
As Thailand assumes the ASEAN Chair for 2019 it is presented with an opportunity to demonstrate regional leadership 
and exorcise memories of 2009. An apt area to do so is the issue of out of school children where the country can take 
pride in its credentials.  Thailand opened its education system to all children regardless of their ability to 

provide evidence of citizenship status through the 1999 Education Act and a 2005 cabinet resolution: the first 
country in ASEAN to do so.  Thailand was also instrumental in proposing the ASEAN Declaration on Strengthening 
Education for Out of School Children and Youth (OOSCY), endorsed by all member countries at the ASEAN Summit in 
Vientiane in 2016.2  This builds on prior commitments to implement the Millennium Development Goals and the 2030 
Agenda for Sustainable Development, including to end poverty ensuring inclusive and equitable quality education and 
learning opportunities for all.3  Thailand has an opportunity to continue to demonstrate commitment toward the right of 
all children to access education by ensuring thoughtful and considered decisions toward the regulation of education 
service providers in Ranong.

Dr Charlie Thame1 (March 2019)

Thailand Leading ASEAN on OOSCY

1  Faculty of Political Science, Thammasat University
2  ASEAN. 2016. ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth 
(OOSCY). UNESCO 2018. UNESCO and Educate a Child Take Action for ASEAN’s out-of-school-children 
and youth. March 14. https://bangkok.unesco.org/content/unesco-and-educate-child-take-action-
asean%E2%80%99s-out-school-children-and-youth
3  UN General Assembly. 2015. Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
21 October, A/RES/70/1 Sustainable Development Goals 1 and 4

OOSC POLICY BRIEFING
No child should be discriminated against 

because of where he or she is from…
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Key targets for OOSC interventions include children 
with disabilities, migrant children, working children, 
and children from ethnic minorities, whom are more 
likely to face barriers accessing education. A core 
principle of the ASEAN Declaration stresses the 
importance of ‘flexible learning strategies and 
different pathways of learning for OOSCY … 
especially for those who are disadvantaged or 
marginalised.’4 Migrant Learning Centres (MLCs) 
offer one such pathway. An alternative to public 
schools for parents who prefer their children are 
taught in their mother tongue, MLCs are an 
important resource for children to escape cycles of 
poverty and marginalisation through education. 

An ongoing challenge is to ensure migrant learning 
centres meet the highest possible standards of 
education and welfare. This is particularly difficult in 
the context of a migration policy where children 
may face barriers securing regular status and the 
Royal Thai Government is under pressure to address 
the persistent problem of human trafficking. In 
circumstances such as these it is imperative to 
respect children’s right to education and put the 
interests of children first. Examples of success can be 
found in some border provinces such as Tak, where 
local authorities have built trust and good working 
relations with other key education stakeholders 
from civil society. However, progress must be made 
in other provinces.

In a recent study on OOSC in Ranong province for 
Save the Children we found 2,717 students of 
compulsory school age (3-15) enrolled in 1 migrant 
learning centres as of October 2018. 6  This number 
is much larger than the number of non-Thai children 
currently enrolled in MOE schools in Ranong: 1,133 
as of September 2018.7  Provincial authorities are 
currently reviewing the status of MLCs to ensure 
they meet high standards set by the government, 
with the potential that many will be forced to close 
in 2019. As of October 2018 we estimated only 
4.24% children between the compulsory school ages 
of 3-15 to be out of school in Ranong district. 8  If 
MLCs are closed without adequate 

preparations to enrol students in alternatives, 

the OOSC rate could shoot up to 21.5%. This 

OOSC POLICY BRIEFING

OOSC in Ranong 

would leave 3,383 children between the ages of 

3-15 without access to basic education.

There is a shared interest in ensuring that those 
entrusted with the care and education of children 
are competent and professional, supported by 
appropriate infrastructure. However, the abrupt 
closure of MLCs without adequate preparation to 
enrol students in alternatives risks harming the 
interests of children. It may also place unnecessary 
strain on education authorities and local government 
schools who must be prepared to accept these 
children, which requires time and planning. 

Additionally, it may be counterproductive for 
Thailand’s attempts to address issues of human 
trafficking. Ranong is a hub for trafficking and 
exploitation of migrant workers,9 and irregular 
migrants face the greatest risk of exploitation, 
extortion, and trafficking. Obstacles accessing basic 
services intensify migrant vulnerability and 
marginalisation, which in turn reflects poorly on the 
Royal Thai Government and the nations’ ability to 
thrive. Annual submissions are made to the US 
Department of State early in the year to inform the 
Trafficking in Persons Report and country rankings of 
government progress, and a poor ranking may 
jeopardize bilateral trade agreements.

Thailand has assumed chairmanship of ASEAN, 
adopting the theme “Advancing Partnership for 
Sustainability” building upon prior commitments 
made by ASEAN states to creating a people-centred 
ASEAN community that leaves no one behind.  
Cohesive Thai leadership at local, national, and 
regional levels that reflects respect for child rights is 
imperative for Thailand’s reputation and foreign 
relations. Both the Thai constitution and the 
Education for All policy establish all children’s right to 
education regardless of where they are from. 
Safeguarding these laws and policies for the most 
vulnerable children is critical to upholding the public’s 
trust in government.

While access to basic education is a universal right 
with significant non-economic returns, it is also a 
sound economic investment. A 2015 UNESCO study 
demonstrates countries risk losing billions of dollars if 

The Economic Rationale for 
Keeping all Children in 
School

marginalised populations remain out of school. Using 
two different econometric methods, the study 
estimated the OOSC issue could cost Thailand 
$2.5-6.5 billion in lost GDP based upon lost labour 
earnings due to opportunity costs related to labour 
productivity. The study concluded ‘enrolling OOSC 
would generate returns that dwarf the annual aid to 
basic education.’11 

 Thailand has set itself the ambitious goal of escaping 
the middle-income trap and becoming a developed 
country by 2036, but faces challenges managing 
demographic changes such as an aging society with a 
shortage of workers and regional inequalities 
potentially constraining growth. Deputy PM Somkid 
Jatusripitak noted low GDP per head in four 
southern provinces as a challenge the government 
seeks to address by approving a THB200 billion 
investment in the Southern Economic Corridor 
project, centred on Ranong to operate in parallel 
with the flagship Eastern Economic Corridor 
megaproject.12  The government could further 
contribute to regional and national development by 
recognising the value of migrants as contributors to 
Thailand, investing in them as future workers, 
ensuring they are skilled rather than unskilled, 
thereby contributing more to economic growth. 
Based on the UNESCO study, such an investment 
would be repaid with generous interest in years to 
come.13

Alternative Education 
Pathways

4  ASEAN. 2016. ASEAN Declaration on Strengthening Education for 
Out-of-School Children and Youth (OOSCY). 2(f).
5  International Organization for Migration (IOM). 2017. I’m a 
Migrant Campaign http://iamamigrant.org/stories/thailand/shwe
6 Charlie Thame and Kraiyos Patrawart 2019 [forthcoming]. OOSC in 
Ranong: Estimates from Secondary Data Bangkok: Save the Children 
Thailand
7 Thailand Ministry of Education, September 2018
8 Using government data compiled from MOE, MOI, and MOPH
9 US Department of State. 2018. Trafficking in Persons Report, 
Thailand Country Narrative
10 Thailand Ministry of Foreign Affairs, November 15 2018. http://
www.mfa.go.th/main/en/news3/6885/96412
11 Thomas, Milan, Nicholas Burnett, and UNESCO Office Bangkok 
and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific. 2015. 
“The Economic Cost of Out-of-School Children in Southeast Asia; 
2015,” August, 1–25. p.8
12 Bangkok Post. 2018. “B200bn Southern Corridor Plan Gets Nod.” 
August 23. https://www.bangkokpost.com/business/news/1525918/
b200bn-southern-corridor-plan-gets-nod.
13 Thomas, Milan, Nicholas Burnett, and UNESCO Office Bangkok 
and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific. 2015. 
“The Economic Cost of Out-of-School Children in Southeast Asia; 
2015,” August, 1–25.
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The Benefit of Education

Shwe moved from Mawlamyine 
State in Myanmar to Ranong 
province when she was quite 
young. She studied at MLCs and 
graduated from the Australian 
Catholic University. Shwe 
contributes to society in Ranong 
as a skilled interpreter helping 
others voice their difficulties and 
experiences.5 
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As the current speed of aging society in Thailand, we 
have no choice but to make sure that no child is left 
out of school. Everyone depends on anyone of them to 
thrive and become a productive citizen in the future. 
No matter where he or she is form, these children can 
be part of the population who help Thailand come out 
from the Middle-income Trap to the stage of High 
Income Country. So, not only will the equitable access 
to education for all children show Thailand leadership 
in ASEAN, it will benefit all Thais.

Out of school children and youth is a priority issue for 
the Royal Thai Government.  Thailand has an 
opportunity to demonstrate leadership on the issue as 
ASEAN Chair in 2019 by continuing to make Thailand 
progress toward realising the universal right to 
education. A significant number of OOSCY are 
stateless, migrant, and undocumented. Children from 
these populations currently enrolled in schools often 
rely on alternative educational pathways and 
stakeholders share an interest in ensuring that all 
pathways meet the highest possible standards, and that 
non-Thai children can access Thai government schools. 

As they work to improve the quality of education in 
Ranong province, provincial authorities have an 
opportunity to help realise national aspirations on the 
OOSC issue by being sensitive, inclusive, and putting 
the interests of children first, and investing in workers 
who want to work in the country. A heavy-handed and 
top-down approach to migrant education framed in 
terms of national security risks undermining Thailand’s 
progress on OOSCY and embarrassing the country at 
a crucial time.

Conclusion and 
Recommendations

OOSC POLICY BRIEFING

We therefore call for authorities to:

Demonstrate that education is a basic human 

right. All children, regardless of gender, religion, 
ethnicity or economic status, have the right to 
education. No child should be discriminated 
against because of where he or she is from.

Encourage genuine local participation from key 
stakeholders in migrant education in decisions that 
affect them.

Review the impact of migration related policies by 
the Provincial government to ensure they do not 
go against national laws such as the Education for 
All Policy, the Constitution, or Thailand’s 
commitments in the ASEAN Regional Declaration 
on OOSCY, or to Thailand’s commitment to 
achieving Sustainable Development Goal 4.

Recognize the challenges at the local level of 
actualizing the Education for All policy and provide 
adequate support and time to Royal Thai 
Government schools to prepare for the transition 
of a large influx of migrant students to local RTG 
schools by collaborating with teachers on language 
support for non-Thai children, administrators on 
navigating enrolment and school budget 
implications, and migrant communities on the 
value of education and any risks related to status 
and transit to and from school.

Keep promises made to children in the Global 
Compact on Migration, particularly objective 15– 
Provide access to basic services for migrants:

–

–

–

–

–

Provide inclusive and equitable quality education to 
migrant children and youth, as well as facilitate 
access to lifelong learning opportunities , including 
by strengthening the capacities of education 
systems and by facilitating non-discriminatory 
access to early childhood development, formal 
schooling, non-formal education programmes for 
children for whom the formal system is 
inaccessible, on-the-job and vocational training, 
technical education, and language training, as well 
as by fostering partnerships with all stakeholders 
that can support this endeavour14

14  United Nations. 2018. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. December 19.  https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/
sites/51/2018/07/migration.pdf
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ปี พ.ศ. 2562 นี้ เป็นวาระที่ประเทศไทยขึ้นรับต�าแหน่งประธานอาเซียน จึงเป็นโอกาสเหมาะที่ประเทศไทยจะได้มีบทบาทส�าคัญในฐานะ 
ผู้น�าภูมิภาคในการแก้ไขภาพลักษณ์ของเหตุการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองในปี พ.ศ. 2552 ทั้งนี้ ประเด็นการศึกษาของเด็กและเยาวชนนอก
ระบบการศึกษาได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเป็นหนึ่งผลงานส�าคัญของรัฐบาลไทย เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศแรกในบรรดาประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เปิดโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคน โดยมิได้จ�ากัดสิทธิตามเอกสารสถานะพลเมือง ตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน 
(Education for All – EFA) พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติปี พ.ศ. 2542 และมติคณะรัฐมนตรี ปี พ.ศ. 2548 ประเทศไทยเป็นประเทศที่น�าเสนอ
ปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (ASEAN Declaration on 
Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth - OOSCY) โดยทุกประเทศสมาชิกได้ให้สัตยาบันร่วมกัน ในการประชุม
อาเซียน ณ เวียงจันทน์  เมื่อปี พ.ศ. 25592   โดยการให้สัตยาบันครั้งนี้สร้างความรับผิดชอบร่วมกันต่อเป้าหมายแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน และ
วาระการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals – SDG) ปี 2573 ซึ่งรวมถึงการขจัดความยากจนด้วยการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพอย่างทั่วถึง ครอบคลุมเพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ส�าหรับทุกคน3 ประเทศไทยสามารถแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่มีต่อการส่งเสริม
สิทธิทางการศึกษาของเด็ก โดยหน่วยงานด้านการศึกษาของจังหวัดระนองมีการพิจารณาเกี่ยวกับนโยบายและระเบียบปฏิบัติอย่างถี่ถ้วนก่อน
การประกาศใช้ในพื้นที่

ดร.ชาร์ลี เทมม1์ (มีนาคม 2562)

ประเทศไทยและบทบาทผู้น�าอาเซียนเรื่องการศึกษาส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

1  คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2  ASEAN. 2016. ASEAN Declaration on Strengthening Education for Out-of-School Children and Youth 
(OOSCY). UNESCO 2018. UNESCO and Educate a Child Take Action for ASEAN’s out-of-school-children 
and youth. March 14. https://bangkok.unesco.org/content/unesco-and-educate-child-take-action-
asean%E2%80%99s-out-school-children-and-youth
3  UN General Assembly. 2015. Transforming our world : the 2030 Agenda for Sustainable Development, 
21 October, A/RES/70/1 Sustainable Development Goals 1 and 4

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษา
ส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา: 

เด็กทุกคนไม่ควรถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะชาติก�าเนิดที่แตกต่าง
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เด็กนอกระบบการศึกษา หมายรวมถึงเด็กที่มีความบกพร่อง
ทางร่างกายหรือสติปัญญา ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ 
แรงงานเด็กและเด็กชนกลุ่มน้อย โดยเด็กกลุ่มนี้จะพบอุปสรรค
ในการเข้าถึงการศึกษาอยู่เสมอซึ่งหลักปฏิญญาอาเซียนได้
กล่าวถึงความส�าคัญของ “กลยุทธ์แบบยืดหยุ่นและให้ทาง
เลือกในการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กผู้ด้อยโอกาส หรือเด็กชายขอบ”4 

ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติ (Migrant Learning Centre 
– MLC) คือหนึ่งในตัวเลือกทางการศึกษานอกเหนือจาก
โรงเรียนรัฐ  ศูนย์การเรียนฯ  เป็นตัวเลือกที่ผู้ปกครอง
ต้องการให้ลูกหลานได้เรียนภาษาแม่ และเป็นแหล่งความรู้ที่
ส�าคัญที่เด็กจะได้รับการศึกษา ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาสามารถ
หลุดพ้นจากวัฏจักรแห่งความยากจนและเข้าถึงโอกาสต่าง ๆ

ตัวอย่างเด็กหญิงชเวย์ ครอบครัวของ ด.ญ.ชเวย์พากัน
อพยพจากเมืองเมาะล�าเลิง หรือมะละแหม่งประเทศเมียนมาร์ 
มาอยู่ที่จังหวัดระนองตั้งแต่เธอยังเล็ก เธอได้รับการศึกษาที ่
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติถึงระดับเกรด 6 หรือเทียบเท่า
ประถมศึกษาปีที่ 6 เธอได้รับการศึกษาและความช่วยเหลือจาก
ครูศูนย์การเรียนฯ  และในที่สุดชเวย์สามารถสมัครเข้า 
ศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยคาทอลิกแห่งประเทศออสเตรเลีย 
(Australian Catholic University) ปัจจุบัน ชเวย์มีอายุ 19 ปี 
เธอท�างานเป็นล่ามให้แก่หลายหน่วยงานและชุมชนในจังหวัด
ระนอง เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้ที่ประสบปัญหาในชุมชน5 

ศูนย์การเรียนฯ  เผชิญกับความท้าทายอย่างต่อเนื่อง ทั้ง
เรื่องของมาตรฐานการศึกษาและสวัสดิการ เหล่านี้นับเป็น
ความยากล�าบากในบริบทนโยบายการโยกย้ายถิ่นฐาน ซึ่งโดย
ส่วนใหญ่เด็กข้ามชาติมักเผชิญกับอุปสรรคเรื่องสถานะ ใน
ขณะที่รัฐบาลไทยเองก็ยังได้รับความกดดันอย่างต่อเนื่อง 
ในการจัดการปัญหาการค้ามนุษย์ ด้วยสถานการณ์เช่นนี้ 
รัฐบาลไทยมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องให้ความส�าคัญกับ
สิทธิทางการศึกษา โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ของเด็กเป็น
ส�าคัญ ดังตัวอย่างความส�าเร็จในหลายจังหวัดตาม 
แนวตะเข็บชายแดน อาทิ จังหวัดตาก เป็นตัวอย่างของพื้นที่ที่
หน่วยงานภาครัฐได้สร้างความไว้วางใจ สร้างความสัมพันธ์ที่
ดีกับหน่วยงานที่ท�างานด้านการศึกษาจากภาคประชาสังคม 
ซึ่งควรน�าไปขยายผลในจังหวัดอื่น ๆ ต่อไป

จากผลการศึกษาล่าสุด จ�านวนเด็กนอกระบบการศึกษา โดย
องค์การช่วยเหลือเด็กระหว่างประเทศ พบว่าในเดือนตุลาคม 
2561 มีเด็กนักเรียนจ�านวน 2,717 คน ที่มีอายุในตาม 
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ (3-15 ปี) ลงทะเบียนเข้ารับ 
การศึกษาใน 14 ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาต6ิ เป็นจ�านวนทั้ง
สิ้น 1,333 คน ซึ่งนับเป็นจ�านวนที่มากกว่าจ�านวน 
เด็กนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย ที่ลงทะเบียนเรียนในโรงเรียนรัฐ
ภายในจังหวัดระนอง ในเดือนกันยายน 25617 หน่วยงานภาค
รัฐได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพและทบทวนสถานะ 
ศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่ง
อาจมีแนวโน้วที่จะน�าไปสู่การปิดศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติใน
ที่สุด 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษาส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา

เด็กนอกระบบการศึกษาใน
จังหวัดระนอง

จากข้อมูลเดือนตุลาคม 2561 ได้ประมาณการจ�านวนเด็กนอก
ระบบการศึกษาในจังหวัดระนองไว้ที่ 4.24 เปอร์เซ็นต8์ และ
หากว่าศูนย์การเรียนรู้เด็กข้ามชาติต้องถูกปิดตัวลงโดยขาด
การเตรียมความพร้อมที่ดี อัตราเด็กนอกระบบการศึกษาจะพุ่ง
สูงขึ้นถึง 21.5 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายถึงจ�านวนเด็กที่มีอายุตาม
เกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ จ�านวน 3,383 คนจะไม่ได้รับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

จากข้อมูลข้างต้น ตอกย�้าให้เห็นถึงความจ�าเป็นที่หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบดูแลด้านคุณภาพชีวิตและการศึกษาของเด็กจะ
ต้องมีศักยภาพ ความเป็นมืออาชีพ และได้รับการสนับสนุน
ทางด้านโครงการพื้นฐานการศึกษาที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม
หากศูนย์การเรียนฯ  ต้องถูกปิดตัวลงอย่างกระทันหันโดย
ปราศจากการเตรียมความพร้อมนั้น จะเกิดความเสี่ยงและ 
ผลเสียต่อเด็ก อีกทั้งยังก่อให้เกิดความตึงเครียดขึ้นใน 
หน่วยงานการศึกษา โรงเรียน ครู ซึ่งต้องการเวลาและ
แผนการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมการรองรับเด็กเหล่านี้ ปัญหา
ข้างต้นอาจจะส่งผลเสียต่อความพยายามของประเทศไทยใน
การจัดการปัญหาเรื่องการค้ามนุษย9์ จังหวัดระนอง เป็น
จังหวัดหนึ่งที่เป็นจุดศูนย์กลางการค้ามนุษย์ และการแสวงหา
ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติ เนื่องจากระนองมีพื้นที่ท�างาน
ที่เป็นจุดเสี่ยงหลายแห่ง ในขณะที่ลูกหลานแรงงานข้ามชาติ
ต้องเผชิญความเสี่ยงต่อการถูกกดขี่ บีบบังคับ และการตก
เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ อุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึงการ
บริการขั้นพื้นฐานยิ่งมากจะส่งผลให้แรงงานข้ามชาติยิ่ง
อ่อนแอ เปราะบางและกลายเป็นคนชายขอบในที่สุด สิ่งเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลไทยขาดความสามารถในการแก้ไข
ปัญหา ทุกปีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐมีการจัดท�า
รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ โดยจัดล�าดับประเทศของ
ความพยายามและความคืบหน้าของรัฐบาลไทยในการป้องกัน
และปราบปรามการค้ามนุษย์ หากประเทศไทยได้รับการจัด
อันดับที่ไม่ดีนักย่อมเกิดผลเสียต่อข้อตกลงและความร่วมมือ
ทางการค้า 

ประเทศไทยกับต�าแหน่งประธานอาเซียน ภายใต้แนวคิดหลัก 
“ร่วมมือ ร่วมใจ ก้าวไกล ยั่งยืน”  ซึ่งเป็นพันธสัญญาของ
บรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให้เกิดชุมชนอาเซียนที่ยึด
หลักประชาชนเป็นศูนย์กลาง10 อนึ่ง ประเทศไทยในฐานะผู้น�า
อาเซียน การกระท�าที่แสดงให้เห็นถึงการเคารพสิทธิเด็กทั้งใน
ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค ล้วนมีความสัมพันธ์
และส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศในเวทีโลกอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ อีกทั้งรัฐธรรมนูญไทยและนโยบายการศึกษา
เพื่อปวงชนได้มอบสิทธิทางการศึกษาแก่เด็กทุกคน และการคง
ไว้ซึ่งกฏหมายและนโยบายส�าหรับเด็กยากไร้และด้อยโอกาส
เหล่านี้ นับว่ามีความส�าคัญต่อการสร้างความเชื่อมั่นแก่
รัฐบาลเป็นอย่างยิ่ง 

ในขณะที่การเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นสิทธิสากลที่
ไม่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่ชัดเจน แต่ก็สามารถนับว่า
เป็นการลงทุนทางเศรษฐกิจได้ เนื่องจากงานวิจัยของ 
องค์การยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2558 พบว่าในหลายประเทศที่มี

ปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อการรับเด็ก
เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐ

จ�านวนประชากรคนชายขอบจ�านวนมากที่ไม่ได้รับการศึกษา ม ี
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียงบประมาณหลายพันล้านเหรียญ 
จากการวิเคราะห์ด้วย 2 ระเบียบวิธีวิจัย ได้ประมาณค่า 
ความสูญเสียต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทย (GDP) 
2.5 ถึง 6.5 พันล้านเหรียญ โดยนับเป็นค่าเสียโอกาสในการ
ผลิตเนื่องจากแรงงานมีศักยภาพในการท�างานที่ต�า่  
การศึกษาได้ข้อสรุปว่า “การช่วยให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา จะ
ช่วยลดการสูญเสียงบประมาณโดยเฉพาะเงินอุดหนุนในด้าน
อื่น และสามารถน�ากลับไปพัฒนาระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มี
ความจ�าเป็น”11 ประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเอง 
ให้หลุดออกจากกับดับประเทศรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่มี
รายได้สูงภายในปี พ.ศ. 2579 อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยัง
คงพบกับความท้าทายเมื่อก�าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ พร้อม
กับเผชิญปัญหาการขาดแคลนแรงงานและความเหลื่อมล�้าทาง
เศรษฐกิจซึ่งเป็นอุปสรรคส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
ฯพณฯ ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้กล่าว
ถึงมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ว่ามีการ
ขยายตัวในระดับที่ต�่า โดยเฉพาะใน 4 จังหวัดภาคใต้ ซึ่งนับเป็น
ความท้าทายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐบาลจึง
ได้อนุมัติการลงทุนมูลค่ากว่า 2 แสนล้านบาทในโครงการ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (Southern Economic Corridor 
- SEC) โดยให้จังหวัดระนองเป็นศูนย์กลาง เป็นการเชื่อมพื้นที่
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic 
Corridor -EEC) กับทะเลอันดามัน12 ทั้งนี้ รัฐบาลไทยสามารถ
ร่วมพัฒนาประเทศได้โดยการยอมรับแรงงานข้ามชาติในฐานะ
ผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศไทย การลงทุนพัฒนา
ศักยภาพแรงงานเพื่อสร้างแรงงานที่มีทักษะและ 
ความเชี่ยวชาญ ซึ่งพวกเขาเหล่านี้จะเป็นแรงงานที่ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยให้เติบโต ดังผลงานวิจัยขององค์การยูเนสโกที่
ว่าการลงทุนนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่าในอนาคต13

ทางเลือกเพื่อการศึกษา

4  ASEAN. 2016. ASEAN Declaration on Strengthening Education for 
Out-of-School Children and Youth (OOSCY). 2(f).
5  International Organization for Migration (IOM). 2017. I’m a 
Migrant Campaign http://iamamigrant.org/stories/thailand/shwe
6 Charlie Thame and Kraiyos Patrawart 2019 [forthcoming]. OOSC in 
Ranong: Estimates from Secondary Data Bangkok: Save the Children 
Thailand
7 Thailand Ministry of Education, September 2018
8 Using government data compiled from MOE, MOI, and MOPH
9 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ. 2561. รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์
10 Thailand Ministry of Foreign Affairs, November 15 2018. http://
www.mfa.go.th/main/en/news3/6885/96412
11 Thomas, Milan, Nicholas Burnett, and UNESCO Office Bangkok 
and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific. 2015. 
“The Economic Cost of Out-of-School Children in Southeast Asia; 
2015,” August, 1–25. p.8
12 Bangkok Post. 2018. “B200bn Southern Corridor Plan Gets Nod.” 
August 23. https://www.bangkokpost.com/business/news/1525918/
b200bn-southern-corridor-plan-gets-nod.
13 Thomas, Milan, Nicholas Burnett, and UNESCO Office Bangkok 
and Regional Bureau for Education in Asia and the Pacific. 2015. 
“The Economic Cost of Out-of-School Children in Southeast Asia; 
2015,” August, 1–25.
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การศึกษาของเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาเป็นหนึ่ง
ประเด็นส�าคัญส�าหรับรัฐบาลไทย การแสดงความเป็นผู้น�าในฐานะ
ประธานอาเซียน ในปี 2562  ด้วยการแสดงให้เห็นถึงความ
ตระหนักต่อเรื่องสิทธิทางการศึกษา เด็กและเยาวชนนอก 
ระบบการศึกษาส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชนไร้สัญชาติ ลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติ เด็กที่ไม่มีเอกสารสิทธิ ปัจจุบันเด็กเหล่านี้ได้
เรียนอยู่ในระบบการศึกษาทางเลือก ซึ่งหลายหน่วยงานรวมถึง 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างมีความประสงค์ที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนเพื่อยกระดับมาตรฐานทางการศึกษา และท้าย
ที่สุด เด็กเหล่านี้จะสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐได้

ดังที่ทุกฝ่ายต่างเห็นพ้องในการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาใน
จังหวัดระนอง นับเป็นโอกาสอันดีที่ผู้ที่รับผิดชอบในระดับต่าง ๆ 
จะได้ช่วยผลักดันประเด็นเด็กนอกระบบการศึกษาให้สามารถ
ด�าเนินการสอดคล้องกับแผนงานระดับชาติ โดยการพยายาม 
เข้าอกเข้าใจความรู้สึกของคนอื่น วางแผนให้ครอบคลุมทุกกลุ่ม
เป้าหมาย ท�างานโดยยึดผลประโยชน์ของเด็กเป็นส�าคัญ  และ 
การลงทุนในแรงงานที่ต้องการท�างานในประเทศไทย แต่หาก 
เกิดการใช้อ�านาจสั่งการที่เข้มงวดเพื่อจัดการการศึกษาของเด็ก
ข้ามชาติ โดยใช้กรอบของความมั่นคงเป็นหลัก จะส่งผลในแง่ลบ
ต่อการพัฒนาประเทศในประเด็นเด็กและเยาวชนนอกระบบ 
การศึกษา อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพลักษณ์เชิงลบให้แก่ประเทศโดย
เฉพาะในช่วงเวลาอันส�าคัญนี้ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ เราจึงขอเสนอแนะให้ผู้มีอ�านาจและผู้ที่รับผิดชอบ ได้พิจารณาเพื่อ
ปฏิบัติดังนี้

การยอมรับว่าการศึกษาว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่เด็กทุกคน
มีสิทธิได้รับ โดยไม่ค�านึงถึงเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ฐานะทาง
เศรษฐกิจ และไม่ควรมีเด็กคนใดถูกปิดกั้นโอกาสทางการ
ศึกษาเนื่องจากชาติก�าเนิดของพวกเขา

ผู้ที่รับผิดชอบได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและทุก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแรงงานข้ามชาติ 
(Migrant Education) ได้มีโอกาสในการร่วมตัดสินใจและ
ก�าหนดนโยบายที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อพวกเขา

ผู้ที่รับผิดชอบหรือผู้มีอ�านาจได้ทบทวนผลกระทบจาก
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติ เพื่อให้แน่ใจว่า 
นโยบายดังกล่าวไม่ขัดต่อกฏหมาย เช่น นโยบายการศึกษา
เพื่อปวงชน พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ปฏิญญา
อาเซียนว่าด้วยการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านการศึกษา
ให้กับเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาและตามเป้าหมาย
แห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืนในข้อที่ 4 ว่าด้วยเรื่องการ
ศึกษา ที่ประเทศไทยได้ร่วมลงนามไว้

ประเมินปัญหาและอุปสรรคในการน�านโยบายการศึกษาเพื่อ
ปวงชนลงไปใช้จริงในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมความพร้อม
ในการรับนักเรียน โดยเฉพาะเด็กข้ามชาติให้เข้าสู ่
ระบบการศึกษาในโรงเรียนรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ควรให้การสนับสนุนและความช่วยเหลือให้สอดคล้องกับ
ลักษณะปัญหาของแต่ละพื้นที่ รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสม
ต่อการเตรียมความพร้อมดังกล่าว อาทิ การพัฒนา
ศักยภาพครูด้านภาษาเพื่อรองรับเด็กข้ามชาติ งานด้าน
ธุรการและการจัดการเรื่องการลงทะเบียนเรียน การจัดสรร
งบประมาณส�าหรับโรงเรียน  การสร้างความตระหนักเรื่อง
คุณค่าทางการศึกษาในชุมชนแรงงานข้ามชาติ การประเมิน
ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับสถานะและการเดินทางไป-กลับ
โรงเรียน

รักษาค�ามั่นสัญญาต่อเด็ก ในร่างข้อตกลงระหว่างประเทศ
ว่าด้วยการโยกย้ายถิ่นฐานที่ปลอดภัย เป็นระเบียบ และปกติ 
(The Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration -GCM) โดยเฉพาะวัตถุประสงค์ข้อที่ 15 การให้
แรงงานข้ามชาติทุกคนเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐาน:

–

–

–

–

-

การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กและเยาวชนข้ามชาติ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เอื้อให้เกิดการเข้าถึงโอกาสการ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต รวมถึงการสร้างศักยภาพแก่ระบบการ
ศึกษา โดยการการเข้าถึงการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่
ปราศจากการแบ่งแยกเชื้อชาติ การศึกษาในระบบ การ
ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส�าหรับเด็กที่ไม่
สามารถเข้าถึงการศึกษาในระบบ การฝึกงานและทักษะ
อาชีพ เทคนิคการศึกษา การฝึกทักษะทางภาษา การสร้าง
ความร่วมมือในภาคส่วนต่าง ๆ ที่จะร่วมสนับสนุนความ
พยายามนี1้4

14  United Nations. 2018. Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. December 19.  https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/
sites/51/2018/07/migration.pdf
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการศึกษาส�าหรับเด็กนอกระบบการศึกษา
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