เสนทางสูอนาคตที่ดีกวา
บทวิจารณเรื่องการศึกษา
สำหรับเด็กขามชาติในประเทศไทย

การทบทวนสถานการณ์
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ

การศึกษาเพื่อการคุ้มครองเด็ก
และสร้างโอกาสในชีวิต

เพือ่ ทีจ่ ะเข้าใจและแก้ไขสถานการณ์เกีย่ วกับการจัดการศึกษาทีม่ ี
คุณภาพส�ำหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทย คณะท�ำงานจากองค์การ
ช่วยเหลือเด็ก (Save the Children) และองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น
(World Education) จึงจัดท�ำบททบทวนประมวลสถานการณ์การศึกษา
ของเด็กเหล่านี้ออกมาเป็นข้อมูลอย่างรอบด้าน โดยเอกสารฉบับนี้จะ
น�ำเสนอบทสรุปย่อของข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ส�ำคัญ
ต่างๆ

ความจ�ำเป็นทางด้านเศรษฐกิจนัน้ ท�ำให้กลุม่ เด็กข้ามชาติทอี่ ยู่
นอกบริบทการคุม้ ครองของโรงเรียนต้องเผชิญกับสถานการณ์เสีย่ ง
เด็กทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นโรงเรียนยิง่ เสีย่ งต่อการตกเป็นเหยือ่ ของขบวนการ
ค้ามนุษย์ทจี่ ะน�ำเด็กไปท�ำงานต่างๆ ทีม่ คี วามอันตรายสูงทัง้ ในงาน
ก่อสร้าง และงานบริการทางเพศ ประเทศไทยพยายามแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ซงึ่ ส่วนใหญ่มเี ด็กข้ามชาติเป็นเหยือ่ การศึกษาจึงเป็น
ยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญในการเสริมทักษะและองค์ความรู้แก่เด็กเพื่อ
ปกป้องตนเอง
นอกจากนี้ การศึกษาเป็นวิธกี ารทีส่ ำ� คัญยิง่ ทีท่ ำ� ให้คนสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับสังคมที่ตนอาศัยอยู่และเป็นก�ำลังส�ำคัญใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แรงงานที่สามารถอ่านออกเขียนได้มี
ทักษะและมีการศึกษามีความส�ำคัญอย่างมากในการสร้างความ
เข้มแข็งและศักยภาพของเศรษฐกิจไทยและแถบประเทศอาเซียน
ในวงกว้างอีกด้วย

สถานการณ์เด็กข้ามชาติในประเทศไทย
ประเทศไทยมีประวัติศาสตร์ยาวนานในการเป็นที่พ�ำนักของกลุ่ม
แรงงานข้ามชาติและผู้อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเนื่องมาจากความ
ขัดแย้งและความยากจนขัดสนภายในประเทศ ในช่วงทศวรรษทีผ่ า่ นมา
มีเด็กข้ามชาติจ�ำนวนหลายแสนคนเดินทางมากับพ่อแม่ซงึ่ เป็นแรงงาน
ข้ามชาติเพือ่ หนีสถานการณ์ทางเศรษฐกิจทีย่ ำ�่ แย่ของประเทศเมียนมาร์
และประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆ ปัจจุบันแรงงานเหล่านี้ท�ำงานอยู่ในภาค
ธุรกิจต่างๆ ซึ่งท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่ว่าจะ
เป็นในภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคอุตสาหกรรมบริการ
แรงงานจ�ำนวนมากมีแนวโน้มในการยืดระยะเวลาพ�ำนักอาศัย และ
หลายคนพาลูกหลานมาด้วย ซึง่ ตรงข้ามกับความเชือ่ ทัว่ ไปทีว่ า่ แรงงาน
ข้ า มชาติ จ ะอยู ่ ที่ นี่ เ พี ย งชั่ ว คราว ครอบครั ว เหล่ า นี้ พ� ำ นั ก อยู ่ ใ น
ประเทศไทยและมีส่วนในการถักทอโครงสร้างของสังคมไทย

การขาดข้อมูล
ปัจจัยเหล่านีท้ ำ� ให้เกิดความต้องการให้มกี ารรับรองการศึกษา
ส�ำหรับเด็กที่อยู่ในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงมีตัวเลือกทางการ
ศึกษาทีเ่ หมาะสมแก่เด็กทีจ่ ะกลับไปศึกษาต่อในประเทศเมียนมาร์
อย่างไรก็ตามมีเพียงเด็กทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนในโรงเรียนหรือเด็กทีม่ พี อ่
แม่เป็นแรงงานที่มีเอกสารเท่านั้นที่ได้รับการตรวจนับอย่างเป็น
ทางการ ส่วนเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนและไม่มีเอกสาร
หลักฐานปรากฏกลับถูกปล่อยให้ไม่ได้รับการเก็บบันทึกข้อมูล
ท�ำให้ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ขาดหายไป1

การขาดข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับจ�ำนวนเด็กข้ามชาติในประเทศไทย
ท�ำให้ยากต่อการเข้าใจถึงขอบเขตทัง้ หมดของวิกฤตการณ์การศึกษา
ดังกล่าว

ช่องว่างดังกล่าวท�ำให้เกิดอุปสรรคแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ให้บริการด้านต่างๆ ในการประเมินสถานการณ์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ด้านการศึกษาที่มีคุณภาพ หากไม่มีข้อมูลดังกล่าว จะท�ำให้เกิดปัญหาเรื่องความเข้าใจถึงจ�ำนวนที่ถูกต้องของเด็กข้ามชาติในประเทศไทย
รวมถึงที่อยู่และความต้องการพื้นฐานของเด็กเหล่านั้น
1
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กฎหมายไทยระบุวา่ เด็กทุกคน ไม่วา่ จะมีเชือ้ ชาติใดหรือสถานะใดทาง
กฎหมายมีสิทธิได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลา 15 ปีโดยไม่
ต้องเสียค่าใช้จ่าย นโยบายเหล่านี้ท�ำให้รัฐบาลไทย องค์กรพัฒนา
เอกชนระหว่างประเทศและหน่วยงานสงเคราะห์รวมไปถึงองค์กรต่างๆ
ในชุมชนสามารถจัดหาทรัพยากรที่จ�ำเป็นต่างๆ เพื่อการศึกษาส�ำหรับ
เด็กข้ามชาติได้

“การศึกษาเพื่อปวงชน” (Education for All)
ความก้าวหน้าในการด�ำเนินการเห็นได้จากการเข้าเรียนของเด็ก
ข้ า มชาติ ใ นโรงเรี ย นไทยที่ เ พิ่ ม ขึ้ น อย่ า งมากนั บ ตั้ ง แต่ มี ก ารลงมติ
เห็นชอบนโยบาย “การศึกษาเพือ่ ปวงชน” (Education for All: EFA)
ในปี พ.ศ. 2542 และมีมติคณะรัฐมนตรีในปี พ.ศ. 2548 ทั้งนี้

อย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ในการให้ทางเลือกในการศึกษาทีย
่ งั่ ยืนแก่เด็กข้ามชาติยงั คงมีมากขึน
้ เรือ่ ยๆ จากการ
ประเมินพบว่าเด็กข้ามชาติในประเทศไทยกว่าร้อยละ 60 ไม่ได้เข้าเรียน ส่วนเด็กที่ได้เข้าเรียนมีทางเลือกหลักใน
การเรียนอยู่ 2 ทาง ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ (LCs) และ โรงเรียนไทย

เด็กข้ามชาติจ�ำนวนกว่า 200,000 คน
ไม่ได้เรียนหนังสือ
การข
ขอม าด
ูล

ภาษา

เขาเรียนที่ศูนยการเรียนรู การ
ข
ซึ่งสวนใหญ
ความาด
ตระห
นก
ไมไดรับการรับรอง
ั รู
จากทางราชการ

เขาเรียน
ในโรงเรียนไทย

ในส่วนของเด็กข้ามชาติจ�ำนวนร้อยละ 5 ที่เข้าเรียนในศูนย์การ
เรียนรู้พบว่าคุณภาพการศึกษาของศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ ไม่สอดคล้อง
กันอีกทัง้ ยังมีปญ
ั หาเรือ่ งการขาดการก�ำกับดูแลจากส่วนกลาง การเงิน
ที่ไร้เสถียรภาพและทรัพยากรที่มีจ�ำกัดท�ำให้รัฐบาลไทยและรัฐบาล
เมียนมาร์ไม่ยอมรับศูนย์การเรียนรู้อย่างเป็นทางการ ยกเว้นในบาง
กรณีเท่านั้น ส่งผลให้เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ที่เข้ารับการศึกษาขั้นพื้น
ฐานทีศ่ นู ย์การเรียนรูไ้ ม่ได้รบั การรับรองใดๆ ซึง่ เป็นการจ�ำกัดทางเลือก
และโอกาสในการท�ำงานในอนาคตของเด็กเหล่านั้นอย่างมาก
แม้ว่าจะมีจ�ำนวนเด็กข้ามชาติที่เข้าเรียนในโรงเรียนไทยเพิ่มขึ้น
ก็ยังมีอุปสรรคในการลงทะเบียนเรียนและการควบคุมจ�ำนวนเด็กข้าม
ชาติในสถาบันเหล่านี้ นอกจากนี้ การขาดข้อมูลเกี่ยวกับเด็กข้ามชาติ

ไมมีก
ตามนารดำเนินก
โยบา
ย าร

ข้อจ�ำกัดด้านการเงิน อุปสรรคด้านภาษา การขาดความสม�่ำเสมอ
ในการใช้นโยบาย EFA การขาดความตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษา
ของชุมชน รวมไปถึงความรูส้ กึ ว่าถูกแบ่งแยกและการเลือกปฏิบตั ทิ เี่ กิด
ขึ้นจริง ล้วนเป็นอุปสรรคที่เด็กๆ ต้องเผชิญในการแสวงหาโอกาส
ทางการศึกษาในประเทศไทย
ปัจจัยเหล่านีร้ วมถึงปัญหาต่างๆ ทีน่ กั การศึกษาต้องแก้ไขเพือ่ ตอบ
สนองความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ และมีลกั ษณะเฉพาะท�ำให้โรงเรียนไทยยัง
คงเป็นเส้นทางการศึกษาที่ไกลเกินเอื้อมส�ำหรับเด็กข้ามชาติจ�ำนวน
มากรวมทั้งครอบครัวของพวกเขา

2

เด็กขามชาติที่เขาเรียนในโรงเรียนไทยโดย
การศึกษาของเราพบว่าเด็กหลายคนที่ได้เข้าเรียนต้องออกจาก จำแนกตามระดับชั้น
การออกจากโรงเรียนกลางคัน

โรงเรียนกลางคัน ข้อมูลของเด็กข้ามชาติที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน
ยังไม่พร้อมใช้และมีความขัดแย้งกันอยู่ อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสถิตขิ อง
ทางราชการที่มีอยู่ชี้ให้เห็นว่าเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทยร้อยละ 67
เรียนอยู่ในระดับประถมศึกษา มีเด็กข้ามชาติเพียงร้อยละ 3 และ
ร้อยละ 1 ทีเ่ รียนอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายตามล�ำดับ ในขณะทีเ่ ด็กข้ามชาติประมาณร้อยละ 30 เรียน
อยู่ในระดับอนุบาล2

อนุบาล

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย

อุปสรรคด้านภาษา
ปัจจัยส�ำคัญที่มีผลต่อการเข้าถึงและการศึกษาต่อจนจบ คือ
ความสามารถของนักเรียนแต่ละคนในการอ่านภาษาที่ใช้ในการเรียน
การสอนหากนักเรียนไม่เข้าใจสิ่งที่เรียนพวกเขาจะมีแนวโน้มไม่เข้า
เรียนหรือไม่เรียนต่อจนจบ จากการประเมินความสามารถในการอ่าน

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยฉบับนี้ พบว่าแม้ว่านักเรียนในศูนย์การ
เรียนรู้ส่วนใหญ่สามารถอ่านบทความง่ายๆ ได้ เด็กจ�ำนวนมากใน
โรงเรียนไทยยังคงประสบปัญหาในการอ่านภาษาไทย โดยเฉพาะเด็ก
ที่ไม่ได้รับการเตรียมพร้อมและการสนับสนุนอย่างเพียงพอ

ทักษะการอานหนังสือของเด็กขามชาติ
ในศูนยการเรียนและโรงเรียนไทย
ความเขาใจตัวอักษร
ความสามารถในการอาน
ความถูกตองแมนยำ
ความเขาใจ

ศูนยการเรียน

2
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โรงเรียนไทย
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การรับรอง และมีจ�ำนวนน้อยมากที่เข้าเรียนในหลักสูตรการศึกษา
นอกโรงเรียนและโครงการ “โรงเรียนในโรงเรียน” ซึง่ เด็กในศูนย์การ
เรียนรู้จะเรียนตามหลักสูตรของไทย เด็กนักเรียนเหล่านี้ยังมีโอกาส
ได้เรียนต่อในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองในประเทศเมียนมาร์มาก
ขึ้นอีกด้วย

การรับรองคุณภาพการศึกษา
การวิจยั ของเราพบว่ากลุม่ แรงงานข้ามชาติให้ความส�ำคัญกับการ
ส่งบุตรหลานเข้าเรียนในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองเป็นอย่างมาก
มีนักเรียนข้ามชาติจ�ำนวนเล็กน้อยที่เข้าเรียนในโรงเรียนไทยที่ได้รับ

ทางเลือกในการศึกษาที่ไดรับการรับรองสำหรับเด็กขามชาติในประเทศไทย
การศึกษา
นอกโรงเรียน

โรงเรียนที่ไดรับการรับรอง
ในประเทศเมียนมาร

โครงการโรงเรียน
ในโรงเรียน

โรงเรียนไทย

อะไรคือสิ่งจ�ำเป็นส�ำหรับการศึกษาของเด็กข้ามชาติเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มี
คุณภาพและได้รับการรับรอง
เราให้ความส�ำคัญกับ 5 ประเด็นหลักส�ำหรับค�ำถามนี้ ได้แก่ การเข้าถึงและโอกาสการรับรองคุณภาพการศึกษา
ความยั่งยืน คุณภาพ และความสามารถในการอ่านเขียน
ข้อเสนอแนะตามหลักฐานเหล่านีม้ จี ดุ ประสงค์เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาเพือ่ เด็กข้ามชาติทพี่ ำ� นัก
อยู่ในประเทศไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อๆ ไปในอนาคต และเพื่อเตรียมพร้อมเด็กหากมีโอกาสเดินทางกลับประเทศ
เมียนมาร์
การเข้าถึง และ โอกาส
เด็กข้ามชาติไม่เพียงต้องการทางเลือกด้านการศึกษาทีส่ ามารถปฏิบตั ไิ ด้จริง แต่พวกเขายังต้องฟันฝ่าอุปสรรคอีกหลายประการเพือ่ ให้ได้เข้า
เรียนและศึกษาอยู่ในโรงเรียน
การช่วยให้เด็กข้ามชาติได้เข้าเรียนและป้องกันการออกจากโรงเรียนกลางคันมีข้อปฏิบัติดังนี้:

• สนับสนุนการด�ำเนินงานตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ให้มากขึ้น : กระทรวงศึกษาธิการต้องสนับสนุนเด็ก
ข้ามชาติให้เข้าสู่ระบบการศึกษาของโรงเรียนไทยโดยส่งเสริมอย่างจริงจังและสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เด็กทุกคนได้รับสิทธิการศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นระยะเวลา 15 ปี รวมทั้งสร้างความตระหนักในโรงเรียนเพื่อให้ขั้นตอนการลงทะเบียนและ
นโยบายการรับนักเรียนเป็นไปอย่างเสมอต้นเสมอปลาย
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• รวบรวมข้อมูลเด็กข้ามชาติทถี่ กู ต้องและทันสมัยทีส่ ดุ : ควรมีการ
สร้างแผนภูมเิ ด็กทีไ่ ม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเพือ่ ให้รฐั บาลและหน่วย
งานบริ ก ารด้ า นการศึ ก ษาอื่ น ๆ สามารถสนั บ สนุ น และจั ด สรร
ทรัพยากรเพิ่มเติม เช่น ครู อุปกรณ์การเรียนการสอน และ
สิ่งอ�ำนวยความสะดวกหรือสถานที่ เช่น ห้องเรียน

• ส่งเสริมความพร้อมด้านภาษาไทยและสนับสนุนเด็กข้ามชาติที่
เรียนในหลักสูตรสามัญ หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน และ
โครงการเปลี่ยนผ่าน : ผลการประเมินความสามารถในการอ่าน
เขียนชีใ้ ห้เห็นว่านักเรียนทีไ่ ด้รบั การสนับสนุนให้เรียนภาษาไทยเพิม่
หรือเด็กทีไ่ ด้รบั การส่งเสริมจากครูผชู้ ว่ ยสองภาษา(ไทย-พม่า)มีแนว
โน้มอ่านเขียนภาษาไทยได้ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้รับการสนับสนุน การ
สนับสนุนและเตรียมพร้อมด้านภาษาไทยยังเป็นตัวชีว้ ดั ความส�ำเร็จ
ทีส่ ำ� คัญในโครงการเปลีย่ นผ่านและหลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน
ของไทย นักเรียนที่ไม่ได้รับการสนับสนุนดังกล่าวมักมีปัญหาด้าน
การเรียนและออกจากโรงเรียนกลางคันไปในที่สุด

• เพิ่มความตระหนักถึงโอกาสทางการศึกษาในกลุ่มเด็กข้ามชาติ
ผูป้ กครอง และชุมชน : นักเรียนและพ่อแม่จำ� นวนมากไม่ทราบถึง
ทางเลือกด้านการศึกษารวมถึงนโยบายและก�ำหนดการลงทะเบียน
เรียนต่างๆ จึงควรมีความพยายามในระดับชุมชน เช่น การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนัก และการ
รณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ เพื่อให้พ่อแม่และตัวเด็กเองได้ทราบถึงข้อมูล
ข่าวสาร นอกจากนีก้ ารลงทะเบียนตรงเวลาจะช่วยลดช่องว่างในการ
ระดมทุนซึ่งสามารถลดภาระให้กับโรงเรียนไทยได้ด้วย

• ส่งเสริมและขยายต้นแบบการเรียนรูท้ ยี่ ดื หยุน่ และการศึกษานอก
โรงเรียนส�ำหรับเด็กที่ต้องท�ำงานและเด็กที่อายุเกินเกณฑ์ : ควร
มีรปู แบบการศึกษาทีย่ ดื หยุน่ เพือ่ ให้นกั เรียนทีต่ อ้ งท�ำงานได้เข้าเรียน
ในช่วงเย็น ช่วงสุดสัปดาห์ หรือช่วงอืน่ ๆ ของปีเพือ่ ไม่ให้เป็นอุปสรรค
แก่เด็กทีม่ พี อ่ แม่เป็นแรงงานข้ามชาติ นอกจากนีก้ ารเสนอทางเลือก
ทีป่ ฏิบตั ไิ ด้จริงส�ำหรับเด็กทีม่ อี ายุเกินเกณฑ์ซงึ่ มีอตั ราการออกจาก
โรงเรียนประถมกลางคันสูงเป็นพิเศษก็มีความส�ำคัญเช่นกัน

• สนับสนุนและใช้ความคิดริเริม่ เพือ่ ลดอัตราการออกจากโรงเรียน
ไทยและศูนย์การเรียนรู้กลางคัน : ควรริเริ่มใช้ตารางเรียนที่
ยืดหยุ่นโดยอนุญาตให้นักเรียนเข้าเรียนในช่วงเย็น ช่วงวันหยุดสุด
สัปดาห์ หรือในช่วงเวลาอืน่ ๆ ของปี จ�ำเป็นต้องมีแนวทางสนับสนุน
ให้เด็กเข้าเรียนในโรงเรียนเพื่อหลีกเลี่ยงการออกจากโรงเรียน
กลางคันในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา แนวทางเหล่านีอ้ าจ
รวมถึงกิจกรรมที่เพิ่มคุณค่าให้กับการศึกษาในทัศนะของนักเรียน
และพ่อแม่ การปรับปรุงแก้ไขโครงการให้เหมาะสมกับเด็กทีม่ ปี ญ
ั หา
ในการเรียน รวมถึงโครงการอบรมด้านวิชาชีพควบคูไ่ ปกับการเรียน
ตามหลักสูตรสามัญ ตัวเลขสถิติการเข้าเรียนแสดงให้เห็นว่าทาง
เลือกในการรับรองคุณภาพทางการศึกษาในระดับมัธยมอาจช่วย
เพิ่มอัตราการเรียนจนจบในกลุ่มนักเรียนที่ศูนย์การเรียนรู้
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การรับรองคุณภาพการศึกษา

ความยั่งยืน
การจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทยต้องเผชิญ
กับปัญหาความยัง่ ยืน เนือ่ งจากทางเลือกระยะยาวของนักเรียนมีจำ� กัด
ศูนย์การเรียนรู้ต่างๆ จ�ำเป็นต้องพึ่งพาเงินบริจาคซึ่งลดน้อยลงมาก
หลั ง เกิ ด สถานการณ์ ค วามเปลี่ ย นแปลงทางการเมื อ งในประเทศ
เมียนมาร์ในช่วงทีผ่ า่ นมา ถึงแม้วา่ ศูนย์การเรียนรูจ้ ะยังมีบทบาทความ
ส�ำคัญต่อบางชุมชน การเข้าเรียนในโรงเรียนไทยยังคงเป็นหนึง่ ในทาง
เลือกด้านการศึกษาที่ยั่งยืนที่สุดส�ำหรับเด็กข้ามชาติ

การศึกษาที่ได้รับการยอมรับและรับรองเป็นสิ่งที่เด็กข้ามชาติ
ส่วนใหญ่ในประเทศไทยเข้าถึงได้ยาก ทางเลือกที่ดีที่สุดส�ำหรับเด็ก
เหล่านีค้ อื การศึกษาในโรงเรียนไทย ถึงกระนัน้ ก็ยงั มีเด็กข้ามชาติเพียง
ร้อยละ 35 ที่เข้าเรียนในสถาบันเหล่านี้ เด็กจ�ำนวนร้อยละ 5 ที่เรียน
ในศูนย์การเรียนรู้ส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการยอมรับ ในปัจจุบันช่อง
ทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองคุณภาพซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการที่หลากหลายของเด็กข้ามชาติก�ำลังเพิ่มจ�ำนวนขึ้น เช่น
หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน โครงการโรงเรียนในโรงเรียนที่น�ำ
หลักสูตรการเรียนการสอนของไทยไปใช้สอนเด็กในศูนย์การศึกษา
และโอกาสในการเข้าสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในประเทศ
เมียนมาร์ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกเหล่านี้ยังคงปฏิบัติอยู่ในวงแคบ

ผู้ก�ำหนดนโยบาย องค์กรพัฒนาเอกชน ผู้ให้ทุน และผู้ให้บริการ
ด้านต่างๆ ควรด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมความยั่งยืนทางการศึกษา
ของเด็กข้ามชาติ ดังนี้:

• ริเริม่ ปฏิบตั กิ ารส่งเสริมความยัง่ ยืนทางการเงินในศูนย์การเรียนรู:้
ผู้ให้บริการด้านต่างๆ และผู้ให้ทุนควรสนับสนุนให้ผู้รับเงินทุนทุก
ฝ่ายจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดการพึ่งพา
แหล่งเงินบริจาค ศูนย์การเรียนรู้ควรพิจารณาถึงวิธีการรับผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยร่ ว มกั น ระหว่ า งพ่ อ แม่ แ ละสมาคมครู แ ละผู ้ ป กครอง
กิ จ กรรมระดมทุ น ภายในชุ ม ชน กิ จ การของโรงเรี ย น การใช้
ทรัพยากรร่วมกันการสร้างรายได้รวมถึงความเป็นไปได้ในการผนวก
เข้ากับศูนย์การเรียนรู้อื่นๆ
• ให้เงินสนับสนุนการศึกษาส�ำหรับเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทย
อย่างต่อเนื่อง: การสนับสนุนที่ลดลงจะท�ำให้อัตราการออกจาก
โรงเรียนกลางคันเพิม่ ขึน้ นอกจากนี้ นโยบายการศึกษาเพือ่ ปวงชน
(Education for All: EFA) ควรได้รับการสนับสนุนมากขึ้นโดยการ
ชีแ้ จงนโยบายให้นกั การศึกษาทราบ ควรสร้างและเผยแพร่แนวทาง
ที่มีความชัดเจนเพื่อการน�ำไปปฏิบัติที่ถูกต้อง โครงการที่สร้างแรง
จูงใจจะสามารถสนับสนุนให้โรงเรียนเปิดรับเด็กข้ามชาติได้ ตัวอย่าง
เช่น การเพิ่มทรัพยากรหรือความยืดหยุ่นในการสอบวัดระดับของ
ประเทศ ดังที่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหลายๆ ท่านได้กล่าวถึงในงาน
วิจัยนี้

การด�ำเนินการเพื่อให้นักเรียนข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษาที่
ได้รับการรับรองคุณภาพมากขึ้น ได้แก่:

• สนับสนุนนักเรียนทีจ่ ะเดินทางกลับประเทศเมียนมาร์ให้มากขึน้ :
ผู้ให้บริการและศูนย์การเรียนรู้ควรประสานความร่วมมือเพื่อช่วย
เตรียมพร้อมเด็กในการสอบเข้าสถาบันการศึกษาเพื่อให้เด็กเข้าถึง
โอกาสทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองในประเทศเมียนมาร์
• สนับสนุนโครงการเปลีย่ นผ่านในโรงเรียนไทยทีช่ ว่ ยให้เข้าถึงการ
ศึกษาไทยได้ง่ายอย่างต่อเนื่องและมากยิ่งขึ้น: กลุ่มเป้าหมายของ
โครงการควรเป็ น เด็ ก ในระดั บ อนุ บ าลและระดั บ ประถมศึ ก ษา
เนื่องจากเป็นกลุ่มที่สามารถประสบความส�ำเร็จในโรงเรียนไทยได้
มากที่สุด ทุกโครงการควรเน้นการเตรียมพร้อมด้านภาษาเพื่อให้
แน่ใจว่านักเรียนจะประสบความส�ำเร็จหลังจบโครงการเปลี่ยนผ่าน
• ท�ำวิจยั เพิม่ เติมและน�ำร่องการศึกษานอกโรงเรียนส�ำหรับกลุม่ เป้า
หมายพิเศษ: หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนของไทยน�ำเสนอ
แนวทางการศึกษาส�ำหรับเด็กข้ามชาติซึ่งจ�ำเป็นต้องได้รับการ
ทดสอบและขยายผลเพื่อศึกษาว่าแนวทางนั้นตรงกับความต้องการ
ของนักเรียนและครอบครัวของพวกเขาหรือไม่ ข้อเสนอนีค้ วรขยาย
วงกว้างและใช้เป็นแนวทางหลักโดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอด้าน
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียนในสังกัดส�ำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือควรมีระบบส่งต่อและขั้นตอนที่
ชัดเจนส�ำหรับโรงเรียนในกรณีที่ต้องส่งต่อนักเรียนที่มีอายุเกิน
เกณฑ์เข้าสู่หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน นอกจากนี้ เมื่อการ
ศึกษานอกโรงเรียนมีการขยายตัวจะต้องมีการสนับสนุนทางการเงิน
เพิ่มส�ำหรับเงินเดือนครู การอบรมครู และอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นต่างๆ

คุณภาพ
คุณภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติในประเทศไทยในศูนย์การ
เรียนรู้ โรงเรียนไทยและสถาบันต่างๆ มีระดับแตกต่างกันมาก แม้ว่า
โรงเรียนไทยจะได้ประโยชน์จากการบริหารและโครงสร้าง แต่ก็ยังคง
ประสบปัญหานโยบายการลงทะเบียนและการรับนักเรียนที่แตกต่าง
กันในแต่ละโรงเรียน ส่วนศูนย์การเรียนรู้ที่ขาดหน่วยงานบริหารส่วน
กลางและรูปแบบการศึกษาที่หลากหลายก็ต้องเผชิญกับช่องโหว่ใน
คุณภาพการศึกษาเช่นกัน
ควรด�ำเนินการเพือ่ ส่งเสริมคุณภาพการศึกษาส�ำหรับนักเรียนข้าม
ชาติดังนี้:

• เสนอแนะมาตรฐานและการตรวจสอบศูนย์การเรียนรู้: ผู้ให้ทุน
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ในงานด้ า นการศึ ก ษาควรร่ ว มมื อ กั น
พัฒนากรอบมาตรฐานด้านการบริหารและโครงสร้างคุณภาพภายใน
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ข้อเสนอแนะเพือ่ เตรียมความพร้อมให้นก
ั เรียนสามารถอ่านได้อย่าง
คล่องแคล่วและมั่นใจมากขึ้น มีดังนี้:

ศูนย์การเรียนรู้ ควรมีการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างศูนย์การ
เรียนรู้และเพิ่มโอกาสให้ศูนย์การเรียนรู้ได้ยกระดับคุณภาพและ
แบ่งปันทรัพยากรระหว่างกัน นอกจากนี้ ควรมีการเสนอแนะกรอบ
มาตรฐานด้านคุณภาพในศูนย์การเรียนรู้ทุกแห่ง เช่น โครงสร้าง
สิ่ ง แวดล้ อ มในการเรี ย นรู ้ ที่ มี คุ ณ ภาพขององค์ ก ารช่ ว ยเหลื อ
เด็ก(Save the Children Quality Learning Environment Framework) ซึง่ รัฐบาลและองค์กรพัฒนาเอกชนในหลายประเทศน�ำไปใช้
และสามารถน�ำมาปรับใช้ในบริบทของศูนย์การเรียนรู้ได้
• สนับสนุนและจัดเตรียมการฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่อง: ศูนย์การ
เรียนรูท้ กุ แห่งควรจัดการฝึกอบรมครูและเปิดโอกาสให้มกี ารพัฒนา
ทักษะอย่างต่อเนือ่ งในอนาคต การฝึกอบรมเหล่านีค้ วรผนวกเข้ากับ
การตรวจสอบและประเมินครูผสู้ อนทัง้ แบบทัว่ ไปและแบบมาตรฐาน
เป็นประจ�ำเพือ่ ให้มนั่ ใจในคุณภาพการเรียนการสอน ครูในโรงเรียน
ไทยควรมีโอกาสได้พัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นในการสอนนักเรียนที่มี
ความหลากหลายด้านเชื้อชาติและภาษา นอกจากนี้ รัฐบาลหรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนควรสนับสนุนให้โรงเรียนไทยมีครูฝกึ สอนสอง
ภาษาในระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
• ให้การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนอย่างต่อ
เนื่องและมากยิ่งขึ้น: ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนควรได้รับการฝึกอบรม
และสนับสนุนด้านเทคนิคการบริหารและการจัดการงบประมาณโดย
เฉพาะอย่างยิ่งในกรณีของศูนย์การเรียนรู้
• ค้ น คว้ า เพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ นโยบายการรั บ นั ก เรี ย นทั่ ว ไปและ
นั ก เรี ย นที่ มี อ ายุ เ กิ น เกณฑ์ : ควรท� ำ วิ จั ย เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ศึ ก ษา
ผลกระทบของนั ก เรี ย นมี ที่ อ ายุ เ กิ น เกณฑ์ ใ นโรงเรี ย นไทยและ
พิ จ ารณาเสนอแนะให้ มี ก ารสอบเลื่ อ นระดั บ ชั้ น เรี ย นได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง นอกจากนั้นควรมีความเข้าใจเรื่องการรับเด็กเข้าเรียนที่
ตรงกันและเป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อการปฏิบัติที่สอดคล้อง

ความสามารถในการอ่านเขียน
การอ่านเป็นทักษะพืน้ ฐานทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ซึง่ ท�ำให้เด็กสามารถเรียน
รู้และอยู่ในโรงเรียนได้ เด็กข้ามชาติหลายคนทั้งที่อยู่ในศูนย์การ
เรียนรู้และในโรงเรียนไทยได้เรียนรู้ทักษะการอ่าน แต่มีนักเรียน
จ�ำนวนมากทีป่ ระสบปัญหาการอ่านและมีแนวโน้มจะออกจากโรงเรียน
กลางคัน นักเรียนข้ามชาติตอ้ งการการสนับสนุนด้านภาษา โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ เมือ่ พวกเขาต้องเรียนด้วยภาษาทีไ่ ม่ใช่ภาษาแม่ของตน ส�ำหรับ
นักเรียนที่ไม่ได้พูดภาษาไทยและนักเรียนที่พ่อแม่วางแผนจะกลับ
ประเทศเมียนมาร์ในเร็วๆ นี้ โครงการเรียนรู้โดยใช้ภาษาพม่าน่าจะ
เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
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• จัดท�ำโครงการทีส่ ง่ เสริมให้เด็กเข้าถึงหนังสือและกิจกรรมส่งเสริม
การอ่านนอกโรงเรียน: รัฐบาล โรงเรียน องค์กรพัฒนาเอกชน
และผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ซึ่ ง ท� ำ งานร่ ว มกั น เพื่ อ ส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพ
การศึกษาควรพิจารณาโครงการต่างๆ อาทิเช่น ห้องสมุดชุมชน และ
ธนาคารหนังสือกิจกรรมการอ่านส�ำหรับพ่อแม่และชุมชนหรือระบบ
เพื่อนคู่หูอ่านหนังสือที่จะช่วยให้เด็กสามารถเข้าถึงหนังสือและ
สนับสนุนการอ่านนอกรั้วโรงเรียน ปัญหาที่พบ คือ หนังสือภาษา
พม่า (และกะเหรี่ยง) มีจ�ำนวนไม่เพียงพอส�ำหรับนักเรียนในศูนย์
การเรียนรู้ ประเด็นนี้ควรได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก และเมื่อ
พิจารณาผลการวิจยั ทีแ่ สดงให้เห็นว่าผลการเรียนของเด็กผูช้ ายค่อน
ข้างต�่ำ ทางโครงการจึงควรพยายามเป็นพิเศษเพื่อสนับสนุนให้เด็ก
ผู้ชายอ่านหนังสือนอกรั้วโรงเรียนด้วย
• พัฒนาและขยายโครงการเพือ่ สนับสนุนทักษะด้านภาษาของเด็ก:
แม้ว่าราวสองในสามของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทยสามารถอ่าน
ต�ำราเรียนพื้นฐานได้ ก็ยังมีเด็กจ�ำนวนมากที่ประสบปัญหาในการ
อ่าน เด็กชาวกะเหรีย่ งทีเ่ ข้าเรียนในศูนย์การเรียนรูท้ ใี่ ช้ภาษาพม่าก็
ต้องเผชิญกับปัญหานีเ้ ช่นเดียวกันซึง่ เป็นหลักฐานยืนยันว่าเด็กทีใ่ ช้
ภาษาที่สองในการเรียนต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ โดย
จ�ำเป็นต้องมีการค้นคว้าเพิ่มเติมว่าความช่วยเหลือรูปแบบใดจะมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด ตัวอย่างเช่น โครงการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าโรงเรียนและเตรียมความพร้อมภาษาทีส่ องและโครงการครู
ฝึกสอนสองภาษา ส�ำหรับเด็กที่ไม่พร้อมจะเริ่มเรียนด้วยภาษาไทย
หลักสูตรการเรียนการสอนหลายภาษาโดยใช้ภาษาแม่เป็นหลัก
น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด
• ขยายโครงการการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย(ECD)เพื่อ
สนับสนุนทักษะการอ่านเขียนให้คล่องแคล่ว: ความส�ำคัญของ
โครงการการศึกษาปฐมวัยเพือ่ การเรียนรูแ้ ละการพัฒนาของเด็กนัน้
เป็นทีท่ ราบกันดี และการประเมินก็ได้รบั รองว่าโครงการการจัดการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสอนภาษาใน
ระดับประถมศึกษานั้น ช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะการ
อ่านให้ดขี นึ้ ได้ ทัง้ นี้ รัฐบาลไทย ศูนย์การเรียนรู้ และองค์กรพัฒนา
เอกชนต่างๆ ควรพยายามช่วยเหลือเด็กข้ามชาติให้สามารถเข้าถึง
โครงการการจัดการศึกษาส�ำหรับเด็กปฐมวัยด้านภาษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
ในโรงเรียนประถม ณ ปัจจุบันมีโครงการดังกล่าวอยู่ในกรุงเทพฯ
และแม่สอด ซึ่งสามารถใช้อ้างอิงเพื่อขยายงานต่อไปได้
• ส่งเสริมทักษะการอ่าน: คะแนนการอ่านเพื่อความเข้าใจที่อยู่ใน
ระดับต�่ำนั้นมักเชื่อมโยงกับวิธีการการสอนและชี้ให้เห็นว่าเด็กๆ
ไม่ ไ ด้ ถู ก สอนให้ อ ่ า นเพื่ อ ท� ำ ความเข้ า ใจความหมายอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น รัฐบาลไทย โรงเรียน และองค์กรที่มีหน้าที่จัด
อบรมครูควรพยายามส่งเสริมสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่าครูทราบวิธี
การสอนให้เด็กอ่านเป็น โดยเน้นการสอนอ่านและเขียนเพื่อความ
เข้าใจและการสื่อสาร โครงการในชุมชนซึ่งรวมถึงโครงการแบ่งปัน
หนังสือนัน้ ควรเน้นย�ำ้ ให้ผทู้ อี่ า่ นหนังสือร่วมกับเด็กๆ ให้ความส�ำคัญ
กับความสนุกสนาน ความหมาย และการสือ่ สาร อันเป็นจุดประสงค์
สูงสุดของการอ่าน

บทสรุป: เส้นทางสู่อนาคตที่ดีกว่าเป็นจริงได้
ปัญหาเรือ่ งการขาดการศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพและได้รบั การรับรองส�ำหรับบุตรหลานของแรงงานข้ามชาติทพี่ ำ� นักอยูใ่ นประเทศไทยจ�ำนวนหลาย
แสนคนจ�ำเป็นต้องได้รบั การแก้ไขอย่างเร่งด่วน ความล้มเหลวในการจัดการศึกษาให้เด็กเหล่านีไ้ ด้พรากทัง้ สิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ะได้เข้าโรงเรียนและ
โอกาสต่างๆ ที่การศึกษาสามารถสร้างได้ไปจากพวกเขา
นโยบาย “การศึกษาเพื่อปวงชน” (Education for All: EFA) ของรัฐบาลไทยที่มีอยู่ในขณะนี้เป็นรากฐานที่ดีในการปฏิบัติงาน อย่างไร
ก็ตาม เจ้าหน้าทีด่ า้ นการศึกษา โรงเรียน ครอบครัวผูอ้ พยพข้ามชาติ หรือหน่วยงานทีไ่ ม่ใช่ภาครัฐยังไม่เข้าใจนโยบายนีด้ เี พียงพอ ความตระหนัก
ที่มากขึ้นเกี่ยวกับกรอบนโยบาย รวมทั้งความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินนโยบายให้เป็นผลส�ำเร็จมีความส�ำคัญยิ่ง ขณะเดียวกัน เอกสารฉบับนี้เห็นว่า
รูปแบบการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและการศึกษานอกระบบโรงเรียนเป็นสิ่งจ�ำเป็นที่จะเพิ่มการเข้าถึงและโอกาสทางการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
โดยเฉพาะเด็กที่ท�ำงานและเด็กที่อายุเกินเกณฑ์
หัวใจส�ำคัญของบริการด้านการศึกษาส�ำหรับเด็กข้ามชาติทั้งหมด คือ การจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ
ในรูปแบบการเรียนรู้นั้นๆ นอกจากนี้ การมุ่งสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะการอ่านในระดับแรกเริ่มซึ่งเป็นรากฐานส�ำคัญของการเรียนรู้ใน
อนาคตให้มากขึ้นก็จ�ำเป็นเช่นกัน
เพือ่ ทีจ่ ะยกระดับค�ำแนะน�ำเหล่านี้ จึงจ�ำเป็นต้องมีทรัพยากรมากขึน้ เพือ่ เป็นหลักประกันอนาคตของศูนย์การเรียนรูส้ ำ� หรับเด็กข้ามชาติและ
เพื่อให้มั่นใจว่าความยากจนจะไม่เป็นอุปสรรคในการขัดขวางการเข้าเรียนในโรงเรียนไทยของเด็กข้ามชาติ การปรับปรุงการจัดบริการด้านการ
ศึกษาส�ำหรับเด็กข้ามชาติในประเทศไทยเป็นขั้นตอนแรกที่ส�ำคัญเพื่อรับประกันว่าเด็กๆ จะมีสิทธิได้รับการศึกษาในปัจจุบันและมีอนาคตที่ดีขึ้น
ได้ เราขอผลักดันให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายน�ำข้อเสนอแนะต่างๆ ในบททบทวนประมวลสถานการณ์ฉบับนี้ไปปฏิบัติให้เป็นผลส�ำเร็จต่อไป

องค์การเวิลด์ เอดูเคชั่น ได้มีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบริการด้านการ
ศึกษาเพื่อเด็กและเยาวชนข้ามชาติจากประเทศเมียนมาร์ที่อยู่ใน
ประเทศไทยมาเป็นเวลากว่า 10 ปี โดยองค์การเวิลด์ เอดูเคชั่นเป็น
ผูด้ ำ� เนินการหลากหลายโครงการในภาคส่วนนีโ้ ดยมุง่ เน้นคุณภาพของ
บริการด้านการสอนและการบริหารจัดการ การศึกษานอกระบบ การ
ฝึกอบรมด้านจิตสังคม การศึกษาและการแผ่ขยายไปสูผ่ ปู้ กครองและ
ชุมชน รวมไปถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาส�ำหรับผู้ใหญ่ในด้านการ
ฝึกอบรมครูและการพัฒนาชุมชน องค์การเวิลด์ เอดูเคชั่นมุ่งมั่น
สนับสนุนภาคีและด�ำเนินการโครงการต่างๆ ที่จะช่วยลดอุปสรรค
ด้านการเข้าถึงการศึกษาและเพิม่ อัตราการเข้าเรียนในสถานศึกษาทีม่ ี
คุณภาพและได้รับการรับรองในประเทศไทย

องค์การช่วยเหลือเด็ก เป็นองค์กรอิสระชั้นน�ำของโลกที่ท�ำงานด้าน
สิทธิเด็ก ช่วยชีวิตเด็ก ต่อสู้เพื่อสิทธิของเด็ก และช่วยให้เด็กได้เติม
เต็มศักยภาพของตน ทั้งยังท�ำงานร่วมกับภาคประชาสังคมและภาคี
จากภาครัฐในการพัฒนาและระบุแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างริเริ่ม
สร้างสรรค์เพือ่ ปรับปรุงการเข้าถึงการศึกษาและคุณภาพการศึกษาของ
กลุ่มเด็กชายขอบที่แปลกแยกจากกระแสสังคมหลักและถูกลิดรอน
สิทธิมากที่สุด ในประเทศไทย เป็นผู้น�ำกลุ่มองค์กรที่จัดการศึกษา
ให้แก่ค่ายผู้ลี้ภัย 9 แห่งในบริเวณชายแดนไทย-พม่า ซึ่งปัจจุบันเป็น
ทีพ่ กั อาศัยของผูอ้ พยพและผูล้ ภี้ ยั ทางการเมืองจ�ำนวนกว่า 115,000 คน
นอกจากนี้ยังสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ที่จัดการศึกษาให้เด็กหรือ
ผู้อพยพข้ามชาติในกรุงเทพฯ และในอ�ำเภอแม่สอดด้วย
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