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หนังสือเลมน้ีเกิดขึ้นจากการทํางานของโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการ

จัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ (ศสร.) รับผิดชอบ

โดยมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) ในชวงปพ.ศ.2556-2559 มยช.รวมกับองคกรภาคีหลัก 

ไดแก มูลนิธิชวยไรพรมแดน  มูลนิธิศุภนิมิตแหงประเทศไทย จังหวัดชุมพรมูลนิธิ

ศุภนิมิตแหงประเทศไทย จังหวัดระนอง และศูนยสงเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน

และภาคีเครือขายความรวมมืออื่นๆ ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 

และแรงงานขามชาติ โดยการสนับสนุนของสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ 

(สํานัก9) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ดวยความตระหนัก

รวมกันวา ประเทศไทยมีผูคน ท่ีอาศัยอยูรวมกันอยางหลายหลาก หากประชากรกลุมหน่ึง

กลุมใดขาดการดูแลใหไดรับบริการขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการตาง  ๆท่ีเหมาะสมตอการมีสุข

ภาวะท่ีดี นอกจากแสดงถึงความไมเปนธรรมทางสังคมแลว ยังสงผลตอสุขภาวะของ

ประชากรกลุมอื่น  ๆและสังคมโดยรวมในท่ีสุด 

 ประชากรผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติรวมถึงลูกหลาน1 นับเปน

สวนหน่ึงของสังคมไทย มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศชาติ แตประชากรเหลาน้ียังประสบ

ปญหาการเขาไมถึงสิทธิและบริการขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปน อาทิ การศึกษา สุขภาพ การมี
สถานะบุคคลตามกฎหมาย รวมถึงปญหาในดานการอยูรวมกันในสังคมไทย  ซ่ึงเปนผลมา

จากในดานสถานภาพทางกฎหมาย  ขอจํากัดดานภาษา การไมตระหนักหรือเห็น

ความสําคัญในสิทธิขั้นพ้ืนฐานของพวกเขาเอง และมาจากทัศนคติของสังคมโดยรวม   

                                                             
1 เพื่อใหงายตอความเขาใจของบุคคลทั่วไปและสอดคลองกบัเอกสารฉบับอื่นๆ ที่เกี่ยวของในปจจบุัน ในหนังสอื
เลมน้ีจึงจะใชคําวา “ประชากรขามชาต”ิ  ซึ่งหมายถึงแรงงานขามชาติจากประเทศเพื่อนบาน ไดแก เมียนมา 
ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และบุตรของแรงงานขามชาติทัง้ที่ติดตามมาจากประเทศตนทางและเกิดในประเทศ
ไทย 

 

คํานํา 



 

หนทางหน่ึงท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาขางตน คือ “การศึกษา” เพราะ

การศึกษาเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีจะเช่ือมโยงความเขาใจและการอยูรวมกันในสังคม 

เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพประชากรขามชาติในสังคมไทย สงผลตอการมีสุข

ภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ขณะเดียวกันการเขาสูระบบการศึกษายังชวยใหหนวยงานรัฐ

ท่ีเก่ียวของตางๆ สามารถเขาถึงและดูแลกลุมประชากรเหลาน้ีไดอยางท่ัวถึงยิ่งขึ้น 

แตหนทางท่ีจะนําไปสูการไดรับการศึกษาของกลุมประชากรขามชาติเหลาน้ี จะอาศัยเพียง
ระบบปกติท่ัวไปและการทํางานของหนวยงานรัฐเพียงลําพังน้ันไมเพียงพอ จําเปนท่ีจะตอง

คนหาและพัฒนารูปแบบ วิธีการท่ีเอื้ออํานวย เปนการเฉพาะ สอดคลองกับบริบทของกลุม

ประชากรเหลาน้ัน และการเขามาทํางานรวมกันอยางเปนเครือขายความรวมมือระหวางกัน

ท้ังภาครัฐและภาคประชาสังคม เพ่ือไปสูเปาหมายเดียวกัน  

โครงการ ศสร. ไดพยายามทํางานเพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทางท่ีเอื้ออํานวยตอ

การเขาถึงและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุมประชากรขามชาติ โดยเปนการทํางาน

กับหนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักและภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ทําใหกลุมประชากรขามชาติ

มีโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาท่ีเหมาะสมในระดับหน่ึง จึงเห็นควรไดรวบรวม
สถานการณและผลการดําเนินงานเหลาน้ีจัดทําเปนหนังสือจํานวนสองเลม เพ่ือบันทึก

บทเรียน ประสบการณ ความคิดเห็นอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางานในระยะ

ถัดไป สําหรับหนังสือเลมน้ีนับเปนเลมท่ีหน่ึง ซ่ึงเปนการรวบรวมสถานการณดาน

การศึกษาในปจจุบันของกลุมประชากรขามชาติ และภาพรวมการดําเนินงานของโครงการ 

และหวังวาจะเปนประโยชนตอผูท่ีสนใจท่ีจะการศึกษาหรือพัฒนาตอยอดในอนาคต 

ลัดดาวัลย  หลักแกว 

ผูจัดการโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสม 
กับผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ (ศสร.) 

มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท  
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การสรางโอกาสทางการศึกษาในทุกระดับ ทุกรูปแบบ ท้ังท่ีจัด

โดยหนวยงานรัฐ และไมใชหนวยงานรัฐ ท่ีคํานึงถึงคนทุกคน คํานึงถึงเด็ก

ทุกคน ท่ีสอดคลองกับสถานการณของประเทศ สอดคลองกับบริบทของ

ผูเรียน และบริบทพื้นท่ี เพื่อใหเขาถึงผูท่ีดอยโอกาสทางสังคม 

 เปนการเนนย้ําเปาหมายการสงเสริมความเสมอภาคและความ

เปนธรรมทางการศึกษา 
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สถานการณดานการศึกษา 

ของกลุมประชากรขามชาติในปจจุบัน 
 

 จํานวนประชากรขามชาติในประเทศไทย 
ไทยเปนประเทศท่ีมีผูคนหลากหลายกลุมอาศัยอยูรวมกัน หากพิจารณา

ดานสถานะบุคคลตามกฎหมายแลวจะประกอบดวยประชากรกลุมใหญสองกลุม 

คือ กลุมประชากรท่ีมีสัญชาติไทยและกลุมประชากรท่ีไมมีสัญชาติไทย โดยกลุม

ประชากรท่ีไมมีสัญชาติไทย ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาวะของกลุมชาติ

พันธุ ชนเผาพ้ืนเมืองและประชากรขามชาติ พ.ศ.2560-2556 ของสํานัก

สนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ (สํานัก 9) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จะประกอบดวยประชากรกลุมใหญอยางนอยสอง
กลุม คือ  

1. กลุมชาติพันธุและชนเผาพ้ืนเมือง หมายถึง กลุมชาติพันธุ ชนเผา

พ้ืนเมือง ไทยพลัดถิ่น เปนกลุมคนดั่งเดิมท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย

มาอยางตอเน่ือง แตยังไมมีสัญชาติไทย ปจจุบันมีจํานวนรวม 

527,122 คน1  

2. กลุมประชากรขามชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) ซ่ึง

หมายถึงบุคคลท่ีเดินทางจากประเทศเพ่ือนบานเขามาพํานักอาศัย

ในประเทศไทย เพ่ือเปาหมายในการดํารงชีวิตตางๆ เชน ทํางาน 
หรือแสวงหาท่ีพักพิง ท่ีลี้ภัย รวมท้ังติดตามครอบครัวเขามา รวมถึง

บุตรท่ีเกิดในประเทศไทย ขอมูล ณ มิถุนายน 2559 แสดงวามี

แรงงานขามชาติท่ีได รับการจดทะเบียนรวม 2,287,401 คน 

มีผูติดตามแรงงานขามชาติและบุตรท่ีเกิดในประเทศไทย (เมียนมา 

ลาว กัมพูชา) จํานวน 19,664 คน2  

                                                             
1 กลุมประกันสุขภาพ.กระทรวงสาธารณสุข. 2559 
2 สํานักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน .2559 



2  

 
สถานการณดานการศกึษาและภาพรวมการดาํเนนิงานโครงการ 

. นอกจากน้ี ยังมีแรงงานขามชาติท่ีไมไดจดทะเบียนและไมมีใบอนุญาต

ทํางานท่ียังไมทราบจํานวนท่ีแทจริง แตประมาณการไว 1.1 ลานคน นอกจากน้ี

ยังมีผูติดตามแรงงานขามชาติและผูท่ีเกิดในประเทศไทยท้ังท่ีมีการจดทะเบียน

และไมไดจดทะเบียนอีกจํานวนหน่ึง โดยมีตัวเลขแสดงจํานวนเด็กท่ีไมมีสัญชาติ

ไทยอยูประมาณ 300,000 คน 3 

ตารางที่ 1 : จาํนวนแรงงานขามชาติท่ีจดทะเบียนในแตละประเภทและ

ผูติดตาม ณ มิถุนายน 2559 

ประเภทแรงงาน จํานวน (คน) 

ผูตดิตามแรงงานขาม

ชาติและบตุรที่เกดิใน

ประเทศไทย (เมียนมา 

ลาว กัมพูชา) 

พิสูจนสญัชาติแลว 1,018,568  

นําเขาตามขอตกลงระหวาง

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลเมียน

มา ลาว กัมพูชา (MOU) 

332,823  

รับจางทํางานชายแดนแบบ

ไป-กลับหรือตามฤดูกาล 

3,549  

ไดรับการผอนผันใหอยูอาศยั

และทํางานตามมติ

คณะรัฐมนตรี 

930,892  

แรงงานสัญชาตเิวียดนาม 1,569  

รวมทั้งหมด 2,287,401 19,664 

แรงงานท่ีไมไดจดทะเบียน ประมาณการ 

1,100,000 

ประมาณการ 

30,0000 

                                                             
3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสุขภาวะของกลุมชาติพันธุ ชนเผาพื้นเมือง และประชากรขามชาติ พ.ศ. 2560 – 
2556, สํานัก 9 สสส. 

ที่มา : สํานักบริหารแรงงานตางดาว กระทรวงแรงงาน (2559) 
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 ความสําคัญของการศึกษาสําหรับประชากรขามชาติ 

  ท่ีผานมา ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอการอยูรวมกันของกลุม

ประชากรท่ีมีความหลากหลายดานเช้ือชาติ และวัฒนธรรม โดยตระหนักวา 

หากประชากรกลุมหน่ึงกลุมใดขาดการดูแลใหไดรับบริการขั้นพ้ืนฐานและ

สวัสดิการตางๆ ท่ีเหมาะสมตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีด ีนอกจากแสดงถึงความไม

เปนธรรมทางสังคมแลว ยังสงผลตอสุขภาพ สุขภาวะของประชากรกลุมอื่นๆ 

และการอยูรวมกันในสังคมโดยรวมในท่ีสุด จึงกําหนดใหมีสิทธิขั้นพ้ืนฐานดาน

ตางๆ ท้ังดานสุขภาพ การศึกษา การมีงานทํา รวมท้ังสิทธิในการรับบริการอื่นๆ 

ท่ีจําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชากรขามชาติ เพ่ือการมีสมาชิก

ท่ีมีคุณภาพในสังคม และการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

สําหรับการศึกษา ประเทศไทยมีนโยบายซ่ึงเปนการประกันสิทธิขั้น

พ้ืนฐานของคนทุกคนท่ีอาศัยอยู ใหไดรับการศึกษาอยางเทาเทียม เสมอภาค 

แมวาบุคคลเหลาน้ันไมมีเอกสารใดๆ หรือไมมีสัญชาติไทยก็ตาม เพราะ

การศึกษาเปนการสรางทุนใหกับมนุษย เปนวิธีการในการสรางทุนใหกับกลุม

ประชากรขามชาติท้ังในปจจุบัน ซ่ึงประเทศไทยจะไดรับประโยชนกลับคืนจาก

คนเหลาน้ี ท้ังในดานสังคมโดยเฉพาะในมิติวัฒนธรรม ซ่ึงประชากรขามชาติมี

สวนชวยในการสืบสาน ฟนฟู ในมิติครอบครัวไดชวยดูแลครอบครัวของคนไทย

ในสภาวะสังคมผูสูงอายุ และการชวยขับเคลื่อนในภาคธุรกิจ ซ่ึงแรงงานขาม
ชาติสามารถสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจไดถึง 450,000 ลานบาท คิดเปนรอย

ละ 3.37 ของจีดีพี4 โดยการศึกษาเขามาชวยในการพัฒนาฝมือแรงงงานขาม

ชาติ เพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนแรงงานก่ึงไรทักษะหรือระดับปฏิบัติการ 

ตามนโยบายของกระทรวงแรงงาน หรือแมแตประโยชนท่ีประชากรขามชาติจะ

ไดรับติดตัวกลับไปไปประเทศตนทางในอนาคต  

                                                             
4 ศูนยพยากรณเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการคาไทย,2559 
(http://www.moneychannel.co.th/news_detail/) 
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. อีกท้ัง หากมองภาพอนาคตภายใตบริบทอาเซียน หรือการอยูรวมกันใน
ระหวางประเทศพ้ืนบาน บุตรแรงงานขามชาติท่ีไดรับการศึกษาจากประเทศไทย 
จะเปนเคร่ืองเช่ือมโยงความสัมพันธ อยูกันอยางสันติ ไมใชศัตรูหรือคูแขง ซ่ึงท้ังสอง
ประเทศจะตองชวยกันลงทุนสรางเด็กของอาเซียนใหเติบโตอยางมีคุณภาพ 
ขณะเดียวกันการเขาสูระบบการศึกษาของกลุมประชากรขามชาติ ยังชวยให
หนวยงานรัฐท่ีเก่ียวของตาง  ๆสามารถเขาถึงและดูแลกลุมประชากรเหลาน้ีไดอยาง
ท่ัวถึงยิ่งขึ้น  

นอกจากน้ี การศึกษายังเปนการคุมครองในเร่ืองสิทธิมนุษยชน เปนบริบท
ระหวางประเทศ ซ่ึงประเทศไทยไดรับคําชมจากระดับนานาชาติ จึงเปนโอกาสดีท่ี
ไทยจะสามารถขับเคลื่อนการศึกษาใหบรรลุเปาหมายการศึกษาเพ่ือปวงชน 
บรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน และใชการศึกษาเปนเคร่ืองมือในการแกไขปญหา
คามนุษย การสรางภาพลักษณท่ีดีตอประชาคมโลก 

นโยบายซ่ึงเปนการประกันสิทธิขั้นพ้ืนฐานของคนทุกคนท่ีอาศัยอยูใน
ประเทศไทย ตามหลักกฎกติการะหวางประเทศ อาทิ ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิ
มนุษยชน อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ปฏิญญาสากลวาดวยการศึกษาเพ่ือปวงชน 
หรือ Education for All รวมถึงกฎหมายและนโยบายท่ีเก่ียวของของประเทศ 
โดยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ใหการคุมครองดาน
การศึกษาแกทุกคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทย ตามมาตรา 43 “บุคคลยอมมีสิทธิ
เสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ปท่ีรัฐตองจัดใหอยาง
ท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย” สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 มาตรา 10 มติ
คณะรัฐมนตรี ลงวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 เร่ืองการจัดการศึกษาแกบุคคลท่ีไมมี
หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม มีสัญชาติไทย โดยไดออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนใน
สถานศึกษา พ.ศ. 2548 เปนการเปดโอกาสใหทุกคนท่ีอาศัยอยูในประเทศไทยรวมถึง
บุคคลท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย สามารถเขาเรียนได
โดยไมจํากัดระดับ ประเภท โดยรัฐจัดสรรคาใชจายรายหัวในอัตราเดียวกันกับ
เด็กไทย สงผลใหกลุมประชากรขามชาติ ไดรับการศึกษาท้ังท่ีจัดโดยภาครัฐและโดย
องคกรภาคเอกชน 
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 การเขาถึงระบบการศึกษาของประชากรขามชาติ  

กลุมบุตรของแรงงานขามชาติ 

ปจจุบันบุตรของแรงงานขามชาติไดรับการศึกษา 4 รูปแบบดวยกัน คือ  

1) การศึกษาในระบบโรงเรียน เปนรูปแบบการศึกษาท่ีบุตรของ

แรงงานขามชาติเขาถึงไดมากท่ีสุด โดยเฉพาะการศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จากรายงานของสํานักงาน สพฐ. 

แสดงจํานวนนักเรียน จําแนกตามสัญชาติ ในปการศึกษา 2559 พบวา 

มีนักเรียนตางชาติ และไมปรากฏสัญชาติ จํานวนท้ังสิ้น 135,276 คน ซ่ึงแยกได

เปนนักเรียนสี่สัญชาติ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) จํานวน 87,568 คน 

ไมปรากฏสัญชาติ จํานวน 29,038 คน นักเรียนสัญชาติอื่นๆ จํานวน 18,670 คน 

นอกจากเด็กกลุมน้ีแลว สพฐ. ยังแยกเด็กท่ีไมมีเอกสารแสดงตน คือไมมีขอมูลหรือ

เลขประจําตัวใดเลย (เด็กติด G) ออกมาอีกตางหาก จํานวน 68,914 คน5  

นอกจากน้ี มีเด็กสวนหน่ึงท่ีไดรับการศึกษาในสังกัดองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยในปการศึกษา 2558 มีเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยศึกษาในโรงเรียน

สังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวนท้ังสิ้น 3,244 คน6  

เด็กท่ีเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียน สวนใหญจะเปนกลุมท่ีมีความ

พรอมดานภาษาไทย และผูปกครองตองการใหเขาเรียนในสถานศึกษาของไทย 

เพราะเห็นความสําคัญของการศึกษาท่ีจะชวยในการอยูรวมกับคนไทย มีโอกาส

ทํางานท่ีดีในอนาคต หรือคาดหวังท่ีจะเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้น  

2) การศึกษานอกระบบ หรือ กศน. ชวงกอนปการศึกษา 2556 

สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย (กศน.) ไดจัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

                                                             
5 กลุมสารสนเทศ,สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน.2559 
6 กลุมสารสนเทศ,สาํนักการศึกษากรงุเทพมหานคร.,2558 
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(อายุต่ํากวา 15 ป) อยูบาง แตสวนใหญเปนการจัดใหเรียนรวมกับผูเรียนท่ีมี

อายุ 16 ปขึ้นไป หรือกลุมผูใหญ โดยใชหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียน

การสอนรวมกัน ซ่ึงยังไมมีความชัดเจน เปนรูปธรรมมากนัก อีกท้ังยังไมมี

นโยบาย แนวปฏิบัติท่ีเปนการเฉพาะ  

หลังจากน้ันสํานักงาน กศน.ไดมีประกาศใช “แนวทางการจัดการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สําหรับเด็กไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูในเกณฑ

การศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551” (หนังสือสํานักงาน กศน.ท่ี ศธ.

0210.121/3230 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2556 เร่ือง การใชหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับเด็กตางดาวและผูไมมีสัญชาติ

ไทย) ทําใหสถานศึกษา กศน. ในพ้ืนท่ีตางๆท่ีมีเด็กกลุมเปาหมาย เร่ิมจัด

การศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาฯ 

ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1/2557 เปนตนมา โดยนํารองในพ้ืนท่ี 7 อําเภอ (อําเภอแม

สาย จังหวัดเชียงราย, อําเภอแมสอดและอําเภอพบพระ จังหวัดตาก, อําเภอ

สวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี, อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร, อําเภอเมือง จังหวัด

ระนอง และเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร) ซ่ึงสวนใหญเปนการจัดรวมกับภาคี

เครือขายศูนยการเรียนในพ้ืนท่ีตางๆ จํานวน 22 ศูนยการเรียน โดยใชสถานท่ี

ของศูนยการเรียนเปนหองเรียน โดยนักเรียนรุนแรกจะจบหลักสูตรในภาคเรียน

ท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559 มีเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย (อายุ 6-15 ป)

ไดรับการศึกษาในระดับประถมศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 458 คน ระดับมัธยมศึกษา

ตอนตน จํานวน 90 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 22 คน7 รวมเด็กไมมี

                                                             
7 กลุมสารสนเทศ.สาํนักงาน.สํานักงาน กศน. 2559 
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สัญชาติไทยท่ีไดรับการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน

ท้ังสิ้น 570 คน และเด็กกลุมดังกลาวไดรับการสงเสริมการเรียนรูภาษาไทย

(กลุมผูไมรูหนังสือ) จํานวน 856 คน8   

ตารางที่ 2  : จํานวนเด็กไมมีสญัชาติไทยท่ีไดรับการศึกษานอกระบบ(กศน.) 

ปการศึกษา 1/2559  

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน (คน) 

ประถมศึกษา มัธยมตน มัธยมปลาย 

458 90 22 570 

สงเสริมการเรียนรูภาษาไทย 856* 

รวม   1,426 
ที่มา: กลุมสารสนเทศ. สํานักงาน กศน. (2559) , 

*ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ สํานกังานกศน. (2559)  

การศึกษานอกระบบจึงเปนทางเลือกสําหรับเด็กท่ีมีขอจํากัดหรือ

เงื่อนไขบางประการท่ีไมสามารถเขาเรียนในระบบโรงเรียนท่ัวไปได อาทิ เด็กท่ีมี

อายุเลยเกณฑการเขาเรียนหลายปหรือเด็กโต เด็กท่ีเรียนอยูในศูนยการเรียน

และตองการวุฒิการศึกษาเพ่ือเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้นหรือใชสมัครงานใน

อนาคต อีกท้ัง ยังเปนโอกาสสําคัญสําหรับเด็กท่ีจําเปนตองทํางาน ท่ีจะไดรับ

การศึกษาอยางนอยสัปดาหละ  1 วัน คือในวันอาทิตย หรือเด็กท่ีออกกลางคัน

จากการศึกษาในระบบ อยางไรก็ดี แมวาการศึกษานอกระบบจะมีความสําคัญ

สําหรับเด็กบางกลุม แตการดําเนินการในปจจบุันยงัทําไดอยางคอนขางจํากัดท้ัง

ในดานปริมาณ ความสอดคลองเหมาะสมกับผู เรียน และความพรอมของ

สถานศึกษา กศน. 

                                                             
8 ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ 2559 .สาํนักงาน กศน.  
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. 3) การศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียนรู เด็กขามชาติ  (Migrant 

Learning Center) ท่ีจัดโดยชุมชน กลุมแรงงานขามชาติและองคกรภาคประชา

สังคม (NGO) ซ่ึงสวนใหญกระจายอยูในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเมียนมา และ

จังหวัดช้ันในท่ีมีแรงงานขามชาติอยูหนาแนน จํานวนประมาณ 95 แหง 

มีเด็กนักเรียนจํานวน 17,161 คน9  

ตา ร า งที่  3  : จํ า น ว นศู น ย ก า ร เ รี ย นแ ล ะจํ า น ว น นั ก เ รี ย น ใน 

ศูนยการเรียน ณ กุมภาพันธ 2558 

ที่มา : เครือขายองคกรทํางานดานประชากรขามชาติ  

       (ขอมูล ณ วันที ่11 กุมภาพันธ 2558) 

เด็กท่ีเรียนในศูนยการเรียน เปนกลุมท่ีผูปกครองตองการใหเรียน 

ในภาษาของตนเอง เพ่ือประโยชนตอการกลับไปประเทศตนทาง และเพ่ือไมให

ลูกหลานลืมอัตลักษณดานภาษาและวัฒนธรรมของตน รวมไปถึงการ 

                                                             
9 เครือขายองคกรทํางานดานประชากรขามชาติ (2558) 

ท่ี จงัหวัด จํานวนศูนย จํานวนนักเรียน 

1 ตาก 65 13,283 

2 กาญจนบุรี 1 233 

3 เชียงราย 4 190 

4 เชียงใหม 2 44 

5 ระนอง 13 2,462 

6 กรุงเทพฯ 3 139 

7 พังงา 3 300 

8 สมุทรสาคร 4 510 

รวม 95 17,161 
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ท่ีผูปกครองสวนใหญมีฐานะยากจน ไมพรอมท่ีจะสงบุตรหลานเขาเรียนในระบบ

โรงเรียน ซ่ึงมีคาใชจายสูงกวา และเด็กยังไมมีความพรอมดานภาษาไทย 

การจัดการศึกษาในศูนยการเรียนรูเหลาน้ี สวนใหญจะใชหลักสูตรของประเทศ

เมียนมา และหลักสูตรของกลุมชาติพันธุ เชน กะเหร่ียง ไทยใหญ มอญ ขึ้นอยู

กับบริบทของศูนยการเรียนน้ันๆ เชน เด็กนักเรียนสวนใหญเปนชาติพันธุใด และ

ตั้งอยูในพ้ืนท่ีใกลกับเขตการปกครองของกลุมชาติพันธุใด เปนตน ท้ังน้ี ศูนยการ

เรียนจะตองจัดสอนภาษาไทยเพ่ิมเติมตามนโยบายของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา (สพป.) ท่ีดูแลอยู นอกจากน้ีบางศูนยยังจัดการศึกษาโดยใช

หลักสูตรของ กศน.ไทย และ กศน.ประเทศเมียนมา ควบคูไปดวย  

อยางไรก็ดี แมวาศูนยการเรียนจะมีความสําคัญในการรองรับเด็กกลุม

หน่ึงใหไดรับการดูแลดานการศึกษาตามศักยภาพ แตศูนยการเรียนเหลาน้ีก็จัด

การศึกษาไดอยางจัดกัด ดวยยังไมไดรับการรับรองตามกฎหมายจากรัฐบาลท้ัง

ในประเทศตนทางและประเทศปลายทาง จึงทําใหไมสามารถออกหลักฐาน

ทางการศึกษาท่ีไดรับการยอมรับจากทางราชการใหกับเด็กได และไมไดรับการ

สนับสนุนการดําเนินงานจากรัฐบาลเชนกัน สวนใหญจึงตองดูแลตัวเองหรือ

ขอรับการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ ซ่ึงมักจะมีปญหาในเร่ืองความไมเพียง

ตอการดูแลเด็กและการขาดความยั่งยืน  

ท่ีผานมา ศูนยการเรียนหลายแหงจึงไดพยายามแสวงหาชองทาง 

โอกาส ท่ีจะทําใหการจัดการศึกษาโดยศูนยการเรียนไดรับการยอมรับ เม่ือเด็ก

จบการศึกษาแลวไดรับการรับรองอยางเปนทางการจากกระทรวงศึกษาธิการ

ของประเทศไทยหรือประเทศตนทาง ท้ังน้ีเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอเด็กและ

ความยั่งยืนทางการศึกษา  

ปจจุบันนอกจากศูนยการเรียนจะจัดการศึกษาเองแลวยังเกิดแนว

ทางการเช่ือมโยงกับระบบการศึกษาของรัฐในรูปแบบตางๆ เพ่ือเปนโอกาสและ
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ทางเลือกใหกับเด็ก แมจะยังมีขอจํากัดอยูมากในเร่ืองความเปนระบบทางการ

และยังดําเนินงานไดเฉพาะในบางพ้ืนท่ีเทาน้ัน ดังน้ี  

(1) ศูนยการเรียนจัดการศึกษาเอง เพ่ือเตรียมความพรอมให

เด็กกอนสงเขาเรียนในระบบโรงเรียน หรือเขาเรียนในสถานศึกษา กศน. หรือ

โรงเรียนเอกชน เด็กท่ีจบจากศูนยการเรียนเหลาน้ีจะมีท้ังท่ีเขาไปเรียนตอใน

ระบบการศึกษาของรัฐ ทํางาน ยายพ้ืนท่ี/จังหวัด และกลับประเทศตนทาง 

(2) ศูนยการเรียนจัดการศกึษาท่ีเปนการเช่ือมโยงกับโรงเรียน

ในระบบของรัฐ ในรูปแบบศูนยการเรียนในโรงเรียน หรือ School within 

School ทําใหเด็กในศูนยการเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนไวกับโรงเรียน มีสถานะ

เปนนักเรียนของโรงเรียนรัฐ ซ่ึงรูปแบบน้ีมีการดําเนินงานมานานแลว  

(3) การเช่ือมโยงกับการศึกษานอกระบบ หรือ กศน. โดย

ศูนยการเรียนมีสถานะเปนภาคีเครือขายของ กศน. จัดการเรียนการสอน

รวมกัน โดยใชศูนยการเรียนเปนหองเ รียนสําหรับเด็กท่ีลงทะเรียนกับ

สถานศึกษา กศน. ซ่ึ งได มีการริเ ร่ิมดํ าเ นินการในปการศึกษา 2557 

(รายละเอียดในขอ 2) การศึกษานอกระบบหรือ กศน.)  

(4) การเช่ือมโยงกับระบบการศึกษาของประเทศตนทาง 

(เมียนมา) โดยการนําหลักสูตรการศึกษานอกระบบของประเทศเมียนมา (Non-

Formal Primary Education - NFPE ) มาจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กใน

ศูนยการเรียน (รายละเอียดในขอ 4) การจัดการศึกษาโดยเช่ือมโยงการศึกษา

ระหวางไทยและเมียนมา) ริเร่ิมดําเนินการในปการศึกษา 2557  

(5) การเช่ือมโยงโดยระบบการสอบเทียบระดับ / ชวงช้ัน

ตางๆ กับระบบการศึกษาของประเทศเมียนมา ไดแก Government Entrance 

หรือการสอบเขามหาวิทยาลัย และMatriculation Program หรือการสอบ
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เทียบเกรด 4 และเกรด 8 เพ่ือเขาเรียนในระดับท่ีสูงขึ้นในประเทศเมียนมา 

(รายละเอียดในขอ 4) การจัดการศึกษาโดยเช่ือมโยงการศึกษาระหวางไทยและ

เมียนมา) 

4) การจัดการศึกษาโดยเช่ือมโยงการศึกษาระหวางไทยและเมียนมา 

แนวโนมการเคลื่อนยายแรงงานในประเทศไทยเร่ิมมีความเปนพลวัตร

มากขึ้นภายใตสถานการณความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของ

ประเทศเพ่ือนบาน โดยเฉพาะในประเทศเมียนมา และภายใตบริบทอาเซียน 

แรงงานและผูติดตามสวนหน่ึงมีแนวโนมท่ีจะยายกลับประเทศตนทาง โดย

แรงงานขามชาติจากประเทศเมียนมารอยละ 80 แสดงความเต็มใจท่ีจะกลับ

ประเทศในอนาคต10 ขณะท่ีประเทศไทยยังมีความตองการแรงงานขามชาติ 2.5 

-3 ลานคนในปจจุบันและอาจเพ่ิมขึ้นในอนาคต11 

ดังน้ัน จึงมีแนวโนมท่ีบุตรของแรงงานขามชาติ ซ่ึงกําลังเรียนอยูใน

ระบบการศึกษาของไทยหรือในประเทศไทยจะตองเดินทางกลับประเทศตนทาง 

และเขาสูระบบการศึกษาในประเทศน้ันๆ ทําใหเกิดความพยายามท่ีจะพัฒนา

แนวทาง /วิธีการท่ีจะทําใหบุตรแรงงานขามชาติสามารถกลับไปเรียนตอท่ี

ประเทศตนทางได ปจจุบันไดมีแนวทางการเช่ือมโยงการศึกษาสําหรับบุตร

แรงงานขามชาติจากประเทศเมียนมา แตยังไมเปนการเปดกวางในทุกพ้ืนท่ี ดังน้ี 

 (1) Government Entrance หรือการสอบเขามหาวิทยาลัย 

เปนการดําเนินการของกลุม Burmese Migrant Worker Education 

Committee หรือ BMWEC (แมสอด) ท่ีไดทําขอตกลงกับกระทรวงศึกษาธิการ

เ มี ย นม า เ พ่ื อ เ ป ด โ อ ก าส ให เ ด็ ก ท่ี จ บ ก า รศึ กษ า ใ น ร ะดั บ เ กรด  10 

                                                             
10 องคการระหวางประเทศเพื่อการโยกยายถ่ินฐาน (IOM).2557 
11 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ (TDRI), 2557 
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จากศูนยการเรียนเดินทางไปสอบเอนทรานซเพ่ือเขามหาวิทยาลัยในเมียนมาได 

โดยทุกปจะมีการจัดสอบท่ีเมียวด ีเด็กท่ีตองการจะสอบน้ันจะไดรับการติวเขมใน

ระหวางเรียนเกรด 10 โดยทางกระทรวงศึกษาธิการเมียนมาจะสงครูมาให

คําปรึกษาดานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ 

 (2) Matriculation Program หรือการสอบเทียบเกรด 4 

และเกรด 8 เ พ่ือเขาเ รียนในระดับท่ีสูงขึ้น เปนการประสานกับ

กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีอยูตรงขามระหวาง

ชายแดนของกลุม /องคกร / เครือขายศูนยการเรียนในพ้ืนท่ีตางๆ อาทิ แมสอด 

ระนอง เชียงใหม สวนท่ีติดกับชายแดนประเทศเมียนมา รวมท้ังศูนยการเรียน 

บางแหงในจังหวัด ช้ันใน โดยเปนการนํารายช่ือเด็กในศูนยการเรียนไป

ลงทะเบียนไวท่ีโรงเรียน หรือเขตการศึกษาในเมียนมา เพ่ือใหหนวยงานในสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา สามารถจัดสงขอสอบมาใหจัดสอบท่ีศูนยการเรียน 

หรือเขตพ้ืนท่ีการศึกษามาจัดสอบใหเอง โดยหากเด็กสอบผานจะสามารถเขา

ศึกษาตอในประเทศเมียนมาระดับท่ีสูงขึ้นได  

(3) ศูนยการเรียนท่ีจัดการศึกษาโดยใชหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับประถมศึกษาของประเทศเมียนมา (Non-Formal Primary 

Education-NFPE) หรือ กศน.เมียนมาเปนการประสานความรวมมือระหวาง

มูลนิธิชวยไรพรมแดน, ศูนยการเรียนบางแหงในอําเภอแมสอด และอําเภอพบ

พระ จังหวัดตาก และองคกร World Education กับ เขตการศึกษาเมียวดีและ

หนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศเมียนมา โดยมูลนิธิชวยไรพรมแดน ไดประสาน

ความรวมมือกับองคกร Myanmar Literacy Resource Centre (MLRC) และ 

UNICEF Myanmar เพ่ือพัฒนาแนวทางการเช่ือมโยงการศึกษาระหวางไทย

และเมียนมา และพบวา แนวทางท่ีจะสามารถดําเนินการได คือ นําหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาของประเทศเมียนมา (Non-Formal 
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Primary Education - NFPE ) มาจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กเรียนท่ีอยูใน

ศูนยการเรียน (เด็กเมียนมา)ท่ีตั้งอยูในประเทศไทย 

  ปการศึกษา 2557 เร่ิมนํารองจัดการศึกษาในอําเภอแมสอด 

จังหวัดตาก  จํานวน 2 ศูนยการเรียน มีเด็กลงทะเบียนเรียน 80 คน โดยใช

วิธีการนํารายช่ือของเด็กในศูนยการเรียน ไปลงทะเบียนไวท่ีโรงเรียน 2 แหงใน

เมืองเมียวดี ประเทศเมียนมา เพ่ือใหเด็กอยูในระบบของกระทรวงศึกษาธิการ 

เมียนมา ซ่ึงทําใหเขตการศึกษาเมียวดี รัฐกะเหร่ียง (Myawaddy Township 

Education Canter) สามารถเขามานิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน 

และการวัดประเมินผล เม่ือเด็กเรียนจบหลักสูตรจะไดรับวุฒิการศึกษาซ่ึงรับรอง

โดยกระทรวงศึกษาธิการ เมียนมา สามารถนําวุฒิการศึกษากลับไปศึกษาตอท่ี

ประเทศเมียนมาได  โดยในการนํารองปการศึกษาแรก มีเด็กจบหลักสูตรจํานวน 

70 คน และสามารถนําวุฒิการศึกษาไปศึกษาตอท่ีประเทศเมียนมาไดจริง 

นอกจากน้ี MLRC และUNICEF Myanmar ไดสนับสนุนการจัดการศึกษา อาทิ 

ชุดนักเรียน แบบเรียน การพัฒนาครู และคาตอบแทนครูของศูนยการเรียน 

ปจจุบันปการศึกษา 2559 ขยายเพ่ิมเปน 17 ศูนย ในอําเภอแมสอด พบพระ 

และแมระมาด จังหวัดตาก มีเด็กลงทะเบียนเรียนจํานวนท้ังหมด 1,347 คน 

ท่ีผานมา ประเทศไทยยังเปนฝายท่ีจัดการศึกษาใหกับบุตร

หลานของแรงงานขามชาติจากประเทศเพ่ือนบานโดยลําพัง การเช่ือมโยง

การศึกษาในลักษณะน้ี นับเปนความพยายามท่ีรัฐบาล และหนวยงานท่ี

เก่ียวของในประเทศเมียนมา หรือรัฐบาลทองถิ่นเขามารวมดูแลและรับผิดชอบ

ลูกหลานของตนเองรวมกับประเทศไทย ซ่ึงนาจะเปนแนวโนมความรวมมือ

ระหวางกันในอนาคต 
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แผนภูมิที่ 1 : การเขาถงึการศึกษาของเด็กไมมีสญัชาติไทย  

ปการศึกษา 2559 

 

 

 
ทีมา :  
กลุ่มสารสนเทศ สํานักงาน สพฐ. ( ) ,กลุ่มสารสนเทศ สํานักงาน กศน.( ),  
กลุ่มสารสนเทศ สํานักการศกึษากรุงเทพมหานคร ( ) ,  
เครือขา่ยองค์กรทํางานด้านประชากรข้ามชาติ ( )  
หมายเหต ุ: 
แหล่งข้อมลูไมไ่ด้อยูใ่นปีการศกึษาเดียวกนัทังหมด แตเ่พือแสดงให้เห็นถงึสัดส่วนการเข้าถงึการศกึษา

ของเด็กโดยประมาณจากจํานวนเด็กทังหมดประมาณ , คน 
 

 

ในระบบสพฐ.

(135,276)

45%

ในระบบ 

กทม.(3,244)

1%กศน.(1,426)

0%

ศูนย์การเรียน

(17,161)

6%

ไม่อยู่ในระบบ

การศกึษา

(142,893)

48%

การเข้าถึงการศึกษาของเด็กไม่มสีัญชาติไทย

 ปีการศึกษา 2559
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 กลุมแรงงานขามชาติ 

แรงงานขามชาติท่ีเขาสูระบบการศึกษาท้ังท่ีเปนทางการ คือ การศึกษา

ในระบบของรัฐ และไมเปนทางการซ่ึงจัดโดยศูนยการเรียนขององคกรภาค

ประชาสังคม เน่ืองจากตองการเรียนรูภาษาไทย มีความสามารถในการอาน 

เขียนภาษาไทย เพ่ือประโยชนในการใชชีวิตประจําวัน อาทิ การเดินทาง การ
สื่อสารเพ่ือการรักษาพยาบาล การติดตอกับหนวยงานราชการตางๆ รวมถึงการ

อยูรวมกับสังคมไทย และเพ่ือประโยชนในการทํางาน อาทิ การเรียนรูงาน 

เรียนรูการใชอุปกรณการทํางาน ปรับตําแหนงงานท่ีดีขึ้น และการทํางานรวมกับ

คนไทย นายจางคนไทย นอกจากน้ี แรงงานขามชาติสวนหน่ึงตองการเรียน

หนังสือ เพราะเคยพลาดโอกาสทางการศกึษา ไมเคยไดเรียนหนังสือขณะท่ีอยูใน

ประเทศตนทาง   

แรงงานขามชาติไดรับการศึกษาใน 3 รูปแบบหลัก คือ 

1) การศึกษาที่จัดโดยสถานศึกษา กศน. และหนวยงานในสังกัด
สํานักงาน กศน. โดยเปนท้ังการจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2559  พบวา มีผูเรียนท่ีเปนแรงงานขาม

ชาติและผูไมมีสัญชาติไทย จํานวนท้ังสิ้น 17,850 คน12 แยกได ดังน้ี คือ 

(1) การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวนรวม 2,055 คน แยกเปน 

ระดับประถมศึกษาจํานวน 1,117 คน มัธยมศึกษาตอนตนจํานวน 522 

คน มัธยมศึกษาตอนปลายจํานวน 416 คน  

(2) สงเสริมการเรียนรูภาษาไทย จํานวน 3,900 คน 

(3) การศึกษาตอเน่ือง จํานวนรวม 7,783 คน แยกเปน พัฒนา
ทักษะชีวิต 2,312 คน พัฒนาทักษะอาชีพ 2,828 คน พัฒนาสังคมและ

ชุมชน 2,643 คน 

(4) การศึกษาตามอัธยาศัย (หองสมุด,ศูนยวิทยาศาสตร) 

จํานวนรวม 4,112 คน 

                                                             
12 กลุมสารสนเทศ และกลุมแผนงาน,สํานักงาน กศน.(2559)  
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2) การจัดการศึกษาในศูนยการเรียน หรือศูนยสอนภาษาวันอาทิตย 

ซ่ึงจัดโดยกลุมชาติพันธุและองคกรภาคประชาสังคม ไมทราบจํานวนท่ีแนนอน 

แตเปนรูปแบบการศึกษาท่ีแรงงานขามชาติเขาถึงไดมากท่ีสุด 

3) การจัดการศึกษา / ฝกอบรมภาษาไทย โดยสถานประกอบการ 

มีการจัดบางในบางพ้ืนท่ีท่ีมีแรงงานขามชาติอยูหนาแนน ไมทราบจํานวนท่ี

แนนอน 

ตารางที่ 4 : รูปแบบการเขาถงึการศึกษาสาํหรับแรงงานขามชาต ิ

 รูปแบบ จํานวนผูเรียน  

1 สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบ และการศึ กษ าตา ม

อัธยาศัย (กศน.) 

- ขั้นพ้ืนฐาน 2,055 คน 

- การเรียนรูภาษาไทย 3,900 คน 

- การศึกษาตอเน่ือง 7,783 คน 

- การศึกษาตามอัธยาศยั 4,112 คน 

2 ศูนยการเรียนท่ีจัดโดยชุมชนและ

ภาคประชาสังคม 

ไมทราบจาํนวนท่ีแนนอน 

3 จัดโดยสถานประกอบการ  ไมทราบจาํนวนท่ีแนนอน 

 ที่มา : กลุมสารสนเทศ (2559),ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (2559) สํานักงาน กศน. 

 
 

 

 

 

 

 

 



สถานการณดานการศกึษาและภาพรวมการดาํเนนิงานโครงการ 

 

  

17 

สถานการณปญหาดานการศึกษาของประชากรขามชาติ 

 แมวาประเทศไทยจะขับเคลื่อนการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือ Education 

for All มาอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะภายใตมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 

เร่ืองการขยายโอกาสทางการศึกษาใหกับคนทุกคนท่ีอยูในประเทศไทย แมใน

ภาพรวมการเขาถึงการศึกษาของประชากรขามชาติโดยเฉพาะในกลุมเด็กจะมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้น และมีทางเลือกในการศึกษาท่ีมากขึ้น แตจะเห็นยังมีบุตร

แรงงานขามชาติจํานวนมากท่ีเขาไมถึงการศึกษา และโอกาสทางการศึกษาของ

แรงงานขามชาติยังเปนไปอยางจํากัด  อีกท้ัง ยังมีความไมสอดคลองเหมาะสม

ของการจัดการศึกษาสําหรับประชากรกลุมน้ี จากประสบการณของผูปฏิบัติงาน

และบทเรียนการทํางานของโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ รวมกับ

ภาคีความรวมมือตางๆ และในพ้ืนท่ีตางๆ ในระยะท่ีผานมาน้ัน หากพิจารณา

สภาพปญหารายกลุมประชากรสามารถสรุปได ดังน้ี 

กลุมบุตรแรงงานขามชาติ 

 จากแผนภูมิท่ี 1 จะเห็นวา มีเด็กไมมีสัญชาติไทยจํานวนประมาณ 1.4 

แสนคน หรือรอยละ 48 ท่ีไมไดรับการศึกษาในรูปแบบใดเลย ขณะท่ีมีจํานวน

ประมาณ 1.6 แสนคน หรือรอยละ 54 ท่ีเขาไมถึงในระบบการศึกษาของรัฐ  

โดยมีสภาพปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการเขาถึงการศึกษาท่ีสําคัญแตละรูปแบบ 

ดังน้ี  

1) การศึกษาในระบบโรงเรียน  

1.1 โรงเรียนบางสวนยังปฏิเสธการรับเด็กท่ีไมมีหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย  
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1.2 โรงเรียนสวนใหญ มีเงื่อนไขท่ีเปนอุปสรรคตอการ

เขาถึงการศึกษาของบุตรแรงงานขามชาติ โดยเงื่อนไข

ท่ีเปนอุปสรรคสําคัญ คือ  

 การเนนรับเด็กท่ีมีเอกสารทางทะเบียนราษฎรเขา

เรียน สวนเด็กท่ีไมมี เอกสารน้ันสถานศึกษา

จะตองใหมีองคกร หนวยงาน หรือนายจางเปนผู

รับรอง โดยสถานศึกษาใหเหตุผลถึงความกังวล

ตอปญหาเ ร่ืองเงินอุดหนุนรายหัว การออก

หลักฐานจบการศึกษา หรือกังวลในเร่ืองความ

ม่ันคง 

 การเนนรับเด็กในวัยเรียนเฉพาะท่ีพูด สื่อสาร

ภาษาไทยไดเทาน้ัน ขณะท่ีบุตรแรงงานขามชาติ

สวนใหญพูดภาษาไทยไมได รวมถึงความกังวล

ของผูบริหารสถานศึกษาบางสวนตอผลสอบการ

สอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ  

 การเนนรับเด็กท่ีมีอายุอยูในเกณฑการเขาเรียน 

ทําใหเด็กท่ีมีอายุเลยเกณฑการเขาเรียนหรือเด็ก

โตสวนใหญไมไดรับการศึกษา 

1.3 เด็กท่ีเ รียนในสถานศึกษาของรัฐ ไมสามารถนํา

หลักฐานทางการศึกษาจากประเทศไทย กลับไปศึกษาตอท่ี

ประเทศตนทางได  

2) การศึกษานอกระบบ ซ่ึงเปนชองทางรองรับเด็กท่ีเขาไมถึง
การศึกษาในระบบโรงเรียนท่ัวไป เน่ืองจากขอจํากัดตางๆ 

และเปนทางเลือกของการศึกษาท่ีเหมาะสมกับความตองการของ

เด็กจํานวนหน่ึง โดยสภาพปญหาท่ีพบ คือ 
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2.1 มีหลักสูตร เน้ือหาท่ียากเกินไปสําหรับผูเรียนวัยเด็ก

และไมมีสัญชาติไทย  

2.2 สถานศึกษา กศน.บางสวนยังปฏิเสธการรับเด็กท่ีไมมี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย 

2.3  สถานศึกษา กศน. ไมสามารถจัดการศึกษาใหไดตาม

ความตองการของกลุมเปาหมาย จัดไดอยางจํากัด ทํา

ให เด็กอีกจํานวนมากท่ีเหมาะสมจะเขาเรียนใน

ชองทาง กศน.ยังเขาไมถึงการศึกษา โดยสถานศึกษา 

กศน. มีเหตุผลเร่ืองความไมเพียงพอของครูผูสอน 

งบประมาณ และสถานท่ีเรียน 

2.4 การมีหลักเกณฑ หรือ เงื่อนไขท่ีไมเอื้อตอการมีสวน

รวมจัดการศึกษาของภาคีเครือขายภาคประชาสังคม 

อาทิ หลักเกณฑ คุณสมบัติของครูประจํากลุมท่ีเปน

บุคคลภายนอก  

3) การจัดการศึกษาโดยศูนยการเรียนรูเด็กขามชาติ  

3.1 ศูนยการเรียนยังไมมีสถานะทางกฎหมาย ทําใหไม

สามารถออกหลักฐานทางการศึกษาท่ีรัฐใหการรับรอง

หรือยอมรับใหกับเด็กได 

3.2 กฎกระทรวงวาดวยสิทธิขององคกรชุมชนและองคกร

เอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในรูปแบบศูนย

การเรียน พ.ศ.2555 ยังมีหลักเกณฑบางประการท่ี

เปนอุปสรรคตอการเขาถึงการจดทะเบียนตามกฎ

กระทรวงฯ โดยเฉพาะในเร่ืองคุณสมบัติผูจดทะเบียน

ท่ีจะตองมีสัญชาติไทย 
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กลุมแรงงานขามชาติ 

1) ในระดับนโยบาย ยังมีขอจํากัดในดานการสนับสนุนงบประมาณ

ในการจัดการศึกษาสําหรับกลุมผูเรียนท่ีไมมีสัญชาติไทย ทําใหเปนอุปสรรคตอ

การเขาถึงการศึกษาของแรงงานขามชาติและผูไมมีสัญชาติไทยกลุมอื่นๆ ตาม

ไปดวย 

2) สถานศึกษา กศน.สวนใหญ ยังไมจัดการศึกษาใหกับแรงงานขาม

ชาติ โดยเฉพาะแรงงานท่ีไมมีเอกสารประจําตัว อีกท้ัง ยังมีเงื่อนไขบางประการ

ท่ีเปนอุปสรรค คือ  

 ตองจัดใหคนไทยกอน เชน หากผูเ รียนยังไมเต็มตาม

จํานวนก็ใหรับแรงงานขามชาติเขาเรียน หรือสถานศึกษา

ไมสามารถจัดสรรใหกลุมเปาหมายไดเรียนอยางท่ัวถึง  

 สวนใหญจะรับแรงงานขามชาติเฉพาะท่ีพูด สื่อสาร

ภาษาไทยได และหากเปนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตอง

สามารถเขียนไดดวย 

การเขาไมถึงการศึกษาของประชากรขามชาติและความไมสอดคลอง

เหมาะสมกับบริบทผูเรียน นอกจากจะมีสาเหตุหลักมาจากปญหาดานทัศนคติ

แลว ยังพบวามีสาเหตุอื่นๆ ดังน้ี 

(1) ปญหาจากระดับนโยบาย แมวาประเทศไทยจะมีนโยบายดาน

การศึกษาท่ีระบุถึงการจัดการศึกษาใหกับทุกคนท่ีอาศัยอยูอยางท่ัวถึง เสมอ

ภาค แตพบวายังขาดการพัฒนานโยบายท่ีสอดคลองกับบริบทของผูเรียนและ

สถานการณท่ีเปลี่ยนไป ภายใตบริบทการยายถิ่นขามชาติและการเช่ือมโยงกับ

ประเทศเพ่ือนบานและในภูมิภาค กลาวคือ ประเทศไทยยังคงใชหลักสูตร

เดียวกันท้ังหมดกับผูเรียนทุกคนซ่ึงมีความแตกตางหลากหลาย และยังขาดการ

เช่ือมโยงดานนโยบายการศึกษากับประเทศเพ่ือนบานตนทาง สงผลใหบุตร
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แรงงานขามชาติไมไดรับการศึกษาท่ีสอดคลองกับความจําเปนตองการ ทําให

เด็กไมไดรับการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับวัยอยางตอเน่ือง เต็มศักยภาพ และขาด

ความม่ันคงทางการศึกษา อีกท้ังกลไกทางนโยบายท่ีจะนําไปสูการปฏบิัตยิังขาด

การเนนย้ําและชัดเจนเพียงพอตอการสรางความม่ันใจแกผูปฏิบัติ 

(2) ปญหาจากระดับการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ กลาวคือ ใน

ภาพรวม ประเทศไทยยังขาดการกําหนดนโยบายท่ีเปนการบริหารจัดการหรือ

แกไขปญหาดานการศึกษาของบคุคลท่ีไมมีสัญชาติไทยอยางเปนระบบ ซ่ึงทําให

ปญหาตางๆ หลายประการยังไมไดรับการแกไข  สวนในขั้นตอนของการสงผาน

นโยบายระดับประเทศไปสูการปฏิบัติ ยังขาดกลไกการขับเคลื่อนอยางจริงจัง 

และเปนรูปธรรมตอเน่ือง ท้ังกลไกในการสงเสริม กํากับ ติดตามและพัฒนา 

สงผลตอการปฏิบัติงานภายใตสภาวะการขาดสภาพบังคับใชกฎหมาย/นโยบาย 

นําไปสูการปฏิบัติท่ีไมเทาเทียมและเกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษา   

(3) ปญหาในระดับปฏิบัติการ ปญหาสําคัญท่ีพบ คือ ความเอาจริง

เอาจังของผูบริการสถานศึกษา การตัดสินใจขึ้นอยูของผูบริหารสถานศึกษาเปน

หลัก และปญหาในขั้นตอนการปฏิบัติตางๆ อาทิ ความไมเขาใจ ไมชัดเจนใน

ขั้นตอนการปฏิบัติเก่ียวกับเด็กท่ีไมมีเอกสารทางทะเบียนราษฎร ท้ังในขั้นตอน

การรับเขาเรียน การจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัว การสอบวัดความรูเพ่ือเลื่อนไป

เรียนในช้ันท่ีเหมาะสม การสอบประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ และการ

ออกหลักฐานทางการศึกษา นอกจากน้ี ยังพบวา มีผูบริหารสถานศึกษา

บางสวนยังไมไดรับการช้ีแจงนโยบาย ไมมีเอกสารทางนโยบาย หรือแนวปฏิบัติ

ท่ีจะใชอางอิง ทําใหไมกลาท่ีจะจัดการศึกษาใหกับเด็กกลุมดังกลาว 

              (4) ปญหาจากการขาดกลไกในระดับชุมชน ท่ีจะสื่อสารหรือ

เช่ือมตอกับกลุมเปาหมาย เพ่ือทําใหสามารถรูถึงชองทางการเขาถึงสิทธิไดจริง 

โดยเฉพาะการสรางหรือพัฒนาชองทางการสื่อสารขอมูลท่ีสอดคลองกับ

กลุมเปาหมาย การสื่อสารขอมูลเก่ียวกับแนวทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือลด
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ชองวางในการทํางานและชวยใหการเขาถึงบริการการศึกษาของกลุมประชากร

ขามชาติเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงบทบาทของเครือขายผูปกครอง ครูใน

โรงเรียน และหนวยงานในทองถิ่นท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษา สามารถเขา

มาชวยลดชองวางดังกลาวน้ีได 
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ภาพรวมการดําเนินงาน 

การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับกลุมประชากรขามชาติ 

โครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาที่เหมาะสม

กับผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ (ศสร.) 

  จากการวิเคราะหสถานการณและสภาพปญหาดานการศึกษาของกลุม

ประชากรขามชาติ ชวงกอนป พ.ศ.2556 พบวา จากการขับเคลื่อนนโยบาย

การศึกษาเพ่ือปวงชนของประเทศไทย สงผลใหบุตรแรงงานขามชาติและ

แรงงานขามชาติสวนหน่ึงสามารถเขาถึงการศึกษาได โดยเฉพาะในสถานศึกษา

สังกัด สพฐ. อยางไรก็ดี ในปการศึกษา 2555 มีบุตรของแรงงานขามชาติท่ีไดรับ

การศึกษาท้ังในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบ และการศึกษาท่ีไมเปน

ทางการในรูปแบบศูนยการเรียนเดก็ขามชาติ (Migrant Leaning Center) รวม

ประมาณ 84,500 คน จากจํานวนประมาณการณเด็กไมมีสัญชาติไทยราว 

300,000 คน สะทอนใหเห็นวายังมีบุตรของแรงงานขามชาติท่ียังเขาไมถึง

การศึกษาในรูปแบบใดเลยกวา 200,000 คน สวนในกลุมแรงงานขามชาติและผู

ไมมีสัญชาติไทยพบวา มีประมาณ 4,000 คน ท่ีไดการศึกษาในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงาน กศน. โดยพบสภาพปญหาแตละกลุมเปาหมายแตกตางกัน 

ดังน้ี   

กลุมเปาหมาย สภาพปญหา 

1.เด็กในวัยเรียนที่ไมได

เรียนหนังสือ 

โรงเรียนบางสวนปฏิเสธการรับเด็กท่ีไมมีสัญชาติ

ไทยเขา เ รียนโดยเฉพาะเด็กท่ีไม มี เอกสาร

ประจําตัว หรือมีเงื่อนไขการรับ เชน ตอ ง

สามารถสื่อสารภาษาไทย และมีอายุอยูในเกณฑ
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กลุมเปาหมาย สภาพปญหา 

การเขาเรียน 

 สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. สวนใหญยัง

ไมจัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 15 ป 

2.  เด็กที่ เ รี ยนอยู ใ น

ศูนยการเรียน 

 ศูนยการเรียนยังไมมีสถานะทางกฎหมาย ไม

สามารถออกหลักฐานทางการศึกษาใหเด็กท่ี

ทางการรับรองได  

 เด็กท่ีจบจากศูนยการเรียนหรือโรงเ รียนไม

สามารถเขาศึกษาตอในประเทศตนทางได 

3. แรงงานขามชาต ิ  สถานศึกษา กศน.บางสวนยังปฏิเสธการรับ

แรงงานขามชาติ ผูไมมีสัญชาติไทยเขาเรียน การ

เขาถึงการศึกษาไดอยางจํากัด (จํานวน เน้ือหา 

รูปแบบ)  

 การทํางานกับภาคีเครือขายซ่ึงเปนแนวทางท่ีจะ

รวมกันจัดการศึกษายังมีนอย 

  

 จากสภาพปญหาดงักลาวขางตน จึงกอเกิด”โครงการพัฒนาแนวทางและ

รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขาม

ชาติ (ศสร.)” รับผิดชอบโดยมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท ภายใตยุทธศาสตร

พัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ (พ.ศ.2556-

2559)  สํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ (สํานัก 9) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ซ่ึงเปนการพัฒนาการทํางานตอ

ยอดจากตนทุนและบทเรียนการดําเนินงานโครงการระหวางป พ.ศ.2554 - 

2556 รวมถึงชองวางในการจัดการศึกษาของกลุมประชากรขามชาติในขณะน้ัน 
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วัตถุประสงคของโครงการฯ  เพ่ือ  

(1) พัฒนากลไกสูการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

(2) พัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับวัย บริบท

การทํางาน วิถีชีวิต ท่ีเอื้อตอการเขาถึงการศึกษาของบุตรหลานและ

แรงงานขามชาติ และพัฒนาแนวทางการเช่ือมโยงการศึกษากับ

ประเทศตนทาง 

(3) จัดการขอมูลความรูจากการปฏิบัติการ เพ่ือนําไปใชในการขับเคลื่อน

กลไกสูการนํานโยบายไปปฏิบัติ  

เปาหมายการพัฒนา 

(1)  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา 

สําหรับเด็กตางดาวและผูไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูในวัยเรียนแตไมไดเรียน

หนังสือ  

(2)  การพัฒนายุทธศาสตรจังหวัดการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมมี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย 

(3) การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาในศูนยการเรียนท่ีเช่ือมโยงกับ

ประเทศตนทาง 

(4)  การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับแรงงานขามชาติและผูมี

ปญหาสถานะบุคคล  

การดําเนินงาน  

ประกอบดวยโครงการยอยจาํนวน 6 โครงการ รับผิดชอบโดยภาคหีลักจํานวน 5 

องคกร รายละเอียดดังตาราง  

โครงการ ภาคีหลัก กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน 

1)  สนับสนุนและ

พัฒนากลไกสูการ

ชุดโครงการ 

(มูลนิธิเพ่ือ

บุตรของแรงงาน

ขามชาติท่ีอยูในวัย

- พ้ืนท่ีปฏิบัตขิอง

โครงการยอย 
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โครงการ ภาคีหลัก กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน 

นํานโยบายไป

ปฏิบตัิ   

เยาวชน

บท) 

เรียนแตไมไดเรียน

หนังสือ 

- พ้ืนท่ีดําเนินงาน

รวมกับ  ศกพ.

สํานักงาน กศน.  

2) สงเสริมกลไก

ระดับจงัหวัดและ

แนวปฏิบตัิท่ีเอือ้ตอ

การเขาถงึการศึกษา

ของบตุรแรงงาน

ขามชาต ิ

มูลนิธิศุภ

นิมิตแหง 

ประเทศ

ไทยจังหวัด

ชุมพร 

บุตรของแรงงาน

ขามชาติท่ีอยูในวัย

เรียนแตไมไดเรียน

หนังสือ 

8 อําเภอในจงัหวัด

ชุมพร 

3) ศึกษาและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาท่ี

เหมาะสมกับบุตร

แรงงานขามชาติท่ี

เช่ือมโยงกับ

ประเทศตนทาง 

มูลนิธิ 

ชวยไร

พรมแดน 

บุตรของแรงงาน

ขามชาติท่ีเรียนอยู

ในศูนยการเรียน 

อําเภอแมสอด 

อําเภอพบพระ 

จงัหวัดตาก 

4) ศึกษาและ

พัฒนาการจัด

การศึกษาท่ี

เช่ือมโยงกับ

ประเทศตนทาง

ชายแดนระนอง 

มูลนิธิศุภ

นิมิตแหง 

ประเทศ

ไทย 

จงัหวัด

ระนอง 

 

บุตรของแรงงาน

ขามชาติท่ีเรียนอยู

ในศูนยการเรียน 

อําเภอเมืองระนอง 

จงัหวัดระนอง 
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โครงการ ภาคีหลัก กลุมเปาหมาย พ้ืนที่ดําเนินงาน 

5) พัฒนาพ้ืนท่ี

เรียนรูตนแบบการ

จดัการศึกษาสําหรับ

แรงงานไทยกับ

แรงงานขามชาต ิ

มูลนิธิเพ่ือ

เยาวชน

ชนบท 

แรงงานขามชาติ

และผูมีปญหา

สถานะบุคคล 

 

เขตบางบอน 

กรุงเทพมหานคร 

อําเภอเมือง อําเภอ

บางพล ีจงัหวัด

สมุทรปราการ 

อําเภอเมือง 

สมุทรสาครจงัหวัด

สมุทรสาคร 

6) พัฒนารูปแบบ

และโอกาสทางการ

ศึกษาของผูมีปญหา

สถานะบุคคลและ

แรงงานขามชาติใน

พ้ืนท่ีชายแดนไทย-

ลาว 

ศูนย

สงเสริม

สิทธิ

มนุษยชน

ภาคอีสาน 

แรงงานขามชาติ

และผูมีปญหา

สถานะบุคคล 

 

อําเภอทาบอ ,

อําเภอศรีชียงใหม  

จงัหวัดหนองคาย 

 

ผลการดําเนินงานโดยรวม 

          การดําเนินงานซ่ึงเกิดจากความรวมมือระหวางภาคีท่ีเปนหนวยงาน

ภาครัฐท่ีเก่ียวของ ภาคเอกชน และองคกรภาคประชาสังคม สามารถสรุปผล

แยกตามกลุมเปาหมายไดดังน้ี 

กลุมเปาหมาย สภาพปญหา ผลการดําเนินงานที่เกดิข้ึน 

( 1 )  บุ ต ร ข อ ง

แรงงานขามชาติที่

(1) โรงเรียนบาง

แหงปฏิเสธการรับ

(1) เ กิดกลไกระดับจังหวัด(ชุมพร) 

ไดแก คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตร
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กลุมเปาหมาย สภาพปญหา ผลการดําเนินงานที่เกดิข้ึน 

อ ยู ในวัย เรียนแต

ไมไดเรียนหนังสือ 

เด็กเขาเรียนหรือมี

เ งื่ อ น ไ ข ท่ี เ ป น

อุปสรรค อาทิ ตอง

มีเอกสารแสดงตน

ตามกฎหมาย  มี

ความสามารถดาน

ภาษาไทย มีอายุใน

เกณฑเขาเรียน 

( 2 )  ก า ร จั ด ก า ร

ศึกษานอกระบบ

โดยสถานศึกษาใน

สังกัด กศน. สวน

ใ ห ญ ยั ง ไ ม จั ด

การศึ กษา ให กับ

เด็กท่ีมีอายุต่ํากวา 

15 ป 

การศึกษาประชาคมอาเซียนจังหวัด

ชุมพร และยุทธศาสตรการศึกษา

ประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร ซ่ึง 

ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก

ผูวาราชการจังหวัดชุมพร  

     ทําใหเกิดการขับเคลื่อนกลไกระดับ

จังหวัดไปสูการปฏิบัติ ท่ีเอื้อตอการ

เขาถึงการศึกษาของบุตรหลานแรงงาน

ขามชาติในพ้ืนท่ี 

(2)  มี แนวทางการจัดการศึกษานอก

ระบบระดั บการศึกษาขั้ น พ้ืนฐาน 

สําหรับเด็กไม มีสัญชาติไทยท่ีอยู ใน

เกณฑการศึกษาภาคบังคับ ระดับ

ประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 (สําหรับเด็กอายุ 8-

15 ป)    

ทําใหเด็กไมมีสัญชาติไทยท่ีไมได

เขาเรียนในระบบโรงเรียน มีโอกาสและ

ท า ง เ ลื อ ก เ ข า รั บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ น

สถานศึกษา กศน.  

โดยมีสถานศึกษา กศน. นํารองจัด

การศึกษาตามแนวทางดังกลาว จํานวน 

7 อําเภอ  
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กลุมเปาหมาย สภาพปญหา ผลการดําเนินงานที่เกดิข้ึน 

( 2 )  บุ ต ร ข อ ง

แรงงานขามชาติที่

เรียนอยูในศูนยการ

เรียน 

( 1 )  เ ด็ ก ท่ี จ บ

การศึกษาจากศูนย

ก า ร เ รี ย น  ไ ม

ส ามารถกลั บ ไป

ศึกษาตอท่ีประเทศ

ตนทางได 

(1) เกิดการเช่ือมโยงการศึกษาระหวาง

ไทยและเมียนมา ในรูปแบบการจัด

การศึกษาท่ีใชหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับประถมศึ กษา  ( Non-

Formal Primary Education - NFPE 

) ของประเทศเมียนมา ในศูนยการเรียน

ในอําเภอแมสอด และอําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก  

ศูนยการเรียนและเด็ก ไดรับการ

สนับสนุนจากหนวยงานท่ีเก่ียวของของ

เมียนมา อาทิ ชุดนักเรียน แบบเรียน 

การพัฒนาครู และคาตอบแทนครู  

เด็กท่ีเรียนจบหลักสูตรจะไดรับ

หลักฐานการจบการศึกษาตามระเบยีบ

ของกระทรวงศึกษาธิการเมียนมา 

สามารถนํากลับไปศึกษาตอท่ีประเทศ

ตนทางได 

(2) ในพ้ืนท่ีจังหวัดระนอง และจังหวัด

เกาะสอง ประเทศเมียนมา เกิดการ

พูดคุยหารือเพ่ือความรวมมืออยางเปน

ทางการระหวางเขตพ้ืนท่ีการศึกษาของ

ท้ังฝงไทยและเมียนมา ในการเช่ือมตอ

การศึกษาระหวางกัน 
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กลุมเปาหมาย สภาพปญหา ผลการดําเนินงานที่เกดิข้ึน 

(3) แรงงานขาม

ชาติและผูมีปญหา

สถานะบุคคล 

(1) สถานศึกษา 

ก ศ น . บ า ง ส ว น

ป ฏิ เ ส ธ ก า ร รั บ

แรงงานขามชาติ

แ ล ะ ผู มี ป ญ ห า

สถานะบุคคลเขา

เรียน 

(1)  เกิดความรวมมือจัดการศึกษา

ให กั บ แร ง ง านข า มชา ติ ในส ถ า น

ประกอบการ รูปแบบ “โรงเรียนใน

โรงงาน” นํารองจํานวน 5 แหง 

โ ด ย มี ห ลั ก สู ต ร  ( ร ะ ย ะ สั้ น ) 

"ภาษาไทย-พมาเพ่ือการสื่อสารและการ

ทํางาน" ใชในการจัดการเรียนการสอน 

มีแนวท างการ จัดการ เ รี ยน รู

ภาษาไทยสําหรับบุคคลท่ีไมมีหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติ

ไทย (สําหรับแรงงานขามชาติและกลุม

ชาติ พัน ธุ )  ซ่ึ ง พัฒนารวมกับ ศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.), 

สถานศึกษา กศน. 14 อําเภอ และ

องคกรภาคประชาสังคม  

(2) มีพ้ืนท่ีตนแบบในการจัดการศึกษา

นอกระบบใหกับแรงงานขามชาติและผู

มีปญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดน

ลาว(อํ า เภอท าบอ  และอํ า เภอศ รี

เชียงใหม  จ .หนองคาย) โดยความ

รวมมือของสถานศึกษา กศน.และ

ชุมชน ทองถิ่น  
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ภาคหีลัก ท่ีอยู เพ่ือนผูรวมเดนิทาง 

มู ล นิ ธิ ช ว ย ไ ร

พรมแดน  

 

เลขท่ี 203 หมู 2 ต.แมปะ  

อ.แมสอด จ.ตาก 63110 

โ ท ร ศั พ ท  / โ ท ร ส า ร 

 055-546112  

www.helpwithoutFrontiers.org 

ศริาพร แกวสมบัต ิ

ยุวด ีศลิปะกจิ โอโนะ 

สุคนธ ปานทอง   

 

มูลนธิิศุภนมิติ

แหงประเทศไทย 

จังหวัดชมุพร 

 

( ท่ี ตั้ ง ป จ จุ บั น )  ศู น ย

ประสานงานมูลนิธิศุภนิมิตฯ 

สํานักงานเทศบาลตําบล

ปา ก น้ํ า ชุ ม พร  เ ทศบา ล

ปากน้ําชุมพร ถนนชลธีทวา

รา ตําบลปากน้ํ า อํ าเภอ

เมอืงฯ จังหวัดชุมพร 86120  

โทรศัพท  0-7752-2008 

โทรสาร 

 0-7752-2235 ตอ 12 

ธนกฤต  หตีสวุรรณ   

สุดาพร  วุฒโิภค  

 

มูลนธิิศุภนมิติ

แหงประเทศไทย 

จังหวัดระนอง 

 

เลขท่ี 258/248  หมู 6 

ตําบลบางร้ิน อาํเภอเมอืง  

จังหวัดระนอง  85000 

โทรศัพทมอืถอื : 

 087-271-0345    

ฐติยิา  สามารถ 

อรอริยา  จารุชัย 

 

 

 

เพ่ือนผูรวมเดนิทางและผูใหญท่ีคอยเก้ือหนุน 
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ภาคหีลัก ท่ีอยู เพ่ือนผูรวมเดนิทาง 

ศูนยสงเสรมิสิทธิ

มนุษยชนภาค

อสีาน (ศสอ.) 

 

(ท่ีอยูปจจุบัน) สาขาสังคม

ศกึษา มหาวทิยาลัยราชภัฏ

รอยเอ็ด    

เลขท่ี 113 ตําบลเกาะแกว  

อําเภอเสลภมู ิจังหวัด

รอยเอ็ด 45120 

คชษิณ  สุวชิา   

ชลธิดา  บัวหา 

 

มูลนธิิเพ่ือ

เยาวชนชนบท 

(มยช.) 

 

เลขท่ี 59/118-120  

ซอยเอกชัย89/4 ถนนเอกชัย 

แขวง/เขตบางบอน 10150 

โทรศัพท 02-416-8073 

โทรสาร 02-894-2819 

www.fry1985.org 

www.facebook.com/FRY.1985 

ลัดดาวลัย  หลกัแกว 

มงคล  สวุรรณศริิศลิป 

ญาณิน ี ขําคีรี 

เพชร  พ่ัวพันธ 

 

ท่ีปรกึษา

โครงการ 

 

ศ.ดร.สมพงษ จิตระดบั 
ดร.รังสรรค มณีเล็ก 
นางอรพิน วิมลภษูติ 



สถานการณดานการศกึษาและภาพรวมการดาํเนนิงานโครงการ 

 

  

 



 




