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 ขอสงวนสิทธ ิ

รายงานวิจัยฉบับนีไ้ดรบังบประมาณสนับสนุนจากสำนักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแหงสวเีดน (The 
Swedish International Development Cooperation 
Agency- Sida) แตอยางไรก็ตามสำนักงานความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศแหงสวเีดน (Sida) ไมไดมสีวนรวม
หรือแสดงความคิดเห็นใด ๆ ในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับนี้ 
ดังนั้นผูวิจัยซึ่งเปนผูเขียนรายงานวิจัยฉบบันี้เปนผูรับผดิชอบตอ
เนื้อหาในรายงานทั้งหมด 
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 คำนำ  

 องคการแพลน อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย องคการแพลน อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศ

สวีเดน และ มูลนิธ ิเพื ่อเยาวชนชนบท (มยช.) ไดมอบหมายใหคณะผู ว ิจ ัยจากคณะสังคมศาสตร และ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการวิจัยภายใต โครงการวิจัยการเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษา     

ขั้นพื้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค

ของการวิจัย ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสถานการณดานการศึกษาของเด็กกัมพูชาและการเชื่อมตอการศึกษาระหวาง

ไทยและกัมพูชาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด และหนึ่งอำเภอในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา                

และ 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางประเทศไทย    

และกัมพูชา โดยใชเวลาดำเนินงานทั้งสิ้น 4 เดือน (พฤศจิกายน 2562 – กุมภาพันธ 2563) 

 รายงานการวิจัยฉบับนี้เปนรายงานฉบับสมบูรณ ที่มีเนื้อหาประกอบดวย ความเปนมาและวิธีการ

ดำเนินการศึกษา บริบททางเศรษฐกิจและสังคมที่สัมพันธกับการศึกษาของเด็กกัมพูชาในอำเภอคลองใหญ 

จ ังหว ัดตราด สถานการณการศ ึกษาของเด ็กนักเร ียนกัมพูชาในพื ้นที ่ศ ึกษา แนวคิดและขอเสนอ                  

เพ่ือการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา 

 คณะผูวิจัยหวังวารายงานการวิจัยฉบับนี ้จะเปนประโยชนตอหนวยปฏิบัติการในพื ้นที ่และ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในการกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา

ไดอยางเปนระบบมากขึ้น 

 

 

คณะผูวิจัย 

กุมภาพันธ 2563 
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บทสรุปผูบริหาร 

 

 การศึกษาเปนสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานโดยเจตจำนงเพื่อสงเสริมใหเด็กทุกคนมีโอกาสกาวหนา

ทางสังคมและมาตรฐานชีวิตที ่ดีขึ ้น ในขณะเดียวกัน การศึกษายังเปนกลไกสำคัญในการคุ มครองเด็ก           

จากการฉกฉวยประโยชนจากเด็ก (child exploitation) ซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั่วโลก และมีหลายรูปแบบ       

ทั้งแรงงาน เพศ การคามนุษย และอาชญากรรม โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กในพื้นที่เปราะบางยิ่งมีความเสี่ยงสูง    

ที่จะเกิดปญหาดังกลาวมากข้ึน ดังนั้น จึงเปนหนาที่ของรัฐและทุกภาคสวนที่จะตองชวยกันลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษา รวมทั้งออกกฎหมายและแนวปฏิบัติเพื่อสรางความเปนธรรมและเอื้อใหเด็กไดเขาถึงการศึกษา

มากขึ้น 

 Plan International Thailand เปนองคกรระหวางประเทศที่ใหความสำคัญกับการสงเสริมและ

สนับสนุนใหเด ็กที ่อพยพสามารถเข าถึงส ิทธิในการบริการทางการศึกษา สุขภาพ และการคุ มครอง              

ผานโครงการ SEAS of Change ซึ่งเริ ่มดำเนินการในพื้นที่อำเภอคลองใหญ เมื่อป 2558 โดยเตรียมความ

พรอมเด็กกอนสงเขาโรงเรียน และพบปญหาวาเด็กที่ยายตามผูปกครองจะไมสามารถเทียบโอนผลการเรียน

และจะตองเริ่มเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 1 ใหม ไมวาจะในประเทศกัมพูชาหรือในประเทศไทย ดวยเหตุ

ดังกลาว โครงการ SEAS of Change ในระยะที่สอง จึงสนับสนุนใหคณะผูวิจัยจากคณะสังคมศาสตรและ

มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยความรวมมือของมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) ศึกษาสถานการณ

ดานการศกึษาของเด็กกัมพูชา และแนวทางการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชาในพ้ืนที่อำเภอคลอง

ใหญ เพื่อเปนความรูในการขับเคลื่อนงานในการเชื่อมโยงการศึกษาเพื่อใหเด็กและเยาวชนตามแนวชายแดน

ไทย-กัมพูชา เขาถึงการศึกษา เสริมพลังความเขมแข็งใหกับหนวยงานในพื้นที่ (Civil Society Organization: 

CSO) ทั้งสองประเทศและผลักดันเชิงนโยบายกับภาครัฐทั้งสองประเทศเพ่ือใหเด็กไดเขาสูระบบการศึกษา 

 โครงการวิจัยการเชื ่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา          

ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยู ในโรงเรียน มีวัตถุประสงคของโครงการ ดังนี ้ 1) เพื่อศึกษา

สถานการณดานการศึกษาของเด็กกัมพูชา และการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นที่อำเภอ

คลองใหญ จังหวัดตราด และหนึ่งอำเภอในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 2) เพื ่อศึกษารูปแบบและ        

แนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐานระหวางประเทศไทยและกัมพูชา โดยใชเวลา

ดำเนินงาน 4 เดือน (1 พฤศจิกายน 2562 – 29 กุมภาพันธ 2563) ทั้งนี้ โครงการวิจัยไดผานกระบวนการ

พิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตรคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัมหิดล เลขที่รับรอง 2019/279.0701 เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2563 

  การดำเนินการวิจัย ใชวิธ ีการเก็บขอมูลโดยการสัมภาษณ แบบสอบถาม และการประชุม         

จากกลุมเปาหมาย 2 กลุม ไดแก (1) กลุมผูรับบริการทางการศึกษา ไดแก ผูปกครองและเด็กนักเรียนที่กำลัง

เรียนอยูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศกึษาประถมศึกษาตราดที่กำลังเรียนอยูระดับชั้น 
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ประถมศึกษาปที ่ 4-6 และนักเรียนระดับชั ้นมัธยมศึกษาปที ่ 1-3 ในโรงเรียนทั ้ง 11 แหง ซึ่งครอบคลุม         

ทั้ง 3 ตำบลของอำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ไดแก ตำบลไมรูด ตำบลคลองใหญ และตำบลหาดเล็ก และ        

(2) กลุมผูใหบริการทางการศึกษา ไดแก ผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อำเภอคลองใหญ  

ผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกาะกง ประเทศกัมพูชา ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา อำเภอคลองใหญ ทั้ง 11 โรงเรียน ผูบริหาร สำนักงาน กศน. อำเภอคลองใหญ และ 

กศน.ตำบล ผู แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด และผู แทนสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก        

ผูแทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีผลการวิจัยตามวัตถุประสงค 

ดังนี้ 

  1) ผลการศึกษาสถานการณดานการศึกษาของเด็กกัมพูชา และการเชื ่อมตอการศึกษา

ระหวางไทยและกัมพูชาในพื้นที่อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด และหนึ่งอำเภอในจังหวัดเกาะกง ประเทศ

กัมพูชา พบวา  

  - ในพื้นที่อำเภอคลองใหญ มีเด็กกัมพูชาที่อยูในโรงเรียนทั้งหมด 1,319 คน คิดเปนรอยละ 

45.1 ของเด็กนักเรียนท้ังหมด ซึ่งตำบลหาดเล็กมีสัดสวนเด็กกัมพูชามากที่สุด จำนวน 585 คน คิดเปนรอยละ 

74.4 รองลงมาเปนตำบลคลองใหญ จำนวน 600 คน คิดเปนรอยละ 38 และตำบลไมรูด จำนวน 134 คน คิด

เปนรอยละ 24.1 ตามลำดับ (โดยคำนวนคาสัดสวนรอยละจากการเปรียบเทียบกับจำนวนนักเรียนไทยเปนราย

ตำบล) 

  - แนวโนมเด็กที่อายุเกินเกณฑจะลดนอยลง เนื่องจากมีความพยายามในการสำรวจและรับ

สมัครเด็กกัมพูชาใหเขาสูระบบโรงเรียนตั้งแตในระดับอนุบาลมากขึ้น 

  - บริบททางครอบครัวของเด็กกัมพูชา พบวา ผูปกครองประกอบอาชีพ ลูกจาง/รับจาง        

ในกิจการดานการประมง ซึ่งมีรายไดไมแนนอน สวนใหญมีฐานะยากจนและนิยมมีลูกหลายคน โดยครอบครัว

ที่มีเด็ก 4 คนจะมีเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยูครบทุกคนคิดเปนรอยละ 55 ครอบครัวที่มีเด็ก 3 คน จะมีเด็กที่

กำลังเรียนหนังสืออยูครบทุกคนคิดเปนรอยละ 75 โดยผูปกครองสวนใหญมักจะสงลูกเรียนโรงเรียนใกลที่พัก

ใหเด็กสามารถเดินไปโรงเรียนไดเองเพื่อประหยัดคาใชจายในการเดินทาง ทั้งนี้มีเด็กกัมพูชากวารอยละ 80 

ไดรับการสนับสนุนทุนการศึกษา  

  - ครูสะทอนวาเด็กกัมพูชาสวนใหญมีพฤติกรรมคอนขางดี ชวยเหลืองานของโรงเรียน          

ซึ่งผลการสำรวจ พบวา รอยละ 50 ของเด็กกัมพูชา มีผลการเรียนในระดับดีและเคยไดรับรางวัลทางวิชาการ 

ศิลปวัฒนธรรม และกีฬา ทั้งนี้ เปนเพราะเด็กตองการเรียนตอในระดับสูงขึ้น เพ่ือเพิ่มโอกาสในการไดงานที่ดี 

ชวยเหลือครอบครัว และโอกาสในการไดสัญชาติไทยหากเขาเกณฑตามมาตรา 10 และ 11พระราชบัญญัติ

สัญชาติ พ.ศ.2508 เด็กกลุมนี้รอยละ 79.4 ประสงคจะเรียนตอในประเทศไทย โดยเด็กกัมพูชาคาดหวังวาจะ

เรียนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน รอยละ 33.8 เรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รอยละ 23.5 ระดับ

อาชีวศึกษา รอยละ 22.8 และมีเด็กที่ตองการเรียนถึงระดับปริญญาตรี รอยละ 19.9 ตามลำดับ 
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เด็กรอยละ 85 มีความเชื่อมั่นวาผูปกครองมีศักยภาพในการสนับสนุน    ใหตนเองไดเรียนตอ ในขณะที่ รอย

ละ 15 คิดวา ผูปกครองคงสงเรียนไมไดเพราะมีปญหาทางเศรษฐกิจ 

  - ในทัศนะของผูปกครอง การศึกษามีคุณคา ใน 4 ลักษณะ ไดแก 1) การศึกษาเปนมรดก

อยางเดียวที่จะสงมอบใหลูกได 2) การศึกษาชวยใหเด็กเปนคนดี มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ          

3) การศึกษาไทยใหโอกาสเด็กไดเรียนอยางเทาเทียมกับเด็กไทย และ4) การศึกษาชวยเพิ่มโอกาสในการพัฒนา

สถานะบุคคลใหไดรับสัญชาติไทย แตทั้งน้ี มีผูปกครองบางสวนกังวลเรื่องการไดรับสัญชาติไทยของบุตรหลาน

จนกลายเปนอุปสรรคตอการสนับสนุนใหเด็กเรียนสูงขึ้นไปเชนกัน ดังนั้น ผูที่เกี่ยวของอาจจะตองออกแบบ   

การทำงานกับผูปกครองใหมีทัศนคติเชิงบวก เนื่องจากการตัดสินใจของผูปกครองมีผลตอโอกาสในการเขาถึง

การศึกษาของเด็กโดยตรง  

  - ปญหาดานความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจของครอบครัวสงผลโดยตรงตอโอกาสในการศึกษา

ตอของเด็กกัมพูชา ซึ่งการแกปญหาของผูปกครองมี 2 ลักษณะ คือ 1) กลุมที่ตัดสินใจยายกลับไปทำงานท่ี

กัมพูชา ซึ่งเด็กตองลาออกจากโรงเรียนตามผูปกครอง คนที่อยากเรียนตอแตไมสามารถใชภาษากัมพูชาขั้น

พื้นฐานไดตามเกณฑ จะถูกลดชั้นจนกวาจะใชภาษากัมพูชาได สงผลใหเด็กบางคนทอใจเลิกเรียนและลาออก

ไปทำงาน หรือบางกรณีเด็กไมไดยายตามไปแตขออยูกับญาติที่ฝงไทยเพื่อเรียนหนังสือตอ ซึ่งการที่ผูปกครอง

ยายกลับโดยทิ้งไวใหอยูกับญาติสงผลกระทบตอจิตใจของเด็กอยางมาก โดยเฉพาะเด็กโต และ 2) กลุมที่กัดฟน

สูตอ “ยัง” ไมยายกลับ        สวนใหญเห็นกับอนาคตของลูก อยากอยูสูดวยกัน บางคนยอมแมตองกูยืมเงิน 

บางคนมีที่มีบานที่กัมพูชา       แตก็ไมยายกลับ ซึ่งลึก ๆ แลวก็ยังมีความกังวลถึงความไมแนนอนในอนาคตวา

จะรับผิดชอบคาใชจายไหวหรือไม เพราะแมเด็กจะไดเรียนฟรี แตพอแมมีคาใชจายมากขึ้นหากตองทำงาน

อยางถูกตองในประเทศไทย ทั้งนี้ความกังวลดังกลาวจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนบุตรที่เรียนหนังสือในประเทศไทย  

  - สถานการณดานการจัดการศึกษา พบวา การศึกษาไทยเปดกวางสำหรับเด็กกัมพูชา

พอสมควร จะเห็นไดจากความพยายามของผูที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่อำเภอคลอง

ใหญในการสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กกัมพูชาไดมีโอกาสทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ทั้งระดับนโยบายและ

ระดับปฏิบัติการ ไดแก 1) การทำขอตกลงระหวางรัฐบาลสองประเทศ เพ่ือใหเด็กที่อาศัยอยูท่ีเกาะกง ประเทศ

กัมพูชา เดินทางเชาไป-เย็นกลับเพื่อมาเรียนในฝงไทย 2) ปองกันการเขาเรียนเกินเกณฑอายุ และลดปญหา

การสื่อสารภาษาไทยระหวางครูกับนักเรียน โรงเรียนมีการประชาสัมพันธในชุมชน ใหผูปกครองสงบุตรหลาน

เขามาเรียนตั้งแตระดับอนุบาล 3) องคกรพัฒนาเอกชน (LPN) เปดศูนยเตรียมความพรอมเพื่อสนับสนุนใหเด็ก

เขาสูระบบการศึกษา และเพื่อทำงานเชิงรุกเขาไปสอนหนังสือใหกับเด็กที่ดำเนินชีวิตดวยความยากลำบาก      

4) การสงเสริมใหเด็กไดพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและความสามารถพิเศษอื่น ๆ เชนเดียวกับเด็กไทย         

5) มีการสนับสนุนทางการเงินแกนักเร ียนในรูปทุนการศึกษา และบางโรงเร ียนมีธนาคารโรงเร ียน                

และ6) จัดสรรใหเด็กกัมพูชาไดรับสวัสดิการดานการศึกษาเชนเดียวกับเด็กไทย 

 2) ผลการศึกษารูปแบบและแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื ้นฐาน

ระหวางประเทศไทยและกัมพูชา พบวา การเชื่อมโยงการศึกษา (cross-border education) มิใชเพียงการ 
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เทียบวุฒิการศึกษาเพื่อมิใหเด็กตองไปเรียนซ้ำหรือเริ่มใหมเทานั้น แตยังหมายถึงการเชื่อมระบบการศึกษา

อยางนอยสองระบบเขาดวยกัน หรือมีการเคลื่อนยายไปมาระหวางระบบการศึกษาอยางนอยสองระบบ         

ซึ ่งแนวคิดการเชื ่อมโยงการศึกษานั ้น มีความยืดหยุน เปดกวางตอการตีความ อาจหมายถึงการเชื ่อม

ภายในประเทศหรือตางประเทศ อาจหมายถึงการเชื ่อมโยงการศึกษาระดับที ่ต่ำกวากับระดับที ่สูงกวา         

และอื่น ๆ ทำใหการเชื่อมโยงการศึกษามีหลายรูปแบบ ทั้งนี้ เพื่อปองกันเด็กตกหลนจากระบบการศึกษา       

ชวยพัฒนาความสัมพันธระหวางประเทศ และยกระดับคุณภาพการศึกษาในพ้ืนท่ี 

สำหรับการเชื ่อมโยงการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา ในพื ้นที ่อำเภอคลองใหญ ในระดับ

มัธยมศึกษา พบการเชื่อมโยงการศึกษาที่มีความหลากหลายและครบทุกรูปแบบคือที่โรงเรียนคลองใหญ

วิทยาคม สวนในระดับประถมศึกษา พบการเชื่อมโยงการศึกษาที่โรงเรียนบานหาดเล็ก ที่เปนรูปแบบการ

เคลื่อนยายคน คือ นักเรียนกัมพูชาเขามาเรียนหลักสูตรไทยแบบเชาไป-เย็นกลับ สวนการเชื่อมโยงการศึกษา

ในรูปแบบอื่นยังไมปรากฏชัดเจน อยางไรก็ตามพบวานักเรียนและบุคลากร มีความตองการในการเชื่อมโยง

การศึกษา เชน การสอนภาษากัมพูชาในโรงเรียน การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางสองประเทศ เปนตน  

ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยากรในการดำเนินงานเชื่อมการศึกษาของโรงเรียนทั้ง 11 แหง ตางกันมาก 

ประกอบกับสภาพบริบทของแรงงาน บุตรหลาน การเคลื่อนยาย ของทั้ง 3 ตำบลแตกตางกัน ยอมสงผลตอ

ความตองการเชื่อมโยงการศึกษาตางกันไปดวย ดังนั้น สิ่งที่องคกรที่เกี่ยวของควรพิจารณาคือการสราง 

platform (เวที/กลไก) ที ่จะเอื ้ออำนวยใหเกิดการขับเคลื่อนนโยบายและการขับเคลื ่อนปฏิบัติการ        

การเชื่อมโยงการศึกษาในระดับประถมศึกษาอาจมีความเปนไปไดที ่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมและ

หลากหลายรูปแบบตามความตองการของพืน้ท่ี  

กลไกความรวมมือเพื ่อใหเกิดการเชื่อมโยงการศึกษาควรประกอบดวย คณะกรรมการรวม

ระหวางหนวยงานการศึกษาของสองประเทศ บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางหนวยงานการศึกษาทั้งสอง

ประเทศ แผนยุทธศาสตรการเชื่อมโยงการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานระหวางไทย-กัมพูชา อยางไรก็ตาม กลไก

ความรวมมือดังกลาวอาจเกิดขึ้นไมไดงายเนื่องจากเปนเรื่องที่ยุงยากและซับซอน ผูวิจัยมีขอเสนอสำหรับการ

ดำเนินการระยะสั้นไดแก 1) การจัดการสอนภาษากัมพูชาใหนักเรียนไทยและภาษาไทยใหนักเรียนกัมพูชาใน

รูปแบบของการแลกเปลี่ยนบุคลากร 2) การทำความรวมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ใหมาชวยสอนภาษา

กัมพูชาใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การจัดทำฐานขอมูลนักเรียนทั้งสองประเทศใหมีความทันสมัย 

4) การพัฒนาระบบติดตามนักเรียนภายหลังยายตามผูปกครองไปยังอีกประเทศหนึ่ง 5) สนับสนุนใหมีการวิจัย               

เพื่อเปรียบเทียบหลักสูตรของทั้งสองประเทศเพื่อหาแนวทางในการเทียบโอนวุฒิการศึกษา 6) ควรทำงาน

รวมกับผู ปกครองนักเรียนกัมพูชาเพิ ่มขึ ้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในขอมูลขาวสารที ่เปนประโยชนตอ           

การตัดสินใจ 7) ควรดึงภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวมในการเชื่อมโยงการศึกษา อันไดแก องคกรปกครองสวน

ทองถิ่นของท้ังสามตำบล หนวยงานระดับอำเภอ และผูประกอบการในพื้นที่ 
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บทที่ 1 

ความเปนมาและวิธีการดำเนินการศึกษา 

 

1.1 ความเปนมา 

 นโยบายดานการสงเสริมใหประชากรไดรับการศึกษาของประเทศไทยนั้นมีการพัฒนาการอยาง

ตอเนื่องจนอาจเรียกไดวามีความครอบคลุมประชากรทุกกลุมไมวาจะเปนเด็กทั่วไป หรือเด็กที่อยูในสภาวะที่

เปราะบางและใชชีวิตดวยความยากลำบาก อาทิ เด็กยากจน เด็กพิการ เด็กที่มีความตองการพิเศษ และเด็กท่ี

ไมมีสัญชาติไทย กลาวเฉพาะเด็กกลุมที่ไมมีสัญชาติไทยนั้น อาจแบงไดอีกอยางนอย 3 กลุมไดแก 1) เด็กที่มี

ผู ปกครองเปนชนกลุ มนอยหรือเปนผูอพยพเขามาในประเทศไทยและอาศัยอยูในประเทศไทยติดตอกัน

ยาวนานไมต่ำกวา 10 ป จนกลมกลืนเขากับสังคมไทย 2) เด็กที ่เปนบุตรหลานของแรงงานขามชาติ            

หรือแรงงานตางดาว 3) เด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร คือ เด็กท่ีไมมีเอกสารหลักฐานทะเบียนราษฎร

ที่แสดงถึงสัญชาติ วัน เดือน ปเกิด ถิ่นท่ีอยู ที่ทางราชการออกให ในอดีตท่ีผานมาเด็กเหลานี้มักประสบปญหา

การเขาถึงการศึกษาทั้งดวยขอจำกัดของเด็กและครอบครัวของเด็กเองทั้งในประเด็นฐานะทางเศรษฐกิจ     

การเคลื่อนยายแรงงาน ทัศนคติตอการศึกษา และอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีขอจำกัดดานระบบการศึกษาของ

ประเทศไทย อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป พ.ศ. 2548 ที่คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นไดอนุมัติหลักการ การจัดการ

ศึกษาแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย พรอมทั้งไดออกหนังสือ/ระเบียบ/ประกาศ/

คำสั่ง/แนวทางปฏิบัติตาง ๆ ใหเอ้ือตอการจัดการศึกษาสำหรับเด็กกลุมดังกลาวตามมาอีกหลายฉบับ รวมท้ังมี

นวัตกรรมทางการศึกษาที่ภาครัฐและองคกรพัฒนาเอกชนรวมกันพัฒนาขึ้น อาทิ หลักสูตร คูมือ แนวปฏิบัติ 

ทำใหอาจกลาวไดวา ในปจจุบัน เด็กที่ไมมีสัญชาติไทยไดรับโอกาสในการเขาถึงการศึกษามากขึ้นกวาแตกอน

อยางชัดเจน  

 แมนโยบายจะเปดกวางดังกลาวขางตน แตในทางปฏิบัตินั้น การใหเด็กที่ไมมีสัญชาติไทยไดเขา

เรียนเหมือนเด็กไทยทั่วไปมีความยุงยากซับซอนแปรเปลี่ยนไปตามธรรมชาติของกลุมประชากรและพื ้นที่

ปฏิบัติการ โดยเฉพาะพื้นที่ตามแนวชายแดนที่มีความเปนพลวัต  ผันผวนสูงที่ทำใหควบคุมไดยาก และเกี่ยว

โยงกับเรื ่องความมั ่นคงและความสัมพันธระหวางประเทศซึ ่งไมปรากฎในพื ้นที ่อื ่นของประเทศไทย              

หากพิจารณาในแงภูมิศาสตรแลวพบวา มีจังหวัดที่มีพื้นที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศคือ สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และสหพันธรัฐแหง 
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มาเลเซีย ถึง 31 จังหวัด ประชากรตามแนวชายแดนเหลานี้มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ สัญชาติ มีทั้งที่อยู

อาศัยในประเทศไทยเปนการถาวร อาศัยอยูชั่วคราว และการเคลื่อนยายเขา-ออกเปนรายวัน การจัดการศึกษา

ใหกับเด็กที่ไมมีสัญชาติไทยในพื้นที่ชายแดนนั้นมีความสลับซับซอน ผันผวนและยืดหยุนไปตามลักษณะของ

ประชากรกลุมเปาหมาย  ดังนี้จะพบวาในบางพื้นที่สามารถจัดการศึกษาใหเด็กกลุมหนึ่งที่เดินทางเขามาทาง

ดานตรวจคนเขาเมืองในตอนเชาเพื่อเรียนหนังสือในฝงประเทศไทย และกลับไปยังประเทศตนทางในตอนเย็น  

ปรากฎการณนี้มีใหเห็นในหลายพื้นที่เชนดานตรวจคนเขาเมือง อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด นอกจาก

ประเด็นลักษณะของเด็กนักเรียนที่ตางไปจากเด็กไรสัญชาติในพื้นที่อื่นแลว องคประกอบอื่น ๆ ของการจัด

การศึกษาในพื้นที่ชายแดนยอมแตกตางไปจากพื้นที่อื่นเชนกัน ไมวาจะเปน ครูผูสอน หลักสูตร กระบวนการ

เรียนการสอน สิ่งอำนวยความสะดวกทางการศึกษา ปจจัยเหลานี้ทำใหการจัดการศึกษาใหกับเด็กในพื้นที่

ชายแดนจึงตองมีการดำเนินการที่แตกตางไปจากพื้นที่อื่น ในประเด็นนี้รัฐบาลจึงไดกำหนดแผนขึ้นมา 2 ฉบับ

เพื่อจัดการศึกษาใหกับเด็กในพื้นที่ชายแดน ไดแก แผนพัฒนาการศึกษาพ้ืนที่ชายแดน (พ.ศ.2560-2564)       

และแผนยุทธศาสตรการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 20 ป (พ.ศ.2560-2579)      

ซึ่งทั้งสองแผนยุทธศาสตรใหความสำคัญกับการจัดการศึกษาใหกับเด็กในพื้นที่ใหมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์อยู    

ในเกณฑที่ดีขึ้น ลดอัตราการออกกลางคัน สงเสริมเรื่องการพัฒนาอาชีพใหกับเด็ก การอยูรวมกันในบริบทของ    

พหุวัฒนธรรมรวมถึงการปลูกฝงความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และระบอบ

การปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เมื ่อวิเคราะหแผนการจัดการศึกษา        

ในพื้นที่ชายแดนทั้งสองฉบับพบวา มีความเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ชายแดนระดับหนึ่งอีกทั้งยังเหมาะสม

กับกรณีที่เด็กอยูในพื้นที่ชายแดนและเมื่อโตขึ้นอาจศึกษาตอหรือทำงานตอยังฝงประเทศไทย และดูเหมือนวา

จะเหมาะสมกับกรณีที่เด็กยังไมไดรับการศึกษาในระบบการศึกษาไทยเลย (ไมวาอายุจริงจะสูงกวาเกณฑเขา

เรียนภาคบังคับหรือไมก็ตาม) แผนดังกลาวไมไดกลาวถึงอยางเฉพาะเจาะจงเรื ่องการเชื่อมโยงการศึกษา 

(cross-border education)1 เชน เมื่อเด็กเรียนจนจบในระดับหนึ่งแลวจะตอในระดับที่สูงขึ้นไป แตตาง

สถานศึกษาตางพื้นที่ เด็กจะไดเรียนหรือไมและอยางไร เมื่อเด็กประสงคจะยายกลับประเทศซึ่งเปนภูมิลำเนา

ของตนจะสามารถนำวุฒิการศึกษาไปขอเทียบเพื่อเรียนตอไดหรือไม หรือเมื่อเด็กเรียนในประเทศภูมิลำเนา

ของตัวเองระดับหน่ึงแลวประสงคจะยายมาเรียนในฝงไทย วุฒิการศึกษาเดิมสามารถนำมาเทียบไดบางหรือไม  

 

 

 

 

 

 
1 หมายถึงการเชื่อมระบบการศึกษาทั้งสองประเทศเขาดวยกัน ไมวาจะเปนหลักสูตร การเรียนการสอน บุคลากร กิจกรรม และอื่น ๆ ทำให

เด็กที่อยูในพื้นที่ชายแดนที่มีการเคลื่อนยายประชากรและแรงงานสูงไมเสียโอกาสทางการศึกษา และกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวาง

ประเทศ 
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เปนตน คำถามเหลานี ้ดูจะไมปรากฏนโยบายหรือแนวทางการดำเนินการที ่เปนรูปธรรมมากนัก แตก็มี       

ความพยายามในการดำเนินการอยูในระดับพื้นที่ ดังเชนกรณีของศูนยการเรียนเด็กขามชาติในพื้นที่อำเภอ     

แมสอด จังหวัดตาก ที่ไดพัฒนาแนวทางในการเชื่อมโยงการศึกษาในหลายแนวทางดวยกัน อาทิ 1) การใหศูนย        

การเรียนสำหรับเด็กไมมีสัญชาติไทยจัดการศึกษารวมกับสำนักสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) อำเภอแมสอด ใหศูนยการเรียนเปนหองเรียนของ กศน.และจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน

ใหกับเด็กที่มีเปาหมายจะเรียนตอหรือทำงานตอในประเทศไทยไดเขาเรียน เด็กในศูนยการเรียนสามารถที่จะ

เรียนไดทั้งสองหลักสูตรคือหลักสูตรไทยและหลักสูตรเมียนมาไดอยางเบ็ดเสร็จในศูนยการเรียนโดยไมตองรอ

ใหจบการศึกษาในศูนยการเรียนกอนแลวคอยไปเริ่มเรียนกับ กศน. 2) การจัดการเรียนการสอนที่ใชหลักสูตร 

กศน.ของเมียนมาร ซึ่งเปนโครงการนำรองของมูลนิธิชวยไรพรมแดน ที่เชื่อมโยงกับหนวยงานที่เกี่ยวของกับ

การศึกษาขั้นพื้นฐานนอกระบบของรัฐกะเหรี่ยง จังหวัดเมียวดี ประเทศเมียนมาร ทำใหเด็กที่เรียนในศูนย    

การเรียนสามารถกลับไปเรียนตอที่เมียนมารได และ 3) การสอบเทียบโดยใชขอสอบมาตรฐานจากประเทศตน

ทาง โดยใหศูนยการเรียนเด็กขามชาติจัดการทดสอบกับขอสอบมาตรฐาน ทั้งในระดับ Grade 4 และ Grade 

8 รวมถึงการสอบเขามหาวิทยาลัยในประเทศตนทาง โดยจะมี Burmese Migrant Worker Education 

Committee หรือ BMWEC เปนหนวยงานหลักในการประสานงานและสงครูจากเมียนมารมาใหคำปรึกษา

ดานวิชาการและเตรียมเด็กอยางสม่ำเสมอ แนวทางเหลานี้เกิดจากความรวมมือกันระหวาง ศูนยการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.)  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) มูลนิธิชวยไรพรมแดน และภาคีเครือขายศูนยการเรียนสำหรับ

เด็กไมมีสัญชาติไทย แมวาในปจจุบันแนวทางที่กลาวขางตนยังอยูในชวงพัฒนาและแกไขปรับปรุงกอนการ

ขยายผล แตก็ทำใหเห็นความเปนไปบางประการที่จะเชื่อมโยงการศึกษาระหวางสองประเทศเพื่อใหเด็กตาม

ชายแดนไดเรียนตามความตองการและความสามารถของตนเอง  

 นอกเหนือจากแนวชายแดนไทย-เมียนมาแลว ประเทศไทยยังมีแนวชายแดนติดกับประเทศ

กัมพูชา และเด็กที ่อาศัยอยูตามแนวชายแดนก็มีปญหาการเขาถึงการศึกษาเชนกัน ปญหาการไมไดรับ

การศึกษานี้นำไปสูปญหาทางสังคมอื่น ๆ ตามมา ดวยเหตุนี้องคกรพัฒนาเอกชนคือ องคการแพลน อินเตอร

เนชั่นแนล ประเทศไทย ดำเนินโครงการ Stopping Exploitation through Accessible Services (SEAS of 

Change) เปนภาคีรวมกับมูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ในการดำเนินงานโครงการ     

ระยะที่ 1 (ตั้งแตป 2558-มิถุนายน 2562) ที่ผานมา มีการทำงานรวมกับชุมชน เด็ก ผูปกครอง ครู และ

โรงเรียนในการเตรียมความพรอมของเด็กกัมพูชาที่อยูในพื้นท่ี และการสงเด็กเขาเรียนในโรงเรียนไทย อาทิเชน 
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โรงเรียนบานคลองมะขาม โรงเรียนบานหาดเล็ก ในเขตอำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ประกอบกับ            

การมีเด็กกัมพูชาที่ขามมาเรียนในโรงเรียนไทยในลักษณะของไปเชาเย็นกลับอีกจำนวนหนึ่ง แตมีปญหาสำคัญ

คือพบวา เด็กไมสามารถนำผลการเรียนกลับไปเทียบโอน ถายโอน หรือเทียบระดับการศึกษาระหวางประเทศ

ตนทางและปลายทางได สงผลใหเด็กตองเริ่มเรียนในระดับเริ่มตนใหมซึ่งเปนการเสียเวลาและตัดโอกาสในการ

เรียนตอของเด็ก เนื่องจากยังไมมีการตกลงในเชิงนโยบายระหวางประเทศ ขาดแนวทางและรูปธรรมที่ชัดเจน

ในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่จะตองเคลื่อนยายขามแดน ดังนั้น การดำเนินงานในระยะที่ 2 ของโครงการ 

มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท (มยช.) ในฐานะมีประสบการณในการเชื่อมโยงการศึกษาตามแนวชายแดนไดเปนภาคี

ในการดำเนินงานโครงการ รวมกับองคการแพลน อินเตอรเนชั่นแนล ประเทศไทย และองคการแพลน อินเตอร

เนชั่นแนล ประเทศสวีเดน โดยไดรับงบประมาณสนับสนุนจาก SIDA CIVSAM เปนระยะเวลา 3 ป โดยมี

เปาหมายหลักคือ เสริมพลังความเขมแข็งใหกับองคกรภาคประชาสังคม (Civil Society Organization) ท้ังใน

ประเทศไทยและกัมพูชา เพ่ือทำใหเด็กและเยาวชนขามชาติเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน โดยการผลักดันเชิงนโยบาย

กับภาครัฐทั้งสองประเทศ และหนึ่งในผลลัพธของโครงการคือ การใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการสงเสริมให

เด็กไดเขาสูระบบการศึกษาอยางตอเน่ือง เพื่อปองกันการถูกลวงละเมิด การใชแรงงานเด็กและการคามนุษย  

 เมื ่อกลาวถึงสถานการณการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในอำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

ขอมูลพ้ืนฐานพบวา อำเภอคลองใหญ แบงพื้นที่การปกครองเปน 3 ตำบล ไดแก ตำบลคลองใหญ ตำบลไมรูด 

และตำบลหาดเล็ก มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด (อนุบาล-มัธยมศึกษา

ตอนตน) จำนวน 11 โรงเรียน นอกจากนี ้ย ังมีสำนักงาน กศน.อำเภอ และ กศน.ตำบล ทั ้ง 3 ตำบล               

จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานใหกับนักเรียน ขอมูลจำนวนนักเรียนในทั้ง 11 โรงเรียนตั้งแตป พ.ศ.2556-2562    

แสดงในตารางที่ 1.1 
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ตารางที่ 1.1 จำนวนนักเรียนในโรงเรียนพื้นที่อำเภอคลองใหญ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                ประถมศึกษาตราด ตั้งแตป พ.ศ.2556 – 2562 

ชื่อโรงเรียน 
ปพ.ศ. (บันทึก ณ เดือน มิถุนายน)* 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 

อนุบาลวัดคลองใหญ 635 647 658 669 702 726 698 

บานคลองจาก 718 624 563 545 462 473 381 

บานเนินตาล 603 586 586 563 521 475 424 

บานตาหนึก 105 105 93 97 106 91 83 

บานคลองมะนาว 106 91 105 123 153 159 166 

บานไมรูด(วิสิทธิ์ประชาสรรค) 367 354 358 349 313 308 275 

บานหนองมวง 81 70 81 74 85 91 80 

วัดหวงโสม 100 78 63 62 72 63 63 

บานโขดทราย 94 88 90 83 91 72 66 

บานคลองมะขาม 640 666 621 668 679 688 564 

บานหาดเล็ก 105 131 141 149 170 169 162 

รวม 3,554 3,440 3,359 3,382 3,354 3,315 2,962 

จำนวนประชากรไทยอายุ 3-15 ป** 1,874 1,846 1,841 1,795 1,776 1,791 N/A 
* กลุมสารสนเทศ สำนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

** ระบบสถิติทางเวชระเบยีน สำนกังานสถิติแหงชาต ิ(ขอมูลลาสุดถึงป พ.ศ.2561) 
 

 จากตารางที่ 1.1 แมวาจำนวนนักเรียนในทั ้ง 11 โรงเรียนจะมีแนวโนมลดลงจากป 2556          

ซึ ่งสอดคลองกับการลดจำนวนลงของเด็กที่มีสัญชาติไทยในวัย 3-15 ปในพื้นที่อำเภอคลองใหญ แตหาก

พิจารณาจำนวนนักเรียนในพื้นที่อำเภอคลองใหญควบคูกับจำนวนเด็กที่มีสัญชาติไทยอายุ 3-15 ป ในอำเภอ

คลองใหญแลว จะพบวาโดยเฉลี่ยในแตละปจะมีนักเรียนสัญชาติไทยในพื้นที่อำเภอคลองใหญเรียนอยูใน

โรงเรียนเหลานี้ประมาณ 45-50% ที่เหลือจะเปนนักเรียนท่ีไมมีสัญชาติไทย สัดสวนดังกลาวน้ีอาจเปลี่ยนแปลง

ไปในแตละตำบล เชน ตำบลหาดเล็กที่อยูใกลชายแดนกัมพูชานั้น มีความเปนไปไดสูงที่อาจมีนักเรียนที่ไมมี

สัญชาติไทยมากกวา 50%  
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ในแตละโรงเรียน ซึ่งประเด็นที่วาเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยมีอยูจำนวนเทาใดในแตละโรงเรียน พวกเขามีครอบครัว

และความเปนอยูอยางไร พฤติกรรมการเรียน ความตั้งใจในการศึกษาตอเปนอยางไร ระบบแนวทางในการ

สนับสนุนเด็กเหลานี้มีอะไรบางและทำอยางไร รวมทั้งประเด็นอ่ืน ๆ ยังไมเคยถูกทำการศึกษาวิจัยและแพรตอ

สาธารณะอยางเปนระบบ ขอมูลพื้นฐานเหลานี ้มีความจำเปนอยางมากตอการพัฒนางานดานการเชื่อม

การศึกษาในชวงเวลาตอจากนี้ของโครงการ 

 เพื่อบรรลุตามผลลัพธดังกลาว จำเปนที่ตองมีความเขาใจสถานการณและแนวโนมของการจัด

การศึกษาสำหรับพื้นที่อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราดอยางรอบดานอันจะนำไปสูการกำหนดทางเลือกสำหรับ

การเชื่อมโยงการศึกษาสำหรับเด็กในพื้นท่ีชายแดนตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคของงานวิจัย 

 1) เพื่อศึกษาสถานการณดานการศึกษาของเด็กกัมพูชา และการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทย

และกัมพูชา ในพ้ืนที่อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด และหนึ่งอำเภอในจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

 2) เพื่อศึกษารูปแบบและแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวาง

ประเทศไทยและกัมพูชา 

 

1.3 นิยามศัพทสำคัญ 

 1) เด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน หมายถึงเด็กนักเรียนที ่กำลังเรียนอยู ใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด ท่ีอำเภอคลองใหญทั้ง 11 โรงเรียน ซึ่งสามารถ

จำแนกเปน 4 กลุมตามสถานะบุคคลท่ีปรากฏตามเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ดังน้ี 

  - กลุมรหัสขึ้นตนดวยเลข 0 ถือเปนผูท่ีไมมีสถานะทางทะเบียน แตนับเฉพาะนักเรียนกัมพูชา

หรือคนไทยพลัดถิ่น 

  - กลุมรหัสขึ้นตนดวยเลข 1 ถือเปนผูมีสัญชาติไทยที่เกิดหลังวันที่ 1 มกราคม 2527 แต       

ในการศึกษานี้จะคัดเลือกเฉพาะกรณีที่ชายหรือหญิงเปนชาวกัมพูชา แลวมาแตงงานกับคนไทย (สัญชาติไทย) 

ลูกที่เกิดมาจะไดสัญชาติไทย 

  - กลุมรหัสขึ้นตนดวยเลข 7 เปนบุตรของพอแมที่มีรหัสประจำตัวประชาชนขึ้นตนดวยเลข 6 

ซึง่อาจเปนผูท่ีเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมายแตอยูในลักษณะชั่วคราว เชน นักทองเที่ยวหรือชาวตางชาติที่เดิน

ทางเขาประเทศไทย ท่ีไปขอทำทะเบียนประวัติเพ่ือใหมีชื่ออยูในทะเบียนบานสามีหรือภรรยา รวมถึงกลุมที ่
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เปนผูเขาเมืองโดยไมชอบดวยกฎหมาย แมจะพำนักอาศัยในประเทศไทยเปนเวลานานแตยังไมไดสัญชาติไทย

เพราะทางการยังไมรับรองทางกฎหมาย เชน ชนกลุมนอยตามชายแดนหรือกลุมชาติพันธุบนพื้นที่สูง บุคคล

ดังกลาวหากแตงงานกันและมีบุตร บุตรจะมีรหัสประจำตัวประชาชนขึ้นตนดวยเลข 7 

  - กลุมรหัสขึ้นตนดวย G หมายถึงเด็กนักเรียนที่ยังไมมีรหัสประจำตัวประชาชน 13 หลัก   

เปนเด็กไรรัฐ ไรสัญชาติไทย แตเพื่อใหไดรับสิทธิทางการศึกษาตามยุทธศาสตรการจัดการปญหาสถานะ     

และสิทธิ พ.ศ.2548 จึงมีการกำหนดรหัสประจำตัว 13 หลักใหโดยขึ้นตนดวยรหัส G 

 2) การเชื่อมโยงการศึกษา หมายถึง การทำใหระบบการศึกษาสองระบบเกิดความเชื่อมโยงกัน 

ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษา การแลกเปลี่ยนความรู หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน 

การสอบ การเทียบโอน โครงการพัฒนาผู เรียน การเชื ่อมโยงผู เร ียนเขาดวยกัน เปนการขามพรมแดน

ระดับประเทศหรือระดับภูมิภาค เพื่อเขาถึงการศึกษาท่ีดีขึ้น  

 

1.4 ขอบเขตดานการศึกษา 

 ในดานพื้นที่ การศึกษาครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด และพื้นที่จังหวัด

เกาะกง ประเทศกัมพูชา ในบริเวณรอยตอชายแดนไทย-กัมพูชา 

 ในดานระดับการศึกษา การศึกษาครั้งนี้ใหความสำคัญกับการเชื่อมโยงการศึกษาในระดับขั้น

พื้นฐาน ที่หนวยงานรับผิดชอบหลักคือ สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตราด อำเภอคลองใหญ โดย

ระดับการศึกษาที่ศึกษาในคร้ังนี้คือตั้งแตระดับประถมศึกษาปท่ี 4 - มัธยมศึกษาปท่ี 3 

 

1.5 ระเบียบวิธกีารศึกษา 

 โครงการวิจัยการเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา ในกลุม

เด ็กนักเร ียนกัมพูชาที ่กำล ังเร ียนอยู  ในโรงเร ียน เป นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)              

เพื่อชี้ใหเห็นสถานการณของการจัดการศึกษาในพื้นที่ อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด (มีจุดผานแดนถาวรที่

ตำบลหาดเล็ก เปนพื้นที่ที่มีการเดินทางไปมาหาสูทำกิจธุระกันระหวางชาวไทยและกัมพูชาในแตละวันเปน

จำนวนมาก) และเสนอแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางสองประเทศ เพื่อใหเด็กไดรับโอกาสทาง

การศึกษาเต็มตามศักยภาพ เพื่อใหโครงการวิจัยสามารถบรรลุตามวัตถุประสงคและคำถามในการวิจัยดังกลาว

ขางตน โดยมีแนวทางในการดำเนินการดังปรากฏในตารางที่ 1.2 
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ตารางที่ 1.2 ระเบียบวิธีการวิจัยเพื่อตอบคำถามการวิจัย 

คำถามในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย สถานที่เก็บขอมูล 

1. สถานการณดานการศึกษา

ของเด็กกัมพูชาในพื้นที่อำเภอ

ค ล อ ง ใ ห ญ   จ ั ง ห ว ั ด ต ร า ด 

ประเทศไทย และหนึ่งอำเภอใน

จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

เปนอยางไร 

1. ใชการศึกษาเอกสาร ขอมูลนักเรียน 

ที ่ม ีการเก ็บรวบรวมไว ท ี ่หน วยงาน

ราชการ 

2. สัมภาษณผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา อำเภอคลอง

ใหญ  

3. สัมภาษณผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

4. สัมภาษณผู บริหารโรงเร ียนสังกัด

ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า

ประถมศึกษา อำเภอคลองใหญทั้ง 11 

โรงเรียน 

5. สัมภาษณผูบริหาร สำนักงาน กศน. 

อำเภอคลองใหญ และ กศน.ตำบล  

-  ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท่ี

ก า ร ศ ึ กษ าปร ะถมศ ึ กษา 

อำเภอคลองใหญ 

-  ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท่ี

การศึกษาเกาะกง ประเทศ

กัมพูชา 

- โรงเรียนทั ้ง 11แหง สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา อำเภอคลอง

ใหญ 

- สำนักงาน กศน.อำเภอคลอง

ใหญ และ กศน.ตำบล 

2. เด ็กกัมพูชาท ี ่ เร ียนอย ู  ใน

โรงเรียนไทยมีความตองการใน

การกลับไปศึกษาตอยังประเทศ

ก ัมพ ูชามากน  อยเพ ีย ง ไหน 

อยางไร 

6. เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามกับ

นักเรียนกัมพูชาที่มีคุณสมบัติตรงตาม

นิยาม ที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียนทั้ง 11 

แหง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา อำเภอคลองใหญ โดยเปน

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6

และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปท่ี 

1-3 ที่สามารถอานแบบสอบถามที่เปน

ภาษาไทยได โดยเก็บขอมูลจากกลุม

ตัวอยางทุกคนใหไดจำนวนไมนอยกวา

รอยละ 70 

โรงเร ียนทั ้ง 11แหง ส ังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา อำเภอคลอง

ใหญ 
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ตารางที่ 1.2 (ตอ) 

คำถามในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย สถานที่เก็บขอมูล 

3. นโยบายดานการศึกษาที่

เกี ่ยวของในการสงและรับเด็ก

กัมพูชาที ่เร ียนอยู ในโรงเรียน

ไทยกลับไปเรียนตอยังประเทศ

กัมพูชาเปนอยางไร ทั้งในระดับ

จังหวัด และระดับชาติ 

1. ใชการศึกษาจากเอกสารท้ังภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา (ถามี) 

2. สัมภาษณผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา อำเภอคลอง

ใหญ  

5. สัมภาษณผูบริหาร สำนักงาน กศน. 

อำเภอคลองใหญ และ กศน.ตำบล 

7. สัมภาษณผูแทนสำนักงานศึกษาธิการ

จ ังหว ัดตราด และผ ู แทนสำน ักงาน

ศึกษาธิการภาคตะวันออก 

8. สัมภาษณผู แทนสำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ 

-  ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท่ี

ก า ร ศ ึ กษ าปร ะถมศ ึ กษา 

อำเภอคลองใหญ 

- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

ต ร า ด แ ล ะ ส ำ น ั ก ง า น

ศึกษาธิการภาคตะวันออก 

-  ส ำ น ั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ

ย ุ ท ธ ศ า ส ต ร   ส ำ นั ก

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

- สำนักงาน กศน.อำเภอคลอง

ใหญ และ กศน.ตำบล 

4. นโยบายดานการศึกษาของ

ก ัมพ ูชาในการจัดการศ ึกษา

สำหรับเด็กกัมพูชาที ่อย ู นอก

ประเทศในปจจุบันเปนอยางไร 

ท ั ้ ง ใ น ร ะ ด ั บ จ ั ง ห ว ั ด แ ล ะ

ระดับชาติ 

1. ใชการศึกษาจากเอกสารท้ังภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และภาษากัมพูชา (ถามี) 

3. สัมภาษณผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

 

-  ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท่ี

การศึกษาเกาะกง ประเทศ

กัมพูชา 
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ตารางที่ 1.2 (ตอ) 

คำถามในการวิจัย ระเบียบวิธีการวิจัย/ ผูใหขอมูล สถานที่เก็บขอมูล 

5 .  ร ู ป แ บ บ ก า ร เ ช ื ่ อ ม ต อ

การศ ึกษาระหว  างไทยและ

กัมพูชาในระดับพื ้นที ่จ ังหวัด

ตราด ประเทศไทยและจังหวัด

เกาะกง ประเทศก ัมพ ูช าที่

เหมาะสมและมีความเปนไปได

จริงเปนอยางไร 

 

2. สัมภาษณผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา อำเภอคลอง

ใหญ  

3. สัมภาษณผูบริหารสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

4. สัมภาษณผู บริหารโรงเร ียนสังกัด

ส ำ น ั ก ง า น เ ข ต พ ื ้ น ท ี ่ ก า ร ศ ึ ก ษ า

ประถมศึกษา อำเภอคลองใหญทั้ง 11 

โรงเรียน 

5. สัมภาษณผูบริหาร สำนักงาน กศน. 

อำเภอคลองใหญ และ กศน.ตำบล 

9. ยกรางขอเสนอแนวทางการเชื่อมโยง

การศึกษา 

10. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อระดม

สมองถึงแนวทางที่เปนไปไดจริงในการ

เชื่อมโยงการศึกษา (กลุมผูใหขอมูลวิจัย

ท่ี 2-5 และ 7-8) 

ห องประช ุมของหนวยงาน

ราชการ 

 

 

1.6 จริยธรรมการวิจัย 

 การวิจัยนี ้ดำเนินการโดยยึดตามหลักหลักจริยธรรมการวิจัยในคนตามแนวทางการวิจัย          

ทางสังคมศาสตรใน 3 ประเด็นหลัก คือ หลักการเคารพในบุคคล (Respect for People) หลักคุณประโยชน

และไมเกิดความเสี่ยง (Balancing Risks and Benefit) และหลักความยุติธรรม (Justice) และโครงการวิจัยน้ี

ไดผานกระบวนการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร คณะสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่รับรอง 2019/279.0701 เม่ือวันท่ี 7 มกราคม 2563 
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1.7 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 

 1) เพื่อเปนองคความรูที ่สนับสนุนใหโครงการ SEAS of Change ระยะที่ 2 สามารถตอยอด     

จากทุนเดิมของพื้นที่ และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานในการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา       

ไดอยางเปนระบบมากขึ้น  

 2) เพื่อเปนประโยชนแกหนวยปฏิบัติการในพื้นท่ี เชน ศูนยการเรียนของภาคีเครือขาย และ

โรงเรียนระดับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาหรือ

โครงการตางๆ ใหเชื่อมโยงกับระบบการศึกษาในประเทศกัมพูชาไดอยางเปนระบบมากข้ึน 

 3) เพื่อเปนขอมูลและองคความรูสำหรับหนวยงานที่เกี่ยวของของจังหวัดตราดในการออกแบบ

เพื่อการขับเคลื่อนงานเชิงยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่ชายแดนใหมีความเหมาะสม

บริบทและสถานการณมากข้ึน 
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บทที่ 2 

 

บริบททางเศรษฐกิจและสังคมท่ีสัมพันธกับการศึกษาของเด็กนักเรียนกัมพูชา 

ในอำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

 

2.1 บริบททางเศรษฐกิจและสังคมของประชากรขามชาติ   

ในอำเภอคลองใหญ 

 2.1.1 ขอมูลพื้นฐานของอำเภอคลองใหญ 

          อำเภอคลองใหญเดิมอยูในเขตการปกครอง

ของจังหวัดปจจันตคีรีเขตร (ปจจุบันคือจังหวัดเกาะกงของ

กัมพูชา) พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู ห ัว ไดทำ

สนธิสัญญากับฝรั่งเศสเพื่อแลกพื้นที่คืน ซึ ่งมีการยกฐานะเปน      

กิ ่งอำเภอคลองใหญ เมื ่อ พ.ศ.2455 และยกฐานะเปน อำเภอ

คลองใหญ เมื่อ พ.ศ.2502 ปจจุบัน ยังพบวา มีพ่ีนองที่เปนคนไทย

ยังหลงเหลืออยูในจังหวัดเกาะกงอีกจำนวนมาก นับเปนความทับ

ซอนทางดานภูมิศาสตรที ่สามารถพบไดท ั ่วไปตามพรมแดน

ระหวางประเทศไทยและเพ่ือนบานท่ีมีพรมแดนติดกัน 

    อำเภอคลองใหญตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใต 

สุดของจังหวัดตราด หางจากอำเภอเมืองตราด 74 กิโลเมตร มีพื้นที่ 

50.2 ตารางกิโลเมตร อาณาเขตติดตอกับเขตการปกครองขางเคียงดังตอไปนี้ ทิศเหนือ ติดตอกับอำเภอเมือง

ตราด ทิศตะวันออก และทิศใตติดตอกับจังหวัดเกาะกง (ประเทศกัมพูชา) ทิศตะวันตก ติดตอกับอาวไทย    

(เขตอำเภอเกาะกูด) โดยแบงเขตการปกครองออกเปน 3 ตำบล 20 หมูบาน ไดแก ตำบลไมรูด 6 หมูบาน 

ตำบลคลองใหญ 9 หมูบาน และตำบลหาดเล็ก 5 หมูบาน ปจจุบัน อำเภอคลองใหญ มีประชากร 14,698 คน 

5,331 ครัวเรือน (ขอมูล ณ  เดือนธันวาคม 2562 สำนักบริหารทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย) 

ทั้งนี้ยังไมรวมประชากรแฝงที่เปนแรงงานขามชาติจากประเทศกัมพูชาที่เขามาทำงานเปนลูกจางเรือประมง 

และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากการประมง  

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 แผนที่อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 
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 ตำบลไมรูด  

 แรงงานกัมพูชาในพื้นที่ตำบลไมรูดสวนใหญเปนกลุมที่อยูในประเทศไทยมานาน มีอาชีพรับจาง

ทั่วไป งานประมงพื้นบาน ลูกจางงานปศุสัตว เชน นากุง เลี้ยงหมู เลี้ยงไก งานบริการ เชน เสริฟอาหาร                 

ตามราน ลูกจางของรีสอรท รานคา และลูกจางทำงานสวน เชน สวนเงาะ ทุเรียน มะพราว และกรีดยาง     

เปนตน   

 

       ตำบลคลองใหญ 

       ตำบลคลองใหญ เปนชุมชนคอนขางใหญ                  

มีการตั้งบานเรือนหนาแนนบริเวณสะพานปลา/            

ทาเทียบเรือขนาดใหญ ซึ่งแรงงานกัมพูชาสวนใหญ

ประกอบอาชีพลูกจางเรือประมง รับจางเกี่ยวกับ

ประมง ซึ่งสวนใหญมีรายไดเปนคาจางรายวัน  

       การเคล ื ่อนย ายแรงงานในพื ้นท ี ่ ตำบล                 

คลองใหญมีความเปนพลวัตคอนขางมาก ขึ้นอยูกับ

สภาพเศรษฐกิจของไทย และนโยบายการจัด

ระเบียบการประมง  

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แผนท่ีตำบลคลองใหญ อำเภอคลองใหญ จังหวดัตราด 

 

 ตำบลหาดเล็ก 

 ตำบลหาดเล็ก มีการตั้งบานเรือนหนาแนนเฉพาะในพื้นที่มีสะพานปลา/ทาเทียบเรือขนาดใหญ 

และบริเวณชายแดน โดยแรงงานกัมพูชาสวนใหญประกอบอาชีพการประมง ลูกจางเรือประมง รับจางเก่ียวกับ

ประมง เชน คัดปลา แกะหอย ตากปลา เปนตน สวนใหญมีรายไดเปนคาจางรายวัน และมีการคาขาย รับจาง

ทั่วไปในพ้ืนท่ีชายแดนบานหาดเล็ก   

 

 

 

ท่าเทียบเรือ 
ชุมชนแรงงานประมง 

ชุมชนแรงงานประมง 
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 2.1.2 ประชากรขามชาติชาวกัมพูชาในพื้นท่ีอำเภอคลองใหญ 

    ประชากรขามชาติชาวกัมพูชาในอำเภอคลองใหญ สามารถแบงไดเปน 4 กลุมไดแก 

  1) แรงงานกัมพูชาที ่เขาทำงานในพื ้นที ่อำเภอคลองใหญ สวนใหญจะเปนลูกจาง            

ในอุตสาหกรรมการประมง ซึ่งแรงงานกลุมนี้จะไป-กลับ ระหวางประเทศ ไทย-กัมพูชา เปนชวง ขึ้นอยูกับ

สภาพเศรษฐกิจในพ้ืนที่ชายแดน  

  2) กลุม “คนไทยเกาะกง” ที่อาศัยอยูในจังหวัดเกาะกง และเดินทางเขามาทำงานใน

อำเภอคลองใหญ หรือคาขายบริเวณชายแดน ซึ่งหลายรายยังอยูในกระบวนการพิสูจนสัญชาติ และมีอีก

จำนวนมากท่ียังตองสูตอไป  

  3) กลุ มแรงงานกัมพูชาที ่ตั ้งใจเขามาคลอดลูกในเมืองไทยเพื่อใหเด็กไดสูติบัตรจาก

ประเทศไทย โดยหวังวาลูกจะมีโอกาสรับบริการพื้นฐานจากรัฐไทยได เชน การศึกษา สาธารณสุข ฯลฯ รวมทั้ง 

เปนเสนทางสูการเขาสูกระบวนการพัฒนาสถานะบุคคล 

  4) บุตรหลานแรงงานชาวกัมพูชาที่เกิดในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งกลุมที่อายุมากกวา 15 ป    

ที่ทำงานอยูในพื้นที่ และกำลังศึกษาตอ และกลุมเด็กที่อยู ในวัยเรียน ซึ่งปจจุบัน พบวา ในพื้นที่อำเภอ       

คลองใหญ ทั้ง 3 ตำบล มีเด็กกัมพูชาที่อยูในระบบการศึกษาไทย รวมทั้งสิ้น 1,319 คน ที่กระจายอยูใน 11 

โรงเรียน  

 

 2.1.3 ผลกระทบจากการดำเนินการและมาตรการแกไขปญหาการประมงผิดกฎหมายฯ 

  หลังจากที ่คณะกรรมาธิการยุโรปไดออกประกาศแจงเต ือน หรือให “ใบเหลือง”            

กับประเทศไทย อันเนื่องมาจาก ไมสามารถปฏิบัติตามหนาที่ตามพันธกรณีของกฎหมายสากลที่วาดวยการ

ปองกัน ตอตาน และขจัดการประมงที่ผิดกฎหมาย ปลอยใหเรือประมงติดธงไทยทำการประมงที่ผิดกฎหมาย 

ขาดการรายงาน และไรการควบคุม (Illegal, unreported, and unregulated fishing : IUU) ดวยเหตุ

ดังกลาว คณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) จึงใชอำนาจตามมาตรา 44 ออกคำสั่งที่ 10/2552 ลงวันที่ 29 

เมษายน 2558 เรื่อง การแกไขปญหาการทำผิดการประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการควบคุม 

โดยจัดตั ้งศูนยบัญชาการแกปญหาการทำประมงผิดกฎหมาย” (ศปมผ.) เปนศูนยเฉพาะกิจขึ ้นตรงตอ

นายกรัฐมนตรี โดยมีผูบัญชาการทหารเรือเปนผูบัญชาการศูนย ดำเนินการควบคุมจำนวนเรือประมงและ

เคร่ืองมือบางประเภท มีการกำหนดบทลงโทษท่ีรุนแรงสำหรับผูฝาฝน ใหตองระวางโทษจำคกุไมเกิน 5 ป หรือ

ปรับตั้งแต 1-5 แสนบาท หรือท้ังจำทั้งปรับ  

  มาตรการดังกลาว สงผลกระทบตอผูประกอบการประมงโดยภาพรวม เรือประมงจำนวน

มากออกทะเลไมได เกิดการเลิกจางลูกเรือประมงจำนวนมาก  ผูประกอบการธุรกิจตนทาง เชน ผูคาน้ำมัน 

โรงงานน้ำแข็ง ขาดรายได ผูประกอบการปลายทาง เชน ทาเรือ องคการสะพานปลา แพปลา หองเย็น โรงงาน 
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แปรรูป ผูประกอบกิจการขนสง พอคา-แมคา ไดรับความเดือดรอน สงผลใหเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอคลองใหญ

ชะลอตัวอยางเห็นไดชัด แรงงานตกงานและยายกลับประเทศจำนวนมาก (ไทยพับลิกา, 2558) 

 

 2.1.4 บริบทดานเศรษฐกิจ 

 รายได – แรงงานชาวกัมพูชาสวนใหญมีรายไดจากการรับจางรายวันในกิจการประมง เชน 

คัดปลา แกะหอย ตากปลา ทั้งนี ้ ในชวง 3-4 ปที ่ผานมา แรงงานสวนใหญขาดรายได ไมเพียงพอสำหรับ

คาใชจายของครอบครัว เนื่องจากเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอคลองใหญไมคึกคักเหมือนที่ผานมา ซึ่งแรงงาน

สะทอนวา 

 “...แตวันขางหนาเรามองไมเห็นวาจะเปนยังไง จะกลับบานหรือเปลา แลวที่เมืองไทยจะ

เปนยังไงตอไปไมรู  ตอนนี้เราก็แยอยูแลว ถาอยูเถาแกไหนก็จะตองอยูเถาแกน้ัน งานการก็ไมคอยมี จะยายไปก็

ตองเดินเร่ืองเอกสาร เถาแกก็จะตองไปจายให ถาลูกเรียนจบ ม.3 พอแม ทุกขยากไมมีเงินสงลูกเรียน...” 

 “...เราอยากจะทำงานชวยครอบครัวแตเราไมมีบัตร เราทำงานไดแตแกะกุง บางวันก็ได

บางวันก็ไมได ชวงน้ีของทะเลก็หายาก...” 

 

  รายจาย – รายจายหลัก ๆ ของครอบครัว ไดแก (1) รายจายสำหรับการทำงานใน           

ประเทศไทย เชน การขึ ้นทะเบียนแรงงาน การตรวจสุขภาพ และการตออายุบัตร ฯ (2) คาเชาบาน               

(3) คารักษาพยาบาล ซึ่งแรงงานที่ไมไดขึ้นทะเบียนอยางถูกกฎหมายจะไมมีสิทธิ์ซื้อประกันสุขภาพ จึงตอง

รับผิดชอบคาใชจายเองทั้งหมดเมื่อคนในครอบครัวเจ็บปวย และ(4) รายจายสำหรับการศึกษาของบุตรหลาน 

เชน เงินไปโรงเรียนสำหรับเด็ก คารถรับสงประมาณเดือนละ 2,000 บาท นอกจากนี้ ในกรณีที่เด็กตองการ

เรียนสูงกวาระดับการศึกษาภาคบังคับ (ม.3) ผูปกครองจะตองมีภาระคาใชจายเพิ่ม ในสวนของ คาเทอม 

ประมาณเดือนละ 5,000 บาท คาอาหารกลางวัน และคาเดินทางซึ่งอาจจะไกลกวาโรงเรียนประถม ซึ่งอยูใน

บริเวณชุมชน  

 

 2.1.5 บริบททางดานสังคม 

  การยายถิ่น – แรงงานมีการยายมาจากภาคตะวันออกเฉียงใตของประเทศกัมพูชา เชน 

จังหวัดเกาะกง จังหวัดกำปอต ซึ่งแรงจูงใจที่ทำใหยายถิ่นเขามาอยูในประเทศไทย มีเหตุผลหลัก คือ หางานทำ

เพราะคาแรงในประเทศไทยสูงกวาในประเทศตนทางหลายเทา ตองการใหบุตรหลานไดรับสิทธิในการใช

บริการขั้นพื้นฐานจากรัฐไทย เชน การศึกษาที่มีคุณภาพ บริการทางการแพทย เปนตน สวนปจจัยที่สงผลให

แรงงานยายกลับประเทศ คือ ปจจัยดานเศรษฐกิจ กฎหมาย/นโยบายที่เขมงวดมากขึ้น คาใชจายในการขึ้น

ทะเบียนแรงงานที่เพิ่มข้ึน และแรงงานบางสวนคิดวาหากบุตรหลานจบการศึกษา มีงานทำ และสามารถดูแล 
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ตนเองไดแลว ตนเองก็จะกลับประเทศเพราะยังมีบานและญาติพี ่น องในกัมพูชา นอกจากนี้ยังพบวา            

เด็กครอบครัวกัมพูชาที่เกิดในเมืองไทยและอาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลานาน จะไมสามารถสื่อสารภาษา

เขมรไดแลว วัฒนธรรมและวิถีชีวิตเปนแบบคนไทยไปแลว ดังนั ้นเด็กสวนใหญจะไมคุ นเคยกับสภาพ          

ความเปนอยู อาหารการกิน และความลำบาก เมื่อเด็กตองกลับไปกัมพูชา ถึงแมจะเปนชวงเวลาสั้น ๆ ใน

เทศกาลตาง ๆ ก็ตาม ซึ่งแรงงานงานสะทอนวา 

 

  “...ไปเท่ียวไป แตไปอยูเลยไมไป เวลาไปเที่ยวลูกไมเคยไปเลย แกจะบอกวารอน ไปแลวก็

ไมรูจะทำอะไร เขาไมเคยไปโนนเลย...” 

 

   “...ลูกฉัน 3 คนไปอยูไดอาทิตยรองไหงอแงมาก อยากกลับอยางเดียว...” 

 

   “...มันชินแลวอยูแบบนี้ ไมอยากกลับไปเลยเหมือนไมใชบานเราแลว...” 

 

  ท่ีพักอาศัย – สวนใหญอาศัยอยูรวมกันหลายครอบครัว เพ่ือประหยัดคาเชาบาน บางสวน

พักอาศัยอยูกับนายจางกรณีท่ีเปนลูกจางประจำ   

  ครอบครัว – แรงงานสวนใหญนิยมมีลูกหลายคน ประมาณ 3-4 คน และมีจำนวนไมมาก

นักท่ีพอแมอยูพรอมหนา ครอบครัวจำนวนไมนอยเปนครอบครัวที่ผานการหยาราง บางรายฝากลูกไวใหอยูกับ

ญาติ ซึ่งสงผลตอพฤติกรรมของเด็ก ดังเชนท่ีผูบริหารโรงเรียนสะทอนวา  

 

 “...เปนเหมือนกันไมวาเด็กกัมพูชาหรือเด็กไทย มีนอยมากที่พอแมจะพรอมหนาพรอมตา                

ถาครอบครัวไมมีความพรอมจะทำใหเด็กไมไวใจใคร เพราะเขาตองเอาตัวรอดดวยตนเอง ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญ

ที่สงผลใหเด็กบางคนมีพฤติกรรมที่กาวราว ใชความรุนแรง และขโมยของ...” 

 

 สถานะบุคคล – ประชากรขามชาติจากกัมพูชาที่เขามาทำงานในประเทศไทย สามารถ

แบงสถานะบุคคลไดประมาณ 4 กลุม ไดแก 1) เปนคนไทยเกาะกงที่ยังไมไดรับสัญชาติไทย 2) กลุมคน

กัมพูชาที่ถือบัตรแรงงานประเภทตาง ๆ 3) กลุมแรงงานที่ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานและผูติดตาม ซึ่งไมมี

เอกสารหลักฐานใด ๆ จากทางการไทย และ 4) กลุมเด็กที่เกิดในประเทศไทยแตยังไมไดรับ/ไมมีสิทธิ์ไดรับ

สัญชาติไทย  

 ภาษา – แรงงานกัมพูชาที่อาศัยอยูในไทยมานานแลวจะสามารถสื่อสารภาษาไทยได    

แตเริ่มไมถนัดที่จะพูดภาษาเขมร โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กที่เกิดในไทยจะไมสามารถสื่อสารภาษาเขมรไดเลย  

ในขณะท่ีแรงงานกัมพูชาท่ีเขามาทำงานและไปกลับเปนประจำจะสื่อสารภาษาไทยไมได  
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2.2 บริบททางการศึกษาของเด็กนักเรียนกัมพูชาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของอำเภอคลองใหญ 

 2.2.1 การกระจายตัวของเด็กนักเรียนกัมพูชาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของ อำเภอ  

คลองใหญ 

เด็กกัมพูชาที่อยูในโรงเรียนไทยในพื้นที่อำเภอคลองใหญ มีทั้งหมด 1,319 คน กระจาย   

อยูใน 3 ตำบล ทั้งหมด 11 โรงเรียน จากแผนที่ 2.3 จะเห็นไดวา เด็กกัมพูชาจะกระจุกตัวอยูในพื้นที่ตำบล

คลองใหญมากที่สุด จำนวน 600 คน ซึ่งอยูในโรงเรียนบานคลองมะขาม และโรงเรียนอนุบาลวัดคลองใหญ 

เนื่องจากตั้งอยูในพื้นที่ที่เปนแหลงจางงาน มีสะพานปลา มีทาเทียบเรือ และกจิการตอเนื่องจากการประมง

จำนวนมาก จึงมีแรงงานชาวกัมพูชาพักอาศัยอยูบริเวณนี้จำนวนมาก รองลงมาคือ พ้ืนท่ีตำบลหาดเล็ก จำนวน 

585 คน ซึ่งสวนใหญเปนนักเรียนของโรงเรียนบานหาดเล็ก จำนวน 133 คน โดยสวนใหญจะพักอาศัยอยูใน

จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา และเดินทางขามแดนไปเชา-กลับเย็นเพื่อขามมาเรียน (ภาพที่ 2.3 และ     

ตารางที่ 2.1 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.3 การกระจายตัวของเด็กนักเรียนกัมพูชาในโรงเรียนระดับประถมศึกษาของอำเภอคลองใหญ 
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ตารางที่ 2.1 จำนวนและสัดสวนรอยละของนักเรียนท่ีเปนเด็กกัมพูชาในโรงเรียนประถมศึกษาของอำเภอคลองใหญ  

                 จำแนกตามระดับชั้นเรียน 

โรงเรียนประถม  

ในอำเภอคลองใหญ 

นักเรียน  

ทั้งหมด 

นักเรียนที่เปนเด็กกัมพชูา 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม  รอยละ 

ตำบลหาดเล็ก 786                            590  75.06 

1. บานหาดเล็ก 53 17 25 19 14 13 8 11 12 14 - - -    133  86.93 

2. บานโขดทราย 68 - 2 4 4 1 3 4 2 4 - - -      24  35.29 

3. บานคลองมะขาม 565 - 61 58 60 59 54 54 43 44 - - -    433 76.64 

ตำบลคลองใหญ 1,580                            600  37.97 

4. บานคลองจาก 380 - 16 21 17 21 17 19 22 18 26 18 16    211  55.53 

5. อนุบาลวัด 

คลองใหญ 
686 - 28 36 35 33 32 34 23 15 - - -    236  34.40 

6. บานเนินตาล 425 - 10 12 24 13 20 14 15 26 - - -    134  31.53 

7. บานตาหนกึ 89 - 4 - 2 5 1 4 1 2 - - -      19  21.35 

ตำบลไมรูด 556                            132  23.74 

8. วัดหวงโสม 63 2 2 2 4 2 3 2 1 1 - - -      19  30.16 

9. บานหนองมวง 77 - 3 1 4 3 4 1 2 1 - - - 19 24.67 

10. บานไมรูด 259 2 5 3 7 7 7 6 10 8 3 8 3      69  26.64 

11. บานคลองมะนาว 157 - 2 3 2 2 3 2 7 4 - - -      25  15.92 

รวมจำนวนนักเรียน 

ทุกโรงเรียน 
2,922 21 158 159 173 159 152 151 138 137 29 26 19  1,322  45.24 
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 2.2.2 โอกาสทางการศึกษาที่เปดกวางสำหรับเด็กกัมพูชาในพื้นท่ีอำเภอคลองใหญ 

  ในสวนนี้ เปนการนำเสนอสถานการณการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสำหรับ    

เด็กนักเรียนกัมพูชาในพื้นที ่อำเภอคลองใหญ ผานทัศนะของผู มีส วนสนับสนุนการศึกษา ซึ ่งหมายถึง                

กลุมผูใหบริการทางการศึกษา ซ่ึงไดแก ครูและผูบริหารโรงเรียนที่ทำหนาท่ีหลักในการจัดการศึกษา หนวยงาน

ตนสังกัด เชน ศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ที่สนับสนุนและกำกับติดตาม

ใหโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ รวมถึงผูบริหารศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน. อำเภอคลองใหญ) ที่รองรับเด็กอายุเกินเกณฑใหเขาการศึกษาขั้นพื้นฐานได รวมทั้งเจาหนาท่ี

องคกรพัฒนาเอกชนที่เปนตัวกลางเชื่อมโยงเด็กในชุมชนใหเขาสูระบบการศึกษา เปนตน  

 

 การสงเสริมโอกาสในการเขาถึงการศึกษาใหแกเด็กกัมพูชาของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

  1) การทำขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริมการจัด

การศึกษาใหแกเด็กในพื้นที่ชายแดน 

       สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ไดทำขอตกรวมกันระหวาง หนวยงาน

ทางการศึกษาของจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมทั้ง ทำความเขาใจรวมกับหนวยงานดานความม่ันคง   

ของไทย และกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อสงเสริมใหเด็กกัมพูชามีโอกาสเขาถึงการศึกษาในพ้ืนที่ชายแดนมากขึ้น     

โดยเปดโอกาสใหเด็กที่อาศัยอยูในพื้นที่จังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา สามารถเดินทางไป-กลับ ผานดาน

ชายแดนบานหาดเล็กไดโดยไมตองตรวจเอกสารสถานะบุคคลหรือเอกสารการเดินทาง รวมทั้ง มีนโยบายระดับ

จังหวัดที่ใหทุกโรงเรียนรับเด็กทุกคนในพื้นที่เกาะกงเขาเรียน โดยไมเลือกปฏิบัติ ทั้งน้ีเพื ่อใหเปนไปตาม

แนวนโยบายระดับสากลและกฎหมายทางการศึกษาของประเทศไทย เปนการเชื่อมความสัมพันธไมตรีระหวาง

ประเทศ รวมทั้งประโยชนระยะยาวท่ีจะเกิดข้ึนทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมในพ้ืนท่ีชายแดน  

 ทั้งนี ้ นอกจากการสงเสริมใหเด็กกัมพูชาไดเขาถึงการศึกษาไดมากขึ้นแลว      

ยังชวยใหผู ปกครองเบาใจวาลูกจะไมโดยจับและชวยประหยัดคาใชจายไดมาก ซึ่งผู ปกครองสะทอนถึง

ประโยชนที่ตนเองไดรับไววา  

 “...เวลาเรียนไปไหนมาไหนไมตองทำบัตรเหมือนแมท่ีตองรายงานตัวทุก 3 เดือน ตองไป

เจาะเลือดโรงพยาบาลหมดไป 2,000 กวาบาท เดือนหนึ่งตองไปแสตมปครั้งหนึ่ง 300 บาท และ 3 เดือนก็

ตองตออีก ชวยประหยัดคาใชจายไดเยอะมาก...” 
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 2) การทำงานเชิงรุกของโรงเรียนในการรับสมัครเด็กในชุมชน 

 เนื่องจาก แรงงานชาวกัมพูชาจำนวนมากที่เขามาทำงานในพื้นที่อำเภอคลอง

ใหญ ซึ่งมีทั้งที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย ซึ่งกลุมแรงงานที่ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานอยางถูก

กฎหมายจะไมกลาที่จะนำบุตรหลานมาสมัครเรียนที่โรงเรียนเพราะกลัวถูกจับ ดังนั้น หลายโรงเรียนมีความ

พยายามในการสงเสริมใหเด็กที่มีอายุถึงเกณฑเขาเรียนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง โดยใชวิธีการที่หลากหลาย 

เชน  

- การสำรวจชุมชนโดยครูระดับปฐมวัยและดำเนินการรับสมัครถึงบาน  

- การประชาสัมพันธการรับสมัครดวยวิธีการที่หลากหลาย เชน สื่อสารในงาน

ประชุมผู ปกครอง การประกาศเสียงตามสายในชุมชนโดยคณะกรรมการ

สถานศึกษา และการติดปายประชาสัมพันธหนาโรงเรียน รวมทั้งแจกแผนพับ

ใบปลิว  

- โรงเรียนบางแหงตัดสินใจรับเด็กที่เขาเรียนระหวางภาคเรียนเพื่อใหเด็กไมเสีย

โอกาสในการเรียนรู แตทั้งนี้ โรงเรียนเองก็ตองรับภาระในการบริหารจัดการ

คาอาหารกลางวันสำหรับเด็กกลุมนี้ เพราะยังไมใชชวงเวลาที่จะสามารถเขา

ลงทะเบียนในระบบจัดเก็บขอมูลนักเรียนรายบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการได 

ดังนั้น โรงเรียนจึงยังไมไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวันและนม จากองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  

 

 3) การสนับสนุนขององคกรพัฒนาเอกชนในการสงเสริมใหเด็กกัมพูชาเขาสูระบบ

การศึกษา  

 ปจจุบัน ยังมีเด็กวัยเรียนอีกจำนวนมากที่ยังไมไดเขาสูระบบการศึกษาเพื่อรับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน เนื่องจากเหตุผลและเงื่อนไขของชีวิตที่แตกตางหลากหลาย ทั้งในสวน ตองทำงานบาน 

ดูแลสมาชิกในครอบครัว บางคนตองทำงานซึ่งไมสามารถลาเรียนไดแมกระท่ังการศึกษานอกระบบท่ี ครู กศน. 

จัดใหในวันเสาร-อาทิตย นอกจากน้ีก็ยังมีบางกลุมท่ีไมมีแรงจูงใจในการเรียน ซ่ึงผูปกครองเลาสถานการณของ

เด็กวัยรุนในชุมชนกัมพูชาใหฟงวา   

 “...ตองบังคับใหเรียนเพราะอายุยังไมครบทำงาน อยูบานก็ชวยอะไรไมได นอกจากกิน

และเท่ียวไปวัน...” 

 “...เด็กบางคนไมเรียนหนังสือขี่มอเตอรไซด สรางความเดือดรอนใหคนอื่น เด็กมันทำงาน

ไมได บางคนไมอยากเรียน ที่ในหมูบานมีเด็ก 10 กวาคนไมอยากเรียนตอมัธยม พอแมใหเรียนแตเขาก็หนี 

บังคับใหเรียนแตใจเขาไมอยากเรียนแลว บางคนเที่ยวกันดึกดื่น...” 
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 ดวยสถานการณขางตน จึงมีหนวยงานองคกรพัฒนาเอกชน อยางเชน มูลนิธิ

เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (Labour  Protection Network Foundation : LPN) เขามาทำหนาท่ี

ในการเชื่อมโยงระหวางเด็กในชุมชนและโรงเรียนเพื่อไมใหเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา โดยไดรับการ

สนับสนุนทุนจากองคกรตางประเทศ และมีบุคลากร 3 คน หนึ่งในนั้น มีครูที่เปนคนไทยพลัดถิ่นสามารถ

สื่อสารภาษาเขมรได เนนการสรางแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง เตรียมความพรอมทางดานภาษาไทย     

ซึ่งเปนเงื่อนไขสำคัญในการเรียนรูในระบบการศึกษาของไทย  

 ปจจุบัน LPN มีศูนยเตรียมความพรอมใหเด็กกัมพูชาเพื่อเขาสูระบบการศึกษา

ในพื้นที่บานคลองมะขาม ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ เปดทำการมาแลว 4 ป มีเด็กประมาณ 10 คน      

ซึ่งลดลงไปมาก เมื่อเทียบกับ 3 ปกอน ซึ่งมีเด็ก 20-40 คน ทั้งนี้ เนื่องจากนโยบายจัดระเบียบประมง และ

เศรษฐกิจที ่ซบเซาทำใหการจางงานลดนอยลง โดย LPN จะมีบทบาทสำคัญ ในการเตรียมความพรอม        

ดานภาษาไทย และความรูพื้นฐานทั่วไป กอนสมัครเขาเรียนในระบบชวยเหลือในดานการจัดเตรียมเอกสาร

การสมัครเรียน ประสานความรวมมือกับโรงเรียนในการสำรวจเด็กในชุมชนและสงตอเด็กใหเขาเรียน รวมทั้ง       

ลงพื้นที่เพื่อสอนภาษาไทยและความรูพื้นฐานสำหรับเด็กที่อายุเกินเกณฑที่ตองทำงานซึ่งจะมีเวลาวางเฉพาะ   

ชวงเย็นหลังเลิกงาน   

 

 การสนับสนุนดานวิชาการ 

  1) การเตรียมความดานภาษาไทย 

 ความสามารถในการสื่อสารภาษาไทยพื้นฐานของการเรียนรูในทุกดาน ดังนั้น 

โรงเรียนจึงมีความพยายามในการสนับสนุนใหเด็กกัมพูชาไดเรียนรูและพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาไทยใหได

เร็วที่สุด ภายใตขอจำกัดที่คุณครูเองก็ไมสามารถสื่อสารภาษาเขมรได โดยโรงเรียนสวนใหญปรับพื้นฐาน      

ดานภาษาไทยโดยใชวิธีการเพ่ือนชวยเพื่อน ซึ่งอาศัยเด็กกัมพูชารวมชั้นเดียวกันชวยเปนสื่อกลางระหวางครูกับ

เด็กกัมพูชา ซึ่งเด็กสะทอนถึงบทบาทของตนเองในการชวยเพ่ือน ไววา  

 “...มีชวงหนึ่งที ่เด็กกัมพูชาเขามาเรียนแรก ๆ สื่อสารกับคุณครูไมได พวกเราก็จะไป

แปลภาษาใหเด็ก ๆ และครูเขาใจกันมากขึ้น...” 

 

 ทั้งนี้ คุณครูสวนใหญเห็นวาเด็กกัมพูชามีความมุงมั่นและตั้งใจเรียนรู สามารถ

เรียนรูไดอยางรวดเร็ว ประกอบกับอยูในสภาพแวดลอมที่มีการใชภาษาไทยเปนประจำ โดยเฉลี่ยจะใชเวลา

ประมาณ 1 เดือน เด็กก็จะสามารถสื ่อสารภาษาไทยได และมีบางโรงเรียนมีการเตรียมความพรอม             

ดานภาษาไทยอยางจริงจัง โดยใหเด็กกัมพูชามาเรียนปรับพ้ืนฐานภาษาไทยกอนเปดเทอมประมาณ 2 สัปดาห  
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 2) การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพทางวิชาการและความสามารถพิเศษ 

 ครูและผูบริหารทุกโรงเรียนเห็นตรงกันวา เด็กกัมพูชามีคุณลักษณะรวมที่

เดนชัดมากคือ เปนผูที่มีความมุงมั่น ตั้งใจ และเรียนรูไดไว กลาแสดงออกและพยายามที่จะใชทุกโอกาสที่ครู

หรือโรงเรียนหยิบยื่นให มาใชในการพัฒนาตนเอง ซึ่งเปนปจจัยสำคัญที่ทำใหครูและผูบริหารสงเสริมศักยภาพ

ใหแกเด็กกัมพูชาอยางตอเนื่อง จนเด็กหลายคนสามารถสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียนได ทั้งในระดับพื้นที่ จังหวัด 

และประเทศ  

 โดยคุณครูสะทอนวา “เด็กทุกคนมีศักยภาพในตัวเอง ขึ ้นอยู กับวาครูจะ

มองเห็นและใหโอกาสหรือไม” ซึ่งรองผูอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ไดชวย

ยืนยันในความพยายามของคุณครูในการสงเสริมศักยภาพใหแกเด็กวา  

 

 “...ตองยกความดีใหกับครู ครูมีบานพัก ครูยังไมมีครอบครัวอันนี้สำคัญเลย ครูกลุมนี้จะ

ทุมเทใหกับเด็กเต็มท่ีเลย อันนี้เปนจุดแข็ง แตถาเปนครูอาวุโส เย็นก็กลับบานแลว สอนตามมีตามเกิด นี่เขาลุย

เต็มที่ และบางครั้งครูไทยอาจจะคิดวา ไปทุมเทใหกับเด็กกัมพูชาทำไม แตครูที่..ไมคิดอยางนั้น เขาคิดวาเดก็ก็

คือเด็ก เขาทุมใหกับเด็กและทำงานมาอยางตอเนื่อง ผลที่ออกมา กรรมการพระราชทานยังประทับใจเลย        

มีคูแขง 5 โรงเรียน เขาก็ทำมาหลายปแลว แตที่หาดเล็กสงปแรกก็ไดเลย เพราะความทุมเทของครู...” 

 

 3) การสอนซอมเสริม 

 บางโรงเรียนมีการสอนซอมเสริมในชวงเย็นทุกวัน เพื่อเด็กครูไดมีเวลาปรับ

พื้นฐานทางวิชาการใหแกเด็กที่เรียนไมทัน และเตรียมความพรอมสำหรับการทดสอบ O-Net ใหนักเรียน ป.6 

เพ่ือจะไดมีโอกาสในการเขาเรียนในโรงเรียนท่ีตั้งใจไว 

 

 การสงเสริมดานทักษะชีวิต 

  นอกจากการสงเสริมและสนับสนุนทางดานวิชาการแลว โรงเรียนยังใหความสำคัญ

กับการพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กทุกคน โดยจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ การสงเสริมใหเด็กไดมีโอกาส

รวมกิจกรรมการแสดง/การประกวดตาง ๆ รวมทั้ง สอดแทรกในกิจกรรมการเรียนการสอนและวิถีปฏิบัติใน

ชีวิตประจำวันในโรงเรียน เพื่อพัฒนาใหเด็กมีทัศนะในการใชชีวิตอยางเหมาะสม รูสึกวาอบอุนและไววางใจ

ผูคนรอบขางมากขึ้น ฝกใหเด็กมีระเบียบวินัย มีกิริยามารยาทที่เหมาะสม  มีความรับผิดชอบ และเอื้อเฟอแก

ผูอื่น โดยผูปกครองไดสะทอนถึงความสำเร็จของโรงเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตใหแกเด็กกัมพูชาไววา 

 “…ครูเอาใจใสดูแลเยอะ รักเหมือนลูกคนหนึ่ง ครูอบรมดีมาก กลับบานมา ทำการบาน

เสร็จ ก็ชวยลางจาน หุงขาว ทำกับขาว เลี้ยงนอง…” 
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 “...ดีทุกอยาง เด็กเขมรเมื่อกอนไปเรียนก็จับกระเปาไปเรียนเลย แตเด็กไทยจะสวัสดีพอ

สวัสดีแม พอกลับมาบานก็สวัสดีทุกคนในบานรวมทั้งคนขางบานดวย เรามองไปแลวผิดกันเลย เด็กไทยและ

เด็กเขมรไมเหมือนกัน ตอนนี้ ลูกเรากอนจะรับของจะยกมือไหวกอน เวลาเดินผานผูใหญจะเดินกมหัว          

มีมารยาทดีขึ้น...” 

 “...ลูกนิสัยดีขึ้น ลูกเลาวาครูสอนใหไหวแม ใหหนูลางจาน กวาดบาน ใหทำการบาน ลูก

อายุ 5 ขวบ กลับมาบานชวยแมกวาดบาน ลางจาน ครูสอนวาทำแบบนี้เปนเด็กดี คนกลางกลับมาก็ทำ

การบานของเขาแลวกวาดบาน  แลวเอาเสื้อผาท่ีใสมาซกัเอง ไมตองใหแมซัก เม่ือกอนไมเคยทำ แมทำให เขา

มีความรับผิดชอบมากข้ึน...” 

 “...ลูกอยูเมืองไทยตั้งแตเกิด ลูกเรียนเกง ทำกับขาว หุงขาว ซักเสื้อผาไมตองใหแมทำ

สองคนพี่นองจะทำเอง ตอนนี้แมไมลำบากแลว...” 

 “...เกงทุกอยาง พูดจาดี เมื ่อกอนพูดจาไมเขาทา บอกครูสอนดี ความคิดดูเปน

ผูใหญมากขึ้น...” 

 “...เวลามีเอกสารสงมาก็จะเอาใหลูกอาน ให ชวยไดเยอะ...” 

 

 แตอยางไรก็ตามยังมีความทาทายสำหรับโรงเรียนในการพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับ

เด็กบางกลุมที่มีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เชน ใชความรุนแรง ลักขโมย เอาเปรียบเพื่อน เรียกรองความสนใจ            

ซึ่งครูและผูบริหารตองใสใจและดูแลอยางใกลชิด ทั้งนี้ผูอำนวยการโรงเรียนไดชี้ใหเห็นวา สาเหตุสวนรากเหงา

ของพฤติกรรมเด็กเหลานี้ คือ ความไมพรอมของครอบครัว  

 “...เพราะครอบครัวยากจน เด็กสวนใหญจึงตองดิ้นรนเอาตัวรอดดวยตนเอง ประกอบกับ              

ครอบครัวแรงงานสวนใหญมักจะเปนครอบครัวที่แตกแยก นอยมากที่เด็กจะมีพอแมอยูดวยกันพรอมหนา    

สวนใหญตองอาศัยกับพอเลี้ยง แมเลี้ยง หรืออยูกับญาติ ซึ่งการที่เด็กขาดความรักความอบอุน ทำใหเด็กไมไวใจ

ใคร ไมมีความภาคภูมิใจในตนเอง ซึ่งเปนสาเหตุสำคัญที่สงผลใหเด็กบางคนมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และ

สงผลโดยตรงตอพัฒนาการในการเรียนรูของเด็กดวยเชนกัน...”  
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 การสนับสนุนดานการเงิน 

 1) การใหทุนการศึกษาสำหรับเด็กยากจน  

  ทุนการศึกษาสำหรับเด็กกัมพูชานั้น เปนทุนที่นอกเหนือจากทุนของรัฐบาล     

ซึ่งสวนใหญจะสงวนไวใหเด็กไทยเทานั้น ดังนั้น ทางโรงเรียนจึงมีจัดสรรทุนประเภทที่เปนเงินบริจาคที่ไมได

กำหนดเงื่อนไขสำหรับเด็กไทย ซึ่งโรงเรียนไดจัดสรรทุนใหเด็กกัมพูชาใน 2 ลักษณะ คือ (1) ทุนสำหรับเด็กท่ี

ครอบครัวมีฐานยากจน ซึ่งจะมีกระบวนการคัดเลือกโดยใชขอมูลจากการเยี่ยมบานและความเห็นของครู      

โดยพิจารณาจากเหตุผลและความจำเปน ซึ่งจะกระจายใหเด็กไดรับทุนอยางทั่วถึงที่สุดเทาที่จะทำได และ          

(2) ทุนการศึกษาสำหรับเด็กที ่เรียนดี มีความประพฤติดีแตอยากจน หรือสรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน           

โดยพิจารณาจาก ผลการเรียน ความเห็นของครู และผลงานทางดานวิชาการหรือรางวัลที่ไดรับมาใชในการ

พิจารณา ซึ่งผูบริหารโรงเรียน ไดใหขอมูลวา  

 “...หากเปนทุนการศึกษาจากภาครัฐ จะสงวนไวใหเด็กไทย แตสำหรับเงินบริจาคที่เขา

ไมไดระบุเง่ือนไขโรงเรียนจะพิจารณาและจัดสรรใหเด็กกัมพูชากอน...” 

 

 2) การสงเสริมอาชีพ  

  บางโรงเรียนมีการสอนอาชีพเสริมเพื่อใหมีทักษะติดตัวไปประกอบอาชีพใน

อนาคต เชน ทำขนม ฝกทำของขาย ทำอาหาร  

 3) การสงเสริมการออม  

   โรงเรียนสวนใหญจะมีโครงการ “ธนาคารโรงเรียน” ซึ่งเปนการสงเสริมใหเด็ก

ไดฝกวินัยในการออมเงิน ซึ่งโครงการนี้ มีประโยชนกับเด็กกัมพูชาอยางมาก เนื่องจากเด็กที่ไมมีสถานะ        

ทางทะเบียนราษฎรจะไมสามารถเปดบัญชีหรือทำธุรกรรมการเงินกับธนาคารได โดยโรงเรียนจะเปดบัญชี

ธนาคารเพ่ือใหเด็กสามารถฝากเงินไวในธนาคารของโรงเรียน มีการจดบันทึกในสมุดเงินออมเปนประจำทุกวัน 

ซึ่งบางโรงเรียนจะสรางเงื ่อนไขไมอนุญาตใหเบิกถอนจนกวาเด็กจะจบการศึกษาชั้นสูงสุดหรือลาออกจาก

โรงเรียน ทั้งน้ีเพื่อประโยชนในหลายดาน เชน ปองกันไมใหผูปกครองมาเบิกเงินของบุตรหลานไปใชในทางที่  

ไมเหมาะสม เปนเงินทุนสำหรับการศึกษาตอหรือการประกอบอาชีพในอนาคต แตทั้งนี้ คุณครูจะพิจารณาให

เบิกในกรณีที่มีความจำเปน เชน ตองซื้ออุปกรณการเรียน กิจกรรมทางการศึกษาที่จำเปนตองใชเงิน ทั้งนี้     

ครูประจำชั้นนักเรียนชั้น ป.6 ไดชี้แจงถึงวัตถุประสงคและแนวทางของธนาคารโรงเรียนไววา 

 “...ชวยใหเด็กมีเงินใชสำหรับเรื ่องที่สำคัญในอนาคต โดยจะถอนเงินไดหลังจากจบ

การศึกษาหรือลาออกจากโรงเรียนเทานั้น ปองกันผูปกครองมาเบิกเงินของลูก...” 
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 "...60 บาท /100บาท จะมาออมเงินที่โรงเรียน พอเด็กเรียนจบ ครูจะถอนเงินจากธนาคาร

ใหกับเด็ก ทุกเดือนครูจะใหรางวัลเด็กที่ออมเงินเปนประจำ ไมตองออมเยอะก็ได วันละ 5 บาทก็ได เพื่อฝกให

เด็กไดฝกออม..." 

 “...แตครูสามารถพิจารณาการเบิกถอนตามความจำเปนของนักเรียนแตละคน เชน        

ซื้ออุปกรณการเรียน...” 

 

 การสนับสนุนดานคุณภาพชีวิต 

 1) ร ัฐสนับสนุน ค าเทอม หนังสือ อุปกรณการเร ียน และชุดนักเร ียน             

ตามนโยบายเรียนฟรี 12 ป อยางเสมอภาค  

  ผู ปกครองสะทอนวา ลูกไดร ับการสนับสนุนจากโรงเรียนอยางเทาเทียม         

ซึ่งชวยแบงเบาภาระและคาใชจายของครอบครัวไดอยางมาก  

 “...คากินคาอยูก็สมบูรณดี คาเทอมก็จายเทากันท้ังคนไทยและคนกัมพูชา ทัดเทียมกัน 

โรงเรียนไดชวยคาชุดชวยคนไทยเทาไหรก็ชวยกัมพูชาเทากัน...” 

 “…ที่กัมพูชาจะเรียนแคครึ ่งวัน ถาเรียนเมืองไทย เราไมตองลำบากหากับขาวใหลูกกิน    

ถาเรียนครึ่งวันจะตองหากับขาวใหลูกกินอีก…” 

 “…เมืองไทยดีทุกอยาง ดีเรื่องการกินการใช เสื้อผาการแตงกายมีใหทุกอยาง…” 

 “…ขาวเที ่ยงไมตองเสียเงิน พอขึ ้นชั ้นประถมคุณครูจะแจกชุดใหนักเรียนแตละคน         

นมก็แจกใหกินทุกวัน และอุปกรณการเรียน…” 

 

 2) องคการบริหารสวนตำบลใหการสนับสนุนคาอาหารกลางวันและนม        

    ตามจำนวนที่โรงเรียนลงทะเบียนไวในระบบฐานขอมูลของกระทรวงศึกษาธิการ 

ทั้งนี ้ ไมเพียงดูแลเด็กแตบางโรงเรียนยังมีน้ำใจเผื ่อแผไปยังครอบครัวและเด็กในชุมชนชาวกัมพูชาดวย           

ซึ่งผูอำนวยการใหเหตุผลวา  

 “…นมเหลือวันหน่ึง เปน 100 ถุง โรงเรียนจัดการแบงใสถุงใหเด็กกัมพูชานำกลับบาน      

ไปใหนอง ใหเพื่อนในชุมชนไดกิน เพราะไมรูจะเก็บไวทำไม เสียของเปลา ๆ…”  
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 3) การดูแลสุขภาพของเด็ก  

  โรงเรียนสวนใหญ มีการตรวจสุขภาพประจำปและฉีดวัคซีน ใหแกเด็กทุกคน 

รวมทั้ง มีการสำรองออกเงินใหกอนสำหรับ คาประกันอุบัติเหตุ และคารักษาพยาบาลในกรณีที่เด็กเจ็บปวย 

และใหผูปกครองผอนชำระกับทางโรงเรียน สำหรับผูปกครองที่ไมมีกำลังในการซื้อประกันสุขภาพในแกบุตร

หลานได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผูปกครองที่ไมไดขึ้นทะเบียนแรงงานจะไมสิทธิ์ซื้อประกันสุขภาพใหแกบุตรหลาน

ของตนเองไดเลย ซึ่งเม่ือเด็กเจ็บปวยขึ้นมา ผูปกครองจะตองออกคาใชจายเองทั้งหมด แตทั้งน้ีบางโรงเรียนก็มี

แนวทางในการชวยเหลือ  

 4) โครงการใหยืมจักรยานสำหรับเด็กที่ครอบครัวยากจน  

  สำหรับเด็กที่ครอบครัวยากจนที่บานอยูไกลจากโรงเรียน ซึ่งเด็กตองคืนเมื่อจบ

การศึกษาหรือลาออก 

 5) ใหเด็กพักอาศัยอยูกับครูสำหรับเด็กท่ีผูปกครองยายกลับประเทศกัมพูชา 

 กรณีที่ผูปกครองมีความจำเปนตองยายกลับประเทศกัมพูชา ในขณะที่เด็ก

ตองการเรียนตอและใกลจะจบการศึกษา คุณครูบางโรงเรียนจะชวยทำความเขาใจกับผูปกครองและพยายาม

หาวิธีที่จะชวยใหเด็กไดเรียนตอจนจบการศึกษา ดังเชน ท่ีผูปกครองสะทอนถึงความใสใจของครูไววา 

 “...บางโรงเรียนครูจะคุยกับพอแมใหวาจำเปนไหมที่จะตองเอาลูกไปดวย ถาไมจำเปนครู

บางคนยอมเลี้ยงลูกใหเราเลย เอามาฝากบานครูเลย ดีมาก ๆ เลย ไมมีเมืองไหนดีเหมือนเมืองไทยแลวคะ…” 

 

 6) การเยี่ยมบานนักเรียน  

  ศึกษาธิการจังหวัด สงเสริมและสนับสนุนงบประมาณใหทุกโรงเรียนดำเนินการ

เยี่ยมบานนักเรียนทุกคน โดยไมใหเลือกปฏิบัติ เพื่อใหครูไดรูจักผูปกครองและเขาใจบริบทสภาพความเปนอยู

ของเด็กมากขึ้น ซึ่งรองศึกษาธิการจังหวัดตราดไดชี้ใหเห็นนโยบายระดับจังหวัดวา 

 “...สวนกลางสนับสนุนงบประมาณเต็มที่อยูแลว ไมไดแยกเด็กกัมพูชาเด็กไทย เด็กได

เหมือนกัน ออกไปตรวจสอบเหมือนกัน เรากำหนดใหครูออกเยี่ยมบาน 100 % ไมวาจะเปนเด็กกัมพูชา 

เด็กไทย ก็แลวแต ครูเราเคยตามไปถึงเกาะกง  นโยบายทานรองออกมา ผมตองเขาไปถึงเกาะกง เยี่ยมบาน

เด็กในกัมพูชา เดี๋ยวไมครบรอยเปอรเซ็นต เราจะไดรูเด็กวาอยูท่ีบานเปนยังไง...” 

 

 การสงเสริมการเรียนรูภาษากัมพูชา 

 การไมรูภาษาเขมรกลายเปนอุปสรรคสำคัญสำหรับเด็กในการศึกษาตอเม่ือตองยาย

กลับประเทศกัมพูชา ซึ่งเด็กที่สื่อสารภาษากัมพูชาไมได ทางโรงเรียนในฝงกัมพูชาจะใหเริ่มตนปรับพ้ืนฐาน   

ดานภาษากอน ซึ่งตองเริ่มตนใหมที่ระดับ ป.1 หลังจากที่สามารถ ฟง พูด อาน เขยีนภาษากัมพูชาไดแลว จะมี 
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กระบวนการพิจารณาปรับชั้นเรียนใหตามระดับชั้นท่ียายเขามา แตอยางไร ก็ตาม การเริ่มตนเรียนใหมในระดับ

ประถมศึกษาปที ่ 1 เปนเรื ่องที ่ลำบากใจมากสำหรับแด็กที ่โตแลวและเด็กที ่ครอบครัวมีฐานะยากจน          

หลายกรณี จึงหลุดออกจากระบบการศึกษา เพ่ือออกไปทำงานชวยครอบครัว 

 ดวยเหตุดังกลาว บางโรงเรียนจึงมีการสงเสริมการเรียนรูภาษากัมพูชาขึ้น โดยจัด

กิจกรรมเสริมในชวงลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารูใหแกเด็กที่สนใจ โดยเด็กสะทอนดวยความภาคภูมิใจวา 

 “...ท่ีโรงเรียนมีการเพ่ิมการสอนภาษากัมพูชากับภาษาอังกฤษในชวงลดเวลาเรียน

เพิ่มเวลารู พวกหนูจะเปนตัวแทนกลุมสอนภาษากัมพูชาใหเพื่อน…” 

 

 การจัดการปญหาการขาดเรียนและการออกกลางคันของเด็กนักเรียนกัมพูชา 

 การขาดเรียนของเด็กกัมพูชาเปนปญหาหนึ่งที่โรงเรียนมีความลำบากใจในการ

จัดการ เนื่องจากนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่ใหเขมงวดในเรื่องเด็กผี หรือเด็กที่มีชื่อในระบบทะเบียน

แตไมมีตัวเด็กมาเรียน ซึ่งกฎระเบียบของทางราชการถือไดวาเปนการสอทุจริตในเรื่องของการรับเงินอุดหนุน

รายหัว โดยมีนโยบายใหทุกโรงเรียนในอำเภอคลองใหญชี้แจงกรณีที่มีนักเรียนขาดเรียนเกิน 7 วัน พรอมทั้ง

รายงานวิธีการและผลการติดตามที่โรงเรียนไดดำเนินการใหทางตนสังกัดทราบ  

 ในขณะเดยีวกัน การขาดเรียนของเด็กกัมพูชาก็ขึ้นอยูกับเหตุผลทางวัฒนธรรมและ

พลวัตการเคลื่อนยายแรงงานที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพเศรษฐกิจในพื้นที่อำเภอคลองใหญ ซึ่งครูและผูบริหาร

โรงเรียนเขาใจบริบทและมีความพยายามบริหารจัดการใหเกิดความสมดุลระหวางกฎระเบียบท่ีตองปฏิบัติและ

ความสอดคลองกับเง่ือนไขชีวิตของเด็กนักเรียน โดยมีแนวทางการแกปญหาการขาดเรียนของเด็กกัมพูชา ดังนี้ 

 1) พัฒนาแนวทางการติดตามเด็กที่ขาดเรียนอยางใกลชิด ซึ่งคุณครูสะทอนวิธีการในการ

ติดตามนักเรียนไววา 

 

 “…กอนเรียน จะปฐมนิเทศพรอมกันทั ้งไทย กัมพูชา ทำความรูจ ักครูแตละทาน             

มีเบอรโทร มีไลน จะแบงกลุมกัน ครูผูรับผิดชอบ แตละทานก็จะประชุมเด็กวามาเรียนวันไหน ยังไง…” 

 

 2) การจัดการในกรณีที่เด็กลาเรียนเพื ่อติดตามผู ปกครองไปรวมงานบุญ

ประเพณี/งานแตงงาน/สงกรานต/วันสำคัญที่ประเทศกัมพูชา หรือตองออกทะเลไปกับผูปกครอง ซึ่งการลา

เรียนในลักษณะนี้เด็กจะประมาณ 1-2 สัปดาห และมักจะแจงใหครูทราบกอน ดังน้ัน ครูจึงชวยบริหารจัดการ

ในเชิงวิชาการไดระดับหนึ่ง เชน จัดใหเด็กสอบกอนในกรณีที่ตรงกับวันสอบ หรือใหการบาน/มอบหมายงาน   

ในระหวางที่หยุดเรียน เปนตน ซึ่งผูปกครองสะทอนความประทับใจที่มีตอการเอาใจใสของครูตอเด็กกัมพูชา   

ไววา 

 “…เคยเห็นครูอยูสอบใหเด็กคนเดียวจนมืดค่ำ หาที่ไหนได ไมมีแลวคะ…” 
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 3) การจัดการในกรณีที่เด็กลาออกเพราะตองยายตามผูปกครอง ซึ่งสวนใหญ

ผูปกครองจะถูกเลิกจาง จึงทำใหรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในการครองชีพในประเทศไทย กรณีเชนนี้      

เด็กมักจะไมไดแจงครูใหทราบลวงหนา ซึ่งคุณครูตองสอบถามจากเพื่อนที่อยูในชุมชนเดียวกันวาเด็กหาย       

ไปไหน หรือผูปกครองยายกลับประเทศหรือไม บางกรณี ครูใชสื่อสังคมออนไลน เชน Line หรือ Facebook 

ติดตามวาตอนนี้เด็กหายไปอยูท่ีไหน  

  นอกจากนี้ ยังพบวา เด็กหลายคนที่กลับเขามาเรียนใหมหลังจากหายไปนาน 

เน่ืองจาก ผูปกครองไปหางานที่ประเทศกัมพูชาไมได หรือ ตัดสินใจใหเด็กอาศัยอยูกับญาติ เพื่อเรียนตอใหจบ

การศึกษา เปนตน ซึ่งคุณครูสะทอนใหเห็นสถานการณการขาดเรียนของเด็กกัมพูชาวา 

 “…สวนมาก เด็กจะไป ๆ มา ๆ สักเดือนเดี๋ยวก็กลับมา ...แตเขาไมมีปญหาเรื่องเรียนไมทัน

นะ กลับมาตอติดไดอยู เด็กเรียนรูเร็วและตั้งใจมาก…” 

 

  แตอยางไรก็ตาม โรงเรียนจำเปนตองปฏิบัติตามระเบียบและมีมาตรการ

บางอยางเพื ่อในการจัดการเรื ่องนี้ เชน เด็กสามารถกลับมาเรียนใหมได แตหากเวลาเรียนไมถึง 80%           

เด็กจะตองเรียนซ้ำชั้น หรือ อนุญาตใหกลับไปกลับมาได 2-3 ครั้ง ถามากกวานั้น โรงเรียนจะตองจำหนาย     

ชื่อออก แตทั้งนี้จะเก็บชื่อในในระบบ 3-4 เดือน เปนอยางมาก หากเด็กไมกลับมาจะตองจำหนายชื่อออก        

โดยคุณครูประจำชั้นของเด็กกัมพูชาสะทอนความพยายามในการชวยเหลือเด็กกัมพูชากลุมน้ีวา 

 “…กรณีที ่หายไปนาน คุณครูจะ drop ไว เพราะรู ว าเดี ๋ยวก็จะกลับมาอีก เพราะ          

ในกัมพูชา ก็ไมคอยมีงานทำ แตจะคางรายชื่อใหเต็มท่ีได 3-4 เดือน หลังจากน้ันตองจำหนายออก…” 

 

 การสงเสริมโอกาสในการศึกษาตอ 

 เด็กกัมพูชาสวนใหญในพื้นที่อำเภอคลองใหญมีความตั้งใจที่จะเรียนใหสูงที่สุด     

ซึ ่งสวนใหญมีเปาหมายอยู ที ่การเรียนตอระดับมัธยมที ่โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม แตดวยขอจำกัด             

ทางดานการเงินและความพรอมของครอบครัว ทำใหเด็กหลายคนตัดสินใจไปทำงานชวยเหลือครอบครัว            

ซึ่งบางโรงเรียนมีวิธีการชวยเหลือนักเรียนกลุมนี้ โดยการทำความรวมมือระหวางสถาบันอาชีวศึกษา/วิทยาลัย

ชุมชน เพื่อสงตอนักเรียนที่จบระดับ ม.3 ไปเรียนตอในสายอาชีพ ซึ่งจะชวยใหเด็กมีความรูความสามารถ      

ในการประกอบอาชีพไดเร็วข้ึน  

 ในขณะเดียวกัน ยังมี การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)       

ที่สามารถรองรับเด็กที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร ใหสามารถเขาเรียนได      

โดยตั้งแตหลักสูตรผูไมรูหนังสือเพ่ือใหเรียนรูภาษาไทย และหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1-ม.6)            
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ซึ่งแบงเปน 3 ระดับ ไดแก ประถมศึกษา (ป.1-6) มัธยมตน (ม.1-3) และมัธยมปลาย (ม.4-ม.6) โดยมีรูปแบบ

การเรียนรูแบบพบกลุม ซึ่งจะมีการจัดการเรียนการสอนในวันเสาร-อาทิตย เพื่อเอื้อใหกับบุคคลที่จำเปน      

ตองทำงาน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต (กพช.) ซึ่งจะชวยใหบุคคลไดพัฒนาทักษะอื่น ๆ                 

ที่นอกเหนือจากเนื้อหาทางวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน 

          Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools 

-30- 
 

 

บทที่ 3 

สถานการณการศึกษาของเด็กนักเรียนกัมพูชาในพื้นที่ศึกษา 

 

 ในชวงทายของบทที่ 2 คณะผูวิจัยไดชี้ใหเห็นวาประเทศไทยไดใหโอกาสเด็กไดเขาถึงการศึกษา

โดยทั่วถึงทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ ทำใหเกิดปรากฏการณเด็กทุกสัญชาติสามารถเขามาเรียน

ในสถานศึกษาของไทยได ปรากฏการณดังกลาวเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย กลาวเฉพาะท่ีอำเภอคลองใหญ จงัหวัด

ตราดซึ่งมีชาวกัมพูชาอาศัยและทำงานในพื้นที่เปนจำนวนมาก บุตรหลานของแรงงานเหลานี้ก็เขามาศึกษาใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ในอำเภอคลองใหญทุกโรงเรียนดังปรากฎ

ตัวเลขในตารางที่ 2.1 ไปแลวนั้น 

 ผลการศึกษาในบทนี้จะไดนำเสนอสถานการณของการศึกษาของเด็กนักเรียนกัมพูชาในพื้นที่     

ซึ่งเปนมุมมองของผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงทั้ง นักเรียน ครูและผูปกครอง ผลการศึกษาดังกลาวเกิดจากการท่ี

คณะผูวิจัยไดลงเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามกับนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย ที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียนทั้ง      

11 แหง รวมทั้งเก็บขอมูลกับครูผูสอน ผูบริหารสถานศึกษาและผูปกครองของเด็กดวยการสัมภาษณและ     

การสนทนากลุม การนำเสนอในบทน้ีจะแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 จะนำเสนอขอมูลของนักเรียนกัมพูชาท่ีเปน

กลุมเปาหมาย ทั้งในเรื่องสวนตัว ครอบครัว การเรียนของนักเรียน และความมุงหวังในอนาคต ตอนที่ 2        

จะกลาวถึงทรรศนะของผูปกครองตอการศึกษาของเด็กและความหวงใยตออนาคตที่ไมแนนอนของครอบครัว 

เพ่ือนำขอมูลเหลานี้เขาสูการพิจารณาถึงการเชื่อมโยงการศึกษาในบทท่ี 4 ตอไป  

  

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียนกลุมเปาหมาย 

 ดังไดกลาวในบทที่ 2 วามีนักเรียนกลุมเปาหมายที่ประกอบไปดวยนักเรียน 4 กลุมตามนิยามที่

กำลังเรียนอยูในโรงเรียนไทยทั้ง 11 โรงเรียนจำนวน 500 คน คณะผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลกับ

นักเรียนทุกคน หากแตในชวงเวลาที่ทำการเก็บขอมูลนั้นมีนักเรียนจำนวน 366 คน ที่เขารวมในการวิจัย 

นักเรียนเหลานี้ไดใหขอมูลเกี่ยวกับตัวเอง ครอบครัว การเรียนและอนาคตของเขาที่มีประโยชนตอการศึกษา 

ดังน้ี 
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 3.1.1 ขอมูลสวนบุคคลพื้นฐานของนักเรียนท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

   นักเรียนท้ัง 366 คนท่ีใหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้มาจากโรงเรียนในตำบลหาดเล็ก 127 คน 

(34.7) ตำบลคลองใหญ 181 คน (49.5) และตำบลไมรูด 58 คน (15.8) ในจำนวนนี้เปนชายรอยละ 51.9 และ

หญิงรอยละ 48.1 สวนใหญรอยละ 86.5 กำลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ที่เหลืออีกรอยละ 

13.5 เรียนอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

 

ตารางที่ 3.1 จำนวนนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายจำแนกตามท่ีตั้งโรงเรียน เพศ และระดับการศึกษา 

ตัวแปร จำนวน รอยละ 

ตำบลท่ีตั้งโรงเรียน 

1. หาดเล็ก 127 34.7 

2. คลองใหญ 181 49.5 

3. ไมรูด 58 15.8 

เพศ 

 1. ชาย 187 51.9 

 2. หญิง 173 48.1 

ระดับการศึกษา 

 1. ประถมศึกษาตอนปลาย 302 86.5 

 2. มัธยมศึกษาตอนตน 47 13.5 

 

  ในประเด็นสำคัญคือเรื่องอายุและระดับชั้นเรียนนั้น นักเรียนกลุมเปาหมายมีอายุกระจาย

ไปตั้งแต ต่ำกวา 10 ปถึง มากกวา 15 ป และนักเรียนเหลานี้กำลังเรียนอยูในระดับชั้นตาง ๆ ดังแสดงใน   

ตารางที่ 3.2 

  จากตาราง อาจแบงนักเรียนตามอายุและระดับชั้นไดเปน 3 กลุม คือ 1) กลุมที่มีอายุสูง

กวานักเรียนอื่นในระดับชั้นเดียวกันหลายป (5 ปขึ้นไป) ยังมีอยูในจำนวนที่ไมมากนัก เชน พบวามีนักเรียนอายุ

มากกวา 15 ป กำลังเรียนอยูชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-5 คิดเปนรอยละ 3.9 และ 2.0 เมื่อเทียบกับนักเรียนในชั้น

เดียวกันตามลำดับ 2) กลุมที่มีอายุสูงกวานักเรียนอื่นในระดับชั้นเดียวกันประมาณ 2-4 ป มีจำนวนที่มากกวา

กลุมแรก เชน พบในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 และ 3 วามีนักเรียนที่มีอายุสูงกวา 15 ปอยูรอยละ 15.0 

และ 61.5 ตามลำดับ หรอืพบวามีนักเรียนท่ีมีอายุ 13-15 ปอยูในชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 รอยละ 21.4  

 

 

 

คลองใหญ 
(49.5%) 

หาดเล็ก 
(34.7%) 

ไมรูด 
(15.8%) 

ชาย 
(51.9%) 

หญิง 
(48.1%) 

ประถมปลาย
(86.5%) 

ม.ตน 
(13.5%) 
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ชั ้นประถมศึกษาปที ่ 5 รอยละ 35.4 เปนตน 3) กลุมที่มีอายุเทากับนักเรียนอื่นในระดับชั้นเดียวกันหรือ

มากกวาไมเกิน 1 ป เปนกลุมที ่มีจำนวนมากที่สุดโดยเฉพาะตั ้งแตระดับชั ้นประถมศึกษาปที ่ 4 จนถึง

มัธยมศึกษาปที่ 1 ขอมูลนี้ทำใหคาดการณไดวาในอนาคตไมเกิน 5 ป นักเรียนกลุมเปาหมายนาจะมีอายุอยูใน

ระดับเดียวกันกับนักเรียนคนอื่นในระดับชั้นเดียวกันมากขึ้น นักเรียนที่อายุสูงกวาเกณฑมาก ๆ จะลดลงหรือ

อาจหมดไป ทำใหนักเรียนสามารถไปเรียนตอในระดับชั้นที่สูงขึ้นไปไดอยางไมตองกังวลใจในเรื่องอายุของ

ตัวเอง จากการสัมภาษณผู บริหารโรงเรียนพบวาผูปกครองในปจจุบันมีความเขาใจเรื ่องการศึกษามากขึ้น      

จะตื่นตัวมาสอบถามทางโรงเรียนเกี่ยวกับการรับสมัครเด็กเขาเรียนและจะสงเด็กเขาเรียนตั้งแตระดับชั้น

อนุบาลเพื่อใหไมมีปญหาเรื่องภาษาไทย ทำใหตัวเลขนักเรียนกลุมเปาหมายที่อยูในระดับชั้นอนุบาลในอำเภอ       

คลองใหญ ทั้งหมดมีถึง 333 คน (ตารางท่ี 3.2) นอกจากนี้ประเด็นการเคลื่อนยายแรงงานท่ีเริ่มลดลง เน่ืองจาก

นโยบายการจัดระเบียบแรงงานตางดาวก็อาจเปนอีกสาเหตุที่ทำใหโอกาสที่นักเรียนจะมาเขาเรียนดวยอายุท่ีสูง

กวานักเรียนในชั้นเดียวกันมาก ๆ น้ันลดลงไปดวยเชนกัน     

 

ตารางที่ 3.2 จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายจำแนกตามอายุและระดับชั้น 

ระดับชั้น 
อายุ 

ต่ำกวา 10 ป 10-12 ป 13-15 ป มากกวา 15 ป รวม 

ป.4 7 (6.8) 70 (68.0) 22 (21.4) 4 (3.9) 103 (100.0) 

ป.5 0 62 (62.6) 35 (35.4) 2 (2.0) 98 (100.0) 

ป.6 0 40 (41.7) 51 (53.1) 5 (5.2) 97 (100.0) 

ม.1 0 0 14 (100.0) 0 14 (100.0) 

ม.2 0  17 (85.0) 3 (15.0) 20 (100.0) 

ม.3 0 0 5 (38.5) 8 (61.5) 13 (100.0) 

รวม 7 (2.0) 172 (49.9) 145 (41.7) 22 (6.4) 345 (100.0) 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

 

 

 3.1.2 ครอบครัวของนักเรียน 

  ขอมูลในตารางที่ 3.3 ชี ้วาผู ปกครองของนักเรียนกลุมเปาหมายสวนใหญมีอาชีพเปน

ลูกจางทั้งรายวันและรายเดือน นอกจากนี้ยังมีอาชีพคาขาย หากจำแนกเปนกลุมพบวา กลุมอาชีพลูกจาง/

รับจางทั่วไป มีจำนวนมากที่สุด (46.6%) รองลงไปเปนลูกจาง/รับจางในงานประมง (29.4%) คาขาย (9.3%)  
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กอสราง (7.3%) ลูกจาง/รับจางงานบริการ (5.4%) และอื่น ๆ นอกจากการประกอบอาชีพของผูปกครองแลว 

มีขอมูลอีกหลายตัวแปรที่สะทอนวาครอบครัวของนักเรียนมีภาวะความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจในระดับหนึ่ง 

ดังน้ี 

- เมื่อถามถึงเหตุผลในการเลือกโรงเรียน จากการสัมภาษณผูปกครองและขอมูลจาก

แบบสอบถามนักเรียนใหขอมูลไปในทิศทางเดียวกันวาสวนใหญเลือกเพราะใกลที่พัก

อาศัย (74.5%) รองลงมาคือเลือกตามพี่-นอง (12.4%) ซึ่งเหตุผลที่สองนี้ก็สัมพันธกับ

เหตุผลแรก การเลือกโรงเรียนที่ใกลที่พักอาศัยนั้นจะชวยประหยัดคาใชจายในการ

เดินทาง นอกจากนี้จากการสัมภาษณพบวา ผูปกครองจะมีความกังวลวาโรงเรียนจะ

ถูกยุบเพราะจะทำใหตองไปเรียนในโรงเรียนที่ไกลมากกวาเดิมและจะทำใหตองเสีย

คาใชจายเพ่ิมข้ึน 

- การเลือกโรงเรียนมีความสัมพันธกับการเดินทางไปเรียน กลาวคือ เมื่อนักเรียนสวน

ใหญเลือกเรียนโรงเรียนใกลที่พัก ทำใหการเดินทางไปและกลับจากบานมาโรงเรียนนั้น 

อันดับแรกนักเรียนใชการเดินเทาไป (41.6%) และกลับ (54.2%) อันดับสองผูปกครอง

ไปสง (30.7%) และรับกลับ (20.5%) อันดับสามคือนักเรียนใชจักรยาน ซึ ่งการ

เดินทางทั้งสามรูปแบบจะมีคาใชจายนอยกวาการเดินทางโดยรถโดยสาร และรถ

โรงเรียน 

- เมื่อถามถึงเงินที่ผูปกครองใหไปใชในแตละวัน นักเรียนประมาณรอยละ 50 ไดเงินไป

โรงเรียนวันละ 21-30 บาท ที่ไดวันละ 31-40 บาทมีประมาณรอยละ 24 โดยนักเรียน

ในระดับมัธยมศึกษาจะไดเงินไปเรียนมากกวานักเรียนระดับประถมศึกษาแตก็ไมมาก

นัก สวนใหญจะอยูระหวาง 21-40 บาทตอวัน   

- เมื ่อถามถึงการไดรับทุนการศึกษา นักเรียนประมาณรอยละ 80 ระบุวาเคยไดรับ

ทุนการศึกษา ไมวาจะเปนทุนที่ไมระบุประเภทที่ชัดเจน (40.2%) ทุนยากจน (26.4%) 

ทุนการศึกษาตามวันสำคัญ (9.6%) และทุนเรียนดี (4.1%) ซึ่งขอมูลนี้สอดคลองกับ

การสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนที่วาหากทุนระบุสัญชาติไทยก็จะใหเด็กไทย แตหาก

เปนทุนบริจาคหรือไมระบุสัญชาติก็จะพยายามหาทางใหเด็กกลุมนี้ไดรับบาง 
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ตารางที่ 3.3 ขอมูลเกี่ยวกับสถานะทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในชีวิตของครอบครัวของนักเรียน 

ตัวแปร จำนวน รอยละ 

อาชีพผูปกครอง 

1. ลูกจาง/รับจางทั่วไป 165 46.6 

2. ลูกจางในงานประมง 104 29.4 

3. คาขาย 33 9.3 

4. แรงงานกอสราง 26 7.3 

5. ลูกจางภาคเกษตร 7 2.0 

6. งานบริการในรานอาหาร/โรงแรม 19 5.4 

เหตุผลในการเลือกสถานศึกษา 

 1. ใกลที่พักอาศัย 271 74.5 

 2. ช่ือเสียงของโรงเรียน 15 4.1 

 3. เลือกตามพ่ี – นอง 45 12.4 

 4. เลือกตามเพ่ือน 7 1.9 

 5. เลือกตามผูปกครอง 16 4.4 

 6. ครูสอนดี 2 .5 

 7. เรียนฟรี 6 1.6 

 5. โรงเรียนสะอาด นาเรียน 2 .5 

การเดินทางไปโรงเรียน 

 1. ผูปกครองไปสง 112 30.7 

 2. ปนจักรยานไปเรียน 48 13.2 

 3. รถจักรยานยนต 22 6.0 

 4. เดินเทา 152 41.6 

 5. รถโดยสาร 21 5.8 

 6. รถโรงเรียน 10 2.7 

การเดินทางกลับจากโรงเรียน 

 1. ผูปกครองไปรับ 75 20.5 

 2. ปนจักรยานกลับ 45 12.3 

 3. รถจักรยานยนต 15 4.1 

 4. เดินเทา 198 54.2 

 5. รถโดยสาร 22 6.0 

 6. รถโรงเรียน 10 2.7 
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ตารางที่ 3.3 (ตอ) 

ตัวแปร จำนวน รอยละ 

จำนวนเงินที่ไดไปใชท่ีโรงเรียนแตละวัน 

1. ไมได 2 .5 

2. ต่ำกวา 20 บาท 17 4.7 

3. 20 บาท 13 3.6 

4. 21 – 30 บาท 184 50.4 

5. 31 – 40 บาท 87 23.8 

6. 41 – 50 บาท 36 9.9 

7. 51 – 60 บาท 21 5.8 

8. มากกวา 60 บาท 5 1.4 

การไดรับทุนการศึกษา 

 1. ไมเคยไดรับ 71 19.6 

 2. เคยไดทุนไมระบุประเภท 146 40.2 

 3. เคยไดรับทุนนักเรียนยากจน 96 26.4 

 4. เคยไดรับทุนนักเรียนดี 15 4.1 

 5. เคยไดรับทุนในวันสำคัญ เชน วันเด็ก 35 9.6 

  

  ขอมูลในตาราง 3.3 ชี ้ใหเห็นวา แมบริบททางเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนที่เปน

กลุมเปาหมาย จะสะทอนถึงความไมมั่นคงแนนอนทางเศรษฐกิจ นอกจากความไมม่ันคงทางเศรษฐกิจแลวยังมี

ความไมม่ันคงทางจิตใจและสังคมดวยซึ่งจะกลาวตอไปในตอนที่ 2 อยางไรก็ตามเม่ือถามถึงพ่ีนองในครอบครัว 

และการเรียนหนังสือของพ่ีนองของนักเรียนพบขอมูลท่ีนาสนใจในตารางท่ี 3.4 
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ตารางที่ 3.4 จำนวนพี่นองในครอบครัวและไดรับการศึกษาของพี่นองนักเรียนกลุมเปาหมาย 

จำนวนพี่นองในครอบครัว 
จำนวนพ่ีนองที่กำลังเรียนหนังสือ 

1 คน 2 คน 3 คน 4 คนข้ึนไป รวม 

1 คน 33 (100.0)    33 

2 คน 30 (25.2) 89 (74.8)   119 

3 คน 26 (24.5) 22 (20.8) 58 (54.8)  106 

4 คน 13 (24.5) 13 (24.5) 16 (30.2) 11 (20.8) 53 

5 คนขึ้นไป 13 (23.6) 15 (27.3) 17 (30.9) 10 (18.2) 55 

รวม 115 (31.4) 139 (38.0) 91 (24.9) 21 (5.7) 366 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

  

  จากตาราง พบวาเด็กในครอบครัวกัมพูชาที่อาศัยในประเทศไทยสามารถเขาถึงการศึกษา

ไดเปนอยางดี สังเกตไดจากเด็กที่มีพ่ีนองในครอบครัวระหวาง 1-3 คน สวนใหญแลวพ่ีนองทุกคนจะกำลังเรียน

ในโรงเรียน กลาวคือ เด็กที่มีพี่นอง 1 คน เด็กทั้งหมดกำลังเรียนหนังสือในโรงเรียน เด็กที่มีพี่นอง 2 คน          

เด็กทั้งหมดกำลังเรียนในโรงเรียนสูงถึงรอยละ 74.8 เด็กที่มีพี่นอง 3 คน เด็กทั้งหมดกำลังเรียนในโรงเรียนถึง

รอยละ 54.8 เด็กในครอบครัวที่ไมไดเรียนหนังสืออาจเปนเพราะอายุยังไมถึงเกณฑเรยีน หรือไมก็จบการศึกษา

แลวไปทำงาน ซึ่งขอมูลนี้สอดคลองกับทรรศนะของผูปกครองท่ีมีตอการศึกษาของบุตรท่ีจะกลาวถึงตอไป 

 

 3.1.3 การเรียนของนักเรียน 

  ในประเด็นพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกัมพูชา โดยภาพรวมนักเรียนไมไดสรางปญหา

ใหกับทางโรงเรียนแตอยางไร ในทางกลับกัน เด็กมีพฤติกรรมการเรียนที่นาพึงพอใจ ขอมูลในตารางที่ 3.5 

พบวาเมื่อนักเรียนสวนใหญมากกวารอยละ 70 เรียนโรงเรียนใกลบาน ทำใหไมมีปญหาการมาโรงเรียนให

ทันเวลา โดยนักเรียนในระดับมัธยมศึกษารอยละ 67 จะมาถึงโรงเรียนในชวงเวลา 7.31-8.00 น. หรือกอนเขา

เรียนตามเวลาปกติ อีกประมาณรอยละ 30 จะมาถึงกอนเวลา 7.00 น. สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ตอนปลายพบวารอยละ 44.7 จะมาถึงโรงเรียนกอนเวลา 7.00 น. และมีประมาณรอยละ 44 ที่มาถึงโรงเรยีน

ในชวงเวลา 7.31-8.00 น. 
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ตารางที่ 3.5 การมาถึงโรงเรียนของนักเรียนกลุมเปาหมายในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

เวลาท่ีมาถึงโรงเรียนโดยเฉลี่ย 
ระดับการศึกษา 

ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวม 

06.00 – 06.30 น. 32 (10.6) 1 (2.2) 33 (9.5) 

06.31 – 07.30 น. 135 (44.7) 14 (30.4) 149 (42.8) 

07.31 – 08.00 น. 133 (44.0) 31 (67.4) 164 (47.1) 

08.01 – 08.30 น. 2 (.7) - 2 (.6) 

รวม 302 (100.0) 46 (100.0) 348 (100.0) 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

 

  สำหรับมูลเหตุจูงใจที่เรียนหนังสือนั้นนักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาให

เหตุผลที่คลายกันวาอันดับแรกเปนความตั้งใจของตัวนักเรียนเองที่อยากเรียน (59%) รองลงไปเปนการเรียน

ตามความตองการของผูปกครอง (35%) และเรียนตามพี่นอง (5.7%) ซึ่งขอมูลน้ีสอดคลองกับการสัมภาษณครู

หลายทานที่ใหความเห็นไปในทิศทางเดียวกันวา นักเรียนกลุมนี้อยากเรียนในโรงเรียนของประเทศไทย อยากรู

ภาษาไทยเพื่อเอาไปใชประโยชนในอนาคต 

  เมื ่อไดเขามาเรียนหนังสือ จากการสัมภาษณครูผู สอนและผูบริหารใหความเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกันวาเด็กตัง้ใจเรียน พยายามไมสรางปญหา ชวยเหลืองานโรงเรียนทุกเรื่องที่ครูมอบหมาย ดังเชน

ผูบริหารทานหนึ่งใหขอมูลวา 

  “...เด็กพวกนี้มาถึงแตเชา เคยบอกเด็กวาใหชวยกวาดใบไมหนอย บอกครั้งเดียวหลังจาก

นั้นเด็กมาถึงโรงเรียนจะหยิบไมกวาดไปกวาดใบไมทุกวัน...” 

  

  และเมื่อพิจารณาจากผลการเรียนของนักเรียนดังแสดงในตารางที่ 3.6 พบวานักเรียน

ระดับประถมศึกษาประมาณรอยละ 50 มีผลการเรียนอยูในเกณฑดี คือ 3.01-4.00 รองลงไปอยูรอยละ 23.8 

มีผลการเรียนอยูในเกณฑปานกลางคือ 2.31-3.00 เชนเดียวกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่พบวา รอยละ 36.5 

มีผลการเรียนอยูในระดับดี และรอยละ 33.3 มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 3.6 ผลการเรียนของนักเรียนกลุมเปาหมายท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ผลการเรียนเฉล่ีย 
ระดับการศึกษา 

ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวม 

ต่ำกวา 2.00 12 (4.5) 2 (4.3) 14 (4.4) 

ตั้งแต 2.01 – 2.30 50 (18.6) 12 (25.5) 62 (19.6) 

ตั้งแต 2.31 – 3.00 64 (23.8) 17 (36.2) 81 (25.6) 

ตั้งแต 3.01 – 4.00 143 (53.2) 16 (34.0) 159 (50.3) 

รวม 269 (100.0) 47 (100.0) 316 (100.0) 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 
 

  นอกเหนือจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแลว ขอมูลในตารางท่ี 3.7 พบวานักเรียนประมาณ

รอยละ 50 ระบุวาเคยไดรับรางวัลขณะที่กำลังศึกษาอยู โดยในจำนวนนี้แบงเปนรางวัลดานวิชาการรอยละ 

22.6 รางวัลดานศิลปวัฒนธรรม และกีฬาอยางละเทากันคือรอยละ 14.7 และดานดนตรีรอยละ 4.5 ที่เหลือ

เปนรางวัลประเภทอ่ืนกระจายกันไป 

 

ตารางที่ 3.7 การไดรับรางวัลระหวางเรียนของนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมาย 

รางวัลที่ไดรับ 
ระดับการศึกษา 

ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวม 

ดานกีฬา 18 (12.0) 8 (29.6) 26 (14.7) 

ดานศิลปวัฒนธรรม 23 (15.3) 3 (11.1) 26 (14.7) 

ดานดนตร ี 7 (4.7) 1 (3.7) 8 (4.5) 

ดานวิชาการ 34 (22.7) 6 (22.2) 40 (22.6) 

ดานอ่ืน ๆ  68 (45.3) 9 (33.3) 77 (43.5) 

รวม 150 (100.0) 27 (100.0) 177 (100.0) 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

 

  โดยสรุป เด็กนักเรียนกลุ มเปาหมาย แมมีขอจำกัดดานสถานะบุคคลและขอจำกัด        

ดานปจจัยทางเศรษฐกิจก็ตาม แตเมื่อไดโอกาสเรียนหนังสือก็สามารถทำไดดีในระดับหนึ่ง ทั้งในสวนตัวเอง

และชวยสรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษา 
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 3.1.4 แผนในอนาคตของนักเรียน 

  นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตนที่เปนกลุมเปาหมาย

ของการศึกษาในครั้งนี้ อยูในชวงวัยที่สามารถคิดถึงอนาคตของตัวเองไดบางแมยังไมสามารถตัดสินใจเลือกได

ดวยตนเองเพราะยังเปนเด็ก แตเมื่อถามวาหากจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา (ป.6) หรือมัธยมศึกษา

ตอนตน (ม.3) แลวนักเรียนจะเรียนตอหรือไมอยางไร ผู วิจัยใชคำถามเพื่อแบงนักเรียนออกเปน 4 กลุม       

ตามความสนใจท่ีจะเรียนตอ โดยขอมูลดังกลาวแสดงในตารางท่ี 3.8 

 

ตารางที่ 3.8 ความตั้งใจที่จะเรียนตอในระดับสูงขึน้ไปของนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้งสองระดับ 

ความต้ังใจเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น 
ระดับการศึกษา 

ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวม 

เรียนในประเทศไทย 231 (77.5) 43 (91.5) 274 (79.4) 

เรียนในประเทศกัมพูชา 13 (4.4) 0 13 (3.8) 

เรียนไดท้ังในประเทศไทยและกัมพูชา 46 (15.4) 4 (8.5) 50 (14.5) 

ยังไมตัดสินใจ 8 (2.7) 0 8 (2.3) 

รวม 298 (100.0) 47 (100.0) 345 (100.0) 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

 

  จากตาราง พบวาโดยภาพรวมแลวนักเรียนเกือบรอยละ 80 มีความตองการเรียนตอใน

ประเทศไทย (สัดสวนจะสูงกวานี้ในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน) รองลงมาเปนกลุมที่เรียนประเทศ

ใดก็ได คือ รอยละ 14.1 (สัดสวนจะต่ำกวานี้ในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน) สวนที่ตองการเรียนตอ

ที่ประเทศกัมพูชามีนอยมากเพียงไมถึงรอยละ 5 เชนเดียวกับกลุมที่ยังไมตัดสินใจที่มีเพียงรอยละ 2.5 เทานั้น            

เม่ือวิเคราะหความตองการดังกลาวจำแนกไปตามพื้นที่ พบขอมูลท่ีนาสนใจในตารางท่ี 3.9 
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ตารางที่ 3.9 ความตั้งใจที่จะเรียนตอในระดับสูงขึ้นไปของนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้ง 3 ตำบล 

ความตั้งใจเรียนตอในระดับท่ีสูงข้ึน 
พื้นที่ 

ต.หาดเล็ก ต.คลองใหญ ต.ไมรูด รวม 

เรียนในประเทศไทย 93 (73.2) 144 (80.0) 50 (90.9) 287 (79.3) 

เรียนในประเทศกัมพูชา 7 (5.5) 8 (4.4)  0 15 (4.1) 

เรียนไดท้ังในประเทศไทยและกัมพูชา 22 (17.3) 24 (13.3) 5 (9.1) 51 (14.1) 

ยังไมตัดสินใจ 5 (3.9) 4 (2.2) 0  9 (2.5) 

รวม 127 (100.0) 180 (100.0) 55 (100.0) 362 (100.0) 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

 

  จากตาราง พบวาแมสัดสวนของนักเรียนที ่สนใจจะเรียนตอในประเทศไทยจะมีถึง

ประมาณรอยละ 80 ดังไดกลาวแลว หากแตสัดสวนดังกลาวมีการเปลี่ยนแปลงไปตามระยะหางระหวาง

ชายแดนไทย-กัมพูชาอยูบาง ดังเชนพบวาที่ต.หาดเล็กที่อยูใกลชายแดนมากที่สุด สัดสวนนักเรียนที่ตองการ

เรียนตอในประเทศไทยลดลงมาเหลือรอยละ 73.2 สวนตำบลไมรูดที่หางชายแดนมากที่สุด พบวาสัดสวน

ดังกลาวเพ่ิมขึ้นไปเปนรอยละ 90 เชนเดียวกับที่พบวานักเรียนท่ีเรียนอยูในตำบลหาดเล็กและตำบลคลองใหญ

เทานั้นที่ยังมีความตองการไปเรียนตอในระดับสูงขึ้นไปที่ประเทศกัมพูชา 

  เหตุผลหรือแรงจูงใจที่ผลักดันใหนักเรียนเหลานี้สนใจศึกษาตอในประเทศไทยนั้น ขอมูล

ในตารางที่ 3.10 พบวา นักเรียนทั้งระดับประถมศึกษาตอนปลายและมัธยมศึกษาตอนตนใหความสำคัญกับ

การมีโอกาสไดงานที่ดีและมีรายไดสูงขึ้นมาเปนอันดับหนึ่ง (30.8%) อันดับสองคือ การไดชวยเหลือครอบครัว 

(28.9%) อันดับสามคือ มีโอกาสไดสัญชาติไทย (15.8%) โดยเฉพาะประเด็นการมีโอกาสไดสัญชาติไทยนั้น 

นักเรียนที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนมีความตองการสูงถึงรอยละ 23.0 ในขณะที่นักเรียนระดับ

ประถมศึกษาตอนปลายมีความตองเพียงรอยละ 14.2  
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ตารางที่ 3.10 เหตุผลที่ตองการศึกษาตอในประเทศไทยของนักเรียนที่เปนกลุมเปาหมายทั้ง 2 ระดับการศึกษา 

เหตุผลในการศึกษาตอในประเทศไทย 
ระดับการศึกษา 

ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวม 

ใชในการสื่อสารในชีวิตประจำวัน 82 (16.0) 11 (9.7) 93 (14.8) 

มีโอกาสไดงานที่ดีและมีรายไดสูงขึ้น 158 (30.8) 35 (31.0) 193 (30.8) 

เพ่ือชวยเหลือครอบครัว 150 (29.2) 31 (27.4) 181 (28.9) 

เปนตัวอยางใหกับพี่นอง 50 (9.7) 10 (8.8) 60 (9.6) 

มีโอกาสไดสัญชาติไทย** 73 (14.2) 26 (23.0) 99 (15.8) 

รวม 513 (100.0) 113 (100.0) 626 (100.0) 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

** ตามมาตรา 10 และ 11 พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.2508 การที่บุคคลตางดาวจะขอแปลงสัญชาติไทยนั้นตองมีคุณสมบัติหลายประการ เชน 
การมีภูมิลำเนาในประเทศไทยตอเนื ่องไมนอยกวา 5 ป มีความรูภาษาไทยตามที่กำหนด มีความประพฤติดี ทำความดีความชอบเปนพิเศษตอ
ประเทศไทย เปนตน เด็กที่มีคุณสมบัติตามเกณฑเหลานี้ หรือมีแนวโนมจะพัฒนาไปสูเกณฑเหลาน้ีได ก็จะมีโอกาสพัฒนาสถานะบุคคลเปนสัญชาติ
ไทยตอไป 
 

   สำหรับกรณีที่จะกลับไปเรียนตอที่ประเทศกัมพูชานั้น ดังไดกลาวแลววามีเพียงประมาณ

รอยละ 5 เทานั้น เมื่อสอบถามนักเรียนเพิ่มเติมไดเหตุผลวา เนื่องดวยไมสามารถอาน เขียน ภาษากัมพูชาได 

และนักเรียนสัญชาติกัมพูชาบางสวนเติบโต ใชชีวิตอยูในประเทศไทย มีบานที่พักอาศัยอยูในประทศไทย ทำให

มีความผูกพันกับเพื่อนนักเรียนคนไทยและประเทศไทยมากกวาประเทศกัมพูชา แตสำหรับนักเรียนสัญชาติ

กัมพูชาที่มีความตองการกลับไปศึกษายังประเทศกัมพูชาหรือกลุมที่สามารถเรียนไดทั ้งสองประเทศนั้น 

เนื่องจากผูปกครองมีความตองการกลับไปยังประเทศกัมพูชา กลับไปหาญาติที่ประเทศกัมพูชา นอกจากนี้     

ยังพบวา นักเรียนบางสวนอยากเรียนรูภาษากัมพูชา ดวยเหตุผลที่วาเปนภาษาของตนเอง 

  ในประเด็นที่วานักเรียนมีความตองการเรียนสูงสุดที่ระดับชั้นอะไรนั้น ขอมูลจากตารางท่ี 

3.11 พบวา มีความแตกตางกันชัดเจนระหวางนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย กับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาตอนตน กลาวคือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายมีความตองการเรียนถึงชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตนเปนอันดับแรก (35.7%) รองลงไปเปนมัธยมศึกษาตอนปลาย (26.7%) ระดับอาชีวศึกษา (19.8%) 

และระดับปริญญาตรี (17.8%) แตนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมีความตองการเรียนถึงระดับอาชีวะ

ศึกษาเปนอันดับแรก (48.7%) รองลงไปเปนระดับปริญญาตรี (38.5%) และระดับมัธยมศึกษาตอนตน (7.7) 

ความแตกตางนี้เปนผลจากวุฒิภาวะของเด็กที่เพิ่มขึ้น ไดสัมผัสโลกของความจริง ไดรับขอมูลขาวสารเพิ่มขึ้น 

ไดคนพบตัวเองวามีความสนใจ มีศักยภาพดานใดและนาจะเหมาะกับการเรียนระดับใดนั่นเอง 
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ตารางที่ 3.11 การศึกษาระดับสูงสุดที่นักเรียนกลุมเปาหมายคาดหวังวาจะสำเร็จ 

การศึกษาสูงสุดท่ีคาดหวัง 
ระดับการศึกษา 

ป.4 - ป.6 ม.1 - ม.3 รวม 

มัธยมศึกษาตอนตน 92 (35.7) 3 (7.7) 95 (32.0) 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 69 (26.7) 2 (5.1) 71 (23.9) 

อาชีวศึกษา 51 (19.8) 19 (48.7) 70 (23.6) 

ปริญญาตรี 46 (17.8) 15 (38.5) 61 (20.5) 

รวม 258 (100.0) 39 (100.0) 297 (100.0 
*ตัวเลขในวงเล็บหมายถึงคารอยละ 

  

  สำหรับสถานที่ที่จะศึกษาตอ พบวา สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายแลว 

โรงเรียนที่ตองการไปเรียนตอระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนไดแก โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม (47.4%) 

โรงเรียนบานคลองจาก (5.6%) โรงเรียนบานไมรูด (.3%) และโรงเรียนตราษตระการคุณ (.3%) สำหรับ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนนั้น สถานศึกษาที่ตองการไปศึกษาตอในระดับสูงขึ้นไปไดแก วิทยาลัย

สารพัดชางตราด (27.7%) โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม (23.4%) วิทยาลัยเทคนิคตราด (19.1%) และ

อาชีวศึกษาตราด (6.4%) สาเหตุที่นักเรียนเลือกสถานศึกษาเหลานี้ตางกันไปในแตละระดับชั้น สำหรับนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ยังคงเลือกจากความสะดวกในการเดินทาง (24.7%) มาเปนอันดับแรก     

รองลงไป คือ ครอบครัวสนับสนุน (22.7%) มีโอกาสไดสัญชาติไทย (16.3%) และคาใชจายไมสูง (15.2%) 

สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน เลือกตามการสนับสนุนของครอบครัว (26.5%) เปนอันดับแรก 

รองลงไปคือ การมีโอกาสไดสัญชาติไทย (22.2%) คาใชจายไมสูง (22.2%) และมีทุนการศึกษา (17.1%) 

 

 3.1.5 การสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนในระดับสูงข้ึน 

  นักเร ียนที ่มีความตองการศึกษาตอในระดับที ่ส ูงขึ ้นยอมเปนเรื ่องที ่ควรสนับสนุน           

ผลการศึกษา พบวา ผูปกครองรอยละ 84.8 สนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น โดยใหเหตุผล

เพิ่มเติมวา ผูปกครองตองการใหบุตรหลานมีความรูสูง ๆ เพ่ือโอกาสในการทำงานที่ดีและมีรายไดที่สูงขึ้น          

ในสวนของผูปกครองอีกรอยละ 15.2 ที่อาจไมสนับสนุนใหบุตรเรียนตอ เนื่องดวยผูปกครองตองการให       

บุตรหลานทำงานเพ่ือนำรายไดมาชวยเหลือจุนเจือครอบครัว และนักเรียนสัญชาติกัมพูชาบางสวนคิดเห็นวา 
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สถานะทางบานคอนขางยากจน ทำใหผูปกครองมีรายไดไมเพียงพอที่จะสงบุตรหลานใหเรียนตอในระดับ        

ที่สูงขึ้นได 

  สำหรับการสนับสนุนจากโรงเรียนท่ีนักเรียนกำลังศึกษาอยู พบวา นักเรียนสามารถรับรูได

อยางชัดเจนวาโรงเรียนสนับสนุนใหเรียนตอในระดับที่สูงขึ้น (84.4%) โดยเฉพาะนักเรียนที่กำลังเรียนอยูใน

ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (95.3%) โดยนักเรียนจะรับรูจากการท่ีมีครูมาแนะนำใหขอมูลการศึกษาตอมากที่สุด 

(53.8%) รองลงไปการมีครูแนะแนวจากโรงเรียนอื่นมาใหขอมูล (23.5%) การมีกิจกรรมเตรียมความพรอม 

เชน การสอนเสริม (22.6%) 

 

สรุป 

 จากการศึกษาสถานการณการศึกษาของนักเรียนกัมพูชาที่เปนกลุมเปาหมาย พบวานักเรียน

เหลาน้ีสามารถเขาเรียนรวมกับนักเรียนสัญชาติไทยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ตราด อ.คลองใหญท้ัง 11 โรงเรียน แตจำนวนนักเรียนนั้นมาก-นอยตางกันไปในแตละตำบล ตำบลที่อยูใกล

เขตชายแดนจะมีนักเรียนเหลานี้สูงกวารอยละ 50 ตำบลท่ีอยูหางชายแดนจะมีนักเรียนนอยลง ปญหาเรื่องการ

มีนักเรียนที่อายุสูงกวานักเรียนในชั้นเดียวกันยังคงมีอยูแตคาดวาจะลดลงไป สวนหนึ่งก็เพราะนักเรียนที่เติม

เขามาใหมนั้นจะเขามาเรียนตั้งแตระดับอนุบาลตามเกณฑอายุ เมื่อนักเรียนไดเขามาเรียนมีพฤติกรรมการเรียน

ไมตางจากเด็กทั่วไป มีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน ประพฤติตัวดีและหลายคนมีผลการเรียนดีหรือชวย

สรางชื่อเสียงใหกับโรงเรียนและประเทศไทย นักเรียนสวนใหญมีความฝนอยากเรียนสูงขึ้นและเปนการเรียนตอ

ในประเทศไทย ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วาทำใหเขาเพิ่มโอกาสในการมีงานและรายไดเพิ่มข้ึน ไดชวยเหลือครอบครัว

และที่สำคัญคือไดมีโอกาสพัฒนาใหมีสัญชาติไทย ทายที่สุด นักเรียนไดรับการสงเสริมสนับสนุนเปนอยางดีจาก

ครอบครัวและโรงเรียนที่เรียนอยูอยางไมเลือกปฏิบัติ เพื่อใหเขาสามารถเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นไป 

 

3.2 ทรรศนะของผูปกครองและความหวงใยตออนาคตของครอบครัว 

 ขอมูลบางประเด็นในตอนท่ี 1 ท่ีไดจากนักเรียนสะทอนวา แมจะมีความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจแต

ผูปกครองของเด็กยังสนับสนุนใหเขาไดเรียน เพื่อตรวจสอบและขยายความผลการศึกษาตอนที่ 1 คณะผูวิจัย

ไดสัมภาษณและสนทนากลุมรวมกับผูปกครองของนักเรียนทุกโรงเรียน เพื่อทำความเขาใจในทรรศนะของ

ผูปกครองตอการศึกษาของบุตร ความคาดหวังและความหวงใยตออนาคตของครอบครัว ผลการศึกษาสรุป   

ไดดังน้ี 
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 3.2.1 ความสำคัญและคุณคาของการสนับสนุนใหเด็กมีการศึกษา 

  ผูปกครองเห็นวาการสนับสนุนใหบุตรหลานมีการศึกษานั้น เพราะการศึกษามีคุณคาที่แฝง

อยูดวยกัน 4 ประการ กลาวคือ 

  ประการแรก ผูปกครองเห็นวาการศึกษาเปนมรดกสำคัญที่จะสงมอบใหกับลูกได 

เม่ือบุตรไดรับการศึกษา ความรู ทักษะตาง ๆ จะอยูติดตัวไป สามารถใชประโยชนในงานอาชีพ หรือไปตอยอด

ไดไมเหมือนมรดกทางวัตถุที่มีแตจะหมดไป ดังคำกลาวบางสวนของผูปกครองท่ีวา 

 “…เราไมมีอะไรจะใหเขา มีแตความรูท่ีจะใหได…” 

 “…ลูกมาเรียน 3 คน รายไดก็ไมเทาไหร ถาลูกอยากเรียนก็จะสงเต็มที่ บอกลูกทุกคนวา

แมไมมีอะไรให แมมีแบบนี้ท่ีให (สงลูกเรียน)…” 

 “…เราคลอดลูกที่เมืองไทย อยากใหลูกเรียนหนังสือใหจบมีงานทำดี ๆ ตัวเราเองไมได

เรียนหนังสือตองทำงานกอสราง ทำงานโรงงาน เหนื่อย อยากใหลูกเรียนสูง ๆ จบไปมีงานทำด ีๆ…” 

 

 ประการที ่สอง ผู ปกครองเห็นวา การศึกษาชวยขัดเกลาใหเปนคนมีนิสัยดี           

มีความรับผิดชอบ สามารถดูแลตัวเองได ดังเชนท่ีวา 

 “…เชื่อวา ถาเขานิสัยดีเขาก็จะเรียนดีไปดี…” 

 “…อยากใหลูกเรียน มีความรู รับผิดชอบตัวเอง ตอไปภายหนา ดูแลตัวเองได…” 

 

   ในประเด็นดังกลาวยังพบขอมูลที่สอดคลองกันจากครูและผูบริหารโรงเรียนอีกวา 

การที่ผูปกครองกัมพูชาสงบุตรหลานมาเรียนในประเทศไทยเพราะเห็นวาการศึกษาของไทยมีคุณภาพ นักเรียน

เม่ือเขามาเรียนแลวจะเปลี่ยนไปเปนเด็กมีระเบียบ มีความรับผิดชอบ มีความสะอาดและดูแลตัวเองไดด ี

 ประการที ่สาม การศึกษาสรางโอกาสในการพัฒนาตนเองอยางเสมอภาค             

แมครอบครัวมีปญหาทางเศรษฐกิจและสังคม แตไมวาจะรวยหรือจนเด็กทุกคนจะมีโอกาสไดเรียนเทากัน 

ขึ้นอยูกับความพยายามและความสามารถของเด็ก ดังความเห็นของผูปกครองที่วา 

 “…ฝงโนนถาเรียนหนังสือภาษาไทยเสียเงิน 1 บาทตอช่ัวโมง เด็กตองจายเงินใหครู ซึ่งเด็ก

ที่อยูฝงนี้ ฝงเสาธง เกาะกง ก็ขามมาเรียนฝงไทย เพราะอะไร หนึ่ง เคาไมตองเสียอะไรเลย สอง ไดกลับไปอีก 

เสื้อผาอะไรตาง ๆ สาม อยูนาน ๆ ไดสัญชาติ เกินสิบป ขอเปนใบสีชมพูได…” 
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 “…ที่กัมพูชามีการเรียนถึงระดับชั้น ป.12 แตถาจบใครอยากเรียนเพิ่มอะไรก็จะไปเรียน

เอง…” 

 

 “…ที่กัมพูชาเรียนถึงเที่ยง พอแมใครมีเงินจะใหลูกเรียนพิเศษ ถาพอแมไมมีเงินลูกก็ตอง

ชวยพอแมทำงาน น่ีคือเด็กดี แตถาเด็กไมดี อีกครึ่งวันก็ไมมีประโยชนอะไรเลย เปลาประโยชน…” 

 

 “…ที ่เมืองไทยไมมีเงินก็เรียนสูงได ทางโนนคนไมมีเงินจะฉลาดหรือเกงยังไงก็อยู

เหมือนเดิม เขาไมสนับสนุน แตเมืองไทยถาเราจนเขาจะเอาหนังสือให ทางโนนตองใชเงินคนไมเกง

ขอใหมีเงินก็มีอนาคต…” 

 

 ประการท่ีสี่ การศึกษาชวยเพิ่มโอกาสในการไดสัญชาติไทย ผลการศึกษาในกลุม

นักเรียนที่ไดเสนอไปในตอนท่ี 1 พบวานักเรียนใหความสำคัญกับการไดสัญชาติไทยวาเปนแรงจูงใจในการเรียน

ตอมาเปนลำดับท่ีสาม แตสำหรับผูปกครองแลว การไดสัญชาติไทยของลูก ดูเปนเหตุผลสำคัญยิ่ง เพราะมันไป

สัมพันธกับเรื่องของการไดทำงาน การมีรายไดเหมือนคนไทยท่ัวไปดวย ดังเสียงสะทอนของผูปกครองตอไปนี้ 

 “…คนขางบานแจงเกิดใหลูก ไมไดแจงที่อำเภอ ตอนนี้ลูกยังไมมีบัตร อยากใหลูกไดบัตร 

คุยเรื่องน้ีกับครูแลว แตเอกสารยังไมตรงกัน…” 

 “…บางทีลูกของเราเรียนจบไปถาไมมีบัตรก็หางานทำไมได เขาก็จะไมรับถาเราเปนคน

กัมพูชา ไมมีงานท่ีดีเหมือนที่คนไทยเขาทำ…” 

 “…ถาลูกเราเรียนจบแลวไมมีบัตร เราก็ทำอะไรไมได เหตุผลที่เราใหลูกเขาโรงเรียนก็

เพราะอยากใหลูกไดบัตรดวย…” 

 

  สาเหตุที่ผูปกครองบางสวนใหความสำคัญของการศึกษาวาเปนหนทางไปสูการได

สัญชาติไทยของบุตรนั้น ในทางขอเท็จจริง มีประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื ่อง “การสั่งใหคนที่เกิดใน

ราชอาณาจักรและไมไดรับสัญชาติไทย โดยมีบิดาและมารดาเปนคนตางดาว ไดรับสัญชาติไทยเปนการทั่วไป 

และการใหสัญชาติไทยเปนการเฉพาะราย” ที่ออกวันที่ 14 มีนาคม 2560 น้ันเด็กลูกแรงงานเหลานี้มีโอกาสได

สัญชาติไทยหากอยูในประเทศไทยเปนระยะเวลานาน มีความประพฤติดี และหากมีประวัติสรางชื่อเสียงใหกับ

ประเทศไทยดวยจะยิ่งมีโอกาสมากขึ้น นอกจากนี้จากการลงพื้นที่ในอำเภอคลองใหญ พบวามีนักเรียนหลาย

คนไดสัญชาติไทยไปแลวทำใหครอบครัวอ่ืนเกิดความหวัง อยางไรก็ตาม ความหวังที่มากและขาดขอมูลที่ 
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ครบถวน อาจกลายเปนแรงกดดันที่ทำใหผูปกครองบางคนไมอยากสนับสนุนใหบุตรเรียนตอในระดับที่สูงขึ้นไป

ก็เปนได ดังท่ีผูปกครองสะทอนวา 

  “…ลูกเราเรียนจบ ม.3 ม.6 แลวหางานทำไมไดแลวจะเรียนไปเพ่ืออะไร จริงไหม พอเรียน

จบก็ตองไปทำบัตรแรงงาน ปหนึ่งเสียหมื่นกวาบาท แลวจะเรียนไปเพื่ออะไร สูหยุดเรียนไปไมดีกวาหรือ         

พูดจากใจผมจริง ๆ เรียนไปก็ไมมีประโยชน…” 

 “…เราเลยบอกลูกวาเอาแคพออานออกเขียนไดก็พอ เก็บเงินไวเสียตอนเจ็บปวย เพราะ

ถาเราไมมีบัตรไทยเราก็ตองจายเอง…” 

 “…ตอนนี้อยู ม.3 ลูกอยากเรียนตออีก แตฉันก็บอกลูกวาไมตองเรียนตอแลวเพราะเราไมมี

บัตร…” 

 

  ทรรศนะดังกลาวเป นความกังวลใจอันเกิดจากความไม แน นอนของช ีวิต          

ความเปนอยูของครอบครัว รวมทั้งขาดองคกร หนวยงานที่ลงไปทำงานกับผูปกครองอยางจริงจัง ซึ่งหากมอง

ในแงดีก็อาจเปนชองทางใหองคกรที่เกี่ยวของไดขยายการทำงานไปสูผูปกครองอีกไดในอนาคต 

  

 3.2.2 ผลกระทบทางเศรษฐกิจตอครอบครัวนักเรียนกัมพูชา 

 แมขอมูลจากผลการวิจัยนี้จะยืนยันวา ผูปกครองสวนใหญตองการใหบุตรหลานไดรับ

การศึกษาในประเทศอยางตอเนื่อง แตดวยภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาอันเปนผลจากมาตรการแกไขปญหาการ

ประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไรการความคุม (IUU1) ซึ่งดำเนินการโดย ศปมผ.2 สงผลใหนายจาง

ตองเลิกจางแรงงานตางดาวจำนวนมาก แรงงานบางสวนตัดสินใจยายกลับไปประเทศ ในขณะที่ บางสวน

ตัดสินใจสูตอเพื่อใหบุตรหลานไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพอยางตอเนื่อง ซึ่งก็มีทั้งผูปกครองบางกลุมที่กำลังใจ

ยังเขมแข็ง และกลุมท่ีเริ่มไมแนใจในศักยภาพของตนเองวาจะสงบุตรหลานเรียนตออยางท่ีเด็กต้ังใจไวหรือไม  

 1) การยายกลับประเทศกัมพูชาของแรงงาน สงผลใหเด็กนักเรียนกัมพูชาในอำเภอ

คลองใหญจำนวนมากตองลาออกจากโรงเรียนและยายตามผูปกครอง ซึ่งผูปกครองสะทอนถึงความจำเปน     

ที่แรงงานตองยายกลับไววา 

 

 

 
 

1 Illegal, unreported, and unregulated fishing เปนระเบยีบของสหภาพยุโรปที่วาดวยการปองกัน ตอตาน และขจัดการประมงที่ผิด

กฎหมาย ซึ่งเปนพันธกิจกฎหมายสากล 
2 ศูนยบัญชาการแกปญหาการทำประมงผิดกฎหมาย” เปนศูนยเฉพาะกิจขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยมีผูบญัชาการทหารเรือเปนผู

บัญชาการศูนย ตามคำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที ่10/2558 ลงวันที่ 29 เม.ย. 58 
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 “...จะตองทำพลาสปอรตตอปก็ แพง บางคนก็หาเงินทำบัตรไมได...”  

 “...แตกอนดี เดี๋ยวนี้ไมดี เศรษฐกิจไมดี หลายคนเขากลับไปทำโรงงาน เพราะตอนนี้ที่นี่

ไมมีงาน...” 

 

 การยายกลับประเทศตนทางของผูปกครองสงผลตอความตอเนื่องในการศึกษาของ

เด็ก เพราะเด็กจะตองเริ่มตนใหมในชั้น ป.1 เนื่องจากมีขอจำกัดเรื่องภาษากัมพูชา ซึ่งมีผลกระทบตอจิตใจของ

เด็กอยางมาก บางคนที่รับไมไดก็ตัดสินใจออกจากระบบการศึกษาไปทำงานหาเงินชวยพอแม เพราะไมอยาก

เริ่มตนใหมหรือเรียนรวมกับเด็ก ป.1 ในขณะที่ตนเองอายุมากแลว เปนตน ซึ่งผูปกครองเลาเรื่องราวของเพ่ือน

บานไววา 

  “...ขางบานยายไปจังหวัดกะเปาะ ไปทั้งครอบครัว คนโตเขาไมอยากไปเขารองไหเขา

อยากเรียนตอท่ีนี่ พอยายเขากลับไปเด็กก็ตองกลับไปดวย...” 

 “...ที่ไมอยากกลับไปเพราะตรงนี้ เด็กบางคนก็รับไดบางคนก็รับไมได อยางเด็กขางบาน

โทรมารองไหตลอด เขาเรียนอยูที่นี่ถึงชั้น ป.4 และเปนเด็กดีมาก มีทุนการศึกษา 4,000 บาท ตองทิ้งทุนไป 

เด็กอยากอยูเรียนตอ แตพอแมไมใหอยู เขาตองไปเรียนชั้น ป.1 เหมือนวาเขารับไมได มีแตคนเล็ก ๆ แตเขา     

โตกวา ซึ่งตอนนี้เขาอายุ 15 ปแลว...” 

 

 2) กลุมผู ปกครองที่ตัดสินใจอยูสูตอเพื่อใหบุตรหลานไดรับการศึกษาที่ดี และ   

พรอมที่จะสนับสนุนอยางสุดความสามารถ ซึ่งผูปกครองสะทอนความตั้งใจในการสนับสนุนการศึกษาของ    

บุตรหลานไว ดังนี้ 

 “…อยากเรียนอะไรก็ได ก็จะสงใหเรียน ...จะอยูกับลูก ลูกอยูไหนเราก็อยู ตามนั้น…” 

 “…ท่ีบานเรา ก็มีที่ มีบานอยู แตท่ีเราอยูที่นี่ก็เพ่ือใหลูกไดเรียนไดความรู อยูน่ีเราไมมีอะไร 

มาอยูประเทศเขา ที่เราก็ไมมี สวนก็ไมมี ถาลูกอยากเรียน พอแมก็ตองดิ้นรน…” 

 “…ก็แลวแตเขามีปญญาเรียน เรามีปญญาสงก็จะสงเขาเรียนตอ ถึงติดหนี้ติดสินก็จะหามา

ใหลูกเรียน…” 

 “…แมมีหนาที่สง จะไมบังคับเขาเรียนใหถึงไหน เขาบอกวาอยากเรียนการโรงแรม ไปตอ 

ปวช.และปวส.ที่จ.ตราด แมก็ไมรูวาจะสงเขาไหวหรือเปลายังไมรู การเดินทางมันจะไปตันตรงไหนเดี๋ยวแมคอย

คิดอีกที…” 
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 “…เราอยูกัมพูชาเวลาเราหารายได เราไมตองเสียคาใบ อยูทางนี้รายไดดีกวาอยูทางโนน   

ไมมีรายไดเทาไหร แตอยูที่น่ีตองเสียคาใบ รายไดก็พอๆกัน ที่อยูก็เพ่ือใหลูกเรียน…” 

 

 3) กลุมผูปกครองที่ยังไมยายกลับกัมพูชาเพ่ือใหลูกไดเรียนอยางตอเน่ือง แตเริ่มไม

แนใจในศักยภาพของตนเองวาจะสงบุตรหลานเรียนไดจนจบการศึกษาอยางที่ลูกตั้งใจไวหรือไม เนื่องจาก

ปญหาเศรษฐกิจของครอบครัว ที่รายไดลดลงอยางมาก ในขณะท่ีคาใชจายมีแนวโนมสูงขึ้น เชน คาลงทะเบียน

แรงงานซึ่งเปนหลักหมื่นบาทตอป คาเชาบาน คาใชจายในชีวิตประจำวัน รวมทั้ง คาใชจายทางการศึกษาของ

บุตรหลานท่ีตองใชเงินมากขึ้นเมื่อเรียนในชั้นที่สูงขึ้น  

 “...เขาไมไดเรียนตอเพราะแมไมมีปญญาสงหรือเปลาก็ไมรู...” 

 “...เราไมแนใจวาเราจะไดอยูนี่ตลอดไหม เรามีครอบครัวมีญาติพี่นอง แตอยูนี่มีงานทำ    

แตถาหารายไดไมไดเราก็ไมมีเงินเชาบาน เราก็ตองจำเปนกลับบาน...”  

 “...ลูกฉันมันเกงอยูแลว จบม.3 ก็ขอใหลูกหยุดเรียนตอ แตลูกก็อยากไปตอ แมก็เหนื่อย 

เพราะหาคนเดียวมันไมพอ...” 

 “...ลูกอยากจะเรียนตอ มีลูก 3 คนแตเราตองหารับจางเขาก็ไมรูวาจะสงไหวไหม รับจางได

วันละ 400 บางทีก็ไมไดทำเลยเปนป เราอยากไปทำเองแตเขาไมอนุญาตให เขาจะใหคนไทยทำเทานั้น ตองจาง

เขาไปเปนเรือเล็ก ติดขัดตรงนี้ ลูก 3 คนอยากเรียน เขาอยากไปเรียนสารพัดชางที่จังหวัด ก็บอกใหแมเตรียม

เงินประมาณ 5,000  ใหซ้ือเสื้อผาและคาตาง ๆ...”  

 “...ลูกอยากเรียนชาง อยากเรียนไปเรื่อย ๆ แตใจแมไมรูวาจะไหวรึเปลา...” 

 “...คนโตเขาอยากเรียนสารพัดชาง เขาจะเรียนชางยนต คนกลางเขาอยากเรียนทหาร      

ก็บอกเขาวาเรียนไมได ยังไมมีบัตร คนเล็กอยากเปนหมอ  พอแมไมรูวาจะสงไหวไหม วากันไปเปนรายเทอม...” 

 “...เวลาลูกเรียนสูงๆจะตองใชเงินเยอะ แตแมหาไดนอยก็อยากใหลูกใชประหยัดหนอย    

แตลูกก็บอกวามันประหยัดไมไดจะตองซื้อเพราะมีความจำเปน ยิ่งโตการทำการบานจะตองใชเงินเยอะขึ้น     

ซื้อกระดาษซ้ือทุกอยาง แตเรามีรายไดนอย บางครั้งไมมีงานทำ เราก็เดือดรอน...” 
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สรุป 

 ในทรรศนะของผูปกครอง การศึกษามีความสำคัญไมเฉพาะเพียงการเพิ่มโอกาสในการยกระดับ

สถานะทางเศรษฐกิจของบุตรเทานั ้น หากแตเปนการยกระดับสถานะทางสังคม คือการไดสัญชาติไทย           

อันจะนำมาสูสิทธิในฐานะประชาชนไทยอีกหลายประการ แตในชวงที่ยังไมมีสิทธิดังกลาว การศึกษาจึงเปน

การลงทุนที่ต่ำที่สุดและคุมคาที่จะฝากไวเปนมรดกแกลูกหลานของครอบครัวกัมพูชา จึงไมแปลกที่แมจะมี

ความกดดันจากภาวะเศรษฐกิจที ่ไมแนนอน ผูปกครองสวนใหญยังคงสนับสนุนใหบุตรเรียนไปจนสุด

ความสามารถ ซึ่งสอดคลองกับที่นักเรียนเองก็ประสงคท่ีจะเรียนตอในสถานศึกษาในประเทศไทยเปนสวนใหญ 

สำหรับครอบครัวที่มีเหตุตองกลับไปที่กัมพูชา จำเปนที่จะตองมีการพัฒนาเรื่องการเชื่อมระบบการศึกษา     

เขาดวยกัน เพื่อปองกันการหาประโยชนจากเด็กเหลานี้ ซึ่งประเด็นการเชื่อมโยงการศึกษาจะไดกลาวถึงในบท

ตอไป 

 

3.3 สถานการณการจัดการศึกษาในจังหวัดเกาะกงสำหรับเด็กกัมพูชาท่ีกลับจากประเทศไทย  

 ขอมูลจากศึกษาธิการจังหวัดเกาะกงและผูอำนวยการโรงเรียนในจังหวัดเกาะกง พบวา แนวโนม       

ของจำนวนเด็กกัมพูชาที ่กลับไปเรียนในระบบการศึกษาของกัมพูชาจะขึ ้นอยู ก ับสภาพเศรษฐกิจของ       

อำเภอคลองใหญ หากเศรษฐกิจดีมีแรงงานไปทำงานมากขึ ้น เด็กที่กลับมาเรียนตอในประเทศกัมพูชา            

ก็มีแนวโนมจะเพิ่มขึ ้น และเมื่อเด็กกลับมาเรียนในประเทศกัมพูชาจะไดรับสิทธิในการเรียนฟรีในระดับ

การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ครอบคลุมตั ้งแตระดับ ประถมศึกษา (ป.1-6) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.1-3) และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ซึ่งการรับสมัครนั้น มีการดำเนินการเหมือนการรับสมัครเด็กกัมพูชาทั่วไปท่ีตอง

ใชเอกสารสูติบัตร ทะเบียนบาน และหลักฐานการจบการศึกษาในระดับชั้นลาสุด อยางไรก็ตาม โรงเรียน     

ของกัมพูชามีเงื่อนไขวาเด็กจะตองมีความสามารถในการอานเขียนภาษากัมพูชา ซึ่งผูอำนวยการโรงเรียน      

จะเปนผูดำเนินการสัมภาษณเด็กดวยตนเอง ทั้งนี ้ หากเด็กมีความสามารถดานการใชภาษากัมพูชาแลว        

จะสามารถเขาเรียนในระดับชั้นตามเกณฑอายุได ซึ่งหลักสูตรวิชาดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรของทั้งสอง

ประเทศมีความใกลเคียงกันมาก ดังน้ัน เด็กก็จะไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง 

 สถานการณขางตน ชี้ใหเห็นวา ปจจัยที่สงผลตอความตอเนื่องในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

เด็กกัมพูชาที่กลับจากประเทศไทยคือ “ความสามารถในการอานออกเขียนไดภาษากัมพูชา” หากเด็กอาน

เขียนภาษากัมพูชาไมได ทางโรงเรียนจำเปนตองสงไปเรียนในระดับชั ้นที่ต่ำกวาที ่จบการศึกษามาจาก     

ประเทศไทยเพื่อปรับพื้นฐานดานภาษากัมพูชา ซึ่งสวนใหญจะตองเริ่มเรียนใหมในชั้น ประถมศึกษาปที่ 1     

การกลับไปเรียนกับเด็กที่อายุนอยกวาทำใหเด็กหลายคนรูสึกอึดอัดและไมมีความสุขในการเรียน หลายราย

ตัดสินใจลาออก บางกรณีไมตองการเริ ่มตนใหมและตนเองอายุมากพอที่จะทำงานชวยครอบครัวไดแลว        

จึงลาออกไปทำงาน 
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 อยางไรก็ตาม ทางโรงเรียนของกัมพูชาไดมีความพยายามในการแกปญหาดังกลาว โดยการจัด

โครงการความรวมมือระหวางครูและผูปกครองในการเรงปรับพื้นฐานดานภาษากัมพูชาใหเด็กสามารถเรียนรู

ภาษาและวิชาการตาง ๆ ไดเร็วขึ้น กรณีเด็กที่มีพัฒนาการดานภาษากัมพูชาดีขึ้นสามารถอานออกเขียนได    

ทางโรงเร ียนมีระบบการขามชั ้นใหไปเร ียนในระดับชั ้นตามเกณฑอายุได ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู ก ับดุลยพินิจ                

ของผู อำนวยการโรงเรียน แตอยางไรก็ตาม โครงการนี ้สามารถดำเนินการไดเฉพาะกลุมผู ปกครองที ่มี       

ความพรอมเทานั ้น ในขณะที ่ผู ปกครองสวนใหญจะทำงานในนิคมอุตสาหกรรมซึ ่งมีขอจำกัดเรื ่องเวลา           

ในการดูแลเอาใจใสลูก  

 กลาวโดยสรุป คือ ความสามารถดานภาษากัมพูชาของเด็กเปนอุปสรรคในการเรียนตอของ      

เด็กกัมพูชาที่กลับมาจากประเทศไทย และเปนปจจัยเสริมใหเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษามากขึ้น ดังนั้น 

ศึกษาธิการจังหวัดเกาะกงและผูอำนวยการโรงเรียนจึงเสนอวา ควรรวมมือกันพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

ภาษาไทยและภาษากัมพูชาใหมากขึ้นทั้งในประเทศกัมพูชาและประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อใหเด็กสามารถเรียนรู    

ไดอยางตอเนื ่อง รวมทั ้งพัฒนาศักยภาพครูของกัมพูชาในการใชภาษาไทยใหมากขึ ้นเพื ่อประโยชน               

ในการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนกลุมน้ีไดอยางมีคุณภาพมากข้ึน  
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บทที่ 4 

แนวคิดและขอเสนอเพ่ือการเช่ือมโยงการศึกษาระหวางไทย-กมัพูชา 
 

  การศึกษาถึงการเชื ่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา           

ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน ในบทนี้จะนำเสนอถึงแนวคิดการเชื่อมโยงการศึกษา 

กรณีศึกษาการเชื่อมโยงการศึกษาทั้งในประเทศ ตางประเทศ และสถานการณการเชื่อมโยงการศึกษาในพื้นท่ี       

อำเภอคลองใหญ รวมท้ังจะปดทายดวยขอเสนอตอหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อขับเคลื่อนการเช่ือมโยงการศึกษา      

ในระยะตอไป  

 

4.1 แนวคิดการเช่ือมโยงการศึกษา 
 4.1.1 ความหมายของการเชื่อมโยงการศึกษา 
 ในงานศึกษานี้จะใหความหมายของการเชื่อมโยงการศึกษาโดยอางอิงจากแนวคิด Cross-

border education ของ Jane Knight (OECD & The World Bank, 2007) จึงสามารถสรุปความหมายของ

การเชื่อมโยงการศึกษาไดดังนี้ 

 การเช ื ่อมโยงการศึกษา หมายถึง การเช ื ่อมคน การเช ื ่อมหลักส ูตร การเช ื ่อม

สถาบันการศึกษา ขามพรมแดนระหวางประเทศ เพื่อการเขาถึงการศึกษาที่ดีขึ ้นของประชาชน ทั้งนี้การ

เชื่อมโยงการศึกษาจะเกิดปรากฏการณของการเคลื่อนยายคน ความรู โปรแกรม หลักสูตร สถาบัน และบริการ

ทางการศึกษา ซึ่งอาจอยูในรูปแบบของโครงการพัฒนาความรวมมือ โปรแกรมการแลกเปลี่ยนการศึกษา หรือ

การสงออกและนำเขาบริการทางการศึกษา ซึ่งเปนสวนหนึ่งของธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

 อยางไรก็ตามการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางประเทศ ไดเปนสวนหนึ่งของการทำให

การศึกษามีความเปนสากล โดยแนวคิดของการทำใหการศึกษามีความเปนสากล จำแนกได 2 ประเภท ดังนี้                

1) การศึกษาที ่เปนสากลในประเทศ (Internationalization at home) เปนการจัดการศึกษาโดยนำเอา        

กลยุทธการศึกษาท่ีเปนสากลผนวกเขากับแนวทางของสถาบันการศึกษาในทองถิ่นหรือในประเทศ เชน การนำ

มิติตาง ๆ ที่เปนสากลเขาไปอยูในกระบวนการสอน การจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร 2) การศึกษาที่เปนสากลท่ี

ต างประเทศ (Internationalization abroad) เป นการเคล ื ่อนย ายคน ความร ู   โปรแกรมการศ ึกษา 

สถาบันการศึกษา บริการทางการศึกษา ไปยังตางประเทศ เชน การสงนักเรียนไปศึกษาตอตางประเทศ  
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สถาบันการศึกษาจากตางประเทศเขาไปจัดตั้งสาขาในประเทศอ่ืน ๆ (Altbach et al., 2010, อางถึงใน Chan, 

2018) 

 

 4.1.2 องคประกอบของการเช่ือมโยงการศึกษา 

 องคประกอบของการเชื ่อมโยงการศึกษาระหวางประเทศ สามารถจำแนกเปน 4 

องคประกอบ (OECD & The World Bank, 2007) ไดดังน้ี 

 1) การเช ื ่อมคน (People) หมายถึง การเคลื ่อนยายของนักเร ียน อาจารย 

นักวิชาการ นักวิจ ัย และผูเช ี ่ยวชาญ จากประเทศหนึ ่งไปยังอีกประเทศหนึ ่ง ภายใตเง ื ่อนไขตาง ๆ                 

โดยการเคลื่อนยายของนักเรียน อาจเปนไปเพื่อใหไดวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้น การเขารวมโครงการแลกเปลี่ยน 

การไดรับทุนการศึกษาจากรัฐบาลหรือเอกชน ในสวนของอาจารย นักวิชาการ อาจเคลื่อนยายไปยังประเทศ

อื่น ๆ เพื่อการสอน การทำวิจัย โดยไดทุนจากสถาบันของรัฐบาลหรือเอกชน ตามขอตกลงของโครงการ

แลกเปลี่ยนหรือตามสัญญาเพื่อใหบริการ  

 2) การเชื่อมโปรแกรมหรือหลักสูตร (Programs) หมายถึง การสงมอบหลักสูตร 

โปรแกรม วุฒิการศึกษา จากประเทศหนึ ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง อาจอยูในรูปแบบของการสอนทางไกล        

การสอนแบบตัวตอตัว (face-to-face) การสอนออนไลน หรือแบบผสมผสาน อยางไรก็ตามโดยทั่วไปมักเปน

การใหแฟรนไชส การเรียนควบคูจากทั้งสองสถาบันที่รวมมือกัน (twinning) หรือรูปแบบอื่น ๆ ของการ

เชื ่อมโยงการศึกษาระหวางประเทศ บางกรณีเปนโปรแกรม/หลักสูตรของตางประเทศแตใชผู สอนและ     

จัดการสอน โดยสถาบันในประเทศ หรือบางกรณีสถาบันการศึกษาตางประเทศเปนผูรับผิดชอบดานการจัด

โปรแกรมการศึกษา แตมีสถาบันการศึกษาในประเทศเปนผูลงทุนดำเนินการจัดการเรียนการสอน 

 3) การเช ื ่ อมสถาบ ันการศ ึกษา (Providers) หมายถ ึ ง  การ เคล ื ่ อนย  าย

สถาบันการศึกษาของประเทศหนึ่งไปจัดการศึกษา (ทั้งหมดหรือบางสวน) ในอีกประเทศหนึ่ง โดยอาจตั้งเปน

วิทยาเขต สรางเปนสถาบันเต็มรูปแบบ หรือไปควบรวมกับสถาบันการศึกษาในประเทศอ่ืน ๆ เชน การไปจัดตั้ง

โรงเรียนสาขาที่ประเทศอื่น ๆ การจัดทำเปนหองเรียนพิเศษ โดยจัดทำเปนหลักสูตรที่ผสมผสานกับทองถิ่น 

แลวพัฒนาเปนธุรกิจที่สรางรายไดเขาประเทศ เปนตน ทั้งนี้สถาบันการศึกษาอาจดำเนินการโดยภาครัฐหรือ

ภาคเอกชน  

 4) การเช ื ่อมโครงการ/การบร ิการการศึกษา (Projects/Services) หมายถึง        

การเคลื่อนยายโครงการหรือการบริการไปยังตางประเทศ ซึ่งมาจากความรวมมือระหวางประเทศของ 
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หนวยงานตาง ๆ อาทิเชน รัฐบาล สถาบันการศึกษา องคกรระหวางประเทศ หรือองคกรธุรกิจ ในรูปแบบของ

การพัฒนาหลักสูตร การวิจัย การบริการทางการศึกษา การใหความชวยเหลือทางเทคนิคตาง ๆ การสราง

แพลทฟอรม e-learning การสรางศักยภาพดานเทคโนโลยี โดยอยูในรูปแบบของโครงการความชวยเหลือ    

การเชื่อมโยงทางวิชาการ หรือการทำสัญญาทางการคา  

 อยางไรก็ตามจากองคประกอบของการเชื่อมโยงการศึกษาดังกลาว สามารถสรุปเปน

รูปแบบที่เกี่ยวของกับการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา ไดดังนี้ 1) การเชื่อมคน 2) การเชื่อมสถาบัน และ    

3) การเชื่อมหลักสูตร 

 

 4.1.3 รูปแบบของการเช่ือมคน 

 การศึกษาครั้งนี้สามารถจัดแบงรูปแบบของการเชื่อมคน ซึ่งไดแก ผูเรียน ครู บุคลากร   

ตาง ๆ (Jane Knight, 2012) ไดดังนี้  

 1) ผูเรียนยายไปศึกษาตางประเทศ ทั้งในรูปแบบการลงทะเบียนเรียนหลักสูตร   

เต็มรูปแบบ แลวไดรับวุฒิการศึกษาจากสถาบันตางประเทศ หรือการลงทะเบียนเรียนระยะสั้นที่ตางประเทศ 

(1 ภาคการศึกษา/1 ปการศึกษา) โดยเปนสวนหนึ่งของโครงการศึกษาในประเทศ แลวไดรับวุฒิการศึกษา    

จากสถาบันในประเทศ 

 2) ผูเรียนศึกษาในประเทศ แตเปนโปรแกรมการศึกษาที่มาจากความรวมมือของ

สถาบันการศึกษาในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบของแฟรนไชส การเรียนควบคูจากสองสถาบัน        

การเรียนแบบวุฒิการศึกษารวม หรือการเรียนแบบไดสองวุฒิการศึกษา โดยวุฒิการศึกษาอาจออกใหโดย

สถาบันการศึกษาในประเทศ สถาบันการศึกษาตางประเทศ หรือออกโดยทั้งสองสถาบันรวมกัน 

 3) ครู หรือบุคลากร ไปทำงาน ฝกงาน ศึกษาดูงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการ ทำวิจัย 

แลกเปลี่ยนผูสอน ทำกิจกรรมรวมกัน กับสถาบันการศึกษาตางประเทศ 

 อาจกลาวไดวาการเชื่อมคนระหวางสถาบันการศึกษาไทยและกัมพูชานั้น สวนใหญเปน

การเคลื่อนยายของผูเรียนระหวางกัมพูชาและไทย และเปนการทำกิจกรรมรวมกันของบุคลากรทางการศึกษา

และผูเรียนระหวางสองประเทศ เชน การศึกษาดูงาน การประชุมเสวนา การจัดประกวดแขงขัน แตยังไมมี   

การแลกเปลี่ยนผูสอนหรือบุคลากรทางการศึกษาระหวางกัน 
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4.1.4 รูปแบบของการเชื่อมหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้สามารถจัดแบงรูปแบบของการเชื่อมหลักสูตร หรือโปรแกรมการศึกษา 

(OECD & The World Bank, 2007) ไดดังน้ี 

 1) แฟรนไชส  (Franchise) เป นขอตกลงเช ิงพาณิชยท ี ่ม ุ  งแสวงหาผลกำไร           

โดยสถาบันการศึกษาในประเทศ A เปนผูจัดทำหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา แลวอนุญาตใหสถาบันการศึกษา

ในประเทศ B หรือประเทศอ่ืน ๆ นำไปจัดการเรียนการสอน โดยไดรับการรับรองจากสถาบันในประเทศ A 

 2) การเร ี ยนควบค ู  จากสองสถาบ ัน (Twinning) เป นความร วมม ือของ

สถาบันการศึกษาในประเทศ A และประเทศ B ที่จะพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการศึกษา ซึ่งอนุญาตใหผูเรียน

ลงทะเบียนเรียนรายวิชาในประเทศ B และ/หรือประเทศ A โดยสถาบันในประเทศ A เปนผูจัดโปรแกรม

การศึกษา ใหการรับรอง และใหวุฒิการศึกษา แตตองเปนไปตามขอบังคับของสถาบันในประเทศ A  

 3) ว ุฒิการศึกษาร วม (Double or Joint degree) เปนความรวมมือกันของ

สถาบันการศึกษาในประเทศตาง ๆ เพื่อจัดทำหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา โดยไดรับวุฒิการศึกษารวม       

จากสถาบันที่รวมมือกัน 

 4 )  การประสานทางการศ ึ กษา  (Articulation)  เป  นความร  วมม ื อของ

สถาบันการศึกษาในประเทศตาง ๆ ในการจัดทำหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา ที่อนุญาตใหผูเรียนสามารถ

ไดรับหนวยกิตหรือเทียบโอนหนวยกิต จากการเรียนกับสถาบันการศึกษาประเทศอ่ืน ๆ ที่รวมมือกัน 

 5) E-learning หรือการสอนทางไกล โดยสถาบันการศึกษาจัดทำหลักสูตร/

โปรแกรมการศึกษา แลวใหบริการไปยังผูเรียนในประเทศตาง ๆ ในรูปแบบออนไลน การสอนทางไกล รวมถึง

การสอนแบบตัวตอตัว (face-to-face) จากสถาบันในประเทศที่ไดรับการสนับสนุนจากสถาบันตางประเทศ 

 สำหรับการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชาในระดับหลักสูตรนั้น ยังไมปรากฏใหเห็นถึง

การเชื่อมโยงระดับหลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา ทั้งดานความรวมมือจัดทำหลักสูตร การรับรองหนวยกิต 

หรือการรับรองวุฒิการศึกษา 
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4.1.5 รูปแบบของการเชื่อมสถาบันการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี ้สามารถแบงรูปแบบของการเชื่อมสถาบันการศึกษาระหวางประเทศ 

(OECD & The World Bank, 2007) ไดดังน้ี 

 1) การตั้งวิทยาเขต/สาขา โดยสถาบันการศึกษาของประเทศ A ไดเขาไปจัดตั้ง

สาขาในประเทศ B โดยผูเรียนในประเทศ B จะไดรับการรับรองวุฒิจากสถาบันของประเทศ A 

 2) สถาบ ันอ ิสระ โดยสถาบ ันการศ ึกษาจากประเทศ A ได  เข าไปสร  าง

สถาบันการศึกษาในประเทศ B เพียงประเทศเดียว เพื ่อเปดสอนหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษา และให        

การรับรองวุฒิการศึกษา โดยสถาบันจากประเทศ A ไมมีการจัดต้ังสถาบันการศึกษาที่ประเทศตนเอง  

 3) การควบรวม โดยสถาบันการศึกษาจากประเทศ A ไดเขาไปซื้อกิจการบางสวน

หรือทั้งหมด จากสถาบันการศึกษาในประเทศ B 

 4) ศูนยการเรียน สถาบันการศึกษาจากประเทศ A ไดเขาไปสรางศูนยการเรียน     

ในประเทศ B เพ่ือสนับสนุนการจัดโปรแกรม/หลักสูตรการศึกษาสำหรับนักเรียนของตนเอง 

 5) การรวมมือเปนเครือขาย/สถาบัน เปนความรวมมือของสถาบันการศึกษาของ   

ในประเทศและตางประเทศ เพื่อเปดสอนหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษาในประเทศและตางประเทศ ในรูปแบบ

การสอนทางไกลหรือตัวตอตัว 

 หากพิจารณาถึงการเชื่อมโยงการศึกษาของไทย-กัมพูชานั้น ยังไมปรากฏใหเห็นถึงความ

เช ื ่อมโยงในระดับสถาบันการศึกษาระหวางกัน ไมว าจะเปนการเขาไปตั ้งว ิทยาเขต โรงเร ียนสาขา              

ศูนยการเรียน หรือการรวมมือเปนเครือขาย/สถาบันเพ่ือจัดการเรียนการสอนรวมกัน 

  

 4.1.6 อุปสงคและอุปทานของการเชื่อมโยงการศึกษา 

 ปรากฏการณของการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางประเทศไมใชเรื ่องใหม แตมีมาอยาง

ยาวนาน อยางไรก็ตามลักษณะของการเชื่อมโยงการศึกษาเพิ่งมีการเปลี่ยนแปลงในไมกี ่ทศวรรษที่ผานมา     

โดยมุงเนนไปในเรื ่องการสงออกทางการศึกษาจากประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง เนื ่องจากการพัฒนา

เทคโนโลยีและคาใชจายในการเดินทางระหวางประเทศมีราคาไมแพงมากนัก สงผลใหการเชื่อมโยงการศึกษา

เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง หากพิจารณาอุปสงคและอุปทานของการเชื่อมโยงการศึกษา (UNESCO 

Bangkok, 2007) มีดังนี้  
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1) อุปสงคของการเชื่อมโยงการศึกษา หากพิจารณาจากความตองการของผูเรียนท่ี 

จะไดรับบริการทางการศึกษาจากตางประเทศ มาจากปจจัยตาง ๆ ไดแก ความตองการคุณวุฒิทางการศึกษา 

จากตางประเทศ สถาบันการศึกษาของประเทศผูเรียนมีคุณภาพไมเพียงพอและไมเหมาะสม 

โปรแกรมการเรียนของตางประเทศมีความยืดหยุนและหลากหลาย หรือสามารถที่จะไดวุฒิการศึกษาของ 

ตางประเทศจากการเดินทางขามชายแดนไปกลับทุกวัน โดยยังคงไดอาศัยอยู กับครอบครัวในประเทศ          

ของตัวเอง 

 2) อุปทานของการเชื ่อมโยงการศึกษา หากพิจารณาจากการจัดบริการของ

สถาบันการศึกษาไปยังผูเรียนในประเทศอื่น ๆ มาจากปจจัยตาง ๆ ไดแก การพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งชวยใหการ

ใหบริการศึกษาทางไกลสะดวกมากขึ้น ความตองการหารายไดเพิ่มของสถาบันการศึกษา การเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมขององคกรการศึกษาที่มุงเนนดำเนินการเพื่อธุรกิจมากขึ้น ความตองการพัฒนารูปแบบการศึกษา

ใหม ๆ เพื ่อสงออกบริการการศึกษาไปยังตางประเทศ อยางไรก็ตามการใหบริการทางการศึกษาเพื่อ             

มุงตอบสนองผูบริโภคและเนนการสรางรายไดมากเกินไป อาจกอใหเกิดปญหาดานมาตรฐานทางวิชาการ 

คุณภาพทางการศึกษา และชื่อเสียงของสถาบันการศึกษา  

 

4.2 กรณีศึกษาของการเช่ือมโยงการศึกษา 

 4.2.1 กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงการศึกษา ฮองกง-จีน  
 จากงานศึกษาโดย Philip Wing Keung Chan (2018) ไดนำเสนอถึงการเช ื ่อมโยง

การศึกษาฮองกง-จีน ของนักเรียนอนุบาลและนักเรียนประถมศึกษา มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) บริบทฮองกง 

 ฮองกงเปนหนึ่งในประเทศของ OECD ที่มีเศรษฐกิจดีที่สุด โดยครอบครัวชาว

จีนจำนวนมากมักอพยพมาที่ฮองกงเพื่อหาโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นและเพื่อการศึกษาสำหรับบุตรหลาน โดย

ประชาชนชาวจีนท่ีเกิดในฮองกงไดรับสิทธิในการอาศัยโดยไมคำนึงถึงสถานะการเขาเมืองฮองกงของผูปกครอง 

หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือเด็กทารกที่เกิดในฮองกงของผูหญิงจีนแผนดินใหญมีสิทธิ์ไดรับการอยูอาศัยในฮองกง 

ดังนั้นผูหญิงจีนแผนดินใหญจำนวนมากจึงเดินทางไปฮองกงเพื่อใหกำเนิดและรักษาสิทธิ์ในการพำนักของลูก 

จำนวนเด็ก ๆ ที่เกิดในฮองกงจึงเพิ่มข้ึน ในป 2556 รัฐบาลฮองกงจึงไดกำหนดขอหามไมใหสตรีมีครรภที่ไมใช

คนทองถิ่นมาใหกำเนิดบุตรในฮองกง 
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 ปจจุบันเด็กทารกที่เกิดจากพอแมที่ไมใชคนทองถิ่นไดเติบโตขึ้นและเรียนที่

ฮองกง แตอาศัยอยูในเซินเจิ้น จีนแผนดินใหญ โดยในแตละวันพวกเขาขามจุดชายแดนเพื่อเขามาเรียนที่

โรงเรียนฮองกง ซึ่งสวนใหญตั้งอยูในเขตทางตอนเหนือของฮองกง โดยเรียนในระดับอนุบาล ประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษา ผูปกครองจากจีนสวนใหญมักจะสงบุตรหลานที่มาเกิดฮองกงไดกลับเขามาเรียนที่ฮองกง 

เนื่องจากนโยบายการศึกษาฟรี 12 ปของฮองกง (การศึกษาปฐมวัย 3 ป การศึกษาระดับประถม 6 ป และ

มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป) โดยพวกเขาเชื่อวาลูกจะไดรับประโยชนหลาย ๆ ดานจากการไดรับการศึกษาที่ไม

สามารถจัดหาไดในประเทศจีน ไดแก ความสัมพันธระหวางครูกับนักเรียนที ่เปดกวางและเปนธรรม 

สภาพแวดลอมการเรียนรูภาษาอังกฤษ หองเรียนขนาดเล็ก และมุมมองการเรียนรูแบบสากล นอกจากนั้น

ปจจัยผลักดันสำคัญคือรัฐบาลจีนไมใหการศึกษาฟรีตอนักเรียนขามพรมแดนเหลาน้ี เน่ืองจากพวกเขาไมไดเกิด

ที่ประเทศจีน ทำใหผูปกครองจะตองจายคาเลาเรียนแพง ๆ เพื่อใหลูกเรียนโรงเรียนเอกชนในจีน 

 2) ผลกระทบ การแกปญหา และการบริการ 

 จากจำนวนนักเรียนขามพรมแดนที่สูงถึง 28,000 คน จึงเกิดปญหากับโรงเรียน

ระดับประถมศึกษาในเขตตอนเหนือของฮองกงซึ่งติดชายแดนจีน ที่ไมสามารถรองรับผูเรียนจำนวนมากทั้งจาก

ฮองกงและจีนแผนดินใหญพรอมกันได จึงมีผู ปกครองในฮองกงหลายคนไมพอใจและรู สึกไมยุติธรรม             

ที่ไมสามารถหาที่เรียนสำหรับลูก ๆ ของตนเองในเขตตอนเหนือของฮองกงได จากสถานการณปญหาดังกลาว       

ทั้งทางฮองกงและจีน ไดดำเนินการดังนี้  

 (1) การจัด “เขตโรงเรียนเฉพาะ” ซึ่งเปนกลุมโรงเรียนที่มีความพรอมที่จะ

รับนักเรียนขามพรมแดนจากจีนเขามาเรียน เพื่อลดความตองการที่จะมาเขาเรียนในโรงเรียนเขตใกลกับ

ชายแดนฮองกง และเปดโอกาสใหกับเด็ก ๆ ของฮองกงในเขตภาคเหนือไดเขามาเรียนมากขึ้น ขณะเดียวกัน    

ก็เปนการสงเสริมสิทธิของผูสมัครขามพรมแดนจากจีน ดังนั้นผูสมัครเรียนที่พำนักอยูบนจีนแผนดินใหญจะ

ไดร ับ “รายชื ่อโรงเรียนที ่ไดรับการจัดสรรสวนกลาง” เพื ่อเปนทางเลือก อยางไรก็ตามเมื ่อนักเรียน             

ขามพรมแดนตองไปเรียนในโรงเรียนดังกลาวซึ่งอยูไกลจากชายแดนมากขึ้น พวกเขาจะตองเผชิญกับเวลาใน

การเดินทางท่ียาวนานขึ้น และปญหาดานความปลอดภัย ผูปกครองของนักเรียนขามพรมแดนเหลานี้จึงไมเห็น

ดวย เนื่องจากทำใหเด็กตองตื่นเร็วขึ้นเพ่ือเดินทางไปโรงเรียน เกิดความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยลา และสงผลกระทบ

ตอประสิทธิภาพของการศึกษา จึงมีผูปกครองบางคนระบุวาพวกเขาจะไมใหลูก ๆ เรียนที่โรงเรียนในฮองกง 

หากถูกจัดสรรใหไปเรียนในโรงเรียนเขตเฉพาะ 
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 (2) การจัดบริการตรวจคนเขาเมืองเฉพาะสำหรับนักเรียนขามแดนในชั่วโมง

เรงดวน โดยแผนกตรวจคนเขาเมืองไดจัดทำเคานเตอรสำหรับนักเรียนขามพรมแดนในชวงเวลาเรงดวนกอน

และหลังเลิกเรียน เพื่อเรงการดำเนินการตรวจคนเขาเมืองใหกับนักเรียน นอกจากนั้นกรมตรวจคนเขาเมือง 

กรมศุลกากรและสรรพสามิต และกรมอนามัย ไดจัดทำมาตรการอำนวยความสะดวกตาง ๆ สำหรับนักเรียน

ขามพรมแดนประกอบดวย การใหบริการ e-Channel สำหรับนักเรียนขามพรมแดนที่จุดควบคุม การใช 

“ขั้นตอนการผานพิธีการแบบงาย” เพื่อลดระยะเวลาในการตรวจคนเขาเมืองใหกับนักเรียน และใหบริการ

“On-board Clearance” โดยจัดเจาหนาที่เฉพาะเพื่อดำเนินการตรวจคนเขาเมืองบนรถโคชโรงเรียนสำหรับ

นักเรียนขามพรมแดน  

 (3) การจัดบริการรถโคชขนสงสำหรับนักเรียนขามพรมแดน โดยในป 2551 

รัฐบาลฮองกง รัฐบาลมณฑลกวางตุง และรัฐบาลเทศบาลเซินเจิ้น ไดลงนามในขอตกลงเพื่อใหโควตาพิเศษ

สำหรับรถโคชโรงเรียนเพื่อรับ-สงนักเรียนขามพรมแดน เนื่องจากการใชระบบขนสงสาธารณะไปโรงเรียน     

อาจทำใหใชเวลาเดินทางยาวนาน นอกจากนี้รถโรงเรียนของฮองกงไมสามารถรับนักเรียนขามพรมแดนที่จุด

ควบคุมชายแดนได และจากนโยบายดานความปลอดภัยของการควบคุมชายแดน ดังนั้นการใชบริการรถโคช

โรงเรียนจึงอาจชวยลดปญหาเหลานี้ และชวยอำนวยความสะดวกในการเดินทางใหกับเด็กขามพรมแดน 

 (4) การใหความปลอดภัยกับนักเรียนขามพรมแดน เพ่ือปองกันอันตรายจาก

อุบัติเหตุจราจร การลักพาตัวเด็กในจุดควบคุมชายแดนบางจุดที่นักเรียนอาจตองขึ้นหรือลงจากโคชโรงเรียน 

และการที่นักเรียนถูกใชเปนเครื่องมือในการลักลอบขนสงสินคาระหวางจีน-ฮองกง ดังนั้นหนวยงานราชการ 

ผูประกอบการรถโคชขามพรมแดน โรงเรียน และผูปกครอง จึงไดทำงานรวมกันปองกันปญหาเหลานี้ โดยมี

การใหความรูเพื่อใหปฏิบัติตามกฎหมาย สำนักการศึกษาฮองกงไดกำหนดแนวทางและขอควรระวังเพื่อความ

ปลอดภัย ผู ประกอบการรถโคชโรงเรียนไดมีการเตือนพี ่เลี ้ยงและผู ปกครองไมใหล ักลอกขนสงสินคา           

กรมศุลกากรและภาษีสรรพสามิตฮองกงไดเพิ่มการประชาสัมพันธและการบังคับใชกฎหมาย มีการติดตั้งปาย

และเพ่ิมการตรวจสอบที่จุดของนักเรียนขามพรมแดน 

 (5) การจัดทำหองเรียนแบบฮองกงที่โรงเรียนจีน เนื่องจากเด็กจีนที่เกิด

ฮองกงไมมีสิทธิ ์ไดรับการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของจีน ในป 2556 สำนักการศึกษาฮองกงและสำนัก

การศึกษาเซิ่นเจิ้น จึงไดลงนามใน “ขอตกลงความรวมมือดานปฏิบัติการสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเซินเจิ้น

ฮองกง” เพื่อสรางชั้นเรียนสำหรับนักเรียนขามพรมแดนในโรงเรียนจีนที่เซินเจิ ้น ขอตกลงนี้ทำใหเด็กเกิด

ฮองกงจำนวนมากท่ีอาศัยอยูในเซินเจิ้นมีทางเลือกในการศึกษาตอในเซินเจิ้น แทนที่จะเดินทางขามชายแดน 
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เพื่อไปเรียนที่ฮองกง นอกจากนั้นนักเรียนที่จบชั้นประถม 6 จากโรงเรียนดังกลาว สามารถเขารวมระบบ

จัดสรรสถานที่เรียนระดับมัธยมศึกษาของฮองกงไดโดยไดรับการจัดสรรเงินอุดหนุน เพื่อเปนการอำนวยความ

สะดวกใหเด็กที่เกิดฮองกงไดรับการศึกษาที่จีน และเขาสูระบบการศึกษาของฮองกงโดยสะดวก อยางไรก็ตาม

โรงเรียนเหลานี้ยังคงมีจำนวนจำกัด เมื่อเทียบกับจำนวนเด็กขามพรมแดนไปเรียนฮองกงจำนวน 28,000 คน 

นอกจากนั้นโรงเรียนเอกชนสำหรับเด็กเกิดฮองกงดำเนินงานดวยการจัดหาเงินทุนของตนเอง โดยที่รัฐบาล

ฮองกงไมไดใหเงินสนับสนุนใด ๆ และหากฮองกงมีการพิจารณาซื้อสถานที่จากโรงเรียนดังกลาวในเซินเจิ้น 

อาจจะมีผลกระทบในวงกวางเรื่องการเคลื่อนยายสวัสดิการของฮองกง 

 (6) การสนับสนุนดานภาษา การสื่อสาร และวัฒนธรรม จากการที่นักเรียน

ขามพรมแดนพูดภาษาจีนกลางไดดีกวาภาษากวางตุง (ภาษาทองถิ่นในฮองกง) ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

อยูในระดับต่ำ จึงเปนปญหาในการเรียนรวมกับนักเรียนและครูในฮองกง และจากขอจำกัดของผูปกครองเรื่อง

การสื่อสารกับโรงเรียน วัฒนธรรมระหวางสองภูมิภาค จึงไมคอยรับรูเก่ียวกับการเรียนของบุตรหลานในฮองกง

และไมสามารถใหคำแนะนำดานการเรียนได นอกจากนั้นยังตองแบกรับภาระทางการเงินเพื่อใหบุตรหลานได

เรียนภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม ขณะเดียวกันครูชาวฮองกงตองประสบปญหาในการติดตอผูปกครองเด็กที่อาศัยอยู

ในประเทศจีน เพื ่อหารือเกี ่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน จึงสรางภาระงานและความกดดันใหกับครู

นอกเหนือจากหนาที่การสอนตามปกติ ดังนั้นทางโรงเรียนฮองกงจึงแกปญหาโดยใชทุนโรงเรียนเพื่อสนับสนุน

การเรียนรูของเด็กขามพรมแดน เชน การจัดชั้นเรียนเสริมภาษาอังกฤษ เปนตน และใหครูไดประโยชนจาก   

การพัฒนาวิชาชีพเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการรับรูเรื่องวัฒนธรรมและสถานการณความออนไหวของเด็กขามพรมแดน

และครอบครัว  

 (7) การจัดบริการสนับสนุนนักเรียนขามพรมแดนและครอบครัว จากปญหา

เชิงจิตวิทยาที่ครูไมสามารถเยี่ยมบานนักเรียนขามพรมแดนซึ่งกระจายอยูทั่วเมืองในเซินเจิ้นและหางไกล     

จากโรงเรียน เพ่ือทำความเขาใจถึงสภาพแวดลอมในการดำรงชีวิตและสถานการณครอบครัว รัฐบาลฮองกงจึง

ไดพิจารณาการระดมทุนและสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) และโรงเรียน เพื่อแนะนำโปรแกรม      

การสนับสนุนใหกับครอบครัวเด็กขามพรมแดน เชน ศูนยบริการนักเรียนขามพรมแดนเซินเจิ้นหลัวหู จัดขึ้น

โดยฝายบริการสังคมระหวางประเทศสาขาฮองกง และสภาสตรีแหงเขตหลัวหู โดยศูนยบริการนี้มีโปรแกรม   

การสนันบสนุนที่หลากหลายและเหมาะสำหรับเด็กขามพรมแดน นอกจากนั้นทางโรงเรียนฮองกงไดใหความ

สนใจกับเด็กขามพรมแดนและผูปกครองมากขึ้น โดยจัดการประชุมโรงเรียนที่เซินเจิ้นแทนที่ฮองกง หรือให

โรงเรียนในจีนสามารถใหคำแนะนำระบบการศึกษาของฮองกง 
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 จากกรณีศึกษาฮองกง-จีน สามารถสรุปเปนมิติของการเชื่อมโยงการศึกษาระหวาง           

2 ประเทศ ไดดังนี้ 

ตารางที่ 4.1 มิติของการเชื่อมโยงการศึกษาฮองกง-จีน  

มิติของการเชื่อมโยง แนวทาง 
1. ครู - ครูพัฒนาความรูเกี ่ยวกับวัฒนธรรมจีน และใหความสนใจตอ

สถานการณของนักเรียนขามพรมแดนและครอบครัว 
2. โปรแกรม/หลักสูตร - มีการจัดทำหลักสูตร/หองเรียนแบบฮองกงในโรงเรียนจีน 
3. สถาบันการศึกษา - โรงเรียนฮองกงพัฒนาการเรียนรู ดานภาษา การสื่อสาร และ

วัฒนธรรม ใหกับนักเรียนขามพรมแดน 
- โรงเรียนฮองกงอำนวยความสะดวกใหกับนักเรียนขามพรมแดน
และผูปกครอง เชน จัดประชุมโรงเรียนที่เซินเจิ้นแทนที่ฮองกง  
- โรงเรียนเอกชนจีนจัดทำหลักสูตร/หองเรียนแบบฮองกง 

4. หนวยงานดานการศึกษา - หนวยงานการศึกษาฮองกงจัดตั ้ง “เขตโรงเรียนเฉพาะ” ที ่มี
ความพรอมในการรับเด็กขามพรมแดน 
- หนวยงานการศึกษาของฮองกงและจีน (เซินเจิ้น) ไดรวมกันทำ
ขอตกลงเพื ่อสรางหองเรียนสำหรับนักเร ียนขามพรมแดนใน
โรงเรียนจีน และใหนักเรียนที่จบประถม 6 จากโรงเรียนดังกลาว
สามารถเรียนตอมัธยมที่ฮองกง 

5. หนวยงาน/ภาคสวนอ่ืน ๆ  - กรมตรวจคนเขาเมือง กรมศุลกากรและสรรพสามิต และกรม
อนามัย รวมกันอำนวยความสะดวกในการขามชายแดนจีน-ฮองกง 
สำหรับนักเรียนขามพรมแดน  
- รัฐบาลฮองกงและจีน ไดลงนามขอตกลงจัดบริการรถโคชขนสง
นักเรียนขามพรมแดน 
- องคกรพัฒนาเอกชนจัดศูนยบริการนักเรียนขามพรมแดน 
- หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ ผูประกอบการรถโคช ผูปกครอง 
โรงเรียน และผูปกครอง รวมกันกำหนดแนวทางเพื่อสรางความ
ปลอดภัยในการเดินทางใหกับนักเรียนขามพรมแดน 
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ตารางที่ 4.1 (ตอ) 

มิติของการเชื่อมโยง แนวทาง 
6. ฐานคิดของประชากรฮองกงตอ
นักเรียนขามพรมแดนจากจีน 

- มองวานักเรียนขามพรมแดนมาแยงชิงทรัพยากรในประเทศ
ตนเอง 

7. สาเหตุของการเชื่อมโยงการศึกษา
ฮองกง-จีน 

- ผูเรียนและผูปกครองตองการไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพมากขึ้น 
ไดเรียนรูภาษาอังกฤษ มีมุมมองการเรียนรูที่เปดกวาง และเปน
สากล 
- หนวยงานของฮองกงและจีนตองการใหสวัสดิการกับประชาชน
ของประเทศตนเอง 

 

4.2.2 กรณีศึกษาของการเช่ือมโยงการศึกษาของประเทศตาง ๆ ท่ีเปนสมาชิกสหภาพยุโรป 

 สหภาพยุโรปมีสมาชิกทั้งสิ้น 27 ประเทศ และประเทศเหลานี้มีพรมแดนติดกันที่สามารถ

เดินทางขามไปมาระหวางประเทศได 38 จุด ดวยเหตุนี้ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปจึงกำหนดยุทธศาสตร     

การพัฒนาภูมิภาคนี้รวมกันเรียกวา “ยุทธศาสตร 2020” หรือ Europe 2020 Strategy ซึ่งครอบคลุมมิติ     

ดานการจางงาน การวิจัยและพัฒนา การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและพลังงาน ความยากจนและการกีดกัน

ทางสังคม และดานการศึกษา กลาวเฉพาะดานการศึกษาน้ัน ยุทธศาสตรดังกลาวไดกำหนดเปาหมายไวสองขอ 

คือ 1) ลดจำนวนเด็กที่ออกจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษาลงใหเหลือต่ำกวา 10% และ 2) ประชากรที่มี

อายุระหวาง 30 – 34 ปอยางนอยรอยละ 40 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (tertiary education) หรือ

เทียบเทา  อุปสรรคอยางหนึ่งท่ีจะทำใหเปาหมายดังกลาวไมบรรลุ คือ การเคลื่อนยายประชากรและระบบ 

          การศึกษาที่ไมเชื่อมโยงกัน ดังนั้น ในพื้นที่ชายแดนของประเทศ 

ตาง ๆ ในยุโรปจึงเกิดโครงการเชื่อมโยงการศึกษาขึ้นมากมาย    

ทั้งที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ เอกชน และองคกรระหวางประเทศ 

ดังเชน เกิดความรวมมือระหวางเมือง Tornio ประเทศฟนแลนด 

และเมือง Haparanda ประเทศสวีเดน ซึ ่งเป นสองเมืองท ี ่มี

ชายแดนติดตอกันดังรูป ความรวมมือดังกลาวเริ ่มขึ ้นในป ค.ศ.

1987 โดยมีหนวยงานที่ช ื ่อ Provincia Bothniensis เขามาทำ

หนาท่ีบริหารจัดการใหเกิดความรวมมือระหวางสองเมืองดังกลาว 

โดยแผนงานน้ันครอบคลุมทั้งเรื่องการคมนาคมขนสง การสราง 
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พิพิธภัณฑเมือง การสงเสริมการทองเที่ยวโดยพัฒนา Victoria Square ใหเปนตลาดสินคาพื้นเมือง และ      

การสรางโรงเรียนสอนภาษา คือ Tornio-Haparanda join language school ใหเปนโรงเรียนที่นักเรียนของ

ทั้งสองประเทศเขามาเรียนรวมกันไดตั้งแตระดับประถมศึกษา โดยเปนโรงเรียนแบบสองภาษาหน่ึงในโรงเรียน

ประเภทเดียวกันที่มีอยูมากมายตามแนวชายแดนของยุโรป แมวาโรงเรียนดังกลาวจะตั้งอยูในฝงประเทศ

สวีเดน แตก็ใหโอกาสเทากันสำหรับนักเรียนจากสองประเทศ จุดเนนของการเรียนการสอนคือการปลูกฝง

ความรูเรื่องประวัติศาสตรของทองถิ่นทั้งสองประเทศเพื่อใหเกิดการยอมรับและมีความเขาใจในประชากร       

ที่ตางวัฒนธรรมเพ่ือการอยูรวมกันอยางสันติ 

- การฝกอบรมครูใหเปนครูสองภาษา (Bilingual teacher) ดวยความ

ตระหนักวาภาษามีบทบาทสำคัญอยางมากในการใชชีวิตและทำงานใน

พ ื ้ นท ี ่ แนวชายแดน จ ึ ง เก ิ ด โครงการ  Euroregion Noubelle-

Aquitaine Euskadi Navarra (EGTC) ขึ ้นโดยความรวมมือระหวาง

ประเทศฝรั่งเศส (แควนนูเวลากีแตน) และแควนนาวาร (Navarre) 

ประเทศสเปน โครงการดังกลาวตั้งอยูที่แควนนูเวลากีแตนในประเทศ

ฝรั่งเศสซึ่งมีชายแดนติดกับประเทศสเปนดังรูป  

 

  

ความรวมมือดังกลาวดำเนินการในหลากหลายมิติ กลาวเฉพาะการศึกษา เกิดโครงการ 

Eskola Futura ซึ่งโรงเรียนสอนภาษาที ่มีกลุ มเปาหมายเปนครู เปาหมายของโครงการคือผลิตครูใหมี        

ความเชี่ยวชาญทางภาษา สามารถสอนฝรั่งเศส ภาษาบาสก และภาษาอ็อกซิตัน เพื่อใหเขาไปสอนหนังสือ    

ในโรงเรียนสองภาษาที่มีอยูตามแนวชายแดนของทั้งสองประเทศ หลักสูตรฝกอบรมครูดังกลาวใชเวลา 2 ป 

และการฝกอบรมน้ีไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยในยุโรปหลายแหง 

-  การเป ดโรงเร ี ยน European School ในประเทศสาธารณร ัฐจอร  เ จี ย               

เปนโครงการแรกที่มีการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปและประเทศเพื่อนบาน คือ

สาธารณรัฐจอรเจีย โครงการดังกลาวเริ่มตนในป ค.ศ.2018 ที่เมือง Tbilisi เมืองหลวงของสาธารณรัฐจอรเจีย 

โรงเรียนดังกลาวออกแบบเปนโรงเรียนนานาชาติที่เปดโอกาสใหนักเรียนจากประเทศตาง ๆ ไดรับการศึกษา     

ที่มีคุณภาพเชนเดียวกับการศึกษาของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ในชวงป ค.ศ.2018 – 2022 มีนักเรียน     

เขามาเรียนในโครงการประมาณ 30 คนและคาดวาในป ค.ศ.2023 โรงเรียนจะเปดอยางเต็มรูปแบบ 
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 กลาวโดยสรุป การเชื่อมโยงการศึกษาระดับประถมศึกษาในยุโรปเกิดขึ้นมากมายและมีความ

หลากหลายในรูปแบบของการดำเนินการ ทั้งการเชื่อมคนเขาดวยกัน ทั้งการเชื่อมหลักสูตรและการเชื ่อม

สถาบันดังไดกลาวไปแลวขางตน 

 

4.2.3 กรณีศึกษาของการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา โครงการพระราชทานความ

ชวยเหลือแกราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมาร ี

 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       

ไดพระราชทานสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปอ ใหกับราชอาณาจักรกัมพูชา 

เพื่อใหโอกาสเยาวชนในพื้นที่หางไกลไดมีโอกาสเขาศึกษาในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ทั้งยังพระราชทาน

ทุนการศึกษา เพื่อใหเยาวชนของราชอาณาจักรกัมพูชาเขาศึกษาในสถาบันการศึกษาของประเทศไทย ตั้งแต   

ป พ.ศ.2548 จนถึงป พ.ศ.2562 รวม 14 รุน มีผูไดรับทุนท้ังสิ้น 1,862 คน สำเร็จการศึกษาไปแลว 1,033 คน 

ในป พ.ศ.2563 ไดปรับแนวทางการใหทุนการศึกษา เพื่อมุงกระจายโอกาสใหกับเยาวชนแตละกลุมเปาหมาย 

รวมท้ังใหโอกาสแกครูอาจารยสังกัดกระทรวงศึกษาธิการของกัมพูชาไดมีโอกาสรับทุนพระราชทาน ดวยหวังวา

บุคลากรกลุมนี้จะกลับมารวมพัฒนาบุคลากรของกัมพูชา โดยแบงเปน 4 กลุม ดังน้ี 1) โครงการพัฒนา

บุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปอเพื่อ

เพิ่มจำนวนครูอาจารยใหพอกับความตองการของสถาบัน 2) โครงการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนแผนพัฒนา

บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการกัมพูชา เพื่อใหโอกาสครูและอาจารยมีโอกาสพัฒนาความรูใหสูงขึ้น และ

กลับมาทำหนาที่ครูและอาจารยในสถาบันของตนเองตอไป 3) โครงการพัฒนานักเรียนที่อาศัยอยูตามแนว

ชายแดนไทย-กัมพูชา และพ้ืนท่ีภายใตการดำเนินโครงการ เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนในพ้ืนท่ี

เชื่อมตอระหวางท้ังสองประเทศ 4) โครงการพัฒนานักเรียนวิชาชีพในประเทศไทย (สำหรับนักเรียนที่มีผลการ

เรียนดีจากสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปอ) เพื่อกระตุนนักเรียนในทั้งสอง

สถาบันใหมีความทาทายตอการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และกลับมาเปนบุคลากรในสถาบันท่ีตนเรียนในอนาคต 

การพระราชทานทุนการศึกษานอกจากจะใหโอกาสเยาวชนไดรับความรูและประสบการณในมุมมองที่ตางจาก

การศึกษาในประเทศของตนแลว จะชวยใหเยาวชนกลับมาพัฒนากัมพูชา และชวยสรางความสัมพันธที่ดีตอทั้ง

สองประเทศ (มติชนออนไลน, 2562) ท้ังนี้สามารถสรุปเปนมิติของการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา ไดดังน้ี 
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ตารางที ่ 4.2 มิติของการเชื ่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา โครงการพระราชทานความชวยเหลือแก

ราชอาณาจักรกัมพูชา ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ     

สยามบรมราชกุมารี 

มิติของการเชื่อมโยง แนวทาง 
1. นักเรียน - การใหทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนกัมพูชาที่อยู อาศัยตาม       

แนวชายแดนไทย-กัมพูชา 
2. ครู - การใหท ุนการศึกษาเพื ่อผล ิตครู-อาจารย  ให ก ับสถาบัน

เทคโนโลยีกำปงเชอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปอ 
- การใหทุนการศึกษาเพื ่อพัฒนาความรู ใหกับครูและอาจารย
กระทรวงศึกษาธิการ ประเทศกัมพูชา 
- การใหท ุนการพัฒนาวิชาช ีพ สำหรับนักเร ียนจากสถาบัน
เทคโนโลยีกำปงเชอเตียล และสถาบันเทคโนโลยีกำปงสปอ ที่มีผล
การเรียนดี  

3. โปรแกรม/หลักสูตร - 
4. สถาบันการศึกษา - การสร างสถาบ ันเทคโนโลย ีกำปงเชอเต ียล และสถาบัน

เทคโนโลยีกำปงสปอ ใหกับกัมพูชา 
- สถาบันการศึกษาของไทยเปนผูจัดสรรทุนและจัดบริการทางการ
ศึกษาใหกับนักเรียนกัมพูชา 

5. สาเหตุของการเชื่อมโยงการศึกษา
ไทย-กัมพูชา 

- เพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับเยาวชนและบุคลากรทางการ
ศึกษาของกัมพูชา 
- สรางความสัมพันธท่ีดีระหวางไทย-กัมพูชา 

 

4.3 การเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชาในพื้นท่ี อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

 จากการศึกษาเอกสารและการลงพื้นที่ศึกษา พบวาที่อำเภอคลองใหญ มีการเชื่อมโยงการศึกษา

ระหวางไทย-กัมพูชาอยูแลวในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งนาจะเปนกรณีตัวอยางสำหรับ   

การเชื่อมโยงการศึกษาในระดับประถมศึกษาไปวิเคราะห และออกแบบใหเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 

ดังน้ันในสวนนี้จะไดนำเสนอกรณีศึกษาทั้ง 2 กรณีพอสังเขป ดังน้ี 
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 4.3.1 การเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม จังหวัดตราด 

 โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม ตั้งอยูที่อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด เปดสอนในระดับ

มัธยมศึกษา มีครูจำนวน 48 คน มีนักเรียนในปการศึกษา 2561 จำนวน 998 คน ซึ่งมีทั้งนักเรียนไทยและ

กัมพูชา โดยนักเรียนกัมพูชามีทั ้งแบบเดินทางขามชายแดนไป-กลับทุกวัน เพื่อมาเรียน และอาศัยอยูกับ

ผูปกครองในประเทศไทย นอกจากนั้นโรงเรียนไดเนนพัฒนาทักษะทางอาชีพและทางภาษาใหกับผูเรียน        

โดยมีการจัดสอนหลาย ๆ ภาษา เชน ไทย อังกฤษ กัมพูชา เวียตนาม เกาหลี ญี่ปุน ทั้งนี้สามารถสรุปเปนมิติ

ของการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา ของโรงเรียนคลองใหญวิทยาคม ไดดังนี้ 

 

ตารางที่ 4.3 มิติของการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา โรงเรียนคลองใหญวิทยาคม  

มิติของการเชื่อมโยง แนวทาง 
1. นักเรียน - นักเรียนกัมพูชาที่เรียนในโรงเรียนคลองใหญวิทยาคม จะไดทุน

เรียนฟรีจากรัฐ และไดทุนอื่น ๆ จากโรงเรียน 
2. ครู - ครูมีระบบการเยี่ยมเยียนนักเรียนท่ีเกาะกง ประเทศกัมพูชา  

- มีการแลกเปลี่ยนครูในการศึกษาดูงาน เชน ครูจากโรงเรียนเกาะ
กง และโรงเรียนเสียมเรียบ ไดเขามาศึกษาดูงานที่โรงเรียนคลอง
ใหญ แลวนำไปปรับปรุงโรงเรียนตนเอง ในเรื่องความสะอาดของ
โรงเรียน การสรางวินัยใหกับนักเรียน อ่ืน ๆ   
- ครูไดพัฒนาทักษะและประสบการณจากการจัดกิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธกับหนวยงานตาง ๆ ของประเทศกัมพูชา โดยไดการ
เรียนรูจากการไดลงมือทำ 
- ผู บริหารโรงเรียนคลองใหญไดสรางความสัมพันธสวนตัวกับ
ผู บร ิหารโรงเรียนและหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ที่อำเภอเกาะกง       
เพื่อเชื่อมโยงการศึกษารวมกัน 

3. โปรแกรม/หลักสูตร - มีการตั ้งคณะกรรมการเพื ่อด ูการเทียบโอนสำหรับการรับ
นักเรียนที่จบจากกัมพูชา  

4. สถาบันการศึกษา - มีการทำ MOU ระหวางโรงเรียนคลองใหญวิทยาคมกับโรงเรียน
เกาะกงวิทยา เพ่ือการแลกเปลี่ยนครูในการศึกษาดูงาน 
- มีการจัดแขงขันทักษะภาษากัมพูชาสองแผนดินระหวางโรงเรียน
ในพ้ืนท่ีใกลเคียงของไทยและกัมพูชา 
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ตารางที่ 4.3 (ตอ)  

มิติของการเชื่อมโยง แนวทาง 
5. ขอมูลและเทคโนโลยี - มีการเชื ่อมโยงขอมูลระหวางโรงเรียนคลองใหญวิทยาคมและ

โรงเรียนของกัมพูชา 
- มีการใชเทคโนโลยีเพื่อเชื่อมการศึกษา เชน มีการไลฟสด เพื่อ
สอนหนังสือของครูและนักเรียน 

6. หนวยงานดานการศึกษา และภาค
สวนที่เก่ียวของ 

- มีการจัดเสวนาทางวิชาการ โดยผูรวมเสวนาไดแก ผูอำนวยการ
เขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 ผู อำนวยการเขตพื ้นท่ี
การศึกษาจังหวัดเกาะกง ผ ู อำนวยการวิทยาลัยสารพัดชาง 
กรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด เจาของธุรกิจในอำเภอคลอง
ใหญ เพื่อรวมกันพัฒนาการจัดการศึกษาในพื้นที ่
- โรงเรียนไดเขาไปพูดคุยกับนิคมอุตสาหกรรมที่อำเภอเกาะกง    
ถึงความตองการทักษะแรงงาน เพ่ือการพัฒนาทักษะของผูเรียนให
ตรงกับความตองการของสถานประกอบการในประเทศกัมพูชา 

7. ฐานคิดของบุคลากรทางการศึกษา
ในอำเภอคลองใหญ ต อน ัก เร ี ยน
กัมพูชา 

- สวนใหญมีทัศนคติทางบวกตอนักเรียนกัมพูชา และมองวาการ
จัดบริการทางการศึกษาใหกับนักเรียนไทยและกัมพูชา ควรเปนไป
อยางเทาเทียมกัน 

8. สาเหตุของการเชื่อมโยงการศึกษา
ไทย-กัมพูชา 

- การเขาถึงคุณภาพการศึกษาของไทยที่ดีขึ้นของนักเรียนกัมพูชา  
- เพื่อเผยแพรวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ 

 

 4.3.2 การเช ื ่อมโยงการศ ึกษาในระด ับประถมศึกษา กรณีโรงเร ียนบานหาดเล็ก             

ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

 โรงเรียนบานหาดเล็ก เปนสถานศึกษาขนาดเล็กสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตราด อำเภอคลองใหญ จัดการเรียนการสอนตั้งแตระดับอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ขอมูล

ในปการศึกษา 2556 มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น 105 คน (อยูในกลุม 1 ตามการจำแนกของ สพฐ. คือ มีจำนวน

นักเรียนตั้งแต 1-120 คน) จำนวนนักเรียนดังกลาวเพิ่มขึ้นตอเนื่องทุกปจนถึงปการศึกษา 2560 มีนักเรียน

ทั้งสิ้น 170 คน และในปการศึกษา 2562 มีนักเรียนทั้งสิ้น 162 คน (เลื ่อนไปอยูในกลุม 2 คือ มีจำนวน

นักเรียน 121-200 คน) สาเหตุท่ีมีจำนวนนักเรียนเพิ่มข้ึนนั้นเปนผลมาจากการทำขอตกลงระหวางศึกษาธิการ

จังหวัดตราดและหนวยงานทางการศึกษาของจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา รวมท้ังหนวยงานดานความ 

 

 

 



         การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน 

          Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools 

-67- 
 

 

มั่นคงของไทย เพื่อสงเสริมใหเด็กกัมพูชามีโอกาสเขาถึงการศึกษาในพื้นที่ชายแดนมากขึ้น โดยเปดโอกาสให

เด็กที่อาศัยอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา สามารถเดินทางไป-กลับผานดานชายแดนบานหาดเล็ก

ไดโดยไมตองตรวจเอกสารสถานะบุคคลหรือเอกสารการเดินทาง รวมทั้งมีนโยบายระดับจังหวัดที่ใหทุก

โรงเรียนรับเด็กทุกคนในพื้นที่เกาะกงเขาเรียน อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติเด็กที่เดินทางมาเรียนแบบไป-กลับ

นั้น เกือบทั้งหมดจะเรียนที่โรงเรียนบานหาดเล็กเพราะอยูติดชายแดน สะดวกในการเดินทางมีผลใหสัดสวน

ของนักเรียนกัมพูชาในโรงเรียนบานหาดเล็กสูงถึงรอยละ 74 ดังไดกลาวแลวในบทที่ 3  

 เหตุผลที่ผูปกครองเลือกสงบุตรหลายมาเรียนที่โรงเรียนบานหาดเล็กทั้งที่มีคาใชจาย       

ในการเดินทาง (บางครอบครัวอาจตองจายคาเดินทางสูงถึงวันละ 100 บาท) นั้น ประเด็นแรกเปนเรื่องของ

การไดเรียนรูภาษาไทย ทั้งนี้เนื่องจากผูปกครองของเด็กมีความเกาะเกี่ยวอยูกับประเทศไทย อาทิ มีญาติอยู    

ฝงไทย มีธุรกิจหรือกิจการฝงไทย เปนตน ผูปกครองเหลานี้มีแผนใหบุตรหลานทำงานหรือสืบทอดกิจการตอใน

ประเทศไทย สำหรับเหตุผลอันดับรองลงไปเปนเร ื ่องการพัฒนาความประพฤติ ระเบียบวินัย และ             

ความรับผิดชอบ ในระยะแรกของการดำเนินงานพบปญหาเรื่องภาษา เนื่องจากนักเรียนที่ขามแดนมาไมรู

ภาษาไทย ครูผูสอนก็ไมสามารถใชภาษากัมพูชาได ทำใหมีปญหาการสื่อสาร นอกจากนี้ยังมีปญหาเด็กอายุ    

สูงกวาเกณฑในระดับชั้นเดียวกัน ทางผูบริหารและคณะครูไดแกปญหาเหลานี้ดวยการ 1) ใหเด็กมาเรียนใน

ระดับอนุบาลรวมกับเด็กไทยเพื่อทำความเขาใจภาษาไทย 2) การใหเพื่อนในชั้นเรียนท่ีเขาใจภาษาไทยชวยเปน    

ลามให และ3) การประชาสัมพันธเชิงรุกในชุมชนเพ่ือใหผูปกครองท่ีประสงคจะสงบุตรหลานมาเรียน ใหนำเด็ก

เขามาเรียนตามเกณฑอายุตั้งแตระดับอนุบาล ปจจุบันแนวทางที่ 3 เปนแนวทางที่ประสบความสำเร็จมากที่สุด

ทำใหในปการศึกษา 2562 มีนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล (1-3) จำนวนทั้งสิ้น 74 คน และประมาณรอยละ 83 

เปนเด็กที่ไมมีสัญชาติไทย 

  นักเรียนโรงเรียนบานหาดเล็กสรางชื่อเสียงใหกับตัวเอง สถานศึกษาและประเทศไทย     

เปนอยางมาก ทั้งในดานวิชาการ ศิลปวัฒนธรรมและกีฬา ในปการศึกษา 2561 โรงเรียนบานหาดเล็กไดรับ

รางวัลโรงเรียนพระราชทาน สถานศึกษาระดับประถมศึกษาขนาดเล็ก และไดเขารับรางวัลดังกลาวจาก     

สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟากรมหลวงราชสาริณีสิรัพัชร มหาวัชรราชธิดา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 รางวัล

ดังกลาวเกิดจากความพยายามรวมกันของ ครู ผูบริหาร ผูสนับสนุน และที่สำคัญ นักเรียนที่เรียนอยูในโรงเรียน

บานหาดเล็กทุกคนไมวาจะมีสัญชาติใด  
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 การเชื ่อมโยงการศึกษาในอำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด ทั ้งสองกรณีที ่นำเสนออยางยอ       

ขางตนนั้น สะทอนวาการเชื่อมโยงการศึกษากอใหเกิดประโยชนที่สำคัญอยางชัดเจนในสามประการดวยกัน      

ประการแรก การเชื่อมโยงการศึกษาชวยเพิ่มโอกาสเขาถึงการศึกษาใหกับเด็กที่อยู ตามแนวชายแดนที่มี      

การเคลื่อนยายแรงงานสูง ประการที่สอง การเชื่อมโยงการศึกษาชวยเพิ่มโอกาสที่จะทำใหเด็กไดเรียนตอ      

ในระดับที่สูงขึ้น ไมวาจะเปนการเชื่อมโยงการศึกษาภายในประเทศหรือระหวางประเทศ และประการสุดทาย         

การเชื่อมโยงการศึกษาชวยยกระดับคุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและในระดับพ้ืนท่ี 

 

4.4 บทวิเคราะหการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา 

 ภายหลังจากการทบทวนวรรณกรรมและลงพื้นที่ศึกษาในอำเภอคลองใหญ คณะผูวิจัยเห็นวา   

การเชื่อมโยงการศึกษาสามารถดำเนินการไดทั้ง 3 รูปแบบอยางสัมพันธกัน ดังภาพที่ 4.1 

 

 

  

 

 

ภาพท่ี 4.1 การประสานกันของการเชื่อมโยงการศึกษาทั้งสามรูปแบบ 

 จากภาพที่ 4.1 การเชื่อมโยงการศึกษาที่ถือเปนยุคแรกของการเชื่อมโยงการศึกษาคือการเชื่อม

คน หมายถึง การเคลื่อนยายบุคลากร นักเรียน ครู ผู บริหาร จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง เชน แลกเปลี่ยน

บุคลากร การอบรมระยะสั้น การใหทุนการศึกษา การมีกิจกรรมรวมกันระหวางนักเรียนสองประเทศ เปนตน 

การเชื่อมหลักสูตรเปนการเชื่อมโยงการศึกษาในยุคที่สอง คือ การทำใหหลักสูตรการศึกษาของที่หนึ่งเปนที่

ยอมรับหรือถูกนำไปใชในอีกที่หนึ่ง เชน การเรียนทางไกล การนำหลักสูตรจากสถาบันหนึ่งมาใชในการเรียน

การสอน การเทียบโอนหลักสูตร รายวิชา หรือการรับรองคุณวุฒิของผูที่จบการศึกษาจากประเทศอื่น เปนตน        

รูปแบบสุดทายคือ การเชื่อมสถาบันการศึกษาหรือการเชื่อมระบบการศึกษา เปนการเชื่อมโยงการศึกษา           

ในยุคปจจุบัน หมายถึง การเคลื่อนยายสถาบันการศึกษาของท่ีหนึ่งไปจัดการศึกษาในอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง เชน 
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การจัดตั้งวิทยาเขต การตั้งโรงเรียนสาขา หรือการจัดทำหองเรียนพิเศษที่นำหลักสูตร หรือรายวิชาจากที่หนึ่ง

ไปสอนในอีกที่หนึ่งและสามารถนำผลการเรียนมาเทียบโอนไดภายหลัง 

 รูปแบบการเชื่อมโยงการศึกษาทั้งสามรูปแบบนั้น มีจุดแข็งและขอจำกัดแตกตางกันไป การเชื่อม

คนอาจทำไดงาย ใชงบประมาณและทรัพยากรไมมาก ชวยสรางแรงจูงใจและความกระตือรือรนในการเรียนรู      

ไดเปนอยางดี แตมันเปนการเปลี่ยนแปลงระยะสั้น เฉพาะเรื ่องเฉพาะประเด็น ยังไมใชการเปลี่ยนแปลง       

เชิงระบบ อีกทั้งมีผลกระทบไมมากนัก หากมุงหวังใหการเชื่อมโยงการศึกษาบรรลุประโยชนสามประการ

ดังกลาวแลวในขอ 4.3 การเชื่อมโยงการศึกษาตองทำในระดับหลักสูตรและระดับสถาบัน อยางไรก็ตาม       

การเชื่อมโยงการศึกษาในระดับหลักสูตรและสถาบันมีอุปสรรคที่ทำใหเกิดขึ้นไดยาก ทั้งในเรื่อง ทรัพยากร        

(คน เงิน เทคโนโลยี) คุณภาพการศึกษาของสองประเทศที่แตกตางกัน ทัศนคติและความสัมพันธระหวาง

ประเทศและอ่ืน ๆ   

 จากการทบทวนวรรณกรรมและขอมูลจากพื้นที่ ชี้ไปในทางเดียวกันวา การเชื่อมโยงการศึกษา       

จะทำโดยลำพังสถานศึกษาเพียงแหงเดียวไมได แมจะทำแคเรื่องเชื่อมคนก็ตาม ยิ่งเปนสถานศึกษาในระดับ

ประถมศึกษาที่ขาดแคลนทรัพยากรสำหรับดำเนินการแลว การเชื่อมโยงการศึกษายิ่งจะเปนไปไดยากยิ่ง 

บทเรียนจากตางประเทศ พบวา จำเปนตองดำเนินการในรูปองคกร คณะทำงาน หรือเครือขาย ที่ประกอบไป

ดวยตัวแทนจากทั้งสองพื้นที่ เพื่อนำจุดแข็งของแตละหนวยปฏิบัติมาเสริมพลังตอยอด (synergy) ใหมีพลังใน     

การขับเคลื่อนมากขึ้น นอกจากนั้นแลวยังตองมีแผนการดำเนินงานอยางเปนรูปธรรมเพื่อการบริหารจัดการ 

ติดตามและประเมินผลอยางมีประสิทธิภาพ 

 

4.5 ขอเสนอในการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา 

 จากผลการศึกษา คณะผูวิจัยมีขอเสนอเพื่อใหโครงการ SEAS of Change ระยะที่ 2 ขับเคลื่อน

รวมกับภาคีผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทย-

กัมพูชา ควรประกอบไปดวย 

 ขอเสนอระยะยาว 

  1) คณะกรรมการรวมระหวางฝายการศึกษาของไทยและกัมพูชา คณะกรรมการนี้

เปรียบเสมือนเปนฐานรองรับ (platform) การดำเนินใด ๆ ในเรื ่องการเชื่อมโยงการศึกษา อยางไรก็ตาม 

คณะกรรมการรวมนี้สามารถออกแบบใหมีความเปนทางการ กลาวคือ มีการแตงตั้งผูแทนของทั้งสองฝาย 

รวมท้ังมีตัวแทนภาคประชาสังคมจำนวนหนึ่งเขารวม หรืออาจทำในรูปแบบไมเปนทางการ อาศัยความสัมพันธ 
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สวนตัว ก็สุดแทแตทั ้งสองฝายจะตกลงรวมกัน คณะกรรมการดังกลาวมีหนาที่พัฒนาแผนงาน/โครงการ 

บริหารจัดการแผนงานโครงการ และติดตามประเมินผลการดำเนินงานอยางครบวงจร 

  2) ควรมีบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) วาการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชานั้น        

จะสามารถทำอะไรไดบาง และใครเปนคนรับผิดชอบเรื่องอะไร อนึ่ง ขอตกลงรวมกันนี้จะทำเฉพาะเรื่อง เชน 

ทำเรื ่องแลกเปลี ่ยนบุคลากร ทำเรื ่องการเทียบโอน ฯลฯ หรือจะทำรวมไปทุกเรื ่องก็สามารถทำไดตาม       

ความเหมาะสม 

  3) ควรมีแผนยุทธศาสตรการเชื ่อมโยงการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา ในทุกระดับชั้น

การศึกษา แมวาการศึกษาครั้งน้ีจะใหความสำคัญกับการศึกษาในระดับประถมศึกษา หากแตในทางปฏิบัตินั้น             

ควรทำแผนพัฒนาการศึกษาไปพรอมกันทุกระดับ 

 ขอเสนอดังกลาวขางตนเปนขอเสนอระยะยาว ที่ทำใหการขับเคลื่อนงานเปนระบบ อยางไรก็ตาม 

การดำเนินงานตามขอเสนอขางตนอาจใชเวลานานและมีความยุงยาก เนื่องจากตองเขาไปปรับเปลี่ยนระบบ

และกลไกการทำงานเดิมมากพอสมควร คณะผูวิจัยจึงเสนอวาในระยะสั้น 1-2 ปนี้ควรพิจารณาดำเนินการ

ดังตอไปนี้ 

 

 ขอเสนอระยะสั้น 

1) ฝายการศึกษาของท้ังสองประเทศ ควรหารือรวมกันเรื่องการสอนภาษากัมพูชาใหนักเรียน

ไทย และสอนภาษาไทยใหกับนักเรียนกัมพูชา โดยที่นักเรียนทั้งสองประเทศไมตองเสียคาใชจายเหมือน          

ที่เปนอยูในปจจุบัน อาจทำในรูปแบบของโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร หรือเชิญสถาบันอุดมศึกษาเขามา   

ชวยพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให 

2) ควรเปดโอกาสใหบุคลากรไทยไดเร ียนรูภาษากัมพูชา โดยอาจทำเปนโครงการ            

ความรวมมือระหวางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ เชน พบวา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยบูรพา มีรายวิชาภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร หรือกรณีมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี มีโครงการ

อบรมภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร หากสามารถเชื่อมกับสถาบันการศึกษาดังกลาวไดยอมจะเปนประโยชนกับ

ครูผูสอนอยางยิ่ง 

3) ฝ ายการศึกษาของทั ้งสองประเทศ ควรจัดทำฐานขอมูลนักเร ียนนักศึกษา ใหมี           

ความถูกตองและทันสมัย รวมท้ังเชื่อมขอมูลนักเรียนนักศึกษาของทั้งสองประเทศ เพ่ือประโยชนในการบริหาร

จัดการการศึกษา 
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4) ควรพัฒนาระบบติดตามนักเรียนนักศึกษาที ่ออกกลางคัน หรือออกเมื ่อย ังไมจบ

ประถมศึกษาปท่ี 6 หรือมัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อติดตามใหความชวยเหลือนักเรียนตามสมควร 

5) ควรสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยเพ่ือเปรียบเทียบหลักสูตรระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา 

ของทั้งสองประเทศ เพื่อหาแนวทางในการเทียบโอนคุณวุฒิการศึกษา สำหรับนักเรียนที่ยายตามครอบครัว    

ไปพำนักอาศัยในอีกประเทศหนึ่ง 

6) ควรทำงานรวมกับผู ปกครองนักเรียนกัมพูชาเพิ่มเติม เนื่องจากเปนบุคคลสำคัญตอ      

การตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของนักเรียน และที่ผานมายังไมมีหนวยงานใด ๆ ไปทำงานรวมกับผูปกครอง

ยกเวนโรงเร ียนที ่ผ ู ปกครองสงบุตรหลานไปเรียนเทาน ั ้น ผู ปกครองจำเปนตองไดขอมูลที ่ถ ูกต อง                 

เพื่อประกอบการตัดสินใจเกี่ยวกับการสนับสนุนทางการศึกษาใหกับบุตรหลาน หากเปนไปไดอาจพัฒนาเปน

เครือขายผูปกครองไดในระยะตอไป 

7) ภาคีที ่ขาดการมีสวนรวมในการศึกษาครั้งนี ้เนื ่องจากอยูนอกขอบเขตการศึกษา คือ     

สถานประกอบการท่ีแรงงานเหลานี้ทำงาน รวมทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก เทศบาลตำบลคลองใหญ 

เทศบาลตำบลหาดเล็ก และองคการบริหารสวนตำบลไมรูด และที่วาการอำเภอคลองใหญ หนวยงานเหลานี้

ควรมีบทบาทอยางใดอยางหนึ่งในการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางสองประเทศ หรืออยางนอยที่สุดควรรับรู 

รับทราบความเคลื่อนไหวของการดำเนินงานอยางตอเนื่อง จึงเสนอวาควรทำการศึกษาศักยภาพขององคกร

ภาครัฐและภาคเอกชนในระดับพื้นที่ ในการสนับสนุนการศึกษาและสนับสนุนการเชื่อมโยงการศึกษาระหวาง   

ไทย-กัมพูชาดวยอีกทางหนึ่ง 
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 เครื่องมือหมายเลข 1 แนวคำถามในการสัมภาษณ  

---------------------------------------------------------- 

 

ผูใหขอมูล: ผูบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดเขต 1 (สพป.ตราด เขต 1), ผูบริหาร

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 , ผูบริหารโรงเรียนระดับ

ประถมศึกษา ในอำเภอของจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา, ผูบริหาร สำนักงาน กศน. อำเภอ

คลองใหญ และ กศน.ตำบล 

คำชี้แจง: ผูวิจัยใชเปนแนวคำถามในการสัมภาษณในประเด็นสถานการณดานการศึกษาของ        

เด็กกัมพูชา ความตองการเด็กกัมพูชาที่เรียนอยูในโรงเรียนไทยในการกลับไปศึกษาตอยังประเทศ

กัมพูชา นโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของในการสงเด็กกัมพูชาที่เรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไป

เรียนตอยังประเทศกัมพูชา และแนวทางการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา  

           

แนวคำถามการสัมภาษณ: 

  1. สถานการณดานการศึกษาของเด็กกัมพูชาในพ้ืนท่ีอำเภอคลองใหญ เชน 

- จำนวนของเด็กกัมพูชาในสถานศึกษา 

- การเขาถึงและโอกาสทางการศึกษา อัตราการเขาเรียน และอัตราการเรียนตอ 

- ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว และคุณภาพชีวิต /อาชีพ / เปาหมายการพัฒนา

ตนเองโดยภาพรวม 

- สถานการณการเคลื่อนยาย และระยะเวลาในการอาศัยหรือศึกษาในไทย  

- คุณคาของการศึกษา เชน มีความจำเปนอยางไร เพราะอะไร เหตุผลในการมาเรียนใน

ประเทศไทย และแรงจูงใจของผูปกครอง 

- พฤติกรรมการเรียน การปรับตัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกกลางคันและปญหาอื่น ๆ 

รวมท้ังโรงเรียนมีนโนบายแกปญหานี้อยางไร 

- การสนับสนุนทางสังคม ท้ังดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร และอื่น ๆ จาก

หนวยงานสวนกลาง เชน สพป. 

- บทบาทของชุมชนและครอบครัวในการจัดการศึกษา 

- สถานการณปญหา และปจจัยเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของ  

2. เด็กกัมพูชาท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทยมีความตองการในการกลับไปศึกษาตอยังประเทศกัมพูชา

มากนอยเพียงใด อยางไร 
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3. นโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของในการสงเด็กกัมพูชาท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียนตอ

ยังประเทศกัมพูชาเปนอยางไร ท้ังในระดับจังหวัด และระดับชาติ 

4. แนวทางการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชาในระดับพื้นที่จังหวัดตราด ประเทศไทย

และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชาที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดจริง 

- ความสัมพันธและความพยายามในการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา ทั้งในระดับชาติ 

ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 

- จุดแข็ง จุดออน ปญหา อุปสรรค ในการเชื่อมโยงการศึกษา 

- ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จ/ไมสำเร็จในการเชื่อมโยงการศึกษา 

- ขอเสนอแนะในการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

หมายเหตุ: แนวคำถามดังกลาวเปนเพียงแนวคำถามเพื่อนำไปสูการสัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ซึ่งผู วิจัย

สามารถสัมภาษณประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ได ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบท หากประเด็นนั้นเกี่ยวของ

และเปนประโยชนตอการวิจัย 

 

 

 

 

 

 



         การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน 

          Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools 

-78- 
 

 

 เครื่องมือหมายเลข 2 แนวคำถามในการสัมภาษณ  

---------------------------------------------------------- 

 

ผูใหขอมูล: ผูบริหารสำนักเขตพ้ืนที่การศึกษาเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

 

คำชี้แจง: ผูวิจัยใชเปนแนวคำถามในการสัมภาษณในประเด็นสถานการณดานการศึกษาของเด็กกัมพูชา  

 นโยบายดานการศึกษาที่เก่ียวของในการสงเด็กกัมพูชาที่เรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียน   

  ตอยังประเทศกัมพูชา และแนวทางการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา  

           

แนวคำถามการสัมภาษณ: 

  1. สถานการณดานการศึกษาของเด็กกัมพูชาในพ้ืนท่ีอำเภอคลองใหญ เชน 

- จำนวนของเด็กกัมพูชาในสถานศึกษา 

- การเขาถึงและโอกาสทางการศึกษา อัตราการเขาเรียน และอัตราการเรียนตอ 

- ฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจของครอบครัว และคุณภาพชีวิต /อาชีพ / เปาหมายการพัฒนา

ตนเอง โดยภาพรวม 

- สถานการณการเคลื่อนยาย และระยะเวลาในการอาศัยหรือศึกษาในไทย  

- คุณคาของการศึกษา เชน มีความจำเปนอยางไร เพราะอะไร เหตุผลในการมาเรียนใน

ประเทศไทย และแรงจูงใจของผูปกครอง 

- พฤติกรรมการเรียน การปรับตัว ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกกลางคันและปญหาอื่น ๆ 

รวมท้ังโรงเรียนมีนโนบายแกปญหานี้อยางไร 

- การสนับสนุนทางสังคม ท้ังดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหาร และอื่น ๆ จาก

หนวยงานสวนกลาง เชน สพป. 

- บทบาทของชุมชนและครอบครัวในการจัดการศึกษา 

- สถานการณปญหา และปจจัยเง่ือนไขท่ีเกี่ยวของ  

2. นโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของในการสงเด็กกัมพูชาท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียนตอ

ยังประเทศกัมพูชาเปนอยางไร ท้ังในระดับจังหวัด และระดับชาติ 

3. แนวทางการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชาในระดับพื้นที่จังหวัดตราด ประเทศไทย

และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชาที่เหมาะสมและมีความเปนไปไดจริง 
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- ความสัมพันธและความพยายามในการเชื่อมโยงการศึกษาไทย-กัมพูชา ทั้งในระดับชาติ 

ระดับเขตพ้ืนท่ี ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ 

- จุดแข็ง จุดออน ปญหา อุปสรรค ในการเชื่อมโยงการศึกษา 

- ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จ/ไมสำเร็จในการเชื่อมโยงการศึกษา 

- ขอเสนอแนะในการเชื่อมตอการศึกษาระหวางไทยและกัมพูชา 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

หมายเหตุ: แนวคำถามดังกลาวเปนเพียงแนวคำถามเพื่อนำไปสูการสัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ซึ่งผู วิจัย

สามารถสัมภาษณประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ได ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบท หากประเด็นนั้นเกี่ยวของ

และเปนประโยชนตอการวิจัย 
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 เครื่องมือหมายเลข 3 แนวคำถามในการสนทนากลุม  

---------------------------------------------------------- 

 

ผูใหขอมูล: ผูปกครองเด็กสัญชาติกัมพูชาที่สงบุตรหลานมาเรียนในประเทศไทย 

 

คำชี้แจง: ผูวิจัยใชเปนแนวคำถามในการสนทนากลุมในประเด็นสถานการณดานการศึกษาของ        

เด็กกัมพูชา ความตองการเด็กกัมพูชาที่เรียนอยูในโรงเรียนไทยในการกลับไปศึกษาตอยังประเทศ

กัมพูชา  

 

แนวคำถามในการสนทนากลุม: 

 1. จำนวนเด็กในความปกครองที่เรียนหนังสือ และไมไดเรียนหนังสือ และเรียนชั้นอะไร 

 2. เพราะอะไรถึงอยากใหเด็กในความปกครองเรียนท่ีประเทศไทย 

 3. ความตั้งใจเรียนของเด็กเปนอยางไรบาง และเด็กอยากเรียนถึงชั้นอะไร 

 4. สภาพความเปนอยูของท่ีบาน และการดูแลชวยเหลือเด็กของครอบครัว เปนอยางไร 

 5. ผูปกครองอยากใหลูกเรียนถึงชั้นไหน และหากจบชั้นประถมศึกษา จะใหเรียนตอที่ไหน (ไทย-

กัมพูชา) เพราะอะไร 

 6. หากเด็กจะไมไดเรียนตอ คิดวาจะเปนเพราะอะไร 

 7. หากเด็กตองกลับไปเรียนตอท่ีกัมพูชา แลวตองเรียนซ้ำชั้นประถมศึกษาอีก มีความเห็นอยางไร และ

หากจะทำใหเด็กไมตองซ้ำชั้น คิดวาควรทำอยางไร 

 8. เด็กและครอบครัวชาวกัมพูชา เมื่อเขามาอยูในโรงเรียนไทย มีปญหาการปรับตัวอยางไรบาง และ

แกปญหาอยางไร 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

หมายเหตุ: แนวคำถามดังกลาวเปนเพียงแนวคำถามเพื่อนำไปสูการสนทนาในประเด็นตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยสามารถ

ถามคำถาม      ในประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ได ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบท หากประเด็นนั้นเกี่ยวของ

และเปนประโยชนตอการวิจัย 
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 เครื่องมือหมายเลข 4 แนวคำถามในการสัมภาษณ 

---------------------------------------------------------- 

 

ผูใหขอมูล: CSO ท่ีทำงานดานการศึกษาในพื้นที่ จังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

คำชี้แจง: ผูวิจัยใชเปนแนวคำถามในการสนทนากลุมในประเด็นสถานการณดานการศึกษาของ        

เด็กกัมพูชาในพื้นท่ีอำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด และจังหวัดเกาะกง ประเทศกัมพูชา 

 

แนวคำถามการสัมภาษณ: 

 1. ขอใหแนะนำองคกรของทานวามีภารกิจอะไรบาง ทั ้งที ่เกี ่ยวของกับการศึกษาของเด็กและ         

ดานอ่ืน ๆ แนวคิดและกลยุทธท่ีใชในการดำเนินงานเปนอยางไร 

 2. บริบทชายแดนไทย-กัมพูชา เปลี่ยนไปอยางไรบางในชวง 3-5 ปมานี้ และมันสงผลกระทบอยางไร

บางกับเด็กและครอบครัวชาวกัมพูชาท่ีอยูชายแดนไทย รวมทั้งสงผลตอการศึกษาของเด็กอยางไร 

 3. ความสัมพันธระหวางหนวยงานดานการศึกษา และหนวยงานดานการพัฒนา ในเขตพื้นที่ชายแดน

ไทย-กัมพูชา เปนอยางไร มีความเปนไปไดมากนอยเพียงใดที่จะทำงานเปนเครือขาย เพื่อเชื่อมโยงการศึกษา

ของเด็กใหมากข้ึน 

 4. ยังมีเด็กตกหลนจากระบบการศึกษาหรือไม และแนวทางที่จะสนับสนุนใหเด็กเหลานี้ไดเรียน

หนังสือเปนอยางไร ที่ผานมามีประสบการณและบทเรียนจากการดำเนินงานอยางไรบาง 

 5. ขอเสนอแนะของทานหากจะทำใหเกิดการเชื่อมการศึกษาระหวางไทย-กัมพูชา 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

หมายเหตุ: แนวคำถามดังกลาวเปนเพียงแนวคำถามเพื่อนำไปสูการสนทนาในประเด็นตาง ๆ ซึ่งผูวิจัยสามารถ

ถามคำถามประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ได ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบท หากประเด็นนั้นเกี่ยวของและเปน

ประโยชนตอการวิจัย 
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 เครื่องมือหมายเลข 5 แนวคำถามในการสัมภาษณ  

---------------------------------------------------------- 

 

ผูใหขอมูล: ผูปกครองเด็กกัมพูชาที่เรียนในโรงเรียนไทยที่อาศัยอยูใน อำเภอคลองใหญ จังหวัดตราด 

 

คำชี้แจง: ผูวิจัยใชเปนแนวคำถามในการสัมภาษณในประเด็นเด็กกัมพูชาท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทย            

                มีความตองการในการกลับไปศึกษาตอยังประเทศกัมพูชา 

 

แนวคำถามการสัมภาษณ: 

1. ความสำคัญ คุณคาของการศึกษา เชน มีความจำเปนอยางไร เพราะอะไร เหตุผลในการสงบุตร

หลานมาเรียนในประเทศไทย และแรงจูงใจของผูปกครอง 

 2. ความพึงพอใจในผลการเรียนของบุตรหลาน และแนวทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนในประเทศ

ไทยมากนอยเพียงใด อยางไร 

 3. ปญหา อุปสรรค ของบุตรหลานท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทย 

4. บุตรหลานท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทยมีความตองการในการกลับไปศึกษาตอยังประเทศกัมพูชามาก

นอยเพียงใด อยางไร 

5. ผูปกครองมีความตองการใหบุตรหลานกลับไปศึกษาตอยังประเทศกัมพูชามากนอยเพียงใด อยางไร 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

 

หมายเหตุ: แนวคำถามดังกลาวเปนเพียงแนวคำถามเพื่อนำไปสูการสัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ซึ่งผู วิจัย

สามารถสัมภาษณประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ได ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบท หากประเด็นนั้นเกี่ยวของ

และเปนประโยชนตอการวิจัย 
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 เครื่องมือหมายเลข 6 แนวคำถามในการสัมภาษณ 

---------------------------------------------------------- 

 

ผูใหขอมูล: ผูบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด ผูบริหารสำนักงานศึกษาธิการภาคตะวันออก  และ

ผูแทนสำนักนโยบายและยุทธศาสตร สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 

คำชี้แจง: ผูวิจัยใชเปนแนวคำถามในการสัมภาษณในประเด็นนโยบายดานการศึกษาที่เก่ียวของในการสง 

 และรับเด็กกัมพูชาท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียนตอยังประเทศกัมพูชา ทั้งในระดับ     

  จังหวัด และระดับชาต ิ

 

แนวคำถามการสัมภาษณ: 

  1. นโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของในการสงเด็กกัมพูชาที่เรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียนตอยัง

ประเทศกัมพูชาเปนอยางไร ทั้งในระดับจังหวัด และระดับชาต ิ

 2. จุดแข็ง จุดออน ปญหา อุปสรรค ของนโยบายดานการศึกษาที่เกี่ยวของในการสงเด็กกัมพูชาท่ีเรียน

อยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียนตอยังประเทศกัมพูชาเปนอยางไร 

3. ปจจัยสำคัญที่สงผลตอความสำเร็จ/ไมสำเร็จ ของนโยบายดานการศึกษาท่ีเกี่ยวของในการสงเด็ก

กัมพูชาท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียนตอยังประเทศกัมพูชา 

4. ขอเสนอแนะในการสงเสริม สนับสนุนนโยบายดานการศึกษาที่เก่ียวของในการสงเด็กกัมพูชาท่ี

เรียนอยูในโรงเรียนไทยกลับไปเรียนตอยังประเทศกัมพูชา 

 

 

---------------------------------------------------------- 

 

 

หมายเหตุ: แนวคำถามดังกลาวเปนเพียงแนวคำถามเพื่อนำไปสูการสัมภาษณในประเด็นตาง ๆ ซึ่งผู วิจัย

สามารถ             สัมภาษณประเด็นอื่นนอกเหนือจากนี้ได ขึ้นอยูกับสถานการณและบริบท หากประเด็นนั้น

เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ    การวิจัย 
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 เครื่องมือหมายเลข 7 แบบสอบถามความตองการในการกลับไปศึกษาตอยังประเทศกัมพูชา  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ผูใหขอมูล: นักเรียนสัญชาติกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียนเปาหมายท้ัง 11 แหง สังกัด สพป.ตราด เขต 1            

อำเภอคลองใหญ  จังหวัดตราดโดยเปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที ่ 4-6 และนักเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1-3 

 

คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย  ลงใน [  ] และกรอกขอความใหสมบูรณตามความเปนจริงและตามความ

คิดเห็นของนักเรียน 

 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไป  

 1. เพศ      [  ]  ชาย       [  ]  หญิง 

 2. อายุ            [  ]  7-9 ป          [  ]  10-12 ป             

        [  ]  13-15 ป                [  ]  16-17 ป          [  ]  มากกวา17 ป 

     3. ศึกษาระดับชั้น   [  ]  ประถมศึกษาปที่ 4     [  ]  ประถมศึกษาปท่ี 5    [  ]  ประถมศึกษาปที่ 6 

         [  ]  มัธยมศึกษาปที่ 1      [  ]  มัธยมศึกษาปท่ี 2      [  ]  มัธยมศึกษาปที่ 3 

       4. อาชีพของผูปกครอง (ระบุ)............................................................................  

           5. จำนวนพี่-นองทั้งหมด (ระบุ).........................................................................  

  6. จำนวนพี่-นองที่กำลังศึกษา (ระบุ).................................................................  

สวนท่ี 2 พฤติกรรมการเดินทางไปโรงเรียน - กลับบานของนักเรียน 

 1. การเดินทางไปโรงเรียน [  ]  ผูปกครองไปสง               [  ]  รถจักรยาน            

     [  ]  รถจักรยานยนต (มอเตอรไซต)    [  ]  เดินเทา    

     [  ]  รถโดยสาร             [  ]  รถโรงเรียน  

     [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 

 2. เวลาที่มาถึงโรงเรียน  [  ]  06.00 - 06.30 น.              [  ]  06.31 – 07.00 น.            

     [  ]  07.01 -08.00 น.      [  ]  08.01 – 08.30 น.    

     [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 
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 3. การเดินทางกลับบาน  [  ]  ผูปกครองมารับ               [  ]  รถจักรยาน            

     [  ]  รถจักรยานยนต (มอเตอรไซต)    [  ]  เดินเทา    

     [  ]  รถโดยสาร             [  ]  รถโรงเรียน  

     [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ)............................................ 

 4. เวลาที่กลับถึงบาน  [  ]  14.00 - 14.30 น.              [  ]  14.31 – 15.00 น.            

     [  ]  15.01 -16.00 น.      [  ]  16.01 – 16.30 น.    

     [  ]  16.31 -17.00 น.      [  ]  17.01 – 17.30 น.    

     [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ)........................................... 

 5. จำนวนเงินท่ีไดไปโรงเรียน (ตอวัน) [  ]  ไมได       [  ]  ต่ำกวา 20 บาท 

      [  ]  21 – 30 บาท             [  ]  31 – 40 บาท 

      [  ] 41 – 50 บาท          [  ]  51 – 60 บาท   

      [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ).............................. 

 

สวนท่ี 3 แรงจูงใจในการศึกษาของนักเรียน 

 1. สิ่งจูงใจที่เลือกศึกษาที่โรงเรียนแหงนี้   [  ]  ใกลท่ีพักอาศัย           [  ]  โรงเรียนมีชื่อเสียง  

                                                   [  ]  เลือกตามพี-่นอง         [  ]  เลือกตามเพื่อน     

                                                    [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ)......................................................  

 2. แรงจูงใจในการเรียน [  ]  เปนความตองการของตัวเอง    

  [  ]  เปนความตองการของผูปกครอง 

  [  ]  เรียนตามพี-่นอง         

  [  ]  เรียนตามเพ่ือน         

               [  ] อ่ืน ๆ (ระบุ).......................................................  

 3. ผลการเรียนในภาคการศึกษาที่ผานมา [  ]  เกรดเฉลี่ยต่ำกวา  2.00   [  ]  เกรดเฉล่ีย 2.01-2.30          

  [  ]  เกรดเฉลี่ย 2.31-3.00      [  ]  เกรดเฉลี่ย 3.31-4.00       

 4. รางวัลท่ีเคยไดรับในระหวางท่ีศึกษา      [  ]  ไมเคยไดรับ   

                 [  ]   เคยไดรับ   (ระบุ).....................................................  

 5. ทุนการศึกษาท่ีเคยไดรับในระหวางเรียน [  ]  ไมเคยไดรับ   

                 [  ]   เคยไดรับ   (ระบุ).....................................................  
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สวนท่ี 4 ความตองการศึกษาตอของนักเรียน และความคาดหวังหลังจบการศึกษา 

  1. ความตองการศึกษาตอในโรงเรียนไทย   

   [  ]  ตองการ        เพราะ (ระบุ)......................................................................................... 

  [  ]  ไมตองการ        เพราะ (ระบุ)..........................................................................................  

  2. ความตองการกลบัไปศึกษาตอยังประเทศกัมพูชา  

   [  ]  ตองการ        เพราะ (ระบุ).......................................................................................... 

   [  ]  ไมตองการ           เพราะ (ระบุ).......................................................................................... 

  3. นักเรียนอยากเรียนสูงสุดถึงระดับไหน 

   [  ]  มัธยมศึกษาตอนตน  [  ]   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

   [  ]  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือออาชีวศึกษา   [  ]  ปริญญาตร ี

   [  ]  ปริญญาโท                         [  ]  ปริญญาเอก 

  4. หากจะเรียนตอในระดับสูงขึ้น  

   4.1 นักเรียนคิดวาจะไปเรียนที่ใด ............................................................................................ 

   4.2 เพราะเหตุใดจึงเลือกสถานศึกษาดังกลาว (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   [  ]  ใกลบาน เดินทางสะดวก  

   [  ]   เพ่ือน ๆ มักไปเรียนที่น่ัน  

   [  ]  เปนโรงเรียนที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ 

   [  ]  คาใชจายไมสูง 

   [  ]  มีทุนการศึกษา 

   [  ]  ครอบครัวสนับสนุน 

   [  ]  มีโอกาสไดสัญชาติไทย 

   [  ]  อ่ืนๆ (ระบุ) ...................................................................................................................... 

  5. เพราะเหตุใดการเรียนระดับสูงขึ้น จึงมีความสำคัญ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

   [  ]  ใชในการสื่อสารและใชในชีวิตประจำวัน 

   [  ]   มีโอกาสไดงานที่ดี และมีรายไดสูงขึ้น  

   [  ]  เพ่ือชวยเหลือครอบครัว 

   [  ]  เปนตัวอยางใหกับพี่นอง 

   [  ]  มีโอกาสไดสัญชาติไทย 
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  6. ผูปกครองจะสนับสนุนใหนักเรียนไดเรียนตอในระดับสูงข้ึนหรือไม 

   [  ]  สนับสนุน   เพราะ ........................................................... 

   [  ]  ไมสนับสนุน เพราะ........................................................... 

  7. โรงเรียนท่ีเรียนในปจจุบันสนับสนุนใหนักเรียน เรียนตอในชั้นที่สูงขึ้นหรือไม 

   [  ]  สนับสนุน อยางชัดเจน โดย (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

    [  ]  ครูแนะแนวใหขอมูลการศึกษาตอ 

    [  ]  มีครูจากโรงเรียนอ่ืนมาใหขอมูลเพ่ือชักชวนใหไปเรียน 

    [  ]  มีการเตรียมความพรอม เชน สอนเสริม  

    [  ]  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................................................................................... 

   [  ]  ไมชัดเจนวาสนับสนุนหรือไมสนับสนุน 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------- 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ข 

 

เอกสารการรับรองจริยธรรมการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน 

          Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools 

-89- 
 

 

 

 



         การเชื่อมโยงการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานระหวางไทยและกัมพูชา ในกลุมเด็กนักเรียนกัมพูชาที่กำลังเรียนอยูในโรงเรียน 

          Cross-Border Basic Education for the Cambodian Students Studying in the Thai-Cambodian Border Schools 

-90- 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาคผนวก ค 

 

จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีเรียนอยูในระดับขั้นพื้นฐาน ปการศึกษา 2562 
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ตาราง จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีเรียนอยูในระดับข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2562  

ชื่อสถานศึกษา รหัส 
จำนวนนักเรียนในแตละระดบัชั้น 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม  
รวม

ทั้งหมด 

ตำบลหาดเล็ก 17 88 81 78 73 65 69 57 62 - - -  590 

1. บานหาดเล็ก รหัส G 10 14 16 10 7 5 7 11 10 - - - 90 133 

รหัส

ข้ึนตน 0 

1 - 1 1 - - 2 - - - - - 5 

รหัส

ข้ึนตน 1 

3 7 2 2 5 3 1 1 3 - - - 27 

รหัส

ข้ึนตน 7 

3 4 - 1 1 - 1 - 1 - - - 11 

รวม 17 25 19 14 13 8 11 12 14 - - -  

2. บานโขดทราย รหัส G - 1 - 2 - 2 2 1 2 - - - 10 24 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- - 4 2 - - - - - - - - 6 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- 1 - - 1 - 1 - 1 - - - 4 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- - - - - 1 1 1 1 - - - 4 

รวม - 2 4 4 1 3 4 2 4 - - -  

3. บานคลอง

มะขาม 

รหัส G - 29 23 34 37 46 42 34 28 - - - 273 433 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- 21 25 11 13 5 6 3 7 - - - 91 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- 7 8 7 7 2 4 2 4 - - - 41 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- 4 2 8 2 1 2 4 5 - - - 28 

รวม - 61 58 60 59 54 54 43 44 - - -  
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ตาราง จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีเรียนอยูในระดับข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2562     

ชื่อสถานศึกษา รหัส 
จำนวนนักเรียนในแตละระดบัชั้น 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม  
รวม

ทั้งหมด 

ตำบลคลองใหญ 0 58 69 78 72 70 71 61 61 26 18 16  600 

4. บานคลองจาก รหัส G - 8 6 7 9 8 10 10 15 15 12 1 
101 

211 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- 4 8 5 3 5 2 4 - 4 - 7 

42 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- 2 5 1 5 4 5 4 1 6 4 6 

43 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- 2 2 4 4 - 2 4 2 1 2 2 

25 

รวม - 16 21 17 21 17 19 22 18 26 18 16  

5. อนุบาลวัด   

คลองใหญ 

รหัส G - 12 25 16 18 20 25 19 13 - - - 148 236 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- 13 10 12 11 11 8 4 2 - - - 

71 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- 1 - 4 - 1 - - - - - - 

6 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- 2 1 3 4 - 1 - - - - - 

11 

รวม - 28 36 35 33 32 34 23 15 - - -  

6. บานเนินตาล รหัส G - 4 2 3 6 12 6 4 11 - - - 48 134 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- 3 1 11 3 4 2 1 2 - - - 27 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- 3 6 7 3 4 3 8 11 - - - 45 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- - 3 3 1 - 3 2 2 - - - 14 

รวม - 10 12 24 13 20 14 15 26 - - -  
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ตาราง จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีเรียนอยูในระดับข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2562     

ชื่อสถานศึกษา รหัส 
จำนวนนักเรียนในแตละระดบัชั้น 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม  
รวม

ทั้งหมด 

7. บานตาหนกึ รหัส G - - - - 2 - 2 - 2 - - - 
6 

19 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- 4 - - 2 - 1 1 - - - - 

8 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- - - 2 1 1 - - - - - - 

4 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- - - - - - 1 - - - - - 

1 

รวม - 4 - 2 5 1 4 1 2 - - -  

ตำบลไมรูด 4 12 9 17 14 17 11 20 14 3 8 3  132 

8. วัดหวงโสม รหัส G - - - 4 2 3 2 1 - - - - 12 19 

รหัส

ข้ึนตน 0 

2 1 1 - - - - - 1 - - - 

5 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- 1 1 - - - - - - - - - 

2 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- - - - - - - - - - - - - 

รวม 2 2 2 4 2 3 2 1 1 - - -  

9. บานหนองมวง รหัส G - 1 - 4 3 3 1 2 1 - - - 15 19 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- - - - - 1 - - - - - - 1 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- 2 - - - - - - - - - - 2 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- - 1 - - - - - - - - - 1 

รวม - 3 1 4 3 4 1 2 1 - - -  
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ตาราง จำนวนนักเรียนกลุมเปาหมายท่ีเรียนอยูในระดับข้ันพ้ืนฐาน ในปการศึกษา 2562     

ชื่อสถานศึกษา รหัส 
จำนวนนักเรียนในแตละระดบัชั้น 

อ.1 อ.2 อ.3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม  
รวม

ทั้งหมด 

10. บานไมรูด รหัส G - 1 1 6 5 6 5 7 6 1 5 - 43 69 

รหัส

ข้ึนตน 0 

1 2 1 - 2 - - 1 1 1 1 - 10 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- - - - - - - - - - - - - 

รหัส

ข้ึนตน 7 

1 2 1 1 - 1 1 2 1 1 2 3 16 

รวม 2 5 3 7 7 7 6 10 8 3 8 3  

11. บานคลอง

มะนาว 

รหัส G - 1 1 2 2 1 1 5 3 - - - 16 25 

รหัส

ข้ึนตน 0 

- - - - - 2 1 - 1 - - - 4 

รหัส

ข้ึนตน 1 

- - - - - - - - - - - - - 

รหัส

ข้ึนตน 7 

- 1 2 - - - - 2 - - - - 5 

รวม - 2 3 2 2 3 2 7 4 - - -  

รวมทุกสถานศึกษา 21 158 159 173 159 152 151 138 137 29 26 19  1,322 
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ภาคผนวก ง 

 

รายชื่อคณะผูวิจัย 
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คณะผูวิจัย 

 

1. นางสาวศุภธิดา ศิริวงศ   หัวหนาโครงการ 

2. ผูชวยศาสตรจารย ดร.ธีรเดช ฉายอรุณ  นักวิจัย 

3. นางสาวนุชนารถ นาคขำ  ผูชวยนักวิจัย 
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