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เพือ่ทีจ่ะเข้าใจและแก้ไขสถานการณ์เกีย่วกบัการจดัการศกึษาทีม่ี

คุณภาพส�าหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทย คณะท�างานจากองค์การ

ช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น 

(World Education) จงึจดัท�าบททบทวนประมวลสถานการณ์การศกึษา

ของเด็กเหล่านี้ออกมาเป็นข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเอกสารฉบับนี้จะ

น�าเสนอบทสรุปย่อของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีส�าคัญ

ต่างๆ

ความจ�าเป็นทางด้านเศรษฐกจินัน้ท�าให้กลุม่เดก็ข้ามชาตทิีอ่ยู่

นอกบรบิทการคุม้ครองของโรงเรยีนต้องเผชญิกบัสถานการณ์เสีย่ง 

เดก็ทีไ่ม่ได้อยูใ่นโรงเรยีนยิง่เสีย่งต่อการตกเป็นเหยือ่ของขบวนการ

ค้ามนษุย์ทีจ่ะน�าเดก็ไปท�างานต่างๆ ทีม่คีวามอนัตรายสงูทัง้ในงาน

ก่อสร้าง และงานบรกิารทางเพศ ประเทศไทยพยายามแก้ไขปัญหา

การค้ามนษุย์ซึง่ส่วนใหญ่มเีดก็ข้ามชาตเิป็นเหยือ่ การศกึษาจงึเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ส�าคัญในการเสริมทักษะและองค์ความรู้แก่เด็กเพื่อ

ปกป้องตนเอง

นอกจากนี ้การศกึษาเป็นวิธีการท่ีส�าคญัยิง่ท่ีท�าให้คนสามารถ

สร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่และเป็นก�าลังส�าคัญใน

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ แรงงานท่ีสามารถอ่านออกเขียนได้มี

ทักษะและมีการศึกษามีความส�าคัญอย่างมากในการสร้างความ

เข้มแข็งและศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและแถบประเทศอาเซียน

ในวงกว้างอีกด้วย

ปัจจยัเหล่านีท้�าให้เกดิความต้องการให้มกีารรบัรองการศกึษา

ส�าหรับเด็กท่ีอยู่ในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงมีตัวเลือกทางการ

ศกึษาทีเ่หมาะสมแก่เดก็ทีจ่ะกลบัไปศกึษาต่อในประเทศเมยีนมาร์ 

อย่างไรกต็ามมเีพยีงเดก็ทีไ่ด้ขึน้ทะเบยีนในโรงเรยีนหรอืเดก็ทีม่พ่ีอ

แม่เป็นแรงงานท่ีมีเอกสารเท่านั้นท่ีได้รับการตรวจนับอย่างเป็น

ทางการ ส่วนเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนและไม่มีเอกสาร

หลักฐานปรากฏกลับถูกปล่อยให้ไม่ได้รับการเก็บบันทึกข้อมูล 

ท�าให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ขาดหายไป1

ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการเป็นที่พ�านักของกลุ่ม

แรงงานข้ามชาติและผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องมาจากความ

ขดัแย้งและความยากจนขดัสนภายในประเทศ ในช่วงทศวรรษทีผ่่านมา 

มเีดก็ข้ามชาติจ�านวนหลายแสนคนเดนิทางมากบัพ่อแม่ซึง่เป็นแรงงาน

ข้ามชาตเิพือ่หนีสถานการณ์ทางเศรษฐกจิทีย่�า่แย่ของประเทศเมยีนมาร์

และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ปัจจุบันแรงงานเหล่าน้ีท�างานอยู่ในภาค

ธุรกิจต่างๆ ซึ่งท�าหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะ

เป็นในภาคการเกษตร ภาคอตุสาหกรรม และภาคอตุสาหกรรมบรกิาร

แรงงานจ�านวนมากมีแนวโน้มในการยืดระยะเวลาพ�านักอาศัย และ

หลายคนพาลกูหลานมาด้วย ซึง่ตรงข้ามกบัความเชือ่ทัว่ไปทีว่่า แรงงาน

ข้ามชาติจะอยู ่ที่นี่ เพียงช่ัวคราว ครอบครัวเหล่านี้พ�านักอยู ่ใน

ประเทศไทยและมีส่วนในการถักทอโครงสร้างของสังคมไทย

การทบทวนสถานการณ์ 
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ

สถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทย

การขาดข้อมูล

การขาดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจ�านวนเด็กข้ามชาติในประเทศไทย
ท�าให้ยากต่อการเข้าใจถึงขอบเขตทัง้หมดของวกิฤตการณ์การศกึษา
ดังกล่าว

การศึกษาเพือ่การคุ้มครองเด็ก 
และสร้างโอกาสในชีวิต

1 IOM, 2554: XV

ช่องว่างดังกล่าวท�าให้เกิดอุปสรรคแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ให้บริการด้านต่างๆ ในการประเมินสถานการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ

ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว จะท�าให้เกิดปัญหาเรื่องความเข้าใจถึงจ�านวนท่ีถูกต้องของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย 

รวมถึงที่อยู่และความต้องการพื้นฐานของเด็กเหล่านั้น
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ความก้าวหน้าในการด�าเนินการเห็นได้จากการเข้าเรียนของเด็ก

ข้ามชาติในโรงเรียนไทยท่ีเพิ่มข้ึนอย่างมากนับต้ังแต่มีการลงมติ

เหน็ชอบนโยบาย “การศึกษาเพ่ือปวงชน” (Education for All: EFA) 

ในปี พ.ศ. 2542 และมีมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2548 ท้ังนี้ 

กฎหมายไทยระบวุ่าเดก็ทกุคน ไม่ว่าจะมเีชือ้ชาตใิดหรือสถานะใดทาง

กฎหมายมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา 15 ปีโดยไม่

ต้องเสียค่าใช้จ่าย นโยบายเหล่านี้ท�าให้รัฐบาลไทย องค์กรพัฒนา

เอกชนระหว่างประเทศและหน่วยงานสงเคราะห์รวมไปถงึองค์กรต่างๆ 

ในชุมชนสามารถจัดหาทรัพยากรที่จ�าเป็นต่างๆ เพื่อการศึกษาส�าหรับ

เด็กข้ามชาติได้

“การศึกษาเพือ่ปวงชน” (Education for All)

ในส่วนของเด็กข้ามชาติจ�านวนร้อยละ 5 ที่เข้าเรียนในศูนย์การ

เรียนรู้พบว่าคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ไม่สอดคล้อง

กนัอกีทัง้ยงัมปัีญหาเรือ่งการขาดการก�ากบัดแูลจากส่วนกลาง การเงิน

ที่ไร้เสถียรภาพและทรัพยากรที่มีจ�ากัดท�าให้รัฐบาลไทยและรัฐบาล

เมียนมาร์ไม่ยอมรับศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ยกเว้นในบาง

กรณีเท่านั้น ส่งผลให้เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ที่เข้ารับการศึกษาขั้นพ้ืน

ฐานทีศ่นูย์การเรยีนรูไ้ม่ได้รบัการรบัรองใดๆ ซึง่เป็นการจ�ากดัทางเลอืก

และโอกาสในการท�างานในอนาคตของเด็กเหล่านั้นอย่างมาก

แม้ว่าจะมีจ�านวนเด็กข้ามชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนไทยเพิ่มขึ้น 

ก็ยังมีอุปสรรคในการลงทะเบียนเรียนและการควบคุมจ�านวนเด็กข้าม

ชาติในสถาบันเหล่านี้ นอกจากนี้ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับเด็กข้ามชาติ

ข้อจ�ากัดด้านการเงิน อุปสรรคด้านภาษา การขาดความสม�่าเสมอ

ในการใช้นโยบาย EFA การขาดความตระหนกัถงึโอกาสทางการศกึษา

ของชมุชน รวมไปถงึความรูส้กึว่าถกูแบ่งแยกและการเลอืกปฏบิตัทิีเ่กดิ

ขึ้นจริง ล้วนเป็นอุปสรรคที่เด็กๆ ต้องเผชิญในการแสวงหาโอกาส

ทางการศึกษาในประเทศไทย

ปัจจยัเหล่านีร้วมถงึปัญหาต่างๆ ทีน่กัการศกึษาต้องแก้ไขเพือ่ตอบ

สนองความต้องการท่ีเพ่ิมขึน้และมลีกัษณะเฉพาะท�าให้โรงเรยีนไทยยงั

คงเป็นเส้นทางการศึกษาที่ไกลเกินเอื้อมส�าหรับเด็กข้ามชาติจ�านวน

มากรวมทั้งครอบครัวของพวกเขา

อย่างไรกต็าม วิกฤตการณ์ในการให้ทางเลอืกในการศกึษาทีย่ัง่ยนืแก่เดก็ข้ามชาตยิงัคงมมีากขึน้เรือ่ยๆ จากการ

ประเมินพบว่าเด็กข้ามชาติในประเทศไทยกว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เข้าเรียน ส่วนเด็กที่ได้เข้าเรียนมีทางเลือกหลักใน

การเรียนอยู่ 2 ทาง ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ (LCs) และ โรงเรียนไทย

เด็กข้ามชาติจ�านวนกว่า 200,000 คน 
ไม่ได้เรียนหนังสือ

การขาดขอมูล

การขาดความตระหนักรู

ไมมีการดำเนินการ
ตามนโยบาย

เขาเรียนที่ศูนยการเรียนรู
ซึ่งสวนใหญ
ไมไดรับการรับรอง
จากทางราชการ

เขาเรียน
ในโรงเรียนไทย

ภาษา
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อุปสรรคด้านภาษา

ปัจจัยส�าคัญที่มีผลต่อการเข้าถึงและการศึกษาต่อจนจบ คือ 

ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนในการอ่านภาษาที่ใช้ในการเรียน

การสอนหากนักเรียนไม่เข้าใจส่ิงที่เรียนพวกเขาจะมีแนวโน้มไม่เข้า

เรยีนหรอืไม่เรยีนต่อจนจบ จากการประเมนิความสามารถในการอ่าน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉบับนี้ พบว่าแม้ว่านักเรียนในศูนย์การ

เรียนรู้ส่วนใหญ่สามารถอ่านบทความง่ายๆ ได้ เด็กจ�านวนมากใน

โรงเรียนไทยยังคงประสบปัญหาในการอ่านภาษาไทย โดยเฉพาะเด็ก

ที่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อมและการสนับสนุนอย่างเพียงพอ

การออกจากโรงเรียนกลางคัน

การศึกษาของเราพบว่าเด็กหลายคนที่ได้เข้าเรียนต้องออกจาก

โรงเรียนกลางคัน ข้อมูลของเด็กข้ามชาติที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน

ยงัไม่พร้อมใช้และมคีวามขดัแย้งกนัอยู ่อย่างไรกต็าม ตวัเลขสถติขิอง

ทางราชการที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่าเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทยร้อยละ 67 

เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา มีเด็กข้ามชาติเพียงร้อยละ 3 และ

ร้อยละ 1 ท่ีเรยีนอยูใ่นระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและระดบัมธัยมศกึษา

ตอนปลายตามล�าดบั ในขณะทีเ่ดก็ข้ามชาตปิระมาณร้อยละ 30 เรยีน

อยู่ในระดับอนุบาล2

อนุบาล ประถมศึกษา

เด็กขามชาติที่เขาเรียนในโรงเรียนไทยโดย
จำแนกตามระดับชั้น

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

ทักษะการอานหนังสือของเด็กขามชาติ
ในศูนยการเรียนและโรงเรียนไทย

ศูนยการเรียน โรงเรียนไทย

ความเขาใจตัวอักษร

ความสามารถในการอาน

ความถูกตองแมนยำ

ความเขาใจ
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การวจิยัของเราพบว่ากลุม่แรงงานข้ามชาตใิห้ความส�าคญักบัการ

ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองเป็นอย่างมาก  

มีนักเรียนข้ามชาติจ�านวนเล็กน้อยที่เข้าเรียนในโรงเรียนไทยที่ได้รับ

การรับรอง และมีจ�านวนน้อยมากท่ีเข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษา

นอกโรงเรยีนและโครงการ “โรงเรยีนในโรงเรยีน” ซึง่เด็กในศนูย์การ

เรียนรู้จะเรียนตามหลักสูตรของไทย เด็กนักเรียนเหล่านี้ยังมีโอกาส

ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองในประเทศเมียนมาร์มาก

ขึ้นอีกด้วย

การรับรองคุณภาพการศึกษา

ทางเลือกในการศึกษาที่ไดรับการรับรองสำหรับเด็กขามชาติในประเทศไทย

โรงเรียนที่ไดรับการรับรอง
ในประเทศเมียนมาร

การศึกษา
นอกโรงเรียน

โครงการโรงเรียน
ในโรงเรียน

โรงเรียนไทย

อะไรคือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับการศึกษาของเด็กข้ามชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและได้รับการรับรอง

เราให้ความส�าคัญกับ 5 ประเด็นหลักส�าหรับค�าถามนี้ ได้แก่ การเข้าถึงและโอกาสการรับรองคุณภาพการศึกษา

ความยั่งยืน คุณภาพ และความสามารถในการอ่านเขียน

ข้อเสนอแนะตามหลกัฐานเหล่านีม้จีดุประสงค์เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ทางการศกึษาเพือ่เดก็ข้ามชาตทิีพ่�านกั

อยู่ในประเทศไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต และเพื่อเตรียมพร้อมเด็กหากมีโอกาสเดินทางกลับประเทศ

เมียนมาร์

เดก็ข้ามชาตไิม่เพยีงต้องการทางเลอืกด้านการศกึษาทีส่ามารถปฏิบตัไิด้จรงิ แต่พวกเขายงัต้องฟันฝ่าอปุสรรคอกีหลายประการเพือ่ให้ได้เข้า

เรียนและศึกษาอยู่ในโรงเรียน

การช่วยให้เด็กข้ามชาติได้เข้าเรียนและป้องกันการออกจากโรงเรียนกลางคันมีข้อปฏิบัติดังนี้:

• สนับสนุนการด�าเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ให้มากขึ้น : กระทรวงศึกษาธิการต้องสนับสนุนเด็ก

ข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนไทยโดยส่งเสริมอย่างจริงจังและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิการศึกษา

ขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 15 ปี รวมทั้งสร้างความตระหนักในโรงเรียนเพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและ

นโยบายการรับนักเรียนเป็นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย

การเข้าถึง และ โอกาส
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• รวบรวมข้อมลูเดก็ข้ามชาตทิีถ่กูต้องและทนัสมยัทีส่ดุ : ควรมกีาร

สร้างแผนภมูเิดก็ทีไ่ม่ได้เข้าเรยีนในโรงเรยีนเพือ่ให้รฐับาลและหน่วย

งานบริการด้านการศึกษาอื่นๆ สามารถสนับสนุนและจัดสรร

ทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น ครู อุปกรณ์การเรียนการสอน และ

สิ่งอ�านวยความสะดวกหรือสถานที่ เช่น ห้องเรียน

• เพิ่มความตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเด็กข้ามชาติ 

ผูป้กครอง และชมุชน : นกัเรยีนและพ่อแม่จ�านวนมากไม่ทราบถงึ

ทางเลอืกด้านการศกึษารวมถงึนโยบายและก�าหนดการลงทะเบยีน

เรียนต่างๆ จึงควรมีความพยายามในระดับชุมชน เช่น การอบรม

เชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และการ

รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้พ่อแม่และตัวเด็กเองได้ทราบถึงข้อมูล

ข่าวสาร นอกจากน้ีการลงทะเบยีนตรงเวลาจะช่วยลดช่องว่างในการ

ระดมทุนซึ่งสามารถลดภาระให้กับโรงเรียนไทยได้ด้วย

• สนับสนนุและใช้ความคดิรเิริม่เพือ่ลดอตัราการออกจากโรงเรยีน

ไทยและศูนย์การเรียนรู้กลางคัน : ควรริเร่ิมใช้ตารางเรียนท่ี

ยืดหยุ่นโดยอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนในช่วงเย็น ช่วงวันหยุดสุด

สปัดาห์ หรอืในช่วงเวลาอืน่ๆ ของปี จ�าเป็นต้องมแีนวทางสนบัสนนุ

ให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเพื่อหลีกเล่ียงการออกจากโรงเรียน

กลางคนัในระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา แนวทางเหล่านีอ้าจ

รวมถึงกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับการศึกษาในทัศนะของนักเรียน

และพ่อแม่ การปรบัปรงุแก้ไขโครงการให้เหมาะสมกบัเดก็ทีม่ปัีญหา

ในการเรยีน รวมถงึโครงการอบรมด้านวชิาชพีควบคูไ่ปกบัการเรยีน

ตามหลักสูตรสามัญ ตัวเลขสถิติการเข้าเรียนแสดงให้เห็นว่าทาง

เลือกในการรับรองคุณภาพทางการศึกษาในระดับมัธยมอาจช่วย

เพิ่มอัตราการเรียนจนจบในกลุ่มนักเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้

• ส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาไทยและสนับสนุนเด็กข้ามชาติที่

เรียนในหลักสูตรสามัญ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน และ

โครงการเปลี่ยนผ่าน : ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน

เขยีนชีใ้ห้เหน็ว่านกัเรยีนทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุให้เรยีนภาษาไทยเพิม่

หรอืเดก็ทีไ่ด้รบัการส่งเสรมิจากครผููช่้วยสองภาษา(ไทย-พม่า)มแีนว

โน้มอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีกว่าเด็กท่ีไม่ได้รับการสนับสนุน การ

สนบัสนนุและเตรยีมพร้อมด้านภาษาไทยยงัเป็นตวัชีว้ดัความส�าเรจ็

ทีส่�าคญัในโครงการเปลีย่นผ่านและหลกัสตูรการศกึษานอกโรงเรยีน

ของไทย นักเรียนท่ีไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวมักมีปัญหาด้าน

การเรียนและออกจากโรงเรียนกลางคันไปในที่สุด

• ส่งเสรมิและขยายต้นแบบการเรยีนรูท้ีย่ดืหยุน่และการศกึษานอก

โรงเรียนส�าหรับเด็กที่ต้องท�างานและเด็กที่อายุเกินเกณฑ์ : ควร

มรีปูแบบการศกึษาทีย่ดืหยุน่เพือ่ให้นกัเรยีนทีต้่องท�างานได้เข้าเรียน

ในช่วงเยน็ ช่วงสดุสปัดาห์ หรอืช่วงอืน่ๆ ของปีเพือ่ไม่ให้เป็นอปุสรรค

แก่เดก็ทีม่พ่ีอแม่เป็นแรงงานข้ามชาต ินอกจากนีก้ารเสนอทางเลอืก

ทีป่ฏบิตัไิด้จรงิส�าหรบัเดก็ทีม่อีายเุกนิเกณฑ์ซึง่มอีตัราการออกจาก

โรงเรียนประถมกลางคันสูงเป็นพิเศษก็มีความส�าคัญเช่นกัน
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การจัดการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทยต้องเผชิญ

กบัปัญหาความยัง่ยนื เนือ่งจากทางเลอืกระยะยาวของนกัเรยีนมจี�ากดั 

ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ จ�าเป็นต้องพึ่งพาเงินบริจาคซึ่งลดน้อยลงมาก

หลังเกิดสถานการณ์ความเปล่ียนแปลงทางการเมืองในประเทศ

เมยีนมาร์ในช่วงท่ีผ่านมา ถงึแม้ว่าศนูย์การเรยีนรูจ้ะยงัมบีทบาทความ

ส�าคญัต่อบางชมุชน การเข้าเรยีนในโรงเรยีนไทยยงัคงเป็นหนึง่ในทาง

เลือกด้านการศึกษาที่ยั่งยืนที่สุดส�าหรับเด็กข้ามชาติ

ผู้ก�าหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ให้ทุน และผู้ให้บริการ
ด้านต่างๆ ควรด�าเนินการเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางการศึกษา
ของเด็กข้ามชาติ ดังนี้: 

• ริเร่ิมปฏบิติัการส่งเสริมความย่ังยืนทางการเงนิในศนูย์การเรยีนรู:้ 

ผู้ให้บริการด้านต่างๆ และผู้ให้ทุนควรสนับสนุนให้ผู้รับเงินทุนทุก

ฝ่ายจัดท�าแผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพา

แหล่งเงินบริจาค ศูนย์การเรียนรู้ควรพิจารณาถึงวิธีการรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายร่วมกันระหว่างพ่อแม่และสมาคมครูและผู ้ปกครอง 

กิจกรรมระดมทุนภายในชุมชน กิจการของโรงเรียน การใช้

ทรพัยากรร่วมกนัการสร้างรายได้รวมถงึความเป็นไปได้ในการผนวก

เข้ากับศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ

• ให้เงินสนับสนุนการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทย

อย่างต่อเนื่อง:  การสนับสนุนที่ลดลงจะท�าให้อัตราการออกจาก

โรงเรยีนกลางคนัเพิม่ขึน้ นอกจากนี ้นโยบายการศกึษาเพือ่ปวงชน 

(Education for All: EFA) ควรได้รับการสนับสนุนมากขึ้นโดยการ

ชีแ้จงนโยบายให้นกัการศกึษาทราบ ควรสร้างและเผยแพร่แนวทาง

ที่มีความชัดเจนเพื่อการน�าไปปฏิบัติที่ถูกต้อง โครงการที่สร้างแรง

จงูใจจะสามารถสนบัสนนุให้โรงเรยีนเปิดรบัเดก็ข้ามชาตไิด้ ตวัอย่าง

เช่น การเพ่ิมทรัพยากรหรือความยืดหยุ่นในการสอบวัดระดับของ

ประเทศ ดังที่ผู้อ�านวยการโรงเรียนหลายๆ ท่านได้กล่าวถึงในงาน

วิจัยนี้

คุณภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยในศูนย์การ
เรียนรู้ โรงเรียนไทยและสถาบันต่างๆ มีระดับแตกต่างกันมาก แม้ว่า
โรงเรียนไทยจะได้ประโยชน์จากการบริหารและโครงสร้าง แต่ก็ยังคง
ประสบปัญหานโยบายการลงทะเบียนและการรับนักเรียนที่แตกต่าง
กันในแต่ละโรงเรียน ส่วนศูนย์การเรียนรู้ที่ขาดหน่วยงานบริหารส่วน
กลางและรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายก็ต้องเผชิญกับช่องโหว่ใน
คุณภาพการศึกษาเช่นกัน 

ควรด�าเนินการเพือ่ส่งเสรมิคณุภาพการศกึษาส�าหรบันกัเรยีนข้าม

ชาติดังนี้:

• เสนอแนะมาตรฐานและการตรวจสอบศูนย์การเรียนรู้: ผู้ให้ทุน
และผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในงานด้านการศึกษาควรร่วมมือกัน
พฒันากรอบมาตรฐานด้านการบรหิารและโครงสร้างคณุภาพภายใน

การศึกษาที่ได้รับการยอมรับและรับรองเป็นส่ิงที่เด็กข้ามชาติ

ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเข้าถึงได้ยาก ทางเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับเด็ก

เหล่านีค้อืการศกึษาในโรงเรยีนไทย ถงึกระนัน้กย็งัมเีดก็ข้ามชาตเิพียง

ร้อยละ 35 ที่เข้าเรียนในสถาบันเหล่านี้ เด็กจ�านวนร้อยละ 5 ที่เรียน

ในศูนย์การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการยอมรับ ในปัจจุบันช่อง

ทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพซ่ึงสามารถตอบสนองความ

ต้องการที่หลากหลายของเด็กข้ามชาติก�าลังเพิ่มจ�านวนขึ้น เช่น 

หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โครงการโรงเรียนในโรงเรียนท่ีน�า

หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยไปใช้สอนเด็กในศูนย์การศึกษา 

และโอกาสในการเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงข้ึนในประเทศ

เมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกเหล่านี้ยังคงปฏิบัติอยู่ในวงแคบ

การด�าเนินการเพื่อให้นักเรียนข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาที่
ได้รับการรับรองคุณภาพมากขึ้น ได้แก่:

• สนับสนนุนกัเรยีนทีจ่ะเดนิทางกลบัประเทศเมยีนมาร์ให้มากขึน้: 

ผู้ให้บริการและศูนย์การเรียนรู้ควรประสานความร่วมมือเพื่อช่วย

เตรียมพร้อมเด็กในการสอบเข้าสถาบันการศึกษาเพื่อให้เด็กเข้าถึง

โอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองในประเทศเมียนมาร์

• สนับสนนุโครงการเปลีย่นผ่านในโรงเรยีนไทยทีช่่วยให้เข้าถงึการ

ศึกษาไทยได้ง่ายอย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้น: กลุ่มเป้าหมายของ

โครงการควรเป็นเด็กในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา

เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถประสบความส�าเร็จในโรงเรียนไทยได้

มากที่สุด ทุกโครงการควรเน้นการเตรียมพร้อมด้านภาษาเพ่ือให้

แน่ใจว่านักเรียนจะประสบความส�าเร็จหลังจบโครงการเปลี่ยนผ่าน

• ท�าวจิยัเพิม่เตมิและน�าร่องการศกึษานอกโรงเรยีนส�าหรบักลุม่เป้า

หมายพิเศษ: หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของไทยน�าเสนอ

แนวทางการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติซึ่งจ�าเป็นต้องได้รับการ

ทดสอบและขยายผลเพื่อศึกษาว่าแนวทางน้ันตรงกับความต้องการ

ของนกัเรยีนและครอบครวัของพวกเขาหรอืไม่ ข้อเสนอนีค้วรขยาย

วงกว้างและใช้เป็นแนวทางหลักโดยเป็นส่วนหน่ึงของข้อเสนอด้าน

การศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือควรมีระบบส่งต่อและขั้นตอนที่

ชัดเจนส�าหรับโรงเรียนในกรณีที่ต้องส่งต่อนักเรียนที่มีอายุเกิน

เกณฑ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน นอกจากน้ี เมื่อการ

ศกึษานอกโรงเรยีนมกีารขยายตวัจะต้องมกีารสนบัสนนุทางการเงิน

เพิ่มส�าหรับเงินเดือนครู การอบรมครู และอุปกรณ์ที่จ�าเป็นต่างๆ

การรับรองคุณภาพการศึกษา ความยัง่ยืน

คุณภาพ
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ศูนย์การเรียนรู้ ควรมีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศูนย์การ
เรียนรู้และเพิ่มโอกาสให้ศูนย์การเรียนรู้ได้ยกระดับคุณภาพและ
แบ่งปันทรพัยากรระหว่างกนั นอกจากนี ้ควรมกีารเสนอแนะกรอบ
มาตรฐานด้านคุณภาพในศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่ง เช่น โครงสร้าง
สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู ้ที่มีคุณภาพขององค์การช่วยเหลือ
เด็ก(Save the Children Quality Learning Environment Frame-
work) ซึง่รฐับาลและองค์กรพฒันาเอกชนในหลายประเทศน�าไปใช้
และสามารถน�ามาปรับใช้ในบริบทของศูนย์การเรียนรู้ได้

• สนับสนุนและจัดเตรียมการฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่อง: ศูนย์การ
เรยีนรูทุ้กแห่งควรจดัการฝึกอบรมครแูละเปิดโอกาสให้มกีารพฒันา
ทกัษะอย่างต่อเนือ่งในอนาคต การฝึกอบรมเหล่านีค้วรผนวกเข้ากบั
การตรวจสอบและประเมนิครผููส้อนทัง้แบบทัว่ไปและแบบมาตรฐาน
เป็นประจ�าเพือ่ให้มัน่ใจในคณุภาพการเรยีนการสอน ครใูนโรงเรยีน
ไทยควรมีโอกาสได้พัฒนาทักษะที่จ�าเป็นในการสอนนักเรียนที่มี
ความหลากหลายด้านเชื้อชาติและภาษา นอกจากน้ี รัฐบาลหรือ
องค์กรพฒันาเอกชนควรสนบัสนนุให้โรงเรยีนไทยมคีรฝึูกสอนสอง
ภาษาในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

• ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผู้อ�านวยการโรงเรียนอย่างต่อ
เนื่องและมากยิ่งขึ้น: ผู้อ�านวยการโรงเรียนควรได้รับการฝึกอบรม
และสนบัสนนุด้านเทคนิคการบรหิารและการจดัการงบประมาณโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของศูนย์การเรียนรู้

• ค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการรับนักเรียนทั่วไปและ
นักเรียนที่มีอายุเกินเกณฑ์: ควรท�าวิจัยเพิ่มเติมเพื่อศึกษา
ผลกระทบของนักเรียนมีที่อายุเกินเกณฑ์ในโรงเรียนไทยและ
พิจารณาเสนอแนะให้มีการสอบเลื่อนระดับชั้นเรียนได้อย่าง
กว้างขวาง นอกจากนั้นควรมีความเข้าใจเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนที่
ตรงกันและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้อง

การอ่านเป็นทักษะพืน้ฐานทีส่�าคญัทีส่ดุซึง่ท�าให้เดก็สามารถเรยีน
รู้และอยู่ในโรงเรียนได้ เด็กข้ามชาติหลายคนทั้งที่อยู่ในศูนย์การ
เรียนรู้และในโรงเรียนไทยได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน แต่มีนักเรียน
จ�านวนมากทีป่ระสบปัญหาการอ่านและมแีนวโน้มจะออกจากโรงเรยีน
กลางคนั นกัเรยีนข้ามชาติต้องการการสนบัสนนุด้านภาษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่เมือ่พวกเขาต้องเรยีนด้วยภาษาทีไ่ม่ใช่ภาษาแม่ของตน ส�าหรบั
นักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยและนักเรียนที่พ่อแม่วางแผนจะกลับ
ประเทศเมียนมาร์ในเร็วๆ น้ี โครงการเรียนรู้โดยใช้ภาษาพม่าน่าจะ
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

ความสามารถในการอ่านเขียน

ข้อเสนอแนะเพือ่เตรยีมความพร้อมให้นกัเรยีนสามารถอ่านได้อย่าง

คล่องแคล่วและมัน่ใจมากขึ้น มีดังนี้:

• จดัท�าโครงการทีส่่งเสรมิให้เดก็เข้าถงึหนงัสอืและกจิกรรมส่งเสรมิ
การอ่านนอกโรงเรียน: รัฐบาล โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน 
และผู ้มีส่วนได้ส่วนเสียซึ่งท�างานร่วมกันเพื่อส่งเสริมคุณภาพ
การศกึษาควรพจิารณาโครงการต่างๆ อาทเิช่น ห้องสมดุชมุชน และ
ธนาคารหนงัสอืกจิกรรมการอ่านส�าหรบัพ่อแม่และชุมชนหรือระบบ
เพื่อนคู่หูอ่านหนังสือที่จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงหนังสือและ
สนับสนุนการอ่านนอกรั้วโรงเรียน ปัญหาที่พบ คือ หนังสือภาษา
พม่า (และกะเหรี่ยง) มีจ�านวนไม่เพียงพอส�าหรับนักเรียนในศูนย์
การเรียนรู้ ประเด็นนี้ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก และเมื่อ
พิจารณาผลการวิจยัท่ีแสดงให้เหน็ว่าผลการเรยีนของเดก็ผูช้ายค่อน
ข้างต�่า ทางโครงการจึงควรพยายามเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนให้เด็ก
ผู้ชายอ่านหนังสือนอกรั้วโรงเรียนด้วย

• พฒันาและขยายโครงการเพือ่สนบัสนนุทกัษะด้านภาษาของเดก็: 
แม้ว่าราวสองในสามของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทยสามารถอ่าน
ต�าราเรียนพื้นฐานได้ ก็ยังมีเด็กจ�านวนมากที่ประสบปัญหาในการ
อ่าน เดก็ชาวกะเหรีย่งทีเ่ข้าเรยีนในศนูย์การเรยีนรูท้ีใ่ช้ภาษาพม่าก็
ต้องเผชญิกบัปัญหานีเ้ช่นเดยีวกนัซึง่เป็นหลกัฐานยนืยนัว่าเดก็ทีใ่ช้
ภาษาที่สองในการเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดย
จ�าเป็นต้องมีการค้นคว้าเพ่ิมเติมว่าความช่วยเหลือรูปแบบใดจะมี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตัวอย่างเช่น โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าโรงเรยีนและเตรยีมความพร้อมภาษาทีส่องและโครงการครู
ฝึกสอนสองภาษา ส�าหรับเด็กที่ไม่พร้อมจะเริ่มเรียนด้วยภาษาไทย 
หลักสูตรการเรียนการสอนหลายภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นหลัก
น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด

• ขยายโครงการการจัดการศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย(ECD)เพื่อ
สนับสนุนทักษะการอ่านเขียนให้คล่องแคล่ว: ความส�าคัญของ
โครงการการศกึษาปฐมวยัเพือ่การเรยีนรูแ้ละการพฒันาของเดก็นัน้
เป็นทีท่ราบกนัด ีและการประเมนิกไ็ด้รบัรองว่าโครงการการจดัการ
ศึกษาส�าหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนภาษาใน
ระดับประถมศึกษานั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
อ่านให้ดขีึน้ได้ ทัง้นี ้รฐับาลไทย ศนูย์การเรยีนรู ้และองค์กรพฒันา
เอกชนต่างๆ ควรพยายามช่วยเหลือเด็กข้ามชาติให้สามารถเข้าถึง
โครงการการจดัการศกึษาส�าหรบัเดก็ปฐมวยัด้านภาษาทีม่คีณุภาพ
ในโรงเรียนประถม ณ ปัจจุบันมีโครงการดังกล่าวอยู่ในกรุงเทพฯ
และแม่สอด ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงเพื่อขยายงานต่อไปได้

• ส่งเสริมทักษะการอ่าน: คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจที่อยู่ใน
ระดับต�่านั้นมักเชื่อมโยงกับวิธีการการสอนและชี้ให้เห็นว่าเด็กๆ 
ไม่ได ้ถูกสอนให้อ ่านเพื่อท�าความเข ้าใจความหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลไทย โรงเรียน และองค์กรที่มีหน้าที่จัด
อบรมครูควรพยายามส่งเสริมสนับสนุนเพ่ือให้มั่นใจว่าครูทราบวิธี
การสอนให้เด็กอ่านเป็น โดยเน้นการสอนอ่านและเขียนเพื่อความ
เข้าใจและการสื่อสาร โครงการในชุมชนซึ่งรวมถึงโครงการแบ่งปัน
หนงัสอืนัน้ควรเน้นย�า้ให้ผู้ท่ีอ่านหนงัสอืร่วมกบัเดก็ๆ ให้ความส�าคญั
กบัความสนกุสนาน ความหมาย และการสือ่สาร อนัเป็นจดุประสงค์
สูงสุดของการอ่าน
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องค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบริการด้านการ
ศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ท่ีอยู่ใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่นเป็น
ผูด้�าเนนิการหลากหลายโครงการในภาคส่วนนีโ้ดยมุง่เน้นคณุภาพของ
บรกิารด้านการสอนและการบรหิารจดัการ การศกึษานอกระบบ การ
ฝึกอบรมด้านจติสงัคม การศกึษาและการแผ่ขยายไปสูผู่ป้กครองและ
ชุมชน รวมไปถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�าหรับผู้ใหญ่ในด้านการ
ฝึกอบรมครูและการพัฒนาชุมชน องค์การเวิลด์ เอดูเคชั่นมุ่งมั่น
สนับสนุนภาคีและด�าเนินการโครงการต่างๆ ที่จะช่วยลดอุปสรรค
ด้านการเข้าถงึการศกึษาและเพิม่อตัราการเข้าเรยีนในสถานศกึษาทีม่ี
คุณภาพและได้รับการรับรองในประเทศไทย

องค์การช่วยเหลือเด็ก เป็นองค์กรอิสระชั้นน�าของโลกที่ท�างานด้าน
สิทธิเด็ก ช่วยชีวิตเด็ก ต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็ก และช่วยให้เด็กได้เติม
เต็มศักยภาพของตน ทั้งยังท�างานร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคี
จากภาครัฐในการพัฒนาและระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างริเริ่ม
สร้างสรรค์เพือ่ปรบัปรงุการเข้าถงึการศกึษาและคณุภาพการศกึษาของ
กลุ่มเด็กชายขอบที่แปลกแยกจากกระแสสังคมหลักและถูกลิดรอน
สิทธิมากที่สุด ในประเทศไทย เป็นผู้น�ากลุ่มองค์กรที่จัดการศึกษา
ให้แก่ค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งในบริเวณชายแดนไทย-พม่า ซึ่งปัจจุบันเป็น
ทีพ่กัอาศยัของผูอ้พยพและผูล้ีภ้ยัทางการเมอืงจ�านวนกว่า 115,000 คน 
นอกจากนี้ยังสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษาให้เด็กหรือ
ผู้อพยพข้ามชาติในกรุงเทพฯ และในอ�าเภอแม่สอดด้วย

ปัญหาเรือ่งการขาดการศกึษาทีม่คีณุภาพและได้รบัการรบัรองส�าหรบับตุรหลานของแรงงานข้ามชาตท่ีิพ�านกัอยูใ่นประเทศไทยจ�านวนหลาย
แสนคนจ�าเป็นต้องได้รบัการแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความล้มเหลวในการจดัการศกึษาให้เดก็เหล่านีไ้ด้พรากท้ังสทิธขิัน้พ้ืนฐานท่ีจะได้เข้าโรงเรยีนและ
โอกาสต่างๆ ที่การศึกษาสามารถสร้างได้ไปจากพวกเขา

นโยบาย “การศึกษาเพื่อปวงชน” (Education for All: EFA) ของรัฐบาลไทยที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นรากฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน อย่างไร
กต็าม เจ้าหน้าท่ีด้านการศกึษา โรงเรยีน ครอบครวัผูอ้พยพข้ามชาต ิหรอืหน่วยงานทีไ่ม่ใช่ภาครฐัยงัไม่เข้าใจนโยบายนีด้เีพยีงพอ ความตระหนกั
ที่มากขึ้นเกี่ยวกับกรอบนโยบาย รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะด�าเนินนโยบายให้เป็นผลส�าเร็จมีความส�าคัญยิ่ง ขณะเดียวกัน เอกสารฉบับนี้เห็นว่า
รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นสิ่งจ�าเป็นท่ีจะเพิ่มการเข้าถึงและโอกาสทางการศึกษาของเด็กข้ามชาติ 
โดยเฉพาะเด็กที่ท�างานและเด็กที่อายุเกินเกณฑ์

หัวใจส�าคัญของบริการด้านการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติทั้งหมด คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
ในรูปแบบการเรียนรู้นั้นๆ นอกจากนี้ การมุ่งสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการอ่านในระดับแรกเริ่มซึ่งเป็นรากฐานส�าคัญของการเรียนรู้ใน
อนาคตให้มากขึ้นก็จ�าเป็นเช่นกัน

เพือ่ทีจ่ะยกระดบัค�าแนะน�าเหล่านี ้จงึจ�าเป็นต้องมทีรพัยากรมากขึน้เพ่ือเป็นหลกัประกนัอนาคตของศนูย์การเรยีนรูส้�าหรบัเด็กข้ามชาตแิละ
เพื่อให้มั่นใจว่าความยากจนจะไม่เป็นอุปสรรคในการขัดขวางการเข้าเรียนในโรงเรียนไทยของเด็กข้ามชาติ การปรับปรุงการจัดบริการด้านการ
ศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทยเป็นขั้นตอนแรกที่ส�าคัญเพื่อรับประกันว่าเด็กๆ จะมีสิทธิได้รับการศึกษาในปัจจุบันและมีอนาคตที่ดีขึ้น
ได้ เราขอผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน�าข้อเสนอแนะต่างๆ ในบททบทวนประมวลสถานการณ์ฉบับนี้ไปปฏิบัติให้เป็นผลส�าเร็จต่อไป

บทสรุป: เส้นทางสู่อนาคตทีด่ีกว่าเป็นจริงได้
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