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การดำาเนินการนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย: 
กรณีศึกษาเรื่องการปฎิบัติที่เหมาะสม

บทนำา
งานวิจัย1  แสดงให้เห็นว่า แม้จะมีนโยบาย “การศึกษาเพื่อปวงชน” 

(Education for All: EFA) เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ยังคง 

ไม่ได้เรยีนหนงัสือ อย่างไรก็ตาม ยังมเีรือ่งราวแห่งความส�าเรจ็ครัง้ส�าคญั

ให้เล่าและบทเรียนจากเรื่องราวเหล่าน้ีให้เรียนรู้ ในเขตบางขุนเทียนของ

กรุงเทพฯ การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน และภาคประชาสังคมท�างาน 

ร่วมกันเพือ่น�าเดก็ข้ามชาติเข้าเรยีนในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานครและ

ท�าให้ม่ันใจว่าเดก็เหล่าน้ันได้เรยีนรู ้ส่ิงท่ีปรากฏข้ึน คอื ต้นแบบนวตักรรมท่ี

สามารถน�าชุมชนแรงงานข้ามชาติ โรงเรียน และผู้ก�าหนดนโยบายท้องถิ่น

เข้ามามีส่วนร่วมในการผลักดันนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนของ

ประเทศไทยส�าหรับเด็กข้ามชาติท่ีด้อยโอกาสและถูกแบ่งแยกออกจาก

สังคมในเขตบางขุนเทียนให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นผลส�าเร็จ ต้นแบบ 

การด�าเนินงานในเขตบางขุนเทียนของมูลนิธิ เพื่อเยาวชนชนบท 

(Foundation for Rural Youth: FRY) เป็นกรณีศึกษาท่ีมีคุณค่า โดย 

บทเรียนท่ีได้เรียนรู้และต้นแบบการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดจากกรณีศึกษาน้ี

สามารถน�ามาใช้ในการเจรจาเรือ่งนโยบายการศกึษาเพือ่ปวงชนในปัจจบัุน

เพื่อเสริมสร้างการด�าเนินงานตามนโยบายเพื่อเด็กข้ามชาติทั่วประเทศ

ความเป็นมา
รัฐบาลไทยน�านโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนมาใช้ในปี พ.ศ. 2533 โดยใน

ปี พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้

ให้สิทธิด้านการศึกษาทุกระดับแก่เด็กในประเทศไทยท่ีไม่มีสถานะทาง

กฎหมาย กฎหมายไทยระบุว่าเดก็ทุกคนมีสิทธไิด้รบัการศกึษาข้ันพืน้ฐาน

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา 15 ปี โดยไม่ค�านึงถงึสัญชาติหรอืสถานะทาง

กฎหมาย

แม้จะมีกรอบการท�างานด้านกฎหมายที่ชัดเจนส�าหรับนโยบายการศึกษา

เพื่อปวงชนในประเทศไทย งานวิจัยท่ีจัดท�าขึ้นโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก 

(Save the Children) และองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น (World Education)  
2เม่ือไม่นานน้ีชีใ้ห้เห็นวกิฤตด้านการเข้าถงึการศกึษาของลกูหลานแรงงาน

ข้ามชาติในประเทศไทย ถึงแม้จะขาดข้อมูลท่ีเท่ียงตรงเรื่องจ�านวนเด็ก 

ข้ามชาติท่ีพ�านักอยูใ่นประเทศไทย งานวจิยัได้ประมาณการว่าเดก็ข้ามชาติ

กว่าร้อยละ 60 หรือมากกว่า 200,000 คนไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ส่วน

เดก็ข้ามชาติท่ีได้เข้าเรยีน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) เข้าเรยีนในโรงเรยีนอนุบาล 

(ร้อยละ 30) หรือโรงเรียนประถม (ร้อยละ 67) ซึ่งชี้ให้เหน็ถึงอัตราการออก

จากโรงเรียนกลางคันท่ีสูงมากในหมู่เด็กข้ามชาติ วิกฤตการณ์ด้านการ

ศกึษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยดงักล่าวย�า้เตอืนว่ายงัไม่มีการลงมอื

ปฏิบัติที่มากพอในการน�านโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนไปใช้ให้บรรลุผล

1 องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น (World 
Education), เส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่า: บทวิจารณ์เรื่องการศึกษาสำาหรับเด็กข้าม
ชาติในประเทศไทย, 2557

2 Ibid

ต้นแบบการดำาเนินงานในเขตบางขุนเทียน
บางขุนเทียน คือ เขตท่ีอยู่ทางทิศใต้สุดในบรรดาเขตท้ังหมด 50 เข 

ตในกรุงเทพฯ โดยเป็นเขตท่ีรองรับชุมชนแรงงานข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่ง 

ส ่วนใหญ่ท�างานในโรงงานอุตสาหกรรม บริการการศึกษาในเขต

บางขุนเทียนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร และมี

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ 16 โรงเรียนในเขตที่ตอบสนองความต้องการ

ด้านการศึกษาของชุมชน 

ภาพประกอบ: การศึกษาสำาหรับเด็กข้ามชาต ิ
 – ชุมชน – โรงเรียน – นโยบาย

การศึกษา

สำหรับเด็ก

ขามชาติ 

ชุมชน

โรงเร�ยน นโยบาย

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 มูลนิธเิพือ่เยาวชนชนบท (Foundation for Rural 

Youth: FRY) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมของไทย (CSO) ที่จัดตั้งขึ้น

ใน พ.ศ. 2527 ระบุถึงเด็กข้ามชาติจ�านวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลในชุมชน

ในระหว่างท่ีผู้ปกครองก�าลงัท�างานอยูใ่นโรงงานอตุสาหกรรมท่ีอยู่โดยรอบ 

เด็กที่ไม่ได้รับการดูแลเหล่าน้ีอยู่ในส่ิงแวดล้อมท่ีไม่ปลอดภัย โดยไม่ได้รับ

การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง

เสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิด

ต้นแบบการด�าเนินงานในเขตบางขุนเทียนท่ีมูลนิธิเพือ่เยาวชนชนบทน�ามา

ใช้ มีแนวทางท่ีแบ่งออกเป็นหลายด้านเพ่ือรับมือกับความท้าทายใน 

การสนับสนุนให้เด็กข้ามชาติเข ้าถึงและเข ้าเรียนในโรงเรียนสังกัด

กรุงเทพมหานคร โดยต้นแบบนี้ต้ังอยู่บนเสาหลักแห่งการมีส่วนร่วม 3 

ประการ



3

ชุมชน
ข้ันตอนแรกของการเข้าถงึเดก็ข้ามชาติ คอื การระบุว่าเดก็เหล่าน้ีอยู่ที่ไหนบ้าง 

ดงัน้ัน มูลนิธิเพือ่เยาวชนชนบทจงึจดัท�าแผนทีช่มุชนและท�าการส�ารวจเดก็

ท่ีอยู่นอกโรงเรยีนเพือ่รวบรวมข้อมูลท่ีถกูต้องแม่นย�าเก่ียวกับถิน่ท่ีอยูแ่ละ

ประวัติของเด็กข้ามชาติ จากจุดน้ี ภาคประชาสังคมและรัฐบาลสามารถ

วางแผนเพื่อน�าเด็กเหล่านี้เข้าสู่โรงเรียน  

ภาพรับประทานอาหารกลางวันที่ศุนย์การเรียนรู้ 

เม่ือชุมชนและเด็กได้รับการระบุแล้ว มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทจะให้ข้อมูล

แก่นักเรยีนและครอบครวัของเดก็เก่ียวกบัสิทธิทางการศกึษาของพวกเขา

ในประเทศไทย โดยเน้นการสร้างพลังในชุมชน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

ประสบความส�าเร็จในการต้ังเป้าหมายและเข้าถึงชุมชนแรงงานข้ามชาติ 

ได้ด้วยการแผ่ขยายเข้าสู่ชุมชน การจัดกิจกรรมเพิ่มความตระหนักและ

นิทรรศการด้านการศึกษา รวมทั้งการจัดท�าและเผยแพร่ใบปลิว 

เด็กข้ามชาติมักประสบปัญหาและอุปสรรคด้านการเงินในการเข้าถึงการ

ศึกษาและเข้าเรียนในโรงเรียน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทให้ความช่วยเหลือ

ด้านการเงนิบนพืน้ฐานการออกค่าใช้จ่ายร่วมกันท่ีเปิดโอกาสให้เดก็ข้ามชาติ

เข้าถึงโครงการเตรยีมความพรอ้มด้านการศึกษาของมลูนธิฯิ โดยมคีา่ใช้

จ่ายเพียงเล็กน้อยเป็นเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับความจ�าเป็นของเด็ก

แต่ละคน เด็กข้ามชาติจะได้ประโยชน์จากวิชาต่างๆ เช่น วิชาภาษาไทย 

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เม่ือนักเรียนมีความช�านาญ

ด้านภาษาไทยท่ีจ�าเป็นในทักษะการส่ือสารพื้นฐาน เช่น การฟัง การพูด 

การอ่าน และการเขียน พวกเขาจะสามารถเข้าสู่โปรแกรมการศกึษาในระบบ

หรือนอกระบบของรัฐบาลไทยได้ นักเรียนและครอบครัวจะเป็นผู้ตัดสินใจ

ว่าการศกึษาในระบบหรอืนอกระบบตอบสนองความต้องการของพวกเขา

ได้ดีท่ีสุด โดยข้ึนอยู่กับอายุของนักเรียนและสถานการณ์ในครอบครัว 

เดก็อายตุ�า่กว่า 10 ปีจะได้รบัการสนบัสนุนให้เข้ารบัการศกึษาในระบบและ

เรยีนในโรงเรยีนสังกดักรุงเทพมหานคร ส่วนเดก็ท่ีโตกว่านัน้สามารถเลือก

ท่ีจะเข้าเรียนในโปรแกรมการศึกษานอกระบบท่ีมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

เสนอให้ ส�าหรับนักเรียนท่ีอยู่ในวัยท�างาน การศึกษานอกระบบผ่อนปรน

ให้นักเรยีนท�างานในวนัธรรมดาและไปเรยีนในช่วงสุดสัปดาห์ และท่ีส�าคญั 

คอื ทางเลือกทัง้สองมอบใบรบัรองการศกึษาให้นักเรยีนเม่ือจบการศกึษา

โรงเรียน 

ภาพเด็กข้ามชาติ 

ในระดับโรงเรียน มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทท�างานร่วมกับโรงเรียนต่างๆ 

เพือ่สร้างความเข้าใจและความรูสึ้กเห็นอกเห็นใจในกลุ่มผูบ้รหิารโรงเรยีน

และครูในการรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในชั้นเรียนโดยการประชุม การจัด

กิจกรรมสร้างความตระหนัก และการจัดท�าคู่มือเพ่ืออธิบายข้ันตอน 

การลงทะเบียนของเด็กข้ามชาติภายใต้นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน  

เรื่องนี้เป็นส่ิงส�าคัญเน่ืองจากบางโรงเรียนเห็นว่าการปฏิบัติตามข้ันตอน

การลงทะเบียนส�าหรับนักเรียนท่ีไม่มีเอกสารเป็นเรื่องยากล�าบาก  

ความสนับสนุนเพิ่มเติมส�าหรับคณะผู้บริหารและครูในโรงเรียนรวมไปถึง

การสัมมนา การประชมุเชงิปฏบัิติการและการเย่ียมชมโรงเรยีนเพือ่ศกึษา

เทคนิคการสอนและกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกคนในห้องเรียน

หลังจากที่เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว มูลนิธิเพื่อ

เยาวชนชนบทมีบทบาทส�าคัญในช่วง 2-3 เดือนแรกที่เด็กก�าลังปรับตัว 

เข้ากับห้องเรียนใหม่ของพวกเขา ในเบ้ืองต้น มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท 

ท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนและบ้าน โดยเฉพาะในกรณีท่ี

ผู ้ปกครองไม่สามารถส่ือสารกับครูได้เน่ืองจากอุปสรรคทางภาษา  

เม่ือนกัเรยีนเริม่คุน้เคยกับห้องเรยีน คร ูและเพือ่นร่วมชัน้ของตนแล้ว มูลนธิิ

เพือ่เยาวชนชนบทก็จะเปลีย่นบทบาทเป็นการติดตามผลกับครแูละนักเรยีน

เป็นระยะ หากนักเรยีนหยุดเรยีนเป็นเวลาหลายวนั ทางมูลนิธิฯ จะติดตาม

สถานะของนักเรียน และถ้าโรงเรียนขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับ

นักเรียนคนใด มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือตามที่ต้องการ

© Save the Children International
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นโยบาย
ในการสร้างความเปล่ียนแปลงในระดบันโยบาย มลูนิธเิพือ่เยาวชนชนบทได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับกรงุเทพมหานครและ

ส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ESAO) ในการเสรมิสร้างความแข็งแกร่งของการด�าเนินงานตามนโยบายการศกึษาเพือ่ปวงชน

ส�าหรบัเดก็ข้ามชาติในทางปฏบัิติ ด้วยการสนับสนุนดงักล่าว กรงุเทพมหานครได้ให้ค�าปรกึษาและแนวทางการด�าเนนิงาน 

รวมทั้งติดตามผลกับโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการน�านโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนไปใช้กับเด็กข้ามชาติ รวมถึงการจัดท�า

คู่มือเก่ียวกับข้ันตอนการลงทะเบียนซ่ึงได้เสริมสร้างความเข้าใจและการน�านโยบายการศึกษาเพ่ือปวงชนไปใช้ในระดับ

โรงเรียนเป็นอย่างมาก

เส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่า: 
กรณีของนักเรียนตัวอย่างที่มีความสามารถในการคัดลายมือยอดเยี่ยม

พโยพโย* เป็นเด็กหญิงชาวพม่าวัย 13 ปีท่ีอยู่ในเขตบางขุนเทียน ก่อนหน้าน้ี เธอได้เข้าเรียนในโรงเรียนท่ี 

เมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์ ก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อเธออายุได้เจ็ดปี 

ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพ้ืนท่ี พโยพโยได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของ

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เธอเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี

ก่อนท่ีเธอและครอบครัวจะตัดสินใจให้เธอเรียนต่อในระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นทางการ เธอต่ืนเต้นมาก 

ท่ีจะได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนไทยและมีโอกาสศกึษาต่อ โครงการเตรยีมความพร้อมของมูลนธิิเพือ่เยาวชนชนบท

ช่วยให้พโยพโยมคีวามพร้อมในการเรยีนและช่วยพฒันาทักษะภาษาไทยท่ีจ�าเป็นส�าหรบัการเข้าสู่รัว้โรงเรยีน

ไทยอย่างราบรื่น

พโยพโยเป็นแบบอย่างให้กับน้องสาวของเธอและเด็กข้ามชาติคนอื่นๆ เธอหวังว่าเด็กข้ามชาติคนอื่นๆ จะตั้งใจ

เรยีนและเข้าโรงเรยีนไทยเหมือนกับเธอ ท่ีโรงเรยีน เธอมีเพือ่นหลายคนและมคีวามสุขกับการร้องเพลงในฐานะ

สมาชิกของชมรมร้องเพลง วิชาโปรดของเธอคือภาษาไทย และครูคนโปรดของเธอคือครูสอนวิชาภาษาไทย  

พโยพโยได้รบัรางวลัท่ี 2 ในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมาในการประกวดคดัลายมอืไทยเพราะเธอมีลายมือทีส่วยงามมาก

ในอนาคต พโยพโยต้องการเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และท�างานในร้านค้าปลีกเพื่อช่วยเหลือครอบครัว

และช่วยการบ้านน้องสาว มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทติดตามความคืบหน้าของพโยพโยและครอบครัว 

อย่างสม�่าเสมอเกี่ยวกับโปรแกรมทางการศึกษาและแผนการในอนาคตของเธอ

*ใช้นามสมมติเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
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ผลกระทบของต้นแบบการดำาเนินงานใน
เขตบางขุนเทียนต่อการเข้าเรียนของเด็ก
นักเรียนข้ามชาติ
อัตราการเข้าเรียนของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 76 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในปีการศึกษา 2552 มีเด็กข้าม

ชาติเพียง 556 คนที่เข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 156 แห่ง

จากทั้งหมด 435 แห่ง (ร้อยละ 36) ต่อมาในปี พ.ศ. 2557 ตัวเลขนี้ได้เพิ่ม

ข้ึน โดยมีเด็กข้ามชาติ 2,338 คนเข้าเรยีนในโรงเรยีนสังกัดกรงุเทพมหานคร

ในทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ โดยเขตบางขุนเทียนมีอัตราการเข้าเรียนของ

เดก็ท่ีไม่มีสัญชาติไทยสูงสุดเป็นอนัดบัท่ี 2 ในจ�านวน 50 เขตของกรงุเทพฯ

ในปี พ.ศ. 2557

แม้ว่าการเพิม่ข้ึนของอตัราการเข้าเรยีนของเดก็ข้ามชาตใินโรงเรยีนสงักัด

กรงุเทพมหานครในเขตบางขุนเทียนไม่ได้เกดิจากโครงการของมูลนธิิเพือ่

เยาวชนชนบทเพยีงอย่างเดยีว แต่ก็เป็นการเน้นย�า้ว่าองค์กรประชาสังคม 

เช่น มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สามารถใช้ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน

การด�าเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทยได้

นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานท่ีชี้ให้เห็นว่าโครงการเตรียมความพร้อมด้าน

ภาษาไทยมีประโยชน์ ในการประเมินทักษะการอ่านท่ีจัดข้ึนโดยองค์การ

ช่วยเหลือเด็ก3 เด็กข้ามชาติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขต

บางขุนเทียนท่ีเคยผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมภาษาไทยท�าได้ดี

กว่าเด็กข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลในเขตอื่นที่ไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้ 

อุปสรรคที่ยังคงอยู่
แม้ว่าต้นแบบดงักล่าวจะใช้ได้ผลกับเดก็ข้ามชาติหลายต่อหลายคน ปัญหา

และอุปสรรคก็ยังคงมีอยู่ การด�าเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพ่ือ 

ปวงชนในโรงเรียนต่างๆ ยังไม่สม�่าเสมอในทางปฏิบัติ ในหลายๆ กรณี  

ผู้บริหารโรงเรียนอาจไม่แน่ใจเก่ียวกับนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนและ

ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน ซึ่งก่อให้เกิดความลังเลท่ีจะรับเด็กข้ามชาติ

เข้าเรียน โดยเฉพาะความไม่สมัครใจของโรงเรียนที่เกิดจากความไม่มั่นใจ

ในขั้นตอนการลงทะเบียนเด็กที่ไม่มีเลขประจ�าตัว 13 หลักซึ่งจ�าเป็นต้องใช้

ในการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ แม้ว่าแนวทางต่างๆ จะช่วบได้บ้าง  

ก็ยังจ�าเป็นต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองและการตรวจสอบเพ่ือให้

ม่ันใจว่าทุกโรงเรียนด�าเนินการตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนอย่าง

สม�่าเสมอ

อตัราการออกจากโรงเรยีนกลางคนัท่ีสูงของนกัเรยีนข้ามชาติในช่วงวยัรุน่

เป็นปัญหาส�าคัญ ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ นักเรียนมักออกจาก

โรงเรียนกลางคันและหางานท�าเม่ือพวกเขาอายุได้ 13-15 ปี ดังน้ัน จึงมี

นักเรียนจากครอบครัวแรงงานข้ามชาติจ�านวนน้อยมากท่ีจบการศึกษา

ระดบัประถมศกึษาและเรยีนต่อในระดบัมัธยมศกึษา ส�าหรบันักเรยีนเหล่าน้ี 

การศึกษานอกระบบอาจเป็นทางเลือกท่ีเหมาะสมซึ่งสามารถตอบสนอง

ความต้องการของพวกเขาได้ โดยให้โอกาสพวกเขาท�างานไปด้วย

3 องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น (World 
Education), เส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่า: บทวิจารณ์เรื่องการศึกษาสำาหรับเด็กข้าม
ชาติในประเทศไทย – การประเมินทักษะการอ่าน, 2557 

บทเรียนที่ได้เรียนรู้
รูปแบบการด�าเนินงานในเขตบางขุนเทียนของมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทให้

บทเรียนท่ีมีคุณค่าแก่ผู้ก�าหนดนโยบายและผู้ปฎิบัติงานซึ่งพยายาม

สนับสนุนให้เดก็ข้ามชาติจ�านวนมากท่ีไม่ได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนเข้าถงึสิทธิ

ของตนภายใต้นโยบายการศึกษาเพ่ือปวงชน บทเรียนหลักๆ ท่ีควรให ้

ความส�าคัญ ได้แก่

•	 นโยบายการศกึษาเพือ่ปวงชนมีศกัยภาพทีจ่ะเพิม่การเข้าถงึการศกึษาของ

เดก็ข้ามชาตแิละท�าให้ชีวติของพวกเขาดข้ึีนได้เป็นอย่างมาก	แต่สิง่นีจ้ะเกดิ

ข้ึนเองไม่ได้	จ�าเป็นต้องมีการสร้างความตระหนัก	การเตรียมการและ	

การติดตามผลอย่างจริงจังในระดับชุมชนและระดับโรงเรียน	ตัวอย่างเช่น	

โรงเรียนต้องการแนวทางทั้งท่ีเป็นการบอกกล่าวทางวาจาและเป็น	

ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้ันตอนการลงทะเบียน	โดยระบุในคู่มือหรือ

หนงัสอืค�าสัง่ต่างๆ	รวมทัง้การสร้างความตระหนกัและการฝึกอบรมต่างๆ		

เกี่ยวกับการรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

ชุมชนจ�าเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกของตน	รวมทั้งต้องมี

การสร้างความตระหนักถงึประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการส่งลูกหลานเข้าเรยีน

ในโรงเรียน

•	 ขั้นตอนแรกในการให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ	คือ	ต้องทราบว่าพวกเขา

อยู่ที่ไหนและต้องการอะไร	จ�าเป็นต้องมีการด�าเนินงานในเชิงรุกด้วย	

การระบุและเข้าถึงชุมชนแรงงานข้ามชาติและลูกหลานของพวกเขาโดย	

การท�าแผนที่ชุมชนและการส�ารวจ

•	 บทบาทของส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานควบคุมดูแลด้าน

การศึกษาในการอธิบายให้ความกระจ่างและตรวจสอบการด�าเนินงาน	

ตามนโยบายเป็นสิ่งส�าคัญ	บางคร้ัง	โรงเรียนเองก็ไม่ทราบถึงขั้นตอนท่ี	

ถูกต้องหรือไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�่าเสมอ	ดังน้ัน	โรงเรียนจึง

ต้องการการสนับสนุนและการชี้น�าอย่างใกล้ชิด	โดยสามารถกระท�าได้ใน

โรงเรียนแต่ละแห่งโดยการเข้าเย่ียมเยียนโรงเรียน	และยังสามารถท�าได้ใน

ระดบัเขตโดยการวเิคราะห์ข้อมลูเกีย่วกบัการรบัเดก็ข้ามชาติไว้ในโรงเรยีน

•	 ศูนย ์การเรียนรู ้ ในชุมชนก็สามารถมีบทบาทส�าคัญในการเตรียม	

ความพร้อมเพื่อให้เด็กเข้าเรียนและประสบความส�าเร็จในระบบการศึกษา

ขัน้พืน้ฐานของรัฐบาลไทยและการศกึษานอกระบบ	รวมทัง้การตดิตามผล

และสนับสนุนเด็กที่ได้เข้าเรียนแล้ว	ซึ่งอาจเป็นบทบาทท่ีมีความย่ังยืน	

ทางเศรษฐกิจมากที่สุดของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเหล่านั้น	

•	 ในการท่ีจะเรียนรู้และเข้าเรียนในโรงเรียนได้	เดก็นกัเรียนข้ามชาติจ�าเป็นต้อง

ได้รับการเตรียมพร้อมและการสนับสนุนให้มีทักษะด้านภาษาไทยทั้งก่อน

เข้าเรียนและระหว่างเรียนในโรงเรียนไทย	มิฉะนั้น	เด็กข้ามชาติจ�านวนมาก

จะไม่สามารถเรียนรู้ได้และมีแนวโน้มที่จะออกจากโรงเรียนกลางคัน	

•	 เนื่องจากนักเรียนข้ามชาติท่ีโตแล้วหลายคนต้องท�างานและขาดเรียน	

ไปหลายปี	พวกเขาจงึต้องการทางเลอืกท่ียืดหยุ่นซึง่เปิดโอกาสให้พวกเขา

สามารถเรียนตามทันและได้เรียนรู้ทักษะท่ีมีประโยชน์ต่อชีวิต	ดังน้ัน	

ส�านักงานการศึกษานอกระบบควรพยายามมากเป็นพิเศษที่จะระบุถึง

นักเรียนข้ามชาติที่อายุเกินและสนับสนุนให้พวกเขาเข้าเรียนในโปรแกรม

ต่างๆ


