children to Thai school/NFE/MLC in Thailand? (select multiple) 
 They will know Thai language 

 It is free 

 Education is necessary for children’s development 

 Education will help them to find good jobs 

 Education here is better than original country 

 Don’t have time to look after them 

 They can learn Burmese /or mother tongue language 

 They can continue or further education in country of origin 

 Other 

4.3 What is the highest education level do you plan to support your children? 

 Able to read and write only  Primary level  Lower secondary level 

 Higher secondary level  Tertiary level  Enough skill to work 

4.4 How would you describe your children access to education in Thailand? 

 Difficult access to Thai public school  Easy access to Thai public school 

 Difficult access to MLC  Easy access to MLC 

 Difficult access to NFE  Easy access to NFE 

 No Access  Never tried to access  Don’t know 

4.5 If your children have to quit school/MLC/NFE before completing school level, what were the main 

reasons? 
 We move to other areas 

 Having problems in school 

 No money to support them 

 Prefer to study in origin country 

 They have to return to origin country 

 Don’t see any benefit of education 

 We need them to work 

Additional comments:____________________ 

4.6 Do you think education will help your children to find better jobs in Thailand than low-skill or low-wage 

jobs? 
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 Yes, definitely  Not sure  No, they won’t have other opportunity 

(Go to Q 5.1 ) 
4.7 Why don’t you send your children to school in Thailand? (only ask for out of school children) 
 I don’t have any information 

 No money to support them 

 Transportation problem 

 There is no benefit for them 

 They have to work 

 They face discrimination 

Additional comments:____________________ (Go to Q 4.91) 
4.8 How do you perceive are the impacts of education on your children? 

 They have good manner  They are better organised  They behave better than before 

 They are more self-confident  They can explain necessary information for us 

 Don’t see any impact  Other 

4.9 Do you think your children’s education will benefit them when going back to original country? 

 Yes, they can further their study  Yes, they can find good jobs  Not sure  No benefit 

4.10 What other forms of education will benefit your children? 

 English language  Computer  Skill training (in training institute) 
 Others 

Additional Comments: _______________________________ 

 
Section 5: Impact of COVID Pandemic on Migrant Families and Migrant Children’s 

Education 
5.1 Has your employment (and/or your spouse) been affected during the COVID pandemic? 

 Continued to work 

 Reduced work hours / Reduced income 

 Retrenchment 

 Temporary stopped working 

5.2 Does the COVID pandemic have any impact on your child’s education? (ask per child) 
 Yes (go to Q 5.3)  No (go to Q 5.4) 

5.3 If yes, what are the impact? 

 They stayed at home, and did nothing because we have no access to learning devices and/or 

online teaching 
 Yes, because we were afraid to send them to school 

 Economy impact with extra expense for online education 

 Have to drop school/MLC/NFE because one or both parent/caregivers loss their jobs. 
 Yes, children cannot follow lessons from online teaching 

 Other……. 
5.4 If no, why? 

 No, they could study formal class online 

 No, they can continue home based education provided by MLC/NFE? 

 Others…………………. 
Additional comments:____________________________________ 

5.5 When schools re-opened, is there any change or impact to your child’s education? 

 No, they can continue their education 

 They can’t follow the lesson 
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 Yes, they stop going because our income has been cut 

 Yes, they stop going because our employment has been negatively impacted 

 Other 

Additional comments:____________________ 

5.6 What do you think can be done to improve or help your children’s education during COVID-19 or similar 

crisis in the future? 
 School/MLC/NFE should prepare to teach Education in Crisis lesson 

 School/MLC/NFE provide extra/additional class 

Additional Comments:_______________________________ 

Thank you for your time and cooperation to answer our questions. 
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ภาคผนวก 4 
ตารางแสดงผลการส ารวจ 

 
ตำรำง 1 เพศสภำพของผู้ตอบ 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

 หญิง 497 76.0 76.0 76.0 

ชาย 157 24.0 24.0 100.0 

รวม 654 100.0 100.0  

 
ตำรำง 2 อำยุของผู้ตอบ 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

 ต ่ากว่า 18 ปี 1 .2 .2 .2 

18-20  ปี 4 .6 .6 .8 

21-25  ปี 20 3.1 3.1 3.8 

26-30 ปี 115 17.6 17.6 21.4 

31-35 ปี 156 23.9 23.9 45.3 

36-40 ปี 153 23.4 23.4 68.7 

41-45 ปี 102 15.6 15.6 84.3 

over 45 ปี 103 15.7 15.7 100.0 

รวม 654 100.0 100.0  

 
ตำรำง 3 ประเทศต้นทำงของผู้ตอบ  

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

 เมียนมาร ์ 441 67.4 67.4 67.4 

ส.ป.ก.ลาว 109 16.7 16.7 84.1 

กมัพชูา 102 15.6 15.6 99.7 

เวียดนาม 2 .3 .3 100.0 

รวม 654 100.0 100.0  
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ตำรำง 4 ควำมสัมพันธข์องผู้ตอบกับเด็กข้ำมชำติ 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

พ่อแม่ 843 94.1 94.1 94.1 
ลงุ/ป้า 31 3.5 3.5 97.5 
พี่/นอ้ง 10 1.1 1.1 98.7 

ลกูพ่ีลกูนอ้ง 9 1.0 1.0 99.7 
เพ่ือนของครอบครวั 3 .3 .3 100.0 

รวม 896 100.0 100.0  

 
ตำรำง 5. จ ำนวนสมำชิกในครัวเรือนรวมทั้งผู้ตอบ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 

 จ านวนสมาชิกในครวัเรือนรวมท่าน
ดว้ย 

ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

1-3 คน 425 107 102 2 636 
4-6 คน 16 2 0 0 18 

รวม 441 109 102 2 654 

 
ตำรำง 6. จ ำนวนเด็ก (อำยุน้อยกว่ำ 18 ปี) ทีอ่ยู่ในควำมดูแลของผู้ตอบ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 

จ านวนเด็ก (อายนุอ้ยกว่า 18 ปี) ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

1-3 คน 419 108 100 2 629 
4-6 คน 17 1 1 0 19 
7-9 คน 2 0 0 0 2 
มากกว่า 10 คน 3 0 1 0 4 

รวม 441 109 102 2 654 

 
ตำรำง 7. สถำนทีซ่ึ่งบุตรหลำนของผู้ตอบอำศัยอยู่ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

สถานที่ซึ่งบตุรหลานอาศยัอยู ่
 

ประเทศตน้ทาง 
รวม เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

อยู่ในประเทศไทยกบัขา้พเจา้ 430 108 96 2 636 
อยู่ในประเทศไทย แต่ไม่ไดอ้ยู่ดว้ยกนั 5 0 0 0 5 
อยู่ในประเทศตน้ทาง 6 1 6 0 13 

รวม 441 109 102 2 654 

 
ตำรำง 8. ที่อยู่อำศัยในประเทศต้นทำง (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 

ที่อยู่อาศยัในประเทศตน้ทาง ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

เมืองติดชายแดน 41 17 15 0 73 
พืน้ที่ชนบทติดชายแดน 56 25 41 0 122 

เมืองหลวง 114 7 13 0 134 
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เมืองชัน้ใน 117 5 18 1 141 
เมืองชัน้ในในชนบท 113 55 15 1 184 

รวม 441 109 102 2 654 

 
ตำรำง 9. ศำสนำและควำมเช่ือ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

 ศาสนาและความเชื่อ ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่นบัถือศาสนา 1 0 0 0 1 
พทุธ 365 102 100 2 569 
คริสต ์ 45 2 1 0 48 
อิสลาม 28 0 1 0 29 
ฮินด ู 2 0 0 0 2 
นบัถือวิญญาณ (Animist) 0 5 0 0 5 

รวม 441 109 102 2 654 

 
ตำรำง 10. ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

ระดบัการศกึษาของท่าน ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 107 12 24 0 143 
ประถมศกึษา (ไม่จบ) 107 45 19 2 173 
ประถมศกึษา (จบ) 88 20 15 0 123 
มธัยมศกึษาตอนตน้ (ไม่จบ) 31 8 10 0 49 
มธัยมศกึษาตอนตน้ (จบ) 43 8 18 0 69 
มธัยมศกึษาตอนปลาย  (ไม่จบ) 30 1 6 0 37 
มธัยมศกึษาตอนปลาย (จบ) 25 11 8 0 44 
อาชีวะศกึษา (จบ) 0 2 0 0 2 
มหาวิทยาลยั (ไม่จบ) 1 0 1 0 2 
มหาวิทยาลยั (จบ) 7 1 1 0 9 
การศกึษานอกระบบ (1-3 ปี) 2 0 0 0 2 
การศกึษานอกระบบ (4-5 ปี) 0 1 0 0 1 

รวม 441 109 102 2 654 

 
ตำรำง 11. สถำนภำพสมรสของผู้ตอบ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

สถานภาพสมรส ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

โสด/ไม่แต่งงาน 57 4 4 0 65 
.1 .0 .0 .0 .1 

แต่งงาน อยู่กบัคู่ครองในประเทศไทย 326 88 88 2 504 
.5 .1 .1 .0 .8 

แต่งงาน แยกกนัอยู่ในประเทศไทย 5 4 2 0 11 
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.0 .0 .0 .0 .0 
แต่งงาน คู่ครองอยู่ในประเทศตน้ทาง 2 0 0 0 2 

.0 .0 .0 .0 .0 
แต่งงาน คูค้รองอยู่ในประเทศอื่น 1 1 0 0 2 

.0 .0 .0 .0 .0 
หย่าหรือแยกกนัอยู่ 31 12 5 0 48 

.0 .0 .0 .0 .1 
หมา้ย 19 0 3 0 22 

.0 .0 .0 .0 .0 
รวม 441 109 102 2 654 

.7 .2 .2 .0 1.0 

 
ตำรำง 12 สัญชำติของคู่ครองของผู้ตอบ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

 สญัชาติของคู่ครอง ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

เมียนมาร ์ 317 0 1 1 319 
.5 .0 .0 .0 .5 

ลาว 0 91 1 0 92 
.0 .1 .0 .0 .1 

กมัพชูา 2 0 88 0 90 
.0 .0 .1 .0 .1 

ไทย 7 0 0 0 7 
.0 .0 .0 .0 .0 

อ่ืน ๆ 8 2 0 0 10 
.0 .0 .0 .0 .0 

เวียดนาม 0 0 0 1 1 
.0 .0 .0 .0 .0 

โสด/หย่าหรือหมา้ย 107 16 12 0 135 
.2 .0 .0 .0 .2 

 รวม 441 109 102 2 654 
.7 .2 .2 .0 1.0 

 
ตำรำง 13. อำชีพของผู้ตอบในประเทศต้นทำงก่อนอพยพมำประเทศไทย  

(จ ำแนกตำมประเภทต้นทำง) 

 อาชีพของผูต้อบในประเทศตน้ทางก่อน
อพยพมาประเทศไทย 

ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่มีงานท า 88 15 14 0 117 
.1 .0 .0 .0 .2 

เกษตรกร (เจา้ของที่ดิน) 120 25 31 2 178 
.2 .0 .0 .0 .3 

แรงงานภาคเกษตรกรรม (ไม่มีที่ดิน) 86 30 11 0 127 
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.1 .0 .0 .0 .2 
ก่อสรา้ง 11 6 7 0 24 

.0 .0 .0 .0 .0 
ประมง 6 0 0 0 6 

.0 .0 .0 .0 .0 
โรงงานหรือแปรรูปอาหาร 5 2 8 0 15 

.0 .0 .0 .0 .0 
โรงงานตดัเย็บเสือ้ผา้ 11 3 4 0 18 

.0 .0 .0 .0 .0 
การศกึษา 22 3 3 0 28 

.0 .0 .0 .0 .0 
ขายอาหารและเครื่องดื่ม 10 3 9 0 22 

.0 .0 .0 .0 .0 
การคา้และขายปลีก 15 1 4 0 20 

.0 .0 .0 .0 .0 
ท่องเที่ยวและโรงแรม 0 0 1 0 1 

.0 .0 .0 .0 .0 
งานบา้น 12 2 2 0 16 

.0 .0 .0 .0 .0 
งานบริการอื่น ๆ 12 7 2 0 21 

.0 .0 .0 .0 .0 
งานใชแ้รงงานอ่ืน ๆ 17 12 5 0 34 

.0 .0 .0 .0 .1 
ขายของ 26 0 1 0 27 

.0 .0 .0 .0 .0 
รวม 441 109 102 2 654 

.7 .2 .2 .0 1.0 

 
 

ตำรำง 14. สำเหตุหลักทีท่ ำให้อพยพมำประเทศไทย (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 

 สาเหตหุลกัทีท่  าใหอ้พยพมา 
ประเทษไทย 

ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่มีงานท า 129 56 14 1 200 
.2 .1 .0 .0 .3 

ตอ้งการหารายไดท้ี่ดีกวา่เดิม 229 23 67 1 320 
.4 .0 .1 .0 .5 

ที่บา้นเกิดมีสถานการณท์ี่ไม่มั่นคง
และไม่ปลอดภยั 

25 0 1 0 26 
.0 .0 .0 .0 .0 

ตอ้งการมาอยู่กบัครอบครวั 24 2 10 0 36 
.0 .0 .0 .0 .1 

ตอ้งการมีความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ 16 2 8 0 26 
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.0 .0 .0 .0 .0 
ตอ้งการไดป้ระสบการณแ์ละความรู้
มากขึน้ 

5 1 0 0 6 
.0 .0 .0 .0 .0 

เพ่ือใหล้กู ๆ เขา้ถึงการศกึษา 5 0 0 0 5 
.0 .0 .0 .0 .0 

เพ่ือเขา้ถึงการดแูลสขุภาพ 1 0 0 0 1 
.0 .0 .0 .0 .0 

อ่ืน ๆ 7 25 2 0 34 
.0 .0 .0 .0 .1 

รวม 441 109 102 2 654 
.7 .2 .2 .0 1.0 

 
ตำรำง 15 ระยะเวลำทีอ่ยู่ในประเทศไทย (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

  ระยะเวลาที่อยู่ในประเทศไทย ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

0-2 ปี 3 2 1 0 6 
.0 .0 .0 .0 .0 

3-5 ปี 17 3 12 0 32 
.0 .0 .0 .0 .0 

6-10 ปี 135 27 34 0 196 
.2 .0 .1 .0 .3 

11 - 15 ปี 137 35 26 1 199 
.2 .1 .0 .0 .3 

16 -20 ปี 85 23 21 1 130 
.1 .0 .0 .0 .2 

21 - 30 ปี 53 14 8 0 75 
.1 .0 .0 .0 .1 

31 - 40 ปี 5 3 0 0 8 
.0 .0 .0 .0 .0 

41 - 50 ปี 6 2 0 0 8 
.0 .0 .0 .0 .0 

  รวม 441 109 102 2 654 
.7 .2 .2 .0 1.0 

 
ตำรำง 16 เอกสำรแสดงตนของผู้ตอบ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

 รายชื่อเอกสาร ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่มีเอกสาร 50 35 3 0 88 
.1 .1 .0 .0 .1 

หนงัสือเดินทางหรือใบอนญุาต
ท างาน 

27 11 28 0 66 
.0 .0 .0 .0 .1 



115 

 

วีซ่าท่องเที่ยว 1 0 0 0 1 
.0 .0 .0 .0 .0 

หนงัสือเดินทาง 218 36 36 2 292 
.3 .1 .1 .0 .4 

ทร. 38/1 (บตัรชมพ)ู ไม่มีใบอนญุาต
ท างาน 

66 20 3 0 89 
.1 .0 .0 .0 .1 

หนงัสือผ่านแดน 4 0 0 0 4 
.0 .0 .0 .0 .0 

หนงัสือเดินทางและทร. 38/1 (บตัร
ชมพ)ู 

43 7 24 0 74 
.1 .0 .0 .0 .1 

ใบอนญุาตท างาน 32 0 0 0 32 
.0 .0 .0 .0 .0 

หนงัสือเดินทาง(พิสจูนส์ญัชาต ิ 0 0 8 0 8 
.0 .0 .0 .0 .0 

รวม 441 109 102 2 654 
.7 .2 .2 .0 1.0 

 
 

ตำรำง 17 ภำคส่วนทีท่ ำงำนอยูใ่นปัจจุบัน (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  
 

 ภาคส่วนที่ท  างานอยู่ในปัจจบุนั ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่มีงานท า 77 9 8 0 94 
.1 .0 .0 .0 .1 

ประมง 2 0 16 0 18 
.0 .0 .0 .0 .0 

ก่อสรา้ง 37 9 17 1 64 
.1 .0 .0 .0 .1 

งานบา้น 24 11 4 0 39 
.0 .0 .0 .0 .1 

ผลิตและขายเสือ้ผา้ 20 0 0 0 20 
.0 .0 .0 .0 .0 

ขายอาหารและเครื่องดื่ม 13 9 6 0 28 
.0 .0 .0 .0 .0 

การผลิตและขายในภาคอตุสาหกรรม 31 0 1 0 32 
.0 .0 .0 .0 .0 

คา้ปลีก คา้ส่งและคา้ขาย 7 4 2 0 13 
.0 .0 .0 .0 .0 

งานใชแ้รงงานอ่ืน ๆ 61 23 7 0 91 
.1 .0 .0 .0 .1 

การผลิตอื่น ๆ 4 0 0 0 4 
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.0 .0 .0 .0 .0 
งานบริการอื่น ๆ 27 4 9 1 41 

.0 .0 .0 .0 .1 
โรงงานหรือแปรรูปอาหาร 94 1 24 0 119 

.1 .0 .0 .0 .2 
เกษตรกร (เจา้ของที่ดิน) 6 2 1 0 9 

.0 .0 .0 .0 .0 
แรงงานภาคเกษตรกรรม (ไม่มีที่ดิน) 16 33 5 0 54 

.0 .1 .0 .0 .1 
ขายของ 8 4 0 0 12 

.0 .0 .0 .0 .0 
การศกึษา 5 0 0 0 5 

.0 .0 .0 .0 .0 
การท่องเที่ยวและโรงแรม 9 0 2 0 11 

.0 .0 .0 .0 .0 
รวม 441 109 102 2 654 

.7 .2 .2 .0 1.0 

 
ตำรำง 18 โดยปกติแล้ว ท่ำนมีรำยได้ต่อเดือนเป็นจ ำนวนเท่ำไร 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ไม่มีรายได ้ 55 8.4 8.4 8.4 
นอ้ยกว่า 5,000 บาท 113 17.3 17.3 25.7 
5,001-7000 บาท 135 20.6 20.6 46.3 
7,001-9,000 บาท 178 27.2 27.2 73.5 
9.001-11,000 บาท 104 15.9 15.9 89.4 
11,001-13,000 บาท 46 7.0 7.0 96.5 
13,001-15,000 บาท 20 3.1 3.1 99.5 
มากกว่า 15,001 บาท 3 .5 .5 100.0 
รวม 654 100.0 100.0  

 
ตำรำง 19. ระดับกำรศึกษำสูงสุดของคู่ครอง (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

ระดบัการศกึษา ประเทศตน้ทาง รวม 
เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 
ประถมศกึษา (ไม่จบ) 

89 1 24 0 114 
.1 .0 .0 .0 .2 

ประถมศกึษา (จบ) 
มธัยมศกึษาตอนตน้ (ไม่จบ) 

85 21 10 0 116 
.1 .0 .0 .0 .2 

มธัยมศกึษาตอนตน้ (จบ) 
มธัยมศกึษาตอนปลาย  (ไม่จบ) 

68 28 22 0 118 
.1 .0 .0 .0 .2 

มธัยมศกึษาตอนปลาย (จบ) 18 3 7 1 29 
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ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ .0 .0 .0 .0 .0 
ประถมศกึษา (ไม่จบ) 
ประถมศกึษา (จบ) 

43 19 16 1 79 
.1 .0 .0 .0 .1 

มธัยมศกึษาตอนตน้ (ไม่จบ) 
มธัยมศกึษาตอนตน้ (จบ) 

11 1 4 0 16 
.0 .0 .0 .0 .0 

มธัยมศกึษาตอนปลาย  (ไม่จบ) 18 16 6 0 40 
.0 .0 .0 .0 .1 

อาชีวะศกึษา (จบ) 0 2 0 0 2 
.0 .0 .0 .0 .0 

มหาวิทยาลยั (ไม่จบ) 1 0 0 0 1 
.0 .0 .0 .0 .0 

มหาวิทยาลยั (จบ) 1 2 1 0 4 
.0 .0 .0 .0 .0 

โสด/หย่าหรือเป็นหมา้ย 107 16 12 0 135 
.2 .0 .0 .0 .2 

รวม 441 109 102 2 654 
.7 .2 .2 .0 1.0 

 
ตำรำง 20. อำชีพของคู่ครอง (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง)  

 อาชีพของคู่ครอง ประเทศตน้ทาง Total 
Myanmar Laos PDR Cambodia Vietnam 

ไม่มีงานท า 38 5 2 0 45 
.1 .0 .0 .0 .1 

ประมง 21 0 23 0 44 
.0 .0 .0 .0 .1 

ก่อสรา้ง 37 12 21 1 71 
.1 .0 .0 .0 .1 

งานบา้น 8 1 0 0 9 
.0 .0 .0 .0 .0 

ผลิตและขายเสือ้ผา้ 11 0 0 0 11 
.0 .0 .0 .0 .0 

ขายอาหารและเครื่องดื่ม 4 1 3 0 8 
.0 .0 .0 .0 .0 

การผลิตและขายในภาคอตุสาหกรรม 9 0 1 0 10 
.0 .0 .0 .0 .0 

คา้ปลีก คา้ส่งและคา้ขาย 6 3 1 0 10 
.0 .0 .0 .0 .0 

งานใชแ้รงงานอ่ืน ๆ 66 24 8 0 98 
.1 .0 .0 .0 .1 

การผลิตอื่น ๆ 7 0 2 0 9 
.0 .0 .0 .0 .0 
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งานบริการอื่น ๆ 12 12 6 1 31 
.0 .0 .0 .0 .0 

โรงงานหรือแปรรูปอาหาร 59 1 10 0 70 
.1 .0 .0 .0 .1 

เกษตรกร (เจา้ของที่ดิน) 16 8 5 0 29 
.0 .0 .0 .0 .0 

แรงงานภาคเกษตรกรรม (ไม่มีที่ดิน) 22 25 7 0 54 
.0 .0 .0 .0 .1 

ขายของ 5 0 0 0 5 
.0 .0 .0 .0 .0 

การศกึษา 5 1 0 0 6 
.0 .0 .0 .0 .0 

การท่องเที่ยวและโรงแรม 7 0 1 0 8 
.0 .0 .0 .0 .0 

เหมือง น า้มนัและก๊าซ 1 0 0 0 1 
.0 .0 .0 .0 .0 

โสด/ไม่แต่งงาน/หย่า/เป็นหมา้ย  107 16 12 0 135 
.2 .0 .0 .0 .2 

รวม 441 109 102 2 654 
.7 .2 .2 .0 1.0 

 
ตำรำง 21. โดยปกติแล้วครอบครัวของท่ำนมีรำยได้ต่อเดือนเป็นจ ำนวนเท่ำไร 
 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ไม่มีรายได ้ 6 .9 .9 .9 
นอ้ยกว่า 6,000 บาท 57 8.7 8.7 9.6 
6,001-8000 บาท 86 13.1 13.1 22.8 
8,001-10,000 บาท 112 17.1 17.1 39.9 
10.001-12,000 บาท 80 12.2 12.2 52.1 
12,001-14,000 บาท 80 12.2 12.2 64.4 
14,001-16,000 บาท 77 11.8 11.8 76.1 
มากกว่า 16,000 บาท 156 23.9 23.9 100.0 
รวม 654 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 

ตำรำง 22. รำยได้ของครอบครัวเพียงพอ/ครอบคลุมรำยจ่ำยของครอบครัวและพอทีจ่ะส่งกลับบ้ำนหรือไม่ 
 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 



119 

 

มีเพียงพอ/ครอบคลมุรายจ่ายและส่งกลบั
บา้นและมีเหลือเก็บ 125 19.1 19.1 19.1 
มีเพียงพอ/ครอบคลมุรายจ่ายและส่งกลบั
บา้น 41 6.3 6.3 25.4 
มีเพียงพอ/ครอบคลมุรายจ่ายเท่านัน้ 257 39.3 39.3 64.7 
มีไม่เพียงพอ/ครอบคลมุรายจ่ายของ
ครอบครวั 212 32.4 32.4 97.1 
อ่ืน ๆ 19 2.9 2.9 100.0 
รวม 654 100.0 100.0  

 
 ตำรำง 23. ท่ำนให้คะแนนกำรเงินในประเทศไทยของท่ำนอย่ำงไร 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ดีมาก 9 1.4 1.4 1.4 
ดี 104 15.9 15.9 17.3 
พอใช ้ 373 57.0 57.0 74.3 
แย่ 150 22.9 22.9 97.2 
แย่มาก 18 2.8 2.8 100.0 
รวม 654 100.0 100.0  

 
ตำรำง 24. ท่ำนให้คะแนนสภำพควำมเป็นอยู่ในประเทศไทยของท่ำนอย่ำงไร 
 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ดีมาก 9 1.4 1.4 1.4 
ดี 147 22.5 22.5 23.9 
พอใช ้ 379 58.0 58.0 81.8 
แย่ 107 16.4 16.4 98.2 
แย่มาก 12 1.8 1.8 100.0 
รวม 654 100.0 100.0  

 
ตำรำง 25. เด็กข้ำมชำติ (จ ำแนกตำมเพศสภำพ) 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ผูห้ญิง 465 51.7 51.7 51.7 
ผูช้าย 466 48.3 48.3 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
 

ตำรำง 26.อำยุของเด็กข้ำมชำติ (จ ำแนกตำมช่วงอำยุ) 
 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

นอ้ยกว่า 3 ปี 46 5.1 5.1 5.1 
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3-5 ปี 149 16.6 16.6 21.8 
6-8 ปี 290 32.4 32.4 54.1 
9-12 ปี 172 19.2 19.2 73.3 
13-15 ปี 136 15.2 15.2 88.5 
16-18 ปี 103 11.5 11.5 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
 

 
ตำรำง 27. ประเทศเกิดของเด็กข้ำมชำติ (จ ำแนกตำมประเทศ) 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

เกิดในประเทศตน้ทาง 297 33.1 33.1 33.1 
เกิดในประเทศไทย 596 66.5 66.5 99.7 
อ่ืน ๆ 3 .3 .3 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

หมำยเหตุ: ไม่มีกำรรำยงำนผู้ทีเ่กิดในโรฮิงญำ 
 

ตำรำง 28. เอกสำรแสดงตนของบุตรหลำนของผู้ตอบ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 

 
 

ตำรำง 29. รูปแบบศึกษำของเด็กข้ำมชำติ (จ ำแนกตำมประเทศต้นทำง) 
 

บุตรหลำนของท่ำนเข้ำเรียนในสถำนศึกษำดังต่อไปนีห้รือไม่  

 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

รายชื่อเอกสารของบตุรหลานของ
ท่าน 

ประเทศตน้ทาง 
รวม เมียนมาร ์ ส.ป.ก.ลาว กมัพชูา เวียดนาม 

ไม่มีเอกสาร 61 18 14 0 93 
.1 .0 .0 .0 .1 

บตัรประชาชนไทย 0 1 0 0 1 
.0 .0 .0 .0 .0 

ใบลงทะเบียนการเกิด 125 43 37 0 205 
.2 .1 .1 .0 .3 

สตูิบตัร 190 39 30 1 260 
.3 .1 .0 .0 .4 

หนงัสือเดินทาง 3 3 4 0 10 
.0 .0 .0 .0 .0 

เอกสารอื่น ๆ 62 5 17 1 85 
.1 .0 .0 .0 .1 

รวม 
441 109 102 2 654 
.7 .2 .2 .0 1.0 
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ไม่เคยเรียนหนงัสือ 123 13.7 13.7 13.7 
ก่อนอนบุาล 30 3.3 3.3 17.1 
เรียนในโรงเรียนรฐั 399 44.5 44.5 61.6 
เรียนในโรงเรียนเอกชน 23 2.6 2.6 64.2 
เรียนในศนูยก์ารเรียนรูส้  าหรบัเด็กขา้มชาติ 244 27.2 27.2 91.4 
เรียนกศน. 7 .8 .8 92.2 
เรียนโรงเรียนอาชีวะของรฐั 3 .3 .3 92.5 
หยดุเรียน 34 3.8 3.8 96.3 
อ่ืน ๆ 33 3.7 3.7 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
ตำรำง 30. ท่ำนทรำบหรือไม่ว่ำเด็กทีไ่ม่ใช่คนไทยเข้ำสู่ระบบกำรศึกษำของไทยได้  

 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ทราบ 550 84.1 84.1 84.1 
ไม่ทราบ 27 4.1 4.1 88.2 
ไม่แน่ใจ 77 11.8 11.8 100.0 
รวม 654 100.0 100.0  

 
ตำรำง 31. แหล่งข้อมูลเร่ืองกำรเข้ำถึงกำรศึกษำ 

 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ไม่มี 135 20.6 20.6 20.6 
ครอบครวั เพ่ือนบา้นและเพ่ือน 168 25.7 25.7 46.3 
องคก์รเอ็นจีโอและองคก์รในชมุชน 44 6.7 6.7 53.1 
สื่อ (โทรทศัน ์สงัคมออนไลน ์วิทย)ุ 2 .3 .3 53.4 
วดัในพืน้ที ่ 1 .2 .2 53.5 
รฐับาลไทย (กระทรวงศกึษาธิการ กระทรวง
แรงงาน เป็นตน้) 17 2.6 2.6 56.1 
นายจา้ง 16 2.4 2.4 58.6 
ทกุแหล่งที่กลา่วมาขา้งตน้ 266 40.7 40.7 99.2 
อ่ืน ๆ 5 .8 .8 100.0 
รวม 654 100.0 100.0  
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ตำรำง 32. ควำมเห็นของผู้ตอบทีมี่ต่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในโรงเรียนไทยของเด็ก 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ยาก 81 12.4 12.4 12.4 

ง่าย 430 65.7 65.7 78.1 

ไม่มีช่องทางเขา้ถึงการศกึษา 10 1.5 1.5 79.7 

ไม่เคยพยายามเขา้ถึงการศกึษา 50 7.6 7.6 87.3 

ไม่ทราบ 83 12.7 12.7 100.0 

รวม 654 100.0 100.0  

 
ตาราง 33. ควำมเหน็ของผู้ตอบทีมี่ต่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ยาก 28 4.3 4.3 4.3 

ง่าย 372 56.9 56.9 61.2 

ไม่มีช่องทางเขา้ถึงการศกึษา 9 1.4 1.4 62.5 

ไม่เคยพยายามเขา้ถึงการศกึษา 40 6.1 6.1 68.7 

ไม่ทราบ 205 31.3 31.3 100.0 

รวม 654 100.0 100.0  

 
 

ตาราง 34. ควำมเหน็ของผู้ตอบทีมี่ต่อกำรเข้ำถึงกำรศึกษำในศูนยก์ศน.ในประเทศไทย 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ยาก 20 3.1 3.1 3.1 

ง่าย 232 35.5 35.5 38.5 

ไม่มีช่องทางเขา้ถึงการศกึษา 14 2.1 2.1 40.7 

ไม่เคยพยายามเขา้ถึงการศกึษา 242 37.0 37.0 77.7 

ไม่ทราบ 146 22.3 22.3 100.0 

รวม 654 100.0 100.0  

 
 
 
 
 
 
 
 

ตำรำง 35. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 
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เพรำะกำรศึกษำเป็นส่ิงจ ำเป็นส ำหรับพัฒนำกำรของเด็ก 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 342 52.2 52.2 52.2 

ไม่ใช่ 266 40.6 40.6 92.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  

 
ตำรำง 36. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 

เพรำะกำรศึกษำจะช่วยให้เด็กหำงำนทีด่ีได้ 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 257 39.2 39.2 39.2 

ไม่ใช่ 351 53.6 53.6 92.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  

 
ตำรำง 37. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 

เพรำะเด็กสำมำรถเข้ำใจภำษำไทย 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 249 38.0 38.0 38.0 

ไม่ใช่ 359 54.8 54.8 54.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  

 
ตำรำง 38. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 

เพรำะกำรศึกษำที่น่ีดีกว่ำทีป่ระเทศต้นทำง 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 101 15.4 15.4 15.4 

ไม่ใช่ 507 77.4 77.4 92.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  

 
 
 
 

ตำรำง 39. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 
เพรำะเด็กได้เรียนภำษำเมียนมำร/์หรือภำษำแม่อ่ืน ๆ 
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ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 94 14.4 14.4 14.4 

ไม่ใช่ 514 78.5 78.5 92.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  

 
ตำรำง 40. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 

เพรำะเด็กสำมำรถเรียนต่อทีป่ระเทศต้นทำงได้ 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 70 10.7 10.7 10.7 

ไม่ใช่ 538 82.1 82.1 92.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  

 
ตำรำง 41. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 

เพรำะไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำย 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 49 7.5 7.5 7.5 

ไม่ใช่ 559 85.3 85.3 92.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  

 
ตำรำง 42. สำเหตุหลักทีผู่้ตอบส่งลูกหลำนไปเรียนในโรงเรียนไทย/กศน./ศูนยก์ำรเรียนรู้ส ำหรับเด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 

เพรำะไม่มีเวลำดแลบุตรหลำน 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม 
Cumulative % 

 ใช่ 17 2.6 2.6 2.6 

ไม่ใช่ 591 90.2 90.2 92.8 

ไม่ตอบ 47 7.2 7.2 100.0 

รวม 655 100.0 100.0  
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ตำรำง 43. ควำมท้ำทำยทีเ่ด็กข้ำมชำติต้องเผชิญในประเทศไทย (จ ำแนกตำมรูปแบบกำรศึกษำ)  

 
ตำรำง 44. ระดับกำรศึกษำของผู้ตอบและรูปแบบกำรศึกษำของบุตรหลำน  

บตุรหลานของ
ท่านเผชิญความ
ทา้ทายใดบา้ง
ในการเขา้เรียน  

บตุรหลานของท่านเขา้เรียนในสถานศกึษาเหลา่นีห้รือไม่ 

รวม 

ไม่เคย
เรียน 

ก่อน
อนบุาล 

เรียน
ในรร.รฐั 

เรียนในรร.
เอกชน 

เรียนในศนูย์
การเรียนรูฯ้ 

เรียน 
กศน. 

เรียนอาชีวะ หยดุเรียน อ่ืน ๆ 

ไม่มี 123 18 303 16 180 6 2 23 33 704 
.1 .0 .3 .0 .2 .0 .0 .0 .0 .8 

ใชเ้วลานานใน
การเขา้กบัเพ่ือน 

0 1 21 2 28 1 0 0 0 53 
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 

ตามบทเรียนไม่
ทนัเพราะอปุสรรค
เร่ืองภาษา 

0 2 30 2 21 0 0 2 0 57 
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 

ครูเลือกปฏิบตั ิ 0 0 3 0 1 0 0 0 0 4 
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 

เด็กคนอ่ืนแกลง้ 0 3 10 0 7 0 1 0 0 21 
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 

อ่ืน ๆ 0 6 32 3 7 0 0 9 0 57 
.0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .0 .1 

รวม 
123 30 399 23 244 7 3 34 33 896 

.1 .0 .4 .0 .3 .0 .0 .0 .0 1.0 

บตุรหลานของ
ท่านเรียนใน
สถาบนัการ 
ศกึษาเหลา่นี ้
หรือไม่  

ระดบัการศกึษาของท่าน รวม 

ไม่
เคย
เรียน 

ประถม 
(ไม่จบ) 

ประถม 
(จบ) 

มธัยมตน้ 
(ไม่จบ) 

มธัยมตน้ 
(จบ) 

ม.ปลาย
(ไม่จบ) 

ม.ปลาย 
(จบ) 

อาชีวะ 
(จบ) 

มหาวิทยาลยั  
(ไม่จบ) 

มหาวิทยาลยั 
(จบ) 

กศน. 
(1-3 ปี) 

กศน. 
(4-5 ปี) 

ไม่มี 23 23 20 8 9 4 6 0 0 1 0 0 94 
3.5% 3.5% 3.1% 1.2% 1.4% .6% .9% .0% .0% .2% .0% .0% 14.4% 

ก่อน
ประถมศกึษา 

8 6 4 3 2 0 0 0 0 0 0 0 23 
1.2% .9% .6% .5% .3% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 3.5% 

โรงเรียนรฐั
ของไทย 

55 79 59 16 23 23 13 1 1 6 1 1 278 
8.4% 12.1% 9.0% 2.4% 3.5% 3.5% 2.0% .2% .2% .9% .2% .2% 42.5% 

รร. เอกชน
ของไทย 

2 7 3 1 2 0 1 1 0 0 0 0 17 
.3% 1.1% .5% .2% .3% .0% .2% .2% .0% .0% .0% .0% 2.6% 

ศนูยก์ารเรียน 
รู ้ฯ 

43 44 32 17 28 7 20 0 1 1 1 0 194 
6.6% 6.7% 4.9% 2.6% 4.3% 1.1% 3.1% .0% .2% .2% .2% .0% 29.7% 

ศนูยก์ศน. 
3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5 

.5% .0% .0% .2% .2% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% .8% 
โรงเรียน
อาชีวะของรฐั 

0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 
.0% .2% .2% .0% .0% .0% .2% .0% .0% .0% .0% .0% .5% 

หยดุเรียน 2 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 12 
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Table 45. Migrant Family’s Income per month and children’s education type. 

ปกติท่านมี
รายไดร้าย
เดือนเท่าไร 

บตุรหลานของท่านเขา้เรียนในสถานศกึษาเหลา่นีห้รือไม่ 

ไม่เคย
เรียน 

ก่อน
อนบุาล 

เรียน
ในรร.รฐั 

เรียนในรร.
เอกชน 

เรียนในศนูย์
การเรียนรูฯ้ 

เรียน 
กศน. 

เรียน
อาชีวะ 

หยดุเรียน อ่ืน ๆ รวม 

ไม่มี 2 
.3% 

1 
.2% 

1 
.2% 

0 
.0% 

1 
.2% 

0 
.0% 

0 
.0% 

1 
.2% 

0 
.0% 

6 
.9% 

นอ้ยกว่า 
6,000 บ. 

9 
1.4% 

1 
.2% 

21 
3.2% 

2 
.3% 

18 
2.8% 

0 
.0% 

0 
.0% 

2 
.3% 

4 
.6% 

57 
8.7% 

6,001-
8,000 บ. 

15 
2.3% 

6 
.9% 

49 
7.5% 

2 
.3% 

10 
1.5% 

1 
.2% 

0 
.0% 

1 
.2% 

2 
.3% 

86 
13.1% 

8.001-
10,000 บ. 

17 
2.6% 

2 
.3% 

61 
9.3% 

6 
.9% 

20 
3.1% 

0 
.0% 

0 
.0% 

1 
.2% 

5 
.8% 

112 
17.1% 

10,001-
12,000 บ. 

16 
2.4% 

3 
.5% 

33 
5.0% 

3 
.5% 

17 
2.6% 

0 
.0% 

1 
.2% 

2 
.3% 

5 
.8% 

80 
12.2% 

12,001-
14,000 บ. 

10 
1.5% 

5 
.8% 

36 
5.5% 

1 
.2% 

25 
3.8% 

1 
.2% 

1 
.2% 

0 
.0% 

1 
.2% 

80 
12.2% 

14,001-
16,000 บ. 

7 
1.1% 

2 
.3% 

24 
3.7% 

0 
.0% 

41 
6.3% 

1 
.2% 

0 
.0% 

0 
.0% 

2 
.3% 

77 
11.8% 

มากกว่า 
16,000 บ. 

18 
2.8% 

3 
.5% 

53 
8.1% 

3 
.5% 

62 
9.5% 

2 
.3% 

1 
.2% 

5 
.8% 

9 
1.4% 

156 
23.9% 

รวม 94 
14.4% 

23 
3.5% 

278 
42.5% 

17 
2.6% 

194 
29.7% 

5 
.8% 

3 
.5% 

12 
1.8% 

28 
4.3% 

654 
100.0% 

 
ตำรำง 46. กำรเข้ำเรียนของเด็กข้ำมชำติในปี 2563 

บตุรหลานของ
ท่านเขา้เรียน
ในปีที่แลว้
หรือไม่ 

บตุรหลานของท่านเขา้เรียนในสถานศกึษาเหลา่นีห้รือไม่ 

ไม่เคย
เรียน 

ก่อน
อนบุาล 

เรียน
ในรร.รฐั 

เรียนในรร.
เอกชน 

เรียนในศนูย์
การเรียนรูฯ้ 

เรียน 
กศน. 

เรียน
อาชีวะ 

หยดุเรียน อ่ืน ๆ รวม 

ใช่ 0 
.0% 

21 
2.3% 

384 
42.9% 

23 
2.6% 

180 
20.1% 

5 
.6% 

3 
.3% 

15 
1.7% 

1 
.1% 

632 
70.5% 

ไม่ใช่ 123 
13.7% 

9 
1.0% 

15 
1.7% 

0 
.0% 

64 
7.1% 

2 
.2% 

0 
.0% 

19 
2.1% 

32 
3.6% 

264 
29.5% 

รวม 123 
13.7% 

30 
3.3% 

399 
44.5% 

23 
2.6% 

244 
27.2% 

7 
.8% 

3 
.3% 

34 
3.8% 

33 
3.7% 

896 
100.0%  

.3% .5% .2% .2% .3% .2% .3% .0% .0% .0% .0% .0% 1.8% 

อ่ืน ๆ 
7 10 3 2 2 2 1 0 0 1 0 0 28 

1.1% 1.5% .5% .3% .3% .3% .2% .0% .0% .2% .0% .0% 4.3% 

รวม 
143 173 123 49 69 37 44 2 2 9 2 1 654 

21.9% 26.5% 18.8% 7.5% 10.6% 5.7% 6.7% .3% .3% 1.4% .3% .2% 100.0% 

ตำรำง 48. สำเหตุทีเ่ด็กไม่เรียนในโรงเรียนไทย 
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ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

เด็กไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 774 86.4 86.4 86.4 
ไม่มีขอ้มลู 29 3.2 3.2 89.6 
ไม่มีเงินใหเ้รียน 15 1.7 1.7 91.3 
มีปัญหาเรื่องการเดินทาง 9 1.0 1.0 92.3 
เด็ก ๆ ตอ้งท างาน 1 .1 .1 92.4 
เด็ก ๆ ถกูเลือกปฏิบตั ิ 1 .1 .1 92.5 
ยา้ยบา้นไปอยู่ที่อ่ืน 6 .7 .7 93.2 
อ่ืน ๆ 61 6.8 6.8 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
ตำรำง 49. ระดับช้ันทีเ่ด็กลำออกจำกโรงเรียน 

 

ความถี่ 
รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ยงัเรียนหนงัสืออยู่ 863 96.3 96.3 96.3 
 ระดบัประถมศกึษา 6 .7 .7 97.0 
ระดบัประถมศกึษา (ไม่จบ) 15 1.7 1.7 98.7 
มธัยมศกึษาตอนตน้ 3 .3 .3 99.0 
มธัยมศกึษาตอนตน้ (ไม่จบ) 4 .4 .4 99.4 
มธัยมศกึษาตอนปลาย 1 .1 .1 99.6 
มธัยมศกึษาตอนปลาย (ไม่จบ) 2 .2 .2 99.8 
ก่อนชัน้อนบุาล 1 .1 .1 99.9 
การศกึษานอกโรงเรียน 1 .1 .1 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
ตำรำง 50. สำเหตุทีเ่ด็กต้องลำออกจำกโรงเรียนก่อนเรียนจบช้ัน 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ยงัเรียนหนงัสืออยู่ 802 89.5 89.5 89.5 
เรายา้ยไปที่อ่ืน 12 1.3 1.3 90.8 
มีปัญหาที่โรงเรียน 1 .1 .1 91.1 
เราตอ้งใหพ้วกเขาท างาน 4 .4 .4 91.4 
พวกเขาไม่อยากเรียนหนงัสือ 2 .2 .2 91.6 
อ่ืน ๆ 74 8.3 8.3 99.9 
อยากเรียนที่ประเทศตน้ทางมากกว่า 1 .1 .1 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
 
 

ตำรำง 51. เด็กข้ำมชำติทีต่้องท ำงำน 
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ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ไม่ พวกเขาไม่ตอ้งท างานเลย 806 90.0 90.0 90.0 
ใช่ พวกเขาท างานเต็มเวลา 30 3.3 3.3 93.3 
ใช่ พวกเขาท างานนอกเวลา 33 3.7 3.7 97.0 
ใช่ พวกเขาท างานเป็นบางเวลา 27 3.0 3.0 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
ตำรำง 52. ช่วงอำยุของเด็กข้ำมชำติทีท่ ำงำน 

 
ความถี่ 

รอ้ยละ 
% 

รอ้ยละที่ถกูตอ้ง 
Valid % 

รอ้ยละสะสม
Cumulative % 

ไม่ท างาน 806 90.0 90.0 90.0 
นอ้ยกว่า 10 ปี 24 2.7 2.7 92.6 
11-12 ปี 15 1.7 1.7 94.3 
13-15 ปี 36 4.0 4.0 98.3 
16-18 ปี 15 1.7 1.7 100.0 
รวม 896 100.0 100.0  

 
 
 

 
 

 


