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การดำ�เนินการนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทย:
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บทนำ�

ต้นแบบการด�ำเนินงานในเขตบางขุนเทียน

1

งานวิ จั ย แสดงให้ เ ห็ น ว่ า แม้ จ ะมี น โยบาย “การศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชน”
(Education for All: EFA) เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ในประเทศไทยก็ยังคง
ไม่ได้เรียนหนังสือ อย่างไรก็ตาม ยังมีเรือ่ งราวแห่งความส�ำเร็จครัง้ ส�ำคัญ
ให้เล่าและบทเรียนจากเรื่องราวเหล่านี้ให้เรียนรู้ ในเขตบางขุนเทียนของ
กรุงเทพฯ การปกครองท้องถิ่น โรงเรียน และภาคประชาสังคมท�ำงาน
ร่วมกันเพือ่ น�ำเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครและ
ท�ำให้มนั่ ใจว่าเด็กเหล่านัน้ ได้เรียนรู้ สิง่ ทีป่ รากฏขึน้ คือ ต้นแบบนวัตกรรมที่
สามารถน�ำชุมชนแรงงานข้ามชาติ โรงเรียน และผู้กำ� หนดนโยบายท้องถิ่น
เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการผลั ก ดั น นโยบายการศึ ก ษาเพื่ อ ปวงชนของ
ประเทศไทยส�ำหรับเด็กข้ามชาติที่ด้อยโอกาสและถูกแบ่งแยกออกจาก
สังคมในเขตบางขุนเทียนให้บรรลุเป้าหมายได้เป็นผลส�ำเร็จ ต้นแบบ
การด� ำ เนิ น งานในเขตบางขุ น เที ย นของมู ล นิ ธิ เ พื่ อ เยาวชนชนบท
(Foundation for Rural Youth: FRY) เป็นกรณีศึกษาที่มีคุณค่า โดย
บทเรี ย นที่ ไ ด้ เ รี ย นรู ้ แ ละต้ น แบบการปฏิ บั ติ ที่ ดี ที่ สุ ด จากกรณี ศึ ก ษานี้
สามารถน�ำมาใช้ในการเจรจาเรือ่ งนโยบายการศึกษาเพือ่ ปวงชนในปัจจุบนั
เพื่อเสริมสร้างการด�ำเนินงานตามนโยบายเพื่อเด็กข้ามชาติทั่วประเทศ

บางขุ น เที ย น คื อ เขตที่ อ ยู ่ ท างทิ ศ ใต้ สุ ด ในบรรดาเขตทั้ ง หมด 50 เข
ตในกรุงเทพฯ โดยเป็นเขตที่รองรับชุมชนแรงงานข้ามชาติขนาดใหญ่ซึ่ง
ส่ ว นใหญ่ ท� ำ งานในโรงงานอุ ต สาหกรรม บริ ก ารการศึ ก ษาในเขต
บางขุนเทียนอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกรุงเทพมหานคร และมี
โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพฯ 16 โรงเรียนในเขตที่ตอบสนองความต้องการ
ด้านการศึกษาของชุมชน

ภาพประกอบ: การศึกษาสำ�หรับเด็กข้ามชาติ
– ชุมชน – โรงเรียน – นโยบาย

ชุมชน

ความเป็นมา
โรงเร�ยน

รัฐบาลไทยน�ำนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนมาใช้ในปี พ.ศ. 2533 โดยใน
ปี พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนได้
ให้สิทธิด้านการศึกษาทุกระดับแก่เด็กในประเทศไทยที่ ไม่มีสถานะทาง
กฎหมาย กฎหมายไทยระบุวา่ เด็กทุกคนมีสทิ ธิได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ยเป็นเวลา 15 ปี โดยไม่คำ� นึงถึงสัญชาติหรือสถานะทาง
กฎหมาย

นโยบาย

ในช่วงต้นปี พ.ศ. 2552 มูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบท (Foundation for Rural
Youth: FRY) ซึ่งเป็นองค์กรภาคประชาสังคมของไทย (CSO) ที่จัดตั้งขึ้น
ใน พ.ศ. 2527 ระบุถึงเด็กข้ามชาติจำ� นวนมากที่ไม่ได้รับการดูแลในชุมชน
ในระหว่างทีผ่ ปู้ กครองก�ำลังท�ำงานอยูใ่ นโรงงานอุตสาหกรรมทีอ่ ยูโ่ ดยรอบ
เด็กที่ไม่ได้รับการดูแลเหล่านี้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย โดยไม่ได้รับ
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และทักษะทางสังคมที่เหมาะสมกับวัย รวมทั้ง
เสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์และการล่วงละเมิด

แม้จะมีกรอบการท�ำงานด้านกฎหมายที่ชัดเจนส�ำหรับนโยบายการศึกษา
เพื่อปวงชนในประเทศไทย งานวิจัยที่จัดท�ำขึ้นโดยองค์การช่วยเหลือเด็ก
(Save the Children) และองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น (World Education)
2
เมือ่ ไม่นานนีช้ ใี้ ห้เห็นวิกฤตด้านการเข้าถึงการศึกษาของลูกหลานแรงงาน
ข้ามชาติในประเทศไทย ถึงแม้จะขาดข้อมูลที่เที่ยงตรงเรื่องจ�ำนวนเด็ก
ข้ามชาติทพ
ี่ ำ� นักอยูใ่ นประเทศไทย งานวิจยั ได้ประมาณการว่าเด็กข้ามชาติ
กว่าร้อยละ 60 หรือมากกว่า 200,000 คนไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ส่วน
เด็กข้ามชาติที่ได้เข้าเรียน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 97) เข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล
(ร้อยละ 30) หรือโรงเรียนประถม (ร้อยละ 67) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงอัตราการออก
จากโรงเรียนกลางคันที่สูงมากในหมู่เด็กข้ามชาติ วิกฤตการณ์ด้านการ
ศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยดังกล่าวย�ำ้ เตือนว่ายังไม่มกี ารลงมือ
ปฏิบัติที่มากพอในการน�ำนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนไปใช้ให้บรรลุผล
1 องค์การช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น (World
Education), เส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่า: บทวิจารณ์เรื่องการศึกษาสำ�หรับเด็กข้าม
ชาติในประเทศไทย, 2557
2 Ibid

การศึกษา
สำหรับเด็ก
ขามชาติ

ต้นแบบการด�ำเนินงานในเขตบางขุนเทียนทีม่ ลู นิธเิ พือ่ เยาวชนชนบทน�ำมา
ใช้ มีแ นวทางที่แ บ่งออกเป็น หลายด้านเพื่อรับ มือกับ ความท้าทายใน
การสนั บ สนุ น ให้ เ ด็ ก ข้ า มชาติ เ ข้ า ถึ ง และเข้ า เรี ย นในโรงเรี ย นสั ง กั ด
กรุงเทพมหานคร โดยต้นแบบนี้ตั้งอยู่บนเสาหลักแห่งการมีส่วนร่วม 3
ประการ

2

ชุมชน

โรงเรียน

ขัน้ ตอนแรกของการเข้าถึงเด็กข้ามชาติ คือ การระบุวา่ เด็กเหล่านีอ้ ยูท่ ี่ไหนบ้าง
ดังนัน้ มูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบทจึงจัดท�ำแผนทีช่ มุ ชนและท�ำการส�ำรวจเด็ก
ทีอ่ ยูน่ อกโรงเรียนเพือ่ รวบรวมข้อมูลทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำเกีย่ วกับถิน่ ทีอ่ ยูแ่ ละ
ประวัติของเด็กข้ามชาติ จากจุดนี้ ภาคประชาสังคมและรัฐบาลสามารถ
วางแผนเพื่อน�ำเด็กเหล่านี้เข้าสู่โรงเรียน
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ในระดับโรงเรียน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทท�ำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆ
เพือ่ สร้างความเข้าใจและความรูส้ กึ เห็นอกเห็นใจในกลุม่ ผูบ้ ริหารโรงเรียน
และครูในการรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในชั้นเรียนโดยการประชุม การจัด
กิจกรรมสร้างความตระหนัก และการจัดท�ำคู่มือเพื่ออธิบายขั้นตอน
การลงทะเบียนของเด็กข้ามชาติภายใต้นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน
เรื่องนี้เป็นสิ่งส�ำคัญเนื่องจากบางโรงเรียนเห็นว่าการปฏิบัติตามขั้นตอน
การลงทะเบี ย นส� ำ หรั บ นั ก เรี ย นที่ ไ ม่ มี เ อกสารเป็ น เรื่ อ งยากล� ำ บาก
ความสนับสนุนเพิ่มเติมส�ำหรับคณะผู้บริหารและครูในโรงเรียนรวมไปถึง
การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารและการเยีย่ มชมโรงเรียนเพือ่ ศึกษา
เทคนิคการสอนและกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนทุกคนในห้องเรียน
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เมื่อชุมชนและเด็กได้รับการระบุแล้ว มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทจะให้ข้อมูล
แก่นกั เรียนและครอบครัวของเด็กเกีย่ วกับสิทธิทางการศึกษาของพวกเขา
ในประเทศไทย โดยเน้นการสร้างพลังในชุมชน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
ประสบความส�ำเร็จในการตั้งเป้าหมายและเข้าถึงชุมชนแรงงานข้ามชาติ
ได้ด้วยการแผ่ขยายเข้าสู่ชุมชน การจัดกิจกรรมเพิ่มความตระหนักและ
นิทรรศการด้านการศึกษา รวมทั้งการจัดท�ำและเผยแพร่ใบปลิว

หลังจากที่เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครแล้ว มูลนิธิเพื่อ
เยาวชนชนบทมีบทบาทส�ำคัญในช่วง 2-3 เดือนแรกที่เด็กก�ำลังปรับตัว
เข้ากับห้องเรียนใหม่ของพวกเขา ในเบื้องต้น มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
ท�ำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียนและบ้าน โดยเฉพาะในกรณีที่
ผู ้ ป กครองไม่ ส ามารถสื่ อ สารกั บ ครู ไ ด้ เ นื่ อ งจากอุ ป สรรคทางภาษา
เมือ่ นักเรียนเริม่ คุน้ เคยกับห้องเรียน ครู และเพือ่ นร่วมชัน้ ของตนแล้ว มูลนิธิ
เพือ่ เยาวชนชนบทก็จะเปลีย่ นบทบาทเป็นการติดตามผลกับครูและนักเรียน
เป็นระยะ หากนักเรียนหยุดเรียนเป็นเวลาหลายวัน ทางมูลนิธฯิ จะติดตาม
สถานะของนักเรียน และถ้าโรงเรียนขอความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับ
นักเรียนคนใด มูลนิธิฯ จะให้ความช่วยเหลือตามที่ต้องการ

เด็กข้ามชาติมักประสบปัญหาและอุปสรรคด้านการเงินในการเข้าถึงการ
ศึกษาและเข้าเรียนในโรงเรียน มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทให้ความช่วยเหลือ
ด้านการเงินบนพืน้ ฐานการออกค่าใช้จา่ ยร่วมกันทีเ่ ปิดโอกาสให้เด็กข้ามชาติ
เข้าถึงโครงการเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาของมูลนิธฯิ โดยมีคา่ ใช้
จ่ายเพียงเล็กน้อยเป็นเวลา 6 เดือนถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับความจ�ำเป็นของเด็ก
แต่ละคน เด็กข้ามชาติจะได้ประโยชน์จากวิชาต่างๆ เช่น วิชาภาษาไทย
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศึกษา เมื่อนักเรียนมีความช�ำนาญ
ด้านภาษาไทยที่จ�ำเป็นในทักษะการสื่อสารพื้นฐาน เช่น การฟัง การพูด
การอ่าน และการเขียน พวกเขาจะสามารถเข้าสูโ่ ปรแกรมการศึกษาในระบบ
หรือนอกระบบของรัฐบาลไทยได้ นักเรียนและครอบครัวจะเป็นผู้ตัดสินใจ
ว่าการศึกษาในระบบหรือนอกระบบตอบสนองความต้องการของพวกเขา
ได้ดีที่สุด โดยขึ้นอยู่กับอายุของนักเรียนและสถานการณ์ ในครอบครัว
เด็กอายุตำ�่ กว่า 10 ปีจะได้รบั การสนับสนุนให้เข้ารับการศึกษาในระบบและ
เรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ส่วนเด็กทีโ่ ตกว่านัน้ สามารถเลือก
ที่จะเข้าเรียนในโปรแกรมการศึกษานอกระบบที่มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท
เสนอให้ ส�ำหรับนักเรียนที่อยู่ในวัยท�ำงาน การศึกษานอกระบบผ่อนปรน
ให้นกั เรียนท�ำงานในวันธรรมดาและไปเรียนในช่วงสุดสัปดาห์ และทีส่ ำ� คัญ
คือ ทางเลือกทัง้ สองมอบใบรับรองการศึกษาให้นกั เรียนเมือ่ จบการศึกษา
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นโยบาย
ในการสร้างความเปลีย่ นแปลงในระดับนโยบาย มูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบทได้มสี ว่ นร่วมอย่างแข็งขันกับกรุงเทพมหานครและ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา (ESAO) ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการด�ำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพือ่ ปวงชน
ส�ำหรับเด็กข้ามชาติในทางปฏิบตั ิ ด้วยการสนับสนุนดังกล่าว กรุงเทพมหานครได้ให้คำ� ปรึกษาและแนวทางการด�ำเนินงาน
รวมทั้งติดตามผลกับโรงเรียนต่างๆ เกี่ยวกับการน�ำนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนไปใช้กับเด็กข้ามชาติ รวมถึงการจัดท�ำ
คู่มือเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียนซึ่งได้เสริมสร้างความเข้าใจและการน�ำนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนไปใช้ในระดับ
โรงเรียนเป็นอย่างมาก

เส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่า:
กรณีของนักเรียนตัวอย่างที่มีความสามารถในการคัดลายมือยอดเยี่ยม
พโยพโย* เป็นเด็กหญิงชาวพม่าวัย 13 ปีที่อยู่ในเขตบางขุนเทียน ก่อนหน้านี้ เธอได้เข้าเรียนในโรงเรียนที่
เมืองทวาย ประเทศเมียนมาร์ ก่อนจะย้ายเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเมื่อเธออายุได้เจ็ดปี
ก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในพื้นที่ พโยพโยได้เข้าร่วมโครงการเตรียมความพร้อมของ
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท เธอเรียนวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นเวลา 2 ปี
ก่อนที่เธอและครอบครัวจะตัดสินใจให้เธอเรียนต่อในระบบการศึกษาไทยอย่างเป็นทางการ เธอตื่นเต้นมาก
ทีจ่ ะได้เข้าเรียนในโรงเรียนไทยและมีโอกาสศึกษาต่อ โครงการเตรียมความพร้อมของมูลนิธเิ พือ่ เยาวชนชนบท
ช่วยให้พโยพโยมีความพร้อมในการเรียนและช่วยพัฒนาทักษะภาษาไทยทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการเข้าสูร่ วั้ โรงเรียน
ไทยอย่างราบรื่น
พโยพโยเป็นแบบอย่างให้กับน้องสาวของเธอและเด็กข้ามชาติคนอื่นๆ เธอหวังว่าเด็กข้ามชาติคนอื่นๆ จะตั้งใจ
เรียนและเข้าโรงเรียนไทยเหมือนกับเธอ ทีโ่ รงเรียน เธอมีเพือ่ นหลายคนและมีความสุขกับการร้องเพลงในฐานะ
สมาชิกของชมรมร้องเพลง วิชาโปรดของเธอคือภาษาไทย และครูคนโปรดของเธอคือครูสอนวิชาภาษาไทย
พโยพโยได้รบั รางวัลที่ 2 ในช่วง 2 ปีทผี่ า่ นมาในการประกวดคัดลายมือไทยเพราะเธอมีลายมือทีส่ วยงามมาก
ในอนาคต พโยพโยต้องการเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และท�ำงานในร้านค้าปลีกเพื่อช่วยเหลือครอบครัว
และช่ ว ยการบ้ า นน้ อ งสาว มู ล นิ ธิ เ พื่ อ เยาวชนชนบทติ ด ตามความคื บ หน้ า ของพโยพโยและครอบครั ว
อย่างสม�่ำเสมอเกี่ยวกับโปรแกรมทางการศึกษาและแผนการในอนาคตของเธอ
*ใช้นามสมมติเพื่อรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
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ผลกระทบของต้นแบบการดำ�เนินงานใน
เขตบางขุนเทียนต่อการเข้าเรียนของเด็ก
นักเรียนข้ามชาติ

บทเรียนที่ ได้เรียนรู้
รูปแบบการด�ำเนินงานในเขตบางขุนเทียนของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทให้
บทเรียนที่มีคุณค่าแก่ผู้ก�ำหนดนโยบายและผู้ปฎิบัติงานซึ่งพยายาม
สนับสนุนให้เด็กข้ามชาติจำ� นวนมากที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเข้าถึงสิทธิ
ของตนภายใต้นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน บทเรียนหลักๆ ที่ควรให้
ความส�ำคัญ ได้แก่

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
ขึน้ โดยมีเด็กข้ามชาติ 2,338 คนเข้าเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ในทั้ง 50 เขตของกรุงเทพฯ โดยเขตบางขุนเทียนมีอัตราการเข้าเรียนของ
เด็กที่ไม่มสี ญ
ั ชาติไทยสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 ในจ�ำนวน 50 เขตของกรุงเทพฯ
ในปี พ.ศ. 2557

• นโยบายการศึกษาเพือ่ ปวงชนมีศกั ยภาพทีจ่ ะเพิม่ การเข้าถึงการศึกษาของ
เด็กข้ามชาติและท�ำให้ชวี ติ ของพวกเขาดีขนึ้ ได้เป็นอย่างมาก แต่สงิ่ นีจ้ ะเกิด
ขึ้นเองไม่ได้ จ�ำเป็นต้องมีการสร้างความตระหนัก การเตรียมการและ
การติดตามผลอย่างจริงจังในระดับชุมชนและระดับโรงเรียน ตัวอย่างเช่น
โรงเรี ย นต้ อ งการแนวทางทั้ ง ที่ เ ป็ น การบอกกล่ า วทางวาจาและเป็ น
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับขั้นตอนการลงทะเบียน โดยระบุในคู่มือหรือ
หนังสือค�ำสัง่ ต่างๆ รวมทัง้ การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมต่างๆ
เกี่ยวกับการรับเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชุมชนจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิและทางเลือกของตน รวมทั้งต้องมี
การสร้างความตระหนักถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการส่งลูกหลานเข้าเรียน
ในโรงเรียน

แม้วา่ การเพิม่ ขึน้ ของอัตราการเข้าเรียนของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานครในเขตบางขุนเทียนไม่ได้เกิดจากโครงการของมูลนิธเิ พือ่
เยาวชนชนบทเพียงอย่างเดียว แต่กเ็ ป็นการเน้นย�ำ้ ว่าองค์กรประชาสังคม
เช่น มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท สามารถใช้ต้นแบบนวัตกรรมเพื่อสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนในประเทศไทยได้
นอกจากนี้ ยังมีหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่าโครงการเตรียมความพร้อมด้าน
ภาษาไทยมีประโยชน์ ในการประเมินทักษะการอ่านที่จัดขึ้นโดยองค์การ
ช่วยเหลือเด็ก3 เด็กข้ามชาติในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครในเขต
บางขุนเทียนที่เคยผ่านหลักสูตรการเตรียมความพร้อมภาษาไทยท�ำได้ดี
กว่าเด็กข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลในเขตอื่นที่ไม่ได้เข้าเรียนในหลักสูตรนี้

• ขั้นตอนแรกในการให้การศึกษาแก่เด็กข้ามชาติ คือ ต้องทราบว่าพวกเขา
อยู่ที่ ไหนและต้องการอะไร จ�ำเป็นต้องมีการด�ำเนินงานในเชิงรุกด้วย
การระบุและเข้าถึงชุมชนแรงงานข้ามชาติและลูกหลานของพวกเขาโดย
การท�ำแผนที่ชุมชนและการส�ำรวจ
• บทบาทของส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานควบคุมดูแลด้าน
การศึกษาในการอธิบายให้ความกระจ่างและตรวจสอบการด�ำเนินงาน
ตามนโยบายเป็นสิ่งส�ำคัญ บางครั้ง โรงเรียนเองก็ ไม่ทราบถึงขั้นตอนที่
ถูกต้องหรือไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม�่ำเสมอ ดังนั้น โรงเรียนจึง
ต้องการการสนับสนุนและการชี้น�ำอย่างใกล้ชิด โดยสามารถกระท�ำได้ใน
โรงเรียนแต่ละแห่งโดยการเข้าเยี่ยมเยียนโรงเรียน และยังสามารถท�ำได้ใน
ระดับเขตโดยการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกีย่ วกับการรับเด็กข้ามชาติไว้ในโรงเรียน

อุปสรรคที่ยังคงอยู่
แม้วา่ ต้นแบบดังกล่าวจะใช้ได้ผลกับเด็กข้ามชาติหลายต่อหลายคน ปัญหา
และอุปสรรคก็ยังคงมีอยู่ การด�ำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อ
ปวงชนในโรงเรียนต่างๆ ยังไม่สม�่ำเสมอในทางปฏิบัติ ในหลายๆ กรณี
ผู้บริหารโรงเรียนอาจไม่แน่ใจเกี่ยวกับนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนและ
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ซึ่งก่อให้เกิดความลังเลที่จะรับเด็กข้ามชาติ
เข้าเรียน โดยเฉพาะความไม่สมัครใจของโรงเรียนที่เกิดจากความไม่มั่นใจ
ในขั้นตอนการลงทะเบียนเด็กที่ไม่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลักซึ่งจ�ำเป็นต้องใช้
ในการลงทะเบียนอย่างเป็นทางการ แม้ว่าแนวทางต่างๆ จะช่วบได้บ้าง
ก็ยังจ�ำเป็นต้องมีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องและการตรวจสอบเพื่อให้
มั่นใจว่าทุกโรงเรียนด�ำเนินการตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนอย่าง
สม�่ำเสมอ

• ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ ใ นชุ ม ชนก็ ส ามารถมี บ ทบาทส� ำ คั ญ ในการเตรี ย ม
ความพร้อมเพื่อให้เด็กเข้าเรียนและประสบความส�ำเร็จในระบบการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐานของรัฐบาลไทยและการศึกษานอกระบบ รวมทัง้ การติดตามผล
และสนับสนุนเด็กที่ ได้เข้าเรียนแล้ว ซึ่งอาจเป็นบทบาทที่มีความยั่งยืน
ทางเศรษฐกิจมากที่สุดของศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนเหล่านั้น
• ในการทีจ่ ะเรียนรูแ้ ละเข้าเรียนในโรงเรียนได้ เด็กนักเรียนข้ามชาติจำ� เป็นต้อง
ได้รับการเตรียมพร้อมและการสนับสนุนให้มีทักษะด้านภาษาไทยทั้งก่อน
เข้าเรียนและระหว่างเรียนในโรงเรียนไทย มิฉะนั้น เด็กข้ามชาติจ�ำนวนมาก
จะไม่สามารถเรียนรู้ ได้และมีแนวโน้มที่จะออกจากโรงเรียนกลางคัน

อัตราการออกจากโรงเรียนกลางคันทีส่ งู ของนักเรียนข้ามชาติในช่วงวัยรุน่
เป็นปัญหาส�ำคัญ ด้วยปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ นักเรียนมักออกจาก
โรงเรียนกลางคันและหางานท�ำเมื่อพวกเขาอายุได้ 13-15 ปี ดังนั้น จึงมี
นักเรียนจากครอบครัวแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนน้อยมากที่จบการศึกษา
ระดับประถมศึกษาและเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ส�ำหรับนักเรียนเหล่านี้
การศึกษานอกระบบอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมซึ่งสามารถตอบสนอง
ความต้องการของพวกเขาได้ โดยให้โอกาสพวกเขาท�ำงานไปด้วย

• เนื่องจากนักเรียนข้ามชาติที่โตแล้วหลายคนต้องท�ำงานและขาดเรียน
ไปหลายปี พวกเขาจึงต้องการทางเลือกทีย่ ดื หยุน่ ซึง่ เปิดโอกาสให้พวกเขา
สามารถเรียนตามทันและได้เรียนรู้ทักษะที่มีประโยชน์ต่อชีวิต ดังนั้น
ส�ำนักงานการศึกษานอกระบบควรพยายามมากเป็นพิเศษที่จะระบุถึง
นักเรียนข้ามชาติที่อายุเกินและสนับสนุนให้พวกเขาเข้าเรียนในโปรแกรม
ต่างๆ

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