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คํานํา 

 

หนังสอืเลมนี้เกิดขึ้นจากการทํางานของโครงการพัฒนาแนวทาง

และรูปแบบการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูมีปญหาสถานะบุคคลและ

แรงงานขามชาติ (ศสร.)1 ในชวงปพ.ศ.2556-2559 รวมกับองคกรภาคี

เครือขายหลากหลาย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ

แรงงานขามชาต ิโดยการสนับสนุนของสํานักสนับสนุนสุขภาวะประชากร

กลุมเฉพาะ (สํานัก 9) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 

(สสส.) ดวยความตระหนักรวมกันวา ประเทศไทยมผีูคน ท่ีอาศัยอยูรวมกัน

อยางหลายหลาก หากประชากรกลุมหนึ่งกลุมใดขาดการดูแลใหไดรับ

บริการขั้นพ้ืนฐานและสวัสดิการตางๆ ท่ีเหมาะสมตอการมีสุขภาวะท่ีด ี

นอกจากแสดงถงึความไมเปนธรรมทางสังคมแลว ยังสงผลตอสุขภาวะของ

ประชากรกลุมอื่นๆ และสังคมโดยรวมในท่ีสุด 

 ประชากรขามชาตินับเปนสวนหนึง่ของสังคมไทย มสีวนรวมในการ

พัฒนาประเทศชาต ิแตประชากรเหลานี้ยังประสบปญหาการเขาไมถึงสิทธิ

และบริการขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปน อาทิ การศึกษา สุขภาพ การมีสถานะ

บุคคลตามกฎหมาย รวมถงึปญหาในดานการอยูรวมกันในสังคมไทย  ซึ่ง

เปนผลมาจากในดานสถานภาพทางกฎหมาย  ขอจํากัดดานภาษา 

การไมตระหนักหรือเห็นความสําคัญในสทิธิขัน้พ้ืนฐานของพวกเขาเอง และ

มาจากทัศนคตขิองสังคมโดยรวม   

                                                             
1 เพ่ือใหงายตอความเขาใจของบุคคลทั่วไปและสอดคลองกับเอกสารฉบับอ่ืนๆ ที่เก่ียวของใน
ปจจุบัน ในหนังสือเลมนี้จึงจะใชคําวา “ประชากรขามชาติ”  ซ่ึงหมายถึงแรงงานขามชาติจาก
ประเทศเพ่ือนบาน ไดแก เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม และบุตรของแรงงานขามชาตทิั้งที่
ติดตามมาจากประเทศตนทางและเกิดในประเทศไทย 



หนทางหนึ่งท่ีจะนําไปสูการแกไขปญหาขางตน คือ “การศึกษา” 

เพราะการศกึษาเปนเคร่ืองมอืสําคัญท่ีจะเชื่อมโยงความเขาใจและการอยู

รวมกันในสังคม เปนเคร่ืองมอืท่ีจะชวยพัฒนาคุณภาพประชากรขามชาติใน

สังคมไทย และการศกึษาจะสงผลตอการมสีุขภาวะและคุณภาพชวีติท่ีดขีึ้น 

ขณะเดียวกันการเขาสูระบบการศึกษายังชวยใหหนวยงานรัฐท่ีเกี่ยวของ

ตางๆ สามารถเขาถงึและดูแลกลุมประชากรเหลานี้ไดอยางท่ัวถงึย่ิงขึ้น  แต

หนทางท่ีจะนําไปสูการไดรับการศกึษาของกลุมประชากรเหลานี้ จะอาศัย

เพียงระบบปกติท่ัวไปและการทํางานของหนวยงานรัฐเพียงลําพังนั้นไม

เพียงพอ จําเปนท่ีจะตองคนหาและพัฒนารูปแบบ วธีิการท่ีเอื้ออํานวย เปน

การเฉพาะ และสอดคลองกับบริบทของกลุมประชากรเหลานั้น และการ

เขามาทํางานรวมกันอยางเปนเครือขายความรวมมอืระหวางกันท้ังภาครัฐ

และภาคประชาสังคม เพ่ือไปสูเปาหมายเดยีวกัน  

โครงการ ศสร. ไดพยายามทํางานเพ่ือพัฒนารูปแบบและแนวทาง

ท่ีเอื้ออํานวยตอการเขาถึงและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับกลุม

ประชากรขามชาต ิโดยเปนการทํางานกับหนวยงานท่ีเปนเจาภาพหลักและ

ภาคีเครือขายท่ีเกี่ยวของ ทําใหกลุมประชากรขามชาติมีโอกาสและ

ทางเลอืกทางการศึกษาท่ีเหมาะสมในระดับหนึ่ง อันจะนําไปสูการเขาถึง

และการไดรับการศกึษาท่ีสอดคลองเหมาะสมกับบริบทและความตองการ 

จึงเห็นควรไดรวบรวมสถานการณและผลการดําเนนิงานเหลานี้จัด  ทําเปน

หนังสอืจํานวนสองเลม เพ่ือบันทึกบทเรียน ประสบการณ ความคิดเห็นอัน

จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการทํางานในระยะถดัไป สําหรับหนังสอืเลม

นี้นับเปนเลมท่ีสองซึ่งเปนการรวบรวมผลการดําเนินงานท่ีเปนรูปธรรมใน

การพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศกึษาท่ีเหมาะสม และหวังวาจะ

เปนประโยชนตอผูท่ีสนใจท่ีจะการศกึษาหรือพัฒนาตอยอดในอนาคต 



ขอขอบคุณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกทาน ทุกภาคีความรวมมือตอ

การทํางานอยางเกื้อกูลตลอดระยะท่ีผานมา ในฐานะผูจัดการโครงการ 

ขอขอบคุณสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ท่ีชวย

ใหกลุมประชากรขามชาติไดแสดงถึงคุณคาและการมีตัวตนในสังคม 

ขอขอบคุณสนับสนุนสุขภาวะประชากรกลุมเฉพาะ (สํานัก 9) ท่ีใหโอกาส

และใหพ้ืนท่ีในการทํางานของพวกเรา ขอขอบคุณท่ีปรึกษาโครงการและ

คณะกรรมการกับกําทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพ

ชีวติผูมปีญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาต ิท่ีชวยใหคําชี้แนะและเปน

กําลังใจตลอดมา ขอขอบคุณภาคีหลักของโครงการ ศสร.รวมถึงผู ท่ี

เกี่ยวของในการทํางานท่ีไดรวมเดนิทาง กอเปนรูปเปนรางในงานท่ีคาดฝน

และอยูเคียงขางในยามท่ีตองเผชญิปญหารวมกัน  

สุดทาย ขอขอบคุณภาคีความรวมมือ ศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) ศูนย กศน.เขต  

ศูนย กศน. อําเภอ  สํานักงาน กศน. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศกึษาชุมพรเขต 1 และ เขต 2  สํานักงาน สพฐ. โรงเรียน ศูนยการ

เรียนรู และสถานประกอบการท่ีรวมดําเนินงาน หนวยงานท่ีเกี่ยวของใน

ประเทศเมยีนมา รวมถงึเพ่ือนภาคีเครือขายองคกรภาคประชาสังคม ท่ีให

โอกาสพวกเราและรวมขับเคลื่อนพัฒนาการทํางานดวยกันอยางเปน

กัลยาณมติร 

และทายท่ีสุด ตองขอขอบคุณกลุมแรงงานขามชาติและลูกหลาน 

ท่ีเปนแรงบันดาลใจและใหพลังในการทํางานของพวกเราเสมอมา 
 

 

ลัดดาวลัย  หลกัแกว 

ผูจัดการโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศกึษาท่ีเหมาะสม 

กับผูมปีญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาต ิ(ศสร.) 

มูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท 



สารบัญ 

 หนา 
คํานํา  
การพัฒนากลไกระดับจังหวัดและการขบัเคลื่อนสูการปฏิบตัิท่ีเอ้ือตอ
การเขาถงึการศึกษาของบตุรแรงงานขามชาต ิจังหวัดชุมพร 

1 

 ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน 3 
 ผลลัพธจากการขับเคลื่อนกลไกและแนวปฏิบัตท่ีิเอ้ือตอ

การเขาถงึการศึกษาของบตุรแรงงานขามชาต ิจังหวัดชุมพร 
12 

 แนวทางการพัฒนากลไกระดับจังหวัดท่ีเอ้ือตอการเขาถงึ
การศึกษาของเด็กไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติ
ไทย 

24 

การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับเด็กท่ีไมมี
สัญชาติไทย 

25 

 ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน 29 
 ผลการดําเนินงานและขอคนพบ 36 
 สรุปสาระสําคัญ แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สําหรับเด็กไมมีสญัชาติไทยท่ีอยูในเกณฑ
การศึกษาภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสตูรการศึกษานอก
ระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

46 

 รูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบ ระดับประถมศึกษา
สําหรับเด็กไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยท่ีอยู
ในวัยเรียนแตไมไดเรียนหนังสือในระบบโรงเรียน 

47 

การพัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงการศึกษากับประเทศตนทาง : กรณี
การเชื่อมโยงระหวางศูนยการเรียนกับการศึกษานอกระบบระดบั
ประถมศึกษาของประเทศเมียนมา 

48 

 ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน 51 
 ผลการดําเนินงาน 57 

 

 
 
 



สารบัญ (ตอ)  
 

หนา 
 ขอมูล ขอคดิเห็นบางสวน จากการประชุม“สรุปบทเรียน

และกาวตอไปจากการเชื่อมโยงการศึกษาแมสอด-เมียวด”ี    วันท่ี 26 
พฤศจิกายน 2558 ณ วัฒนาวิลเลจ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

 
63 

 แนวทางการเชื่อมโยงการศึกษาระหวางไทยและเมียนมา 
รูปแบบ NFPE 

65 

ความคดิเห็นตอผลการดําเนินงานและการพัฒนาการจัดการศึกษา 
สําหรับบตุรแรงงานขามชาติในอนาคต โดยผูทรงคณุวุฒแิละผูแทน
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

66 

การจัดการศึกษาสําหรับแรงงานขามชาต ิรูปแบบ “โรงเรียนใน
โรงงาน” 

72 

 ขั้นตอน / กระบวนการดําเนินงาน 75 
 ผลการดําเนินงาน 80 
 กรณีศึกษาตัวอยาง จากการดําเนินงาน “โครงการโรงเรียน

ในโรงงาน” จากประสบการณจริง สูการสรางความรูและพัฒนางาน 
87 

การพัฒนารูปแบบและโอกาสทางการศึกษาของผูมีปญหาสถานะ
บุคคลและแรงงานขามชาติในพ้ืนท่ีชายแดนลาว 

94 

 ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน 98 
 ผลการดําเนินงาน 100 

รูปแบบความรวมมือจัดการศึกษาใหกับแรงงานขามชาตแิละผูมีปญหา
สถานะบุคคล 

112 

ความคดิเห็นตอผลการดําเนินงานและการพัฒนาการจัดการศึกษา
สําหรับแรงงานขามชาติในอนาคต 
โดยผูทรงคุณวุฒแิละผูแทนหนวยงานทีเก่ียวของ 

113 

บทสรุป 120 
โอกาสการพัฒนาและขอเสนอแนะตอหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ 120 
เพ่ือนผูรวมเดินทางและผูใหญท่ีคอยเก้ือหนุน 129 
 



ภาพจากมูลนิธิชวยไรพรมแดน

ภาพจากมูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบท

ศูนยสงเสริมสิทธิมนุษยชนภาคอีสาน (ศสอ.)
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       การพัฒนากลไกระดับจังหวัด 

    และการขับเคล่ือนสูการปฏิบัติท่ีเอื้อตอการเขาถึงการศึกษา 
ของบุตรแรงงานขามชาติ จังหวัดชุมพร 

  

ภาพจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 สพป.ชุมพร เขต1 
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การพัฒนากลไกระดับจังหวัด 
          และการขับเคลือ่นสูการปฏิบตัิทีเ่อื้อตอการเขาถึง 
          การศกึษาของบตุรแรงงานขามชาติ จังหวัดชุมพร 

   
 

ดําเนนิงานโดย มูลนธิิศุภนมิติแหงประเทศไทย จังหวัดชมุพร รวมกับ 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา (สพป.) ชุมพร เขต 1 และเขต 2  

จากการวเิคราะหสภาพปญหาและสาเหตุของการเขาไมถงึการศกึษา

ของบุตรแรงงานขามชาต ิประกอบการพิจารณาตนทุนดําเนินงานโครงการ

ในท่ีผานมา (2554-2556) รวมถึงสถานการณแวดลอมตางๆ พบวา การ

แกไขควรมุงเนนไปท่ีขั้นตอนการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ  ซึ่งยังคอนขาง

ตดิขัด และสงผลโดยตรงตอการปฏิบัติในสถานศึกษาท่ียังมีการปฏิเสธ ไม

มั่นใจ หรือมเีง่ือนไขตางๆ ในการไมรับเด็กท่ีไมมสีัญชาตไิทยเขาเรียน 

โครงการไดพัฒนาการทํางานรวมกับเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ชุมพรเขต1 และโรงเรียนในสังกัด ในการสงเสริมการเขาถึงการศึกษาของ

บุตรแรงงานขามชาตจินเกดิผลเปนรูปธรรมผานมาแลวในระดับหนึ่ง ดังนั้น 

ในระยะนี้โครงการจึงไดรวมกับ สพป.ชุมพรเขต 1 และเขต 2 ทํางานตอยอด

เพ่ือยกระดับการทํางานสูการพัฒนากลไกระดับจังหวัด ซึ่งจะนําไปสูการจัด

การศกึษาท่ีเอื้อตอเด็กทุกคนเพ่ิมมากขึ้น  

เปาหมายการดําเนนิงาน   

          จังหวัดชุมพร มกีลไกในระดับจังหวัดท่ีมีบทบาทเอื้ออํานวยตอการ

นํานโยบายดานการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

หรือไมมสีัญชาตไิทยไปสูการปฏบัิต ิและมแีนวปฏบัิตท่ีิเอื้อตอการเขาถงึ 

การศกึษาของเดก็กลุมดังกลาว 
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กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนนิงาน  

กลุมเปาหมาย : เด็กไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมี

สัญชาตไิทย รวมถึงบุตรของแรงงานขามชาติ ท้ังท่ีติดตามมาจากประเทศ

ตานทางและเกดิในประเทศไทย ท่ีอยูในวัยเรียนแตไมไดเรียน  

พ้ืนท่ีดําเนินงาน : จังหวัดชุมพร 8 อําเภอ ไดแก คือ อําเภอเมือง , 

อําเภอทาแซะ ,อําเภอปะทิว อําเภอหลังสวน ,อําเภอละแม ,อําเภอพะโตะ , 

อําเภอทุงตะโก ,อําเภอสว ี 

 

ภาคคีวามรวมมอื  

ประกอบด วย  จั งหวั ดชุมพร สพป.ชุมพร  เขต1 และเขต 2 

ฝายทะเบียนและบัตร อําเภอ และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ฝายความ

มั่นคง  สํานักงาน กศน.จังหวัดชุมพร โรงเรียนในสังกัด สพป.ชุมพร เขต1 

และเขต 2 โรงเรียนมัธยม 1 แหง โรงเรียนอนุบาล 1 แหง นักวิชาการ/

สถาบันการศกึษาในพ้ืนท่ี และผูปกครองแรงงานขามชาติ 

 

       ข้ันตอนการดําเนินงานและผลลพัธที่เกดิข้ึนระหวาง 
       กระบวนการดําเนินงาน 

กระบวนการพัฒนาประกอบดวย 2 สวนหลัก คือ สวนท่ีหนึ่ง 

พัฒนาการของกลไกระดับจังหวัด ซึ่ งหมายถึง คณะทํางานจัดทํา

ยุทธศาสตรการศึกษาประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร และยุทธศาสตร

การศกึษาประชาคมอาเซียนชุมพร และสวนท่ีสอง การขับเคลื่อนไปสูการ

ปฏบัิตท่ีิเอื้อตอการเขาถงึการศึกษาของบุตรแรงงานขามชาติจังหวัดชุมพร 

โดยสรุป ดังนี้  
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ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการดําเนนิงาน 

สวนท่ีหนึ่ง พัฒนาการของกลไกระดับจังหวัด ซึ่งหมายถงึ คณะทํางานจัดทํา

ยุทธศาสตรการศึกษาประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร และยุทธศาสตร

การศกึษาประชาคมอาเซยีนจังหวัดชุมพร 

1. เกิดคําสั่งผูวาราชการ

จังหวัดชุมพร  

ท่ี2221/2557 

เร่ืองแตงตั้งคณะทํางาน

ยุทธศาสตร การศึ กษา

ประชาคมอาเซียนจังหวัด

ชุมพร ลงนามวัน ท่ี  20 

สงิหาคม 2557 

1. การปรึกษาหารือกบัผูบริหารในระดับจังหวัด 

และประสานความรวมมือการสรางแนวรวม

และหาเจาภาพหลักในการขับเคลื่อน  

    มูลนิธิศุภนิมิตฯ จังหวัดชุมพร ไดเขาพบ

ปรึกษาหารือเบ้ืองตนกับผูวาราชการจังหวัด

ชุมพร และผูอํานวยการ สพป. ชุมพรเขต 1 ถึง

แนวทางการขับเคลื่อนการจัดการศกึษาเพ่ือให

เด็กไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมี

สัญชาติไทยไดเขาถึงการศึกษาไดมากขึ้น ซึ่ง

ตองอาศัยการทํางานรวมกันกับภาคสวนตางๆ 

ท้ังจังหวัด อยางจริงจังและตอเนื่อง ท้ังนี้ มี

งบประมาณสวนหนึ่งสําหรับหนุนเสริมใหเกิด

กลไกระดับจังหวัด ซึ่งผูวาราชการจังหวัด และ

ผูอํานวยการสพป.ชุมพรเขต 1 เห็นดวยกับแนว

ทางการขับเคลื่อนรวมกัน 

 2. จัดประชุมเพ่ือนําเสนอจุดมุงหมายและแนว

ทางการดําเนินงานของโครงการ ใหภาคีท่ี

เกี่ยวของทุกระดับไดรับทราบ รวมท้ังหารือกับ 

สพป. ชุมพร ผูบริหารและครูของสถานศึกษา 

และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ถึงแนวทางการ

ทํางานเพ่ือใหเกดิยุทธศาสตรจังหวัดในการจัด
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ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการดําเนนิงาน 

การศึกษาสําหรับเด็กไมมีหลักฐานทะเบียน

ราษฎรหรือไมมสีัญชาตไิทย  

3. การนําเสนอประเด็นรวมท่ีจะเชื่อมรอยการ

ทํางานรวมกันของหนวยงานหรือภาคสวนตางๆ 

ของจังหวัดชุมพร ซึ่งนําโดยผูวาราชการจังหวัด

ชุมพร และรองผูอํานวยการ สพป. แถลงถึง

แนวทางในการทํางานเพ่ือแกไขปญหาการคา

มนุษยในจังหวัดชุมพร โดยจะอาศัยกลไกการ

จัดการศึกษาเปนพลังในการปองกันเด็กเขาสู

วงจรการใชแรงงานเด็กและการตกเปนเหย่ือ

ของการคามนุษย 

4. การเปดพ้ืนท่ีในการพูดคุยถึงสภาพปญหา

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัด

การศึกษาสําหรับเด็กไมมีหลักฐานทะเบียน

ราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย รวมถึงบุตร

แรงงานขามชาต ิ

2. มีคณะทํางานจัดทํา

ยุทธศาสตรการศึกษา

ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น

จังหวัดชุมพร ตามหนังสอื

คําสั่งผูวาราชการจังหวัด

ชุมพร จํานวน 18 คน  

ประกอบดวย ผอ.สพป.

ชุมพรเขต 1 เปนประธาน, 

ผอ.สํานักงาน กศน.จังหวัด

บทบาทหนาท่ีของคณะทํางานฯ ตามคําสั่ง

แตงตัง้  

1)  จัดทํายุทธศาสตรการศึกษาประชาคม

อาเซยีนจังหวัดชุมพร  

2) จัดทําคูมอื แนวทาง และแผนปฏบัิตกิารการ

จัดการศกึษาประชาคมอาเซยีน  จังหวัด ชุมพร 

 3) แตตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหาร

ยุทธศาสตร และ  4) ตดิตาม และประเมนิผล 

1. การจัดทํายุทธศาสตรการศึกษาประชาคม
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ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการดําเนนิงาน 

ชุมพร และรองผอ.สพป.

ชุมพร เขต 1 เปนรอง

ประธาน, ผอ.โรงเรียน 5 

ค น ,  ผู แ ท น ค รู

,ปลัดเทศบาล  2 คน,

อาจารยมหาวิทยาลัย 2 

คน,หัวหนาศูนยพัฒนาเด็ก

เล็ก,ผอ.กลุมส งเสริมฯ 

สพป. ชุมพร เขต 1 และ 

เขต 2 นักวิชาการศึกษา

ชํานาญการ จาก สพป. 

ชุมพร เขต 1 และมูลนธิิศุภ

นมิติฯ เปนคณะทํางานและ

ผูชวยเลขานุการ 

อาเซียนจังหวัดชุมพร โดยแตงตั้งคณะทํางาน

กลุมยอยเพ่ือทําหนาท่ี ดังนี้ 

1.1 คณะทํางานกลุมยอยยกรางยุทธศาสตร

แตละดาน รวม 3 คณะ  

1.2 คณะทํางานหลอมรวมยุทธศาสตร 1 

คณะ 

1 .3 คณะทํางาน จัด ทํา เอกสารร า ง

ยุทธศาสตรฯ เพ่ือนําเสนอในเวทีรับฟงความ

คิดเห็นและวิพากษแผนยุทธศาสตร กอนท่ีจะ

นําเสนอใหผูวาราชการจังหวัดลงนาม ตอไป 

2. คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรฯ แลกเปลี่ยน

เรียนรูกับ โรงเรียนบานตะโกลางและ กศน. 

อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี  

3. มี (ราง) ยุทธศาสตร

การศึ กษาประชาคม

อาเซียนจังหวัดชุมพร 

ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 

1) การสรางความเขาใจ

แล ะ ค ว า ม ร ว ม มื อ  2) 

สื่อสาร 3 ภาษา (ไทย พมา 

อังกฤษ) และ 3) สิทธิ

การศกึษาเทาเทียม 

4 .  นํ า เ ส น อ  ( ร า ง ) 

ยุทธศาสตร การศึ กษา

ประชาคมอาเซียนจังหวัด

1. จัดประชุมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นจากภาค

สวนต างๆ ในระดับจั งหวั ด  ท่ีมี ต อร าง

ยุทธศาสตรการศึกษาประชาคมอาเซียน 
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ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการดําเนนิงาน 

ชุมพร ตอภาคสวนตางๆ ท่ี

เกี่ยวของในจังหวัด เพ่ือรับ

ฟงความคิดเห็น 

จังหวัดชุมพร  

2. จัดสง(ราง)ยุทธศาสตรการศกึษาประชาคม

อาเซยีนจังหวัดชุมพร ไปยังหนวยงาน ภาคสวน

ท่ีไมไดเขารวมประชุม เพ่ือใหความคิดเห็น

เพ่ิมเตมิ 
 

สวนท่ีสอง การขับเคลือ่นไปสูการปฏบัิตท่ีิเอื้อตอการเขาถงึการศกึษาของ

บุตรแรงงานขามชาตจัิงหวัดชมุพร 
 

1. แผนงานการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร การศึ กษา

ประชาคมอาเซียนจังหวัด

ชุมพร ในระดับเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา 

(สพป.ชุมพรเขต 1 และเขต

2) 

 

1. แผนงานการขบัเคลื่อนยังไมชัดเจน เนื่องจาก

เปนฉบับราง ซึ่งหากผานกระบวนการขั้นตอน

ตางๆ เรียบรอยและมีการประกาศใช เปน

ยุทธศาสตรจังหวัดแลว สพป.จะไดนําเขาท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณาและบูรณาการเขากับ

แผนงานและโครงสรางการทํางานของเขตพ้ืนท่ี

การศกึษาตามความเหมาะสม   สวนประเด็นท่ี

คาดวาจะนําเสนอในท่ีประชุมเพ่ือดาํเนนิการเชงิ

รุกใน ปการศึกษา 2560 เชน เร่ืองการสํารวจ

สํามโนเด็กวัยเรียนในชุมชนแรงงานขามชาติ ท่ี

ตองอาศัยความรวมมอืจากฝายตางๆ เปนตน  

2. การขับเคลื่อนท่ีเปน

รูปธรรม ในประเด็นการจัด

การศกึษาเด็กไมมีสัญชาติ

ไทยรวมกับเด็กไทย ใน

ระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

แมวาแผนงานการขบัเคลือ่นยุทธศาสตรจะเปน

ฉบับราง แต สพป.ชุมพรเขต 1 และเขต 2 ได

ดําเนนิการสงเสริมและสนับสนุนท่ีเปนรูปธรรม 

อาทิ  

1. การรวมกับผูวาราชการจังหวัดประกาศแนว
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ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการดําเนนิงาน 

ทางการปองกันปญหาการคามนุษยในเด็กและ

เยาวชน ผานกลไกระบบการศกึษา 

2. สพป.ชุมพรเขต2 ไดชี้แจงนโยบายและเชิญ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณมา

แลกเปลี่ยน แนะนําการดําเนินงานในขั้นตอน

ตางๆ และสําเนา “คูมอืและแนวปฏบัิตสิําหรับ

การจัดการศกึษาแกบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย” ของ

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ แจกจาย

ใหกับโรงเรียนในสังกัด  

3. การสงเสริมการพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษาท่ีเอื้อให เด็กไมมีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยไดเขาถึง

การศกึษามากขึ้น  

4. สพป.ชุมพรเขต 1 ไดสงเสริมใหมีการ

ดําเนินงานพัฒนาสถานะบุคคลของเด็ก

นักเรียนท่ีมรีหัส G ในโรงเรียนนํารองจํานวน 3 

แหง  

3. การสนับสนุนโรงเรียน

นํารอง (3 แหง) เพ่ือพัฒนา

รูปแบบการจัดการศึกษาท่ี

เอื้อใหเด็กไมมีหลักฐาน

ทางทะเบียนราษฎรหรือไม

มีสัญชาติ ไทยได เข าถึ ง

การศกึษา 

 โครงการพรอมด วยคณะทํางานจัดทํา

ยุทธศาสตรฯ ไดรวมกันสนับสนุน สงเสริมและ

ติดตามการดําเนินงานของโรงเรียนนํารอง 

เ พ่ื อ ใ ห เ กิ ด แ น ว ป ฏิ บั ติ แ ล ะ เ ห็ น

กระบวนการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษา

อยางเปนรูปธรรม เพ่ือนําไปสูการขยายผลใน

ระดับตอไป 
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ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการดําเนนิงาน 

4. การสงเสริมใหมีการ

ดําเนินงานพัฒนาสถานะ

บุคคลของเด็กนักเรียนท่ีมี

รหัส G ในโรงเรียนนํารอง

จํานวน 3 แหง 

 

1. จัดประชุมปรึกษาหารือกับ สพป.ชุมพรเขต 1 

คณะทํางานจัดทํายุทศาสตรฯ โรงเรียนท่ีเปน

คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรฯ 5 แหง ตัวแทน

ผูปกครองและเด็กนักเรียนท่ีไมมีเอกสารทาง

ทะเบียนราษฎร หนวยงานดานทะเบียนราษฎร 

สาธารณสุขจังหวัดและสถานพยาบาล ในพ้ืนท่ี

เปาหมาย เพ่ือทําความเขาใจรวมกันของการ

เชื่อมโยงงานดานการศึกษา สถานะบุคคลและ

สุขภาพของเด็กในโรงเรียน เพ่ือหาแนวทางการ

ทํางานรวมกัน 

โดยมีสํานักบริหารการทะเบียน กรมการ

ปกครอง มาใหคําแนะนําและชี้แจงเกี่ยวกับขอ

กฎหมายและแนวทางการดําเนนิการ  

2. โรงเรียนนํารอง 3 แหง ดําเนนิการเก็บขอมูล

ของเด็กนักเรียนรหัส G และประสานงานกับ

โรงพยาบาลในกรณีขอใบรับรองการเกิด และ

ประสานย่ืนเร่ืองจัดทําทะเบียนประวัติของเด็ก

กับอําเภอ/เทศบาลในพ้ืนท่ี 

3. สรุปบทเรียน ทบทวนสภาพปญหาและหารือ

แนวทางแกไขปญหารวมกัน  

4. จัดประชุมหารือรวมกับ สพป.ชุมพรเขต 1 

โรงเรียนนํารอง และงานทะเบียนอําเภอ/

เทศบาล อกีคร้ัง เพ่ือนําเสนอสภาพปญหาและ

ขอติดขัดตางๆ ตอผูวาราชการจังหวัดชุมพร 

เพ่ือใหแนวทางในการดําเนนิการอกีคร้ัง 
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ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการดําเนนิงาน 

5. มีหนังสือสํานักงาน

เข ต พ้ื น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า

ประถมศกึษาชมุพรเขต 1 

ท่ี  ศธ.04041/3311 เรื่อง 

การพัฒนาสถานะบุคคล

ข อ ง เด็ กนั ก เ รี ย น ใ น

โรงเรยีนจังหวัดชุมพร  

 โรงเรียนนํารองดําเนินการประสานกับงาน

ทะเบียนราษฎรในพ้ืนท่ีอีกคร้ัง ตามแนวทาง

จากการประชุมรวมกับผูวาราชการจังหวัด 

และตามหนังสอืสั่งการ 

การถอดบทเรียนการดําเนนิงาน เพ่ือนําไปสูการกําหนดแนวทางและวางแผน

พัฒนาการดําเนนิงานในระยะตอไป 
 
 
 

 
ภาพจากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 76 สพป.ชุมพร เขต1 
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ประสานความ

รวมมอืฝายตางๆ 

ท่ีเก่ียวของ 

จัดประชุมนําเสนอ

จุ ดมุ งห มายแล ะ

แ น ว ท า ง ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง

โ ค ร ง ก า ร แ ล ะ

ปรึกษาหารือถึงแนว

ท า ง ก า ร ทํ า ง า น

รวมกัน 

 

แผนภมูท่ีิ 1 การกอเกดิคณะทํางานและกระบวนการจัดทํายุทธศาสตร

การศกึษาประชาคมอาเซยีนจังหวัดชมุพร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ความ

เห็นชอบ

จากผูท่ี

เก่ียวของ 

แนวทางใน

ขับเคล่ือน

งานรวมกัน 

 

การนําเสนอประเด็น

รวมท่ีจะเชื่อมรอยการ

ทํางานร วม กันขอ ง

หน วยงานหรือภาค

สวนตางๆ ของจังหวัด

ชุ ม พ ร  โ ด ย ผู ว า

ราชการจังหวัด 

เปนการเปดพื้นท่ีใน

ก า ร พู ด คุ ย ถึ ง

สถานการณปญหา

และแลกเปล่ียนความ

คิดเห็นเก่ียวกับการ

จัดการศึกษาสําหรับ

เ ด็ ก ไ ม มี ห ลั ก ฐ า น

ทะเบียนราษฎรและ

ไมมสัีญชาติไทย 

คําส่ังผูวาราชการจังหวัดชุมพร ท่ี 

2 2 2 1 / 2 5 5 7  เ รื่ อ ง  แ ต ง ต้ั ง

คณะทํางานยุทธศาสตรการศึกษา

ประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร 

โดยท่ีประชุมเห็นชอบให

จัดทํารางยุทธศาสตรฯ 3  

ยุทธศาสตรและแตงต้ัง

คณะทํางานกลุมยอยใน

ย ก ร า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร 

3 ดาน ไดแก  1) การ

สรางความเขาใจและ

ความรวมมือ 2) ส่ือสาร 

3 ภาษา (ไทย พมา 

อังกฤษ)  

 3) สิทธิการศึกษาเทา

เทียม 

คณะทํางานกลุมยอย 

ประชุมเพื่อจัดทําราง

ยุทธศาสตร 

ค ณ ะ ทํ า ง า น เ พื่ อ

หลอมรวมยุทธศาสตร

ใหสอดคลองกันและ

เ อ ก ส า ร ร า ง แ ผ น   

ยุทธศาสตรฯ 

จัดเวทีรับฟงความ

คดิเห็นและวิพากษ

แผนยุทธศาสตร  

ศกึษาดูงานเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรูถึงแนวทางการ

จัดการศึกษาสําหรับเด็กไมมีหลักฐานทะเบียน

ราษฎรและไมมสัีญชาติไทย 

กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ก า ร

ดํ า เ นิ น ง า น ภ า ย ใ น

ค ณ ะ ทํ า ง า น จั ด ทํ า

ยุทธศาสตร 

(ราง) ยุทธศาสตร
การศึกษา
ประชาคมอาเซียน
จังหวัดชุมพร 
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    ผลลพัธจากการขับเคลือ่นกลไกและแนวปฏบิัตทิี่เอื้อตอการ
เขาถึงการศึกษาของบุตรแรงงานขามชาติจังหวัดชุมพร 

 

 ผลลัพธจากการพัฒนากลไกระดับจังหวัด 

1. มีคําสั่งผูวาราชการจังหวัดชุมพร ท่ี 2221/2557 เร่ือง แตงตั้ง

คณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการศกึษาประชาคมอาเซียนจังหวัด

ชุมพร ลงนามวันท่ี 20 สงิหาคม 2557 

2. มีคณะทํางานจัดทํายุทธศาสตรการศึกษาประชาคมอาเซียน

จังหวัดชุมพรตามคําสั่งผูวาราชการจังหวัดชุมพร 

3. มี (ราง) ยุทธศาสตรการศึกษาประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร 

ประกอบดวย 3 ดาน ไดแก 1) การสรางความเขาใจและความ

รวมมือ 2) สื่อสาร 3 ภาษา (ไทย พมา อังกฤษ) และ 3) สิทธิ

การศกึษาเทาเทียม 

4. มีการนําเสนอ (ราง) ยุทธศาสตรการศึกษาประชาคมอาเซียน

จังหวัดชุมพร ตอภาคสวนตางๆ ท่ีเกี่ยวของในจังหวัด เพ่ือรับฟง

ความคิดเห็น 

5. เกดิการขับเคลื่อนท่ีเปนรูปธรรมในประเด็นการจัดการศกึษาใหกับ

เด็กท่ีไมมสีัญชาตไิทยรวมกับเด็กไทย ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศกึษา 

6. มหีนังสอืสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาชุมพรเขต 1 ท่ี 

ศธ.04041/3311 เร่ือง การพัฒนาสถานะบุคคลของเด็กนักเรียนใน

โรงเรียนจังหวัดชุมพร 
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 ผลลัพธจากการขับเคลื่อนกลไกและแนวปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการ

เขาถงึการศกึษาของบุตรแรงงานขามชาต ิ

เปนการนําเสนอผลจากการทบทวนผลลัพธของโครงการฯ วา กลไก

ระดับจังหวัดและแนวปฏบัิตใินการจัดการศกึษาท่ีเกดิขึ้นนัน้ สามารถเอื้อให

เด็กท่ีไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยเขาถึงการศึกษา

ไดมากขึ้นหรือไม และเปนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและเสมอภาคมาก

นอยเพียงใด ซึ่งมสีาระสําคัญโดยสังเขป ดังนี้ 

1 ภาพรวมจํานวนสถานศกึษาท่ีรับเด็กไมมีหลักฐานทางทะเบียน

ราษฎรหรอืไมมสัีญชาติไทย เขาเรยีนในระดับเขต 

 มีจํานวนโรงเรียนท่ีมีเด็กไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมี

สัญชาตไิทยศกึษาอยูจํานวน 156 แหง จากท้ังหมด 244 แหง คิดเปนรอยละ 

63.9  นับวาบรรลุเปาหมายท่ีโครงการกําหนดไวท่ีรอยละ 60 บรรลุผลตาม

ตัวชี้วัดท่ีโครงการฯ ท่ีกําหนดวาจะมีจํานวนสถานศึกษาท่ีรับนักเรียนไมมี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมสีญัชาตไิทยเขาเรียนเพ่ิมขึ้นไมนอยกวา

รอยละ 60 ของจํานวนสถานศกึษาท้ังหมด  

ตารางท่ี 1 : จํานวนสถานศึกษาในสังกัด สพป.ชุมพรเขต 1 และเขต 2 ท่ีมี

นักเรียนไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย ศึกษาอยูป

การศกึษา 2558 

ตนสังกัด 

จํานวนสถานศกึษาท่ีมี
นักเรยีนไมมหีลักฐาน
ทางทะเบยีนราษฎร
หรอืไมมสัีญชาติไทย

ศกึษาอยู 

จํานวน
สถานศกึ

ษา
ท้ังหมด 

คดิเปน 
รอยละ 

สพป. ชุมพร เขต 1 94 121 77.69 
สพป. ชุมพร เขต 2 62 123 50.41 

รวม 2 เขต 156 244 63.93 

ที่มา: ขอมูลสารสนเทศจากสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชุมพรเขต 1 และ 2 (2558) 
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2 ภาพรวมของจํานวนเด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

หรอืไมมสัีญชาติไทยเขาถงึการศกึษาในระดับเขต  

 ความสําเร็จของกลไกระดับจังหวัดและแนวปฏิบัติในการจัด

การศกึษาตามตัวชี้วดัหนึ่งท่ีโครงการกําหนดไว คือ การท่ีมจํีานวนเด็กท่ีไมมี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมสีัญชาตไิทยเขาถงึการศกึษาไดไมนอย

กวารอยละ 20 ของจํานวนกลุมเปาหมายท้ังหมด  ผลการดําเนินงานจาก

การขอมูลการรับนักเรียนของสถานศึกษาในจังหวัดชุมพรท่ีสังกัด สพฐ. ณ 

ปการศกึษา 2558  พบวา มีจํานวนเด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

หรือไมมีสัญชาติไทยเขาถึงการศึกษา  1,124 คน จากจํานวนบุตรแรงงาน

ขามชาติ อายุ 5-15 ป ท่ีอยูอาศัยในจังหวัดชุมพร จํานวน 8,730 คน 

(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร สงิหาคม 2556)  คิดเปนรอยละ 12.88 

ซึ่งนับวายังไมบรรลุเปาหมายท่ีโครงการกําหนดไว  

ตารางท่ี 2 : จํานวนเด็กไมมหีลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย 

ท่ีเขาถงึการศกึษาในสถานศกึษาสังกัด สพป.ชุมพร 

ปการศกึษา 2558   

ชวงชั้น กัมพูชา เมยีนมา ลาว 
ไมปรากฏ

สัญชาติ 
รวม 

ชวงชัน้ท่ี 1 23 259 166 10 458 

ชวงชัน้ท่ี 2 14 274 157 18 463 

ชวงชัน้ท่ี 3 12 106 51 10 179 

ชวงชัน้ท่ี 4 - 16 7 1 24 

รวม 49 655 381 39 1,124 

ที่มา: ขอมูลสารสนเทศจากสํานกังานเขตพื้นทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชุมพรเขต 1 และ 2 (2558) 
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 เด็กนักเรียนท่ีไมมหีลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย

สวนใหญเปนบุตรแรงงานขามชาตจิากประเทศเมยีนมา รองลงเปนบุตรของ

แรงงานขามชาตสิัญชาตลิาว จากตารางท่ี 1 จะเห็นวาจํานวนโรงเรียนท่ีรับ

นักเรียนไมมหีลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมสีัญชาตไิทยเขาเรียน ในป

การศกึษา 2558 มจํีานวนกวาคร่ึงหนึ่งของท้ังหมด ขณะเดยีวกันจํานวนเด็ก

ท่ีเขาเรียนกลับคอนขางนอย ไมเปนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งพบวาสาเหตุ

สําคัญเกิดจากทัศนคติท่ีไมเปนบวกนักของชุมชนไทยและผูใหบริการทาง

การศึกษา ตอแรงงานขามชาติและบุตรหลาน สงผลตอการปฏิบัติท่ีเปน

อุปสรรคตอการเขาถงึการศกึษาของเด็กเหลานี้ ไดแก เง่ือนไขการรับเด็กท่ี

พิจารณาเร่ืองอายุและความสามารถดานภาษาไทย และโรงเรียนบางแหง

จําเปนตองจํากัดจํานวนเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยใหมีสัดสวนท่ีชุมชนรับได 

ไมใหเกินกวาคร่ึงหนึ่งของเด็กไทย ตามมติคณะกรรมการสถานศึกษา 

เนื่องจากเคยเกิดสถานการณความไมพอใจของชุมชนจนทําใหเกิดปญหา

ระหวางโรงเรียนและชุมชนมากอนแลว ทําใหโรงเรียนท่ีจะรับเด็กกลุมนี้เขา

เรียนจึงตองเพ่ิมความระมัดระวงัในเร่ืองนี้  
 

3. การปฏิบัติท่ีเอื้อตอการเขาถึงการศึกษา และคุณภาพของ

การจัดการศกึษาใหแกเด็กท่ีไมมหีลักฐานทางทะเบยีนราษฎรหรือไมมี

สัญชาติไทย 

1)  การรับสมัครเขาเรียน  

 การประกาศรับสมัครนักเรียน พบวา มตีัวอยางแนวปฏบัิติ

เพ่ิมเตมิท่ีโรงเรียนดําเนนิการ ดังนี้  

 (1) มีการจัดทําประกาศรับสมัครเปนแบบสองภาษา (ไทย-

เมยีนมา) เพ่ือชวยใหผูปกครองแรงงานขามชาติเขาใจวิธีการ

เตรียมเอกสารและสามารถนําเด็กมาสมัครเขาเรียนได 
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(2) การประกาศเสียงตามสายในโรงเรียน ผูปกครองในชุมชน

แรงงานขามชาตจิะบอกตอกันเอง 

 (3) การใช กิจกรรมการ เ ย่ียมบานของคณะครู  ชว ย

ประชาสัมพันธการรับเด็กเขาเรียน  

 การรับสมัคร โรงเรียนจะดําเนนิงานรับสมัครตามขัน้ตอนท่ี

กําหนดไวในคูมือและแนวปฏิบัติสําหรับการจัดการศึกษาแก

บุคคลท่ีไมหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมสีัญชาตไิทย (พ.ศ. 

2552) ท่ีจัดทําโดยสํานักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมี

คําแนะนําและแนวปฏบัิตท่ีิชัดเจนและครบถวน  

 การทําใบรับสมัครเขาเรียน สองภาษา (ไทย-เมยีนมา) 

 การทํางานของโรงเรียนรวมกับศูนยเรียนรู/ศูนยพัฒนาเด็ก

เล็กในชุมชน ขององคกรภาคประชาสังคม จะชวยเตรียมความ

พรอมของเด็กดานภาษาไทย รวมท้ังชวยเหลือเด็กและ

ผูปกครองในการสมัครเขาเรียน  

 สําหรับโรงเรียนนํารอง ซึ่งเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไมมี

ปญหาการท่ีจะเลอืกรับเฉพาะเด็กในเขตบริการ  

2) การจัดสรรงบประมาณรายหัว และสวัสดิการอื่นๆของ

โรงเรียนนํารองนั้น ไดปฏิบัติตามนโยบาย เชนเดียวกับโรงเรียน

ท่ัวไปท่ีปฏบัิตติามนโยบายของกระทรวงศกึษาธิการ 

3) การออกหลักฐานทางการศึกษาของโรงเรียนนํารองใน

โครงการฯ ไมพบปญหาการปฏบัิต ิเพราะดําเนนิงานตามนโยบาย

และแนวปฏบัิต ิ
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4) การจัดการเรียนการสอน / กิจกรรมการเรียนรู / การจัดชั้น

เรียน  

 ดําเนินงานเหมือนโรงเรียนท่ัวไป ใชหลักสูตรเดียวกันท้ัง

เด็กไทยและเด็กไมมีสัญชาติไทย โดยผูอํานวยการโรงเรียน

บางแหงสะทอนวา จะทําใหเด็กไมรูสึกแปลกแยกและคลาย

ความกังวลในเร่ืองเชื้อชาต ิมคีวามสัมพันธท่ีดตีอกัน สงผลให

เด็กเรียนรูภาษาไทยไดดีขึ้น บางคนสามารถเปนตัวแทน

โรงเรียนในการแขงขันทางวชิาการ 

 ในกรณีท่ีเด็กมคีวามรูความสามารถและวุฒภิาวะเพียงพอ

ในการเรียนรูในชัน้ท่ีสูงขึ้นไป โรงเรียนจัดไดใหมกีารสอบเทียบ

เพ่ือขามชั้น โดยผูอํานวยการโรงเรียนแหงหนึ่งสะทอนวา 

“เพราะจริงๆ แลวสตปิญญาเคาก็เหมือนเด็กไทยปกติ แตเคา

ตดิในเร่ืองภาษาเทานัน้เอง”  

 การจัดสอนเสริม โดยเฉพาะอยางย่ิงเร่ืองการใชภาษาไทย

และการใชชีวิตในโรงเรียน ขอมูลท่ีไดจากครูและผูบริหาร

โรงเรียน พบวาบุตรแรงงานขามชาติสวนใหญมีความตั้งใจ

เรียน มคีวามประพฤติดี หากสามารถเขาใจภาษาไทยไดแลว 

ผลการเรียนในวิชาตางๆจะอยูในระดับดี-ดีมาก ดังนั้น การ

สงเสริมพัฒนาการดานการใชภาษาไทยจึงเปนความจําเปน

อันดับตนๆ สําหรับการพัฒนาเดก็กลุมนี้ 

 การจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

โรงเ รียนบางแหงมีความพยายามในการจัดกิจกรรม

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยการจางครูชาวเมียนมามาสอน

ภาษาเมียนมาใหกับนักเรียนและครูไทย ซึ่งผูอํานวยการ

สะทอนถึงผลท่ีเกิดขึ้นวา “ครูและนักเรียนไทยสวนใหญก็ไม
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คอยสนใจท่ีจะเรียนมากนัก แตอยางนอยก็ทําใหครูและ

เด็กไทยเขาใจเด็กพมามากขึ้น เพราะภาษาจะมาพรอม

วัฒนธรรม ตัวอยางเชน ตอนแรกครูจะดุเด็กพมาวา ทําไม

เวลาเขียนตองเอียงสมุด แตพอคุณครูไปเรียนภาษาพมา 

คุณครูก็ตองเอยีงสมุดเหมอืนกนั จากนัน้มาก็เขาใจเดก็มากขึ้น 

หรือเวลาเด็กพมาเอางานครูไปตรวจ ครูก็ผดิเหมอืนกัน ก็เปน

การเรียนรูรวมกัน ”  

 นอกจากนี้ ยังมกีจิกรรมอื่นๆ เชน กิจกรรมชุมนุมภาษาเมียน

มาใหเด็กเมยีนมากับเด็กไทยสอนกันเองและมคีรูเปนท่ีปรึกษา 

ทําใหเด็กท่ีไมมสีัญชาตไิทยเกดิความภาคภูมใิจในตนเอง รูสึก

ไดรับการยอมรับอัตลักษณของตนเองในโรงเรียน มีการสราง

ขอตกลงในการอยูรวมกันระหวางเด็กไทยและเด็กท่ีไมมี

สัญชาตไิทยตัง้แตแรกเขาเรียน เพ่ือเปนการปองกันปญหาใน

เชงิเชื้อชาตซิึ่งเปราะบางและออนไหวงาย 

5)  มกีารมอบบทบาทตางๆใหแกนักเรียนท่ีไมมีสัญชาติไทยอยาง

เหมาะสม  

 การพัฒนาภาวะผูนํา โรงเรียนนํารองทุกแหงเปดโอกาสให

เด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยไดเปนผูนําในทุกระดับ  ดังท่ีผูอํานวย

โรงเรียนสะทอนวา “เราใหโอกาสแกศักยภาพของเคา ท่ี

สามารถเปนผูนําเด็กไทยได อยางท่ีหลายแหงยังไมกลาทํา”   

 บุตรของแรงงานขามชาตท่ีิเขามาเรียนสวนมากจะมอีายุสูง

กวาเกณฑ มีบางคนท่ีมีวุฒิภาวะและสามารถปรับตัวไดเปน

อยางดี สามารถชวยเหลือครูในการดูแลชวยเหลือนองๆ ทํา

หนาท่ีเปนลามใหกับครูในการรับสมัครนักเรียน และชวยเหลือ

กรณีท่ีมเีด็กท่ีเขามาใหม นอกจากนี้จะเปนกําลังสําคัญในการ
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สื่อสารระหวางครู เด็กไทย ผูปกครอง และชุมชนของแรงงาน

ขามชาต ิในการทําความเขาใจรวมกันในเร่ืองตางๆ หรือการ

ประชาสัมพันธตางๆ เปนตน 

6)  การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรคและการรักษา  

 โรงเรียนนํารองทุกแหงมีสวัสดิการเร่ืองการดูแลสุขภาพ

อนามัยใหเหมอืนกับนักเรียนไทย เชน มกีารพาไปรักษาฟน ฉดี

วัคซนี ตรวจสายตา ตรวจหู การสงเสริมเร่ืองโภชนาการ และ

การทําประกันอุบัตเิหตุประจําปใหแกนักเรียนทุกคน 

  นอกจากการดูแลสุขภาพอนามัยดวยตัวเด็กเองแลวการท่ี

เด็กสามารถสื่อสารภาษาไทยได จะชวยใหผูปกครองหรือคน

ในชุมชนแรงงานขามชาติเขาถึงบริการสุขภาพของรัฐได โดย

เปนลามสื่อสารระหวางเจาหนาท่ีสาธารณสุขหรือเจาหนาท่ี

โรงพยาบาลกับแรงงานขามชาติ อีกท้ังการท่ีมีเด็กท่ีเปนบุตร

ของแรงงานขามชาติเขามาอยูในระบบโรงเรียน เอื้อให

เจาหนาท่ีสาธารณสุข สามารถดูแล ปองกันและควบคุม

โรคตดิตอไดดขีึ้น เนื่องจากสามารถเขาถงึตัวเด็กโดยตรง จาก

เดมิท่ีไมสามารถเขาถงึเด็กกลุมนี้ไดมากนัก  

  7)  ครู ผูบริหารโรงเรียน มีการเรียนรู ทําความเขาใจบริบทของ

เด็กและมสีวนรวมในกจิกรรมของชุมชน 

 กจิกรรมการเย่ียมบาน เปนกจิกรรมตามนโยบายท่ีครูและ

ผูบริหารทุกคนจะตองเย่ียมบานเด็กทุกคนอยางนอยปละ 1 

คร้ัง เพ่ือจะไดรูจัก เขาใจเด็กเปนรายบุคคล สําหรับการเย่ียม

บานของบุตรหลานแรงงานขามชาติ ครูและผูบริหารโรงเรียน

หลายคน สะทอนวา การเย่ียมบานไดนําไปสูการปรับเปลี่ยน

ทัศคตขิองครูท่ีมตีอนักเรียนบุตรหลานของแรงงานขามชาติไป
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อยางมาก ไดรับรูและสัมผัสกับบริบท วิถีชีวิตของชุมชน

แรงงานขามชาต ิเกดิความเขาอกเขาใจเด็กและผูปกครองมาก

ขึ้น สงผลใหความสัมพันธระหวางบาน ชุมชน และโรงเรียน 

ดขีึ้นมาก  

 การสงเสริมใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชนอยาง

สม่ําเสมอ โดยเฉพาะอยางย่ิงงานทางศาสนาและวัฒนธรรม 

ซึ่งจะชวยใหลดอคติทางชาติพันธุและความกังวลจากการอยู

ร วม กั นลง ได  เพ รา ะ เด็ กส าม ารถ เป นส ะพา น เ ชื่ อ ม

ความสัมพันธระหวางพ่ีนองชาวไทยกับผูปกครองของตนได 

8)  การยอมรับการมีตัวตนของเด็กอยางเปนทางการ สรางความ

มั่นใจในการใชชวีติในประเทศไทย  

 โรงเรียนนํารองจะออกบัตรนักเรียนใหกับเด็ก เพ่ือแสดงให

เห็นวาเด็กเหลานี้มสีถานะภาพเปนนักเรียนซึ่งสถานศึกษาของ

ไทยดูแลรับผิดชอบอยู สําหรับแสดงตอเจาหนาท่ีตํารวจ เปน

การเพ่ิมความมั่นใจ และความสบายใจของผูปกครองในการสง

บุตรหลานเขาเรียน เปนการชวยเหลือเกื้อกูลของโรงเรียนตอ

เด็ก ทําใหความสัมพันธระหวางผูปกครอง โรงเรียน และชุมชน 

ดขีึ้น  

 

 

 

 

 

 

 ภาพจากมูลนธิเิพื่อเยาวชนชนบท 
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4. การปฏบิัติท่ีเปนอุปสรรคดานการศกึษาของเด็กท่ีไมมหีลักฐาน

ทะเบยีนราษฎรหรอืไมมสัีญชาติไทย  

           แมแนวปฏิบัติของโรงเรียนนํารองจะเอื้อตอการเขาถึงการศึกษา

และการเรียนรูของบุตรแรงงานขามชาติ แตขณะเดียวกันก็พบการ

ปฏบัิตบิางประการท่ียังคงเปนอุปสรรคอยู คือ 

1) ขัน้ตอนการรับสมัครเรียน  

เง่ือนไขการรับสมัครท่ีโรงเรียนสวนใหญจะพิจารณาเร่ืองอายุ

และความสามารถในการสื่อสารภาษาไทย สงผลใหบุตรแรงงาน

ขามชาตบิางสวนถูกปฏิเสธ อาทิ การรับเด็กอายุไมเกิน 13 ป  ซึ่ง

เหตุผลมาจากประสบการณท่ีผานมา พบวา นักเรียนมีปญหา

ชองวางระหวางวัยกับเพ่ือนรวมชัน้ ทําใหรูสกึแปลกแยก โตแลวก็ไม

จําเปนตองเรียน จึงขอลาออกกลางคัน  

การท่ีเด็กตองสื่อสารภาษาไทยได เนื่องจากสถานศึกษามี

ขอจํากัดในเร่ืองจํานวนครู ซึ่งไมเพียงพอท่ีจะดูแลเด็กกลุมนี้เปน

กรณีพิเศษ  

2) การไมไดรับโอกาสอยางเทาเทียมในบางเร่ือง พบวา แม

โรงเรียนใหความสําคัญกับความเทาเทียมในศักดิ์ศรีและสงเสริมให

เด็กเหลานี้ไดรับการศกึษาท่ีเสมอภาคและเปนธรรม แตตองยอมรับ

วาผูคนในสังคมไทยยังมอีคตทิางชาตพัินธอยูมาก รวมถงึทัศนะของ

คนในวงการศกึษาโดยท่ัวไป ตัวอยางท่ีเห็นได เชน กรณีการแขงขัน

ทางวชิาการ เด็กเหลานี้มักจะไมไดเขารวม หรือ เพราะมีการสงวน

ตําแหนงชนะเลิศไวสําหรับเด็กท่ีมีสัญชาติไทยหรือเด็กตางชาติท่ี

ไมไดเปนบุตรหลานของแรงงานขามชาต ิเปนตน 
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 5. การปฏบิัติเพ่ิมเติมเพ่ือเอื้อตอการเขาถงึและการจัดการศึกษา

ใหกับเด็กท่ีไมมหีลักฐานทะเบยีนราษฎรหรอืไมมสัีญชาติไทย 

1)  การใหทุนการศกึษาสําหรับเด็กท่ีไมมสีัญชาตไิทย เชน กรณีเจา

อาวาสวัดใหทุนการศกึษาแกบุตรแรงงานขามชาต ิ 

2)  การทํางานกับผูปกครองและชุมชนของโรงเรียน โดยการ

สงเสริมใหผูปกครองท่ีเปนแรงงานขามชาตไิดมสีวนรวมในกจิกรรม

ตางๆ ของโรงเรียนและชุมชน ซึ่งผูปกครองใหความรวมมือกับทาง

โรงเรียนดมีากและตอเนื่อง โดยเฉพาะกจิกรรมทางวัฒนธรรม และ

การประชุมผูปกครอง โดยมีโรงเรียนบางแหงทํางานเชิงรุก เขาไป

จัดประชุมผูปกครองในชุมชนของแรงงานขามชาติ 

6. การชวยเหลือใหเด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรไดรับ

การพัฒนาสถานะบุคคลตามกฎหมาย 

 การชวยเหลือใหเด็กมีสถานะบุคคลตามกฎหมาย เปนการแกไข

ปญหาความไรรัฐของเด็กในสถานศกึษา ซึ่งทุกฝายเห็นตรงกันท่ีจะ

ใหความสําคัญกับการแกไขปญหาในเร่ืองนี้ เพราะหมายถงึ สทิธิใน

การเขาถงึบริการขัน้พ้ืนฐานของรัฐในดานอื่นๆท่ีจะตามมา ท้ังดาน

สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และประโยชนการทางศึกษา ซึ่งจะ

เอื้อตอการเดนิทางมาเรียนของเด็ก การจัดสรรงบประมาณรายหัว 

การออกหลักฐานทางการศึกษา รวมถึงการเพ่ิมโอกาสทาง

การศกึษาในระดับท่ีสูงขึ้น     โดยแนวทางในการแกไขปญหาความ

ไรรัฐของเด็กในโรงเรียนนํารอง จะเร่ิมจากกลุมเด็กท่ีมีรหัส G ซึ่ง

โรงเรียนนํารอง 3 แหงเก็บขอมูลไดรวม 90 คน ดําเนินการใน 2 

กรณี คือ การแจงเกดิเกนิกําหนด สําหรับเด็กท่ีเกิดในประเทศไทย 

และการจัดทําทะเบียนประวัติ สําหรับเด็กท่ีเกิดนอกประเทศไทย 

ตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร พ.ศ.2551 ทางโรงเรียนได

ประสานเพ่ือย่ืนคํารองตองานทะเบียนราษฎรอําเภอ/เทศบาลใน

พ้ืนท่ีท่ี ปจจุบันอยูในขั้นตอนของการตรวจสอบพยานเอกสารและ

สอบสวนพยานบุคคล  
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ข้ั น ต อน โ ด ยย อ  ก า ร พั ฒ น า ส ถ า น ะ บุ ค ค ล ข อง เ ด็ ก นั ก เ รี ย น 

ท่ีมรีหัส G ในโรงเรียนนํารอง 3 แหง 

               

 

 

 

 

 การทําความเขาใจรวมกันกับหนวยงาน

ที่ เกี่ ยวของในการเช่ือมโยงการศึกษา 

สถานะนะบุคคลและสุขภาพของเด็กใน

โรงเรยีนและกําหนดแนวทางการทํางาน 

 อบรมครูและนักเรยีนที่ทําหนาที่

เปนลาม ในการเก็บขอมูล และ

ดําเนินการเก็บขอมูลเด็กที่มีรหัส G 

( 3 โรงเรยีน จํานวน 90 คน) 

 ประสาน  ย่ืน เรื่ อ ง จัดทํ า

ทะ เ บียนประ วัติ ของเด็ กกั บ

อําเภอ/เทศบาล(ปจจุบันอยูใน

ข้ันตอนการตรวจสอบพยาน

เอกสารและพยานบุคคล) 

 สพป.ชุมพรเขต 1 มีหนังสือที่  

ศธ.04041/3311 เรื่องการพัฒนา

สถานะบุคคลของเด็กนักเรียนใน

โรงเรยีนจังหวัดชุมพร 

 ทบทวนสภาพปญหา 

นํ า เสนอตอผู ว า ราชการ

จั ง ห วั ด  แ ล ะ ห า รื อ แ น ว

ทางแกไขปญหารวมกัน  
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การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 

สําหรับเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพจาก มูลนธิิชวยไรพรมแดน 
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        การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ 
สําหรับเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย 

 

 

ดําเนนิงานโดย มูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.) 

มูลนธิิชวยไรพรมแดน รวมกับ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษา

ตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) สํานักงาน กศน.  
 

แมวาปจจุบันการเขาถึงการศึกษาของเด็กไมมีสัญชาติไทย 

รวมถึงบุตรของแรงงานขามชาติในโรงเรียนสังกัดสํานักงาน สพฐ. จะมี

แนวโนมเพ่ิมขึ้น แตขอเท็จจริงและบริบทของบุตรของแรงงานขามชาติมี

ความซับซอนและหลากหลาย ทําใหมีเด็กสวนหนึ่งตกหลนเขาไมถึงจาก

การศกึษาในระบบโรงเรียน เพราะสาเหตุ และขอจํากัดบางประการอยาง

นอย 5 กลุม คือ  

(1) เด็กท่ีมีอายุเลยเกณฑการเขาเรียนมากหรือเด็กโต ซึ่งสวน

ใหญจะไมไดเขาเรียน หรือหากไดเรียนก็มักจะมีปญหาการปรับตัวเรียน

รวมกับเด็กไทยในระบบโรงเรียนสวนหนึ่งจึงออกกลางคัน 

(2) เด็กท่ีออกกลางคันจากการศึกษาในระบบโรงเรียน แตยังมี

อายุไมมากพอท่ีผูปกครองจะสงเขาไปทํางาน  

(3) เด็กท่ีผูปกครองมฐีานะยากจนไมสามารถรับผดิชอบคาใชจาย

ในการสงลูกเขาเรียนในระบบโรงเรียนได  

(4) เด็กท่ีผูปกครองไมเห็นความสําคัญการเรียนหลักสูตร

ภาษาไทยหรือในระบบโรงเรียน เห็นวา ไมสามารถนําวุฒิการศึกษา

กลับไปเรียนตอท่ีประเทศตนทางไดและแกรงวาบุตรหลานจะลมือัตลักษณ

ตนเอง 
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(5) เด็กท่ีเรียนในศูนยการเรียน ซึ่งเปนรูปแบบการจัดการศึกษาท่ี

รองรับเด็กไมมสีัญชาตไิทยบางสวนจากกลุมอื่นๆ ท่ีกลาวมา  

กลุมเด็กท่ีหนึ่ง สอง สาม และสี่ หากไมมีระบบการศึกษาท่ี

เหมาะสมมารองรับ เด็กกลุมนี้จะถูกผลักดันใหเขาไปทํางานเร็วขึ้น อีกท้ัง 

ยังเปนกลุมท่ีจะเสี่ยงตอการคามนุษยในรูปแบบตางๆ  สวนเด็กกลุมท่ี 5 

หวังวาจะมีระบบการศึกษาอยางไมเปนทางการมารองรับ  แตศูนยการ

เรียนก็ไมสามารถออกหลักฐานทางการศึกษาท่ีทางการรับรองใหกับเด็ก

ได 

จากบทเรียนและตนทุนการทํางานของโครงการในระยะท่ีผานมา 

(2554-2556) พบวา การศกึษานอกระบบเปนรูปแบบการศกึษาท่ีมีความ

ยืดหยุน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย(กศน .)  มีภ ารกิจ จัดและสง เส ริมการจัดการศึกษาใน

กลุมเปาหมายพิเศษซึ่งครอบคลุมกลุมเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย จึงเปนอีก

ชองทางหนึ่งท่ีจะชวยในการแกไขปญหาการเขาถงึการศกึษาของเด็กท่ีไมมี

สัญชาติไทย รวมถึงเด็กท่ีเปนลูกหลานของแรงงานขามชาติ มูลนิธิเพ่ือ

เยาวชนชนบท (มยช.) จึงไดพัฒนาความรวมมือกับสํานักงาน กศน. โดย

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ 

(ศกพ.) สถานศกึษาในสังกัดสํานักงาน กศน.และภาคีเครือ ขายศูนยการ

เรียน องคกรภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใหเกิดการพัฒนาแนว

ทางการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยรวมถึงลูกหลานของ

แรงงานขามชาต ิท่ีจะนําไปสูการเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาและมีทางเลือก

ของการศกึษาท่ีเหมาะสมกับความตองการของเด็กแตละกลุม อันจะเปน

การเขาถึงการพัฒนาสุขภาวะโดยระบบการศึกษาและไดรับบริการทาง

สังคมอยางเสมอภาค  
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เปาหมายการดําเนนิงาน 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสและทางเลือกการศึกษาท่ีเหมาะสมกับบุตรของแรงงาน

ขามชาต ิท่ีอยูในวัยเรียนแตไมไดเรียนในระบบโรงเรียน และบุตรของแรงงานขาม

ชาตใินศูนยการเรียน (Migrant Leaning Center) ใหไดรับการรับรองทางการศึกษา

จากภาครัฐ โดยการมแีนวทาง/หลักสูตรการจัดการศกึษานอกระบบสําหรับเด็กท่ี

ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย และการมีสวนรวมของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีดําเนนิงาน  

กลุมเปาหมาย คือ เด็กไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติ

ไทยท่ีอยูในวัยเรียนแตไมไดเรียนในระบบโรงเรียน รวมไปถึงเด็กท่ีเรียนอยูในศูนย

การเรียนขององคกรชุมชน/องคกรภาคประชาสังคม  

พ้ืนท่ีดําเนนิงาน ไดแก 

 1) พ้ืนท่ีการดําเนนิงานของภาคีหลัก คือ อําเภอแมสอด และอําเภอพบ

พระ จังหวัดตาก 

 2) พ้ืนท่ีดําเนนิงานรวมกับศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) จํานวน 5 พ้ืนท่ี/อําเภอ ไดแก อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  

อําเภอเมอืง จังหวัดระนอง และเขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  

ภาคคีวามรวมมอื  

ไดแก สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ในสวนภูมิภาค 7 อําเภอ 

และองคกรภาคเอกชนท้ังท่ีรวมดําเนินงานและสนับสนุนงบประมาณดําเนินงาน

บางสวน ไดแก เครือขายองคกรทํางานดานประชากรขามชาติ, องคการแรงงาน

ระหวางประเทศ (ILO), Word Education, Save the Children, องคการระหวาง

ประเทศเพ่ือการโยกยายถิ่นฐาน (IOM) 
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        ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน 

การพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบสําหรับเด็กไมมี

สัญชาตไิทยนัน้ เปนการดําเนนิการรวมกันของหลายฝายท่ีเกี่ยวของ โดย

มูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท รวมกับ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษา

ตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) และมูลนธิิชวยไรพรมแดน ซึ่งมี

ขัน้ตอนและกระบวนการดําเนนิงานสําคัญ ดังนี้ 

ขั้นตอน/ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการ/กิจกรรม  

1. สํานักงาน กศน.มีหนังสือดวน

มาก ท่ี ศธ.0210.121/635 ลงวันท่ี 6 

กุมภาพันธ 2556 เร่ือง สํารวจ

ขอมูลเด็กท่ี ไมมีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติ

ไทยท่ีอยูในวัยการศึกษาภาคบังคับ 

แตไมไดเรียนในระบบโรงเรียน มี

ความประสงค จะเข าเรียนกับ

สถานศึกษา กศน. ไปยังสํานักงาน 

กศน.จังหวัดท่ัวประเทศ 

1.ศูนยการศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ (ศกพ.) ได

ประสานความรวมมอืกับสถานศกึษาในสังกัด

สํานักงาน กศน.ท่ัวประเทศ โดยหนังสือสั่ง

การท่ี ศธ.0210.121/635 เพ่ือสํารวจขอมูลเด็ก

ท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมี

สัญชาติไทย เพ่ือเปนขอมูลประกอบการ

จัดทําแนวทางการดําเนินงาน/หลักสูตรท่ี

เหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการ

ของเด็กกลุมเปาหมาย 

2. จัดทําแนวทางการดําเนินงานจัด

การศึ กษานอกระบบระดั บ

ประถมศึ กษา ตามหลั กสู ตร

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สําหรับเด็กตางดาวและผูไม

มีสัญชาติ ไทย (เด็กท่ีอยู ในวัย

การศกึษาภาคบังคับ แตไมสามารถ

1. ศกพ. จัดประชุมปฏิบัติการจัดทําแนว

ทางการดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับประถมศกึษา สําหรับเด็กตางดาวและผู

ไมมสีัญชาตไิทย ซึ่งมสีาระและมาตรฐานการ

เรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

และพัฒนาคูมือครูจัดกระบวนการเรียนรู

แบบบูรณาการ 
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ขั้นตอน/ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการ/กิจกรรม  

เขาเรียนในระบบโรงเรียนได) ใชเวลา

เรียน 6 ภาคเรียน 

2. จัดประชุมบรรณาธิการแนวทางการ

ดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สําหรับเด็กตางดาวและผูไมมีสัญชาติ

ไทย  โดยกิจกรรมดังกลาวได รับความ

อนุเคราะหและมีสวนรวมจากผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานการพัฒนาหลักสูตร ศกึษานิเทศก 

ผูทรงคุณวุฒิ ผูบริการ ครู กศน.ในสังกัด

สํานักงาน กศน.และภาคีเครือขายองคกรภาค

ประชาสังคม 

3. สํานักงาน กศน.มีหนั งสือท่ี

ศธ.0210.121/3230 ลงวันท่ี  28 

มิ ถุ นายน 2556 เร่ืองการใช

หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับ

ประถมศึ กษา ตามหลั กสู ตร

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สําหรับเด็กตางดาวและผูไม

มสีัญชาติไทย   โดยใหสถานศึกษา

ในสังกัดสํานักงาน กศน.ท่ีประสงค

จะนําหลักสูตรไปใชจัดการเรียน

การสอนเปนผูอนุมัตหิลักสูตร 

1.จัดประชุมชี้แจงการใช (ราง) แนวทางการ

ดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศกึษา สําหรับเด็กตางดาวและผูไมมี

สัญชาติไทย ซึ่งมีสาระและมาตรฐานการ

เรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

แกสถานศึกษาในสั งกัด กศน.และภาคี

เครือขายองคกรภาคประชาสังคม ศูนยการ

เรียน และผู ท่ี เกี่ยวของ โดยเนนในพ้ืนท่ี

ชายแดนประเทศเมียนมาและในพ้ืนท่ีท่ีมี

แรงงานขามชาติและบุตรหลานอาศัยอยู

หนาแนน อาทิ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร 

จํานวน 4 คร้ังใน 4 ภูมิภาค เพ่ือเปนการ

สงเสริมใหสถานศึกษาในสังกัด และผู ท่ี

4. การชี้แจงการใชแนวทางการ

ดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ
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ขั้นตอน/ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการ/กิจกรรม  

ระดับประถมศึกษา  ตามหลักสูตร

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สําหรับเด็กตางดาวและผูไม

มสีัญชาตไิทย   

เกี่ยวของมคีวามเขาใจแนวทางการดําเนินงาน 

/ หลักสูตรการจัดการศึกษา ในแนวทาง

เดยีวกัน สามารถนําหลักสูตรไปจัดการศึกษา

ได 

5.จัดทํา “บันทึกขอตกลงความ

รวมมือดานการสงเสริมการศึกษา

ใหกับบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทาง

ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติ

ไทย”ระหวาง สํานักงาน กศน.และ

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต

การดําเนินงานโครงการพัฒนา

แนวทางและรูปแบบการจั ด

การศกึษาท่ีเหมาะสมกับผูมีปญหา

สถานะบุคคลและแรงงานขามชาต ิ

ลงวันท่ี 4 มนีาคม 2557 

การดํ าเนิ นงานส งเสริ ม จั ดกิ จกรรม 

ประชุมสัมมนารวมกันอยางเปนทางการ

ภายใตขอตกลงความรวมมอืฯ   

6. สงเสริมสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงาน กศน.นําแนวทางการ

ดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร

การศกึษานอกระบบระดับการศกึษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สําหรับเด็กตางดาวและผู ไมมี

สัญชาตไิทย ไปจัดการเรียนการสอน 

1. สถานศกึษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จํานวน 

3 อําเภอ (นํารอง) นําแนวทางการดําเนินงาน

จัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษา

ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

สําหรับเด็กตางดาวและผูไมมสีัญชาตไิทย ไป

จัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทยท่ี

เรียนอยูในศูนยการเรียน โดยความรวมมือกับ
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ขั้นตอน/ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการ/กิจกรรม  

ศูนยการเรียน (ภาคีเครือขาย) เปนหองเรียน 

คือ กศน.อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา กศน.

อําเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง และกศน.

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก เร่ิมในภาคเรียนท่ี 

2/2556 และภาคเรียนท่ี1/ 2557  

2. สถานศึกษา กศน.และศูนยการเรียนบาง

แหง จัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 

(MOU) ร วมกั นในการส งเสริ มการจั ด

การศกึษา 

3. ศกพ. สงเสริมการจัดการศึกษาในอําเภอ

นํารอง และรวมกับมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชบทใน

การรวบรวมขอมูล สถานการณ สภาพปญหา

การจัดการศึกษา เพ่ือการปรับปรุง แนว

ทางการดําเนนิงานจัดการศกึษาฯ ใหเหมาะสม

กับผูเรียนและสภาพปญหาย่ิงขึ้น  

4. มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท โดยโครงการฯ 

สนับสนุนการดําเนินงานของมูลนิธิชวยไร

พรมแดน ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก  

7. สรุปบทเรียน (ระยะแรก) การ

จัดการศึกษาตามแนวทางการ

ดําเนินงานจัดการศึกษานอกระบบ 

ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 สําหรับเด็กตางดาวและผูไม

1.จั ดประชุ มสรุ ปบทเรี ยน/นํ าเสนอ

ประสบการณการจัดการศกึษาในพ้ืนท่ีนํารอง 

(อําเภอตะกั่วปา,อําเภอเมอืงระนอง,อําเภอแม

สอด) และระดมความคิดเห็นจากทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ เพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแนว

ทางการดําเนินงานการจัดการศึกษานอก

ระบบระดับประถมศึกษาฯ  สําหรับเด็กตาง
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ขั้นตอน/ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการ/กิจกรรม  

มีสัญชาติไทย ในพ้ืนท่ีนํารอง และ

ระดมความคิดเห็นเพ่ือนําไปสูการ

ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานการ

จั ดการศึ กษาตามหลั กสู ตร

การศึ กษานอกระบบระดั บ

ประถมศึกษา สําหรับเด็กตางดาว

และผูไมมสีัญชาตไิทย 

ดาวและผูไมมสีัญชาตไิทย  

8.ปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน

การจัดการศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศกึษาฯ สําหรับเด็กตางดาว

และผูไมมสีัญชาตไิทย 

 

1.จัดประชุมปฏิบัติการ ผู เขารวมประชุม

ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา กศน. 

ครูผูสอน องคกรภาคประชาสังคมและศูนย

การเรียนท่ีมีประสบการณและในพ้ืนท่ีอื่นท่ี

สนใจ รวมท้ังกลุมงานท่ีเกี่ยวของในสังกัด

สํานักงาน กศน. เพ่ือปรับปรุงแนวทางการ

ดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศกึษาฯ สําหรับเด็กตางดาวและผูไมมี

สัญชาติไทย และพัฒนารายวิชาเลือก 9 

รายวชิา 

2. บรรณาธิการ แนวทางการดําเนินงานการ

จัดการศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาฯ 

สําหรับเด็กตางดาวและผูไมมีสัญชาติไทย 

จํานวน 2 คร้ัง โดยการมีสวนรวมของผู ท่ี

เกี่ยวของและไดรับความอนุเคราะหจาก

ศกึษานเิทศกเชี่ยวชาญและผูอํานวยการกลุม

พัฒนาการศกึษานอกโรงเรียน 

3. ศกพ. จัดทํารายงานและขอเสนอแนะจาก
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ขั้นตอน/ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการ/กิจกรรม  

การประชุม รายงานตอสํานักงาน กศน. 

4.จัดพิมพหนังสือ แนวทางการจัดการศึกษา

นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับ

เด็กไมมสีัญชาตไิทยท่ีอยูในเกณฑการศึกษา

ภาคบังคับ ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับสมบูรณ) 

และจัดพิมพรายวิชาเลือก 9 รายวิชา (ILO 

สนับสนุนงบประมาณ) 

9. สํานักงาน กศน.มหีนังสอืท่ี ศธ.

0.121/2779 ลงวันท่ี 6 มถิุนายน 

2557 เร่ือง การจางครูประจํากลุม

จัดการเรียนการสอนการศกึษาขัน้

พ้ืนฐาน ไปยังสํานักงาน กศน.

จังหวัดทุกแหง 

1. สถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. 

สามารถแต งตั้ งครูประจํากลุ มท่ี เป น

บุคคลากรภายนอก และไดรับคาตอบแทนทุก

เดือนตามรายหัวนักศึกษาในอัตราหัวละไม

เกิน 80 บาท รับผิดชอบนักศึกษาท่ีอยูใน

เกณฑการศึกษาภาคบังคับ จัดการเรียนการ

สอนแบบชัน้เรียน  

10. สงเสริมสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงาน กศน.เกาและใหม จัด

การศึกษาตามแนวทางการจัด

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐานสําหรับเด็กไม

มีสัญชาติ ไทยฯ ท่ีได รับการ

ปรับปรุงแลว 

1. สถานศกึษา กศน.จํานวน 5 อําเภอ (นํารอง

ใหม) นําแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสําหรับเด็กไมมี

สัญชาตไิทยฯ ไปจัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีไม

มสีัญชาตไิทยท่ีเรียนอยูในศูนยการเรียน โดย

อาศัยศูนยการเรียนของภาคีเครือขายเปน

หองเรียน รวมกับภาคีเครือขายศูนยการ

เรียน/มูลนิ ธิ ไดแก  กศน.อําเภอแมสาย 

จังหวัดเชียงราย, กศน.อําเภอเมือง จังหวัด

11.สํานักงาน กศน.มีหนังสือท่ี ศธ.

210.121/5487 เร่ือง การใชหลักสูตร
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ขั้นตอน/ผลลัพธระหวางทาง กระบวนการ/กิจกรรม  

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สําหรับเด็กไม

มี สั ญชาติ ไทยท่ี อยู ในเกณฑ

การศึ กษาภาคบั งคั บระดั บ

ประถมศึกษา ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 

2557 ไปยังผูอํานวยการสํานักงาน 

กศน.จังหวัดทุกจังหวัด  

สมุทรสาคร, กศน.อําเภอสวนผึ้ง จังหวัด

ราชบุรี, กศน.อําเภอพบพระ จังหวัดตาก, 

กศน.เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

2. ศกพ. สงเสริมการดําเนนิงานจัดการศกึษา 

กศน. ในพ้ืนท่ีท่ีมกีลุมผูเรียน จัดการศกึษา

ตามแนวทางการจัดการศกึษานอกระบบ

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานสําหรับเด็กไมมี

สัญชาตไิทยฯ 

3. มูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท โดยโครงการ

สนับสนุนการดําเนนิงานในพ้ืนท่ีอําเภอแม

สอด ,อําเภอพบพระ จังหวัดตาก 

และ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 

12. สรุปบทเรียนการดําเนินงานจัด

การศึกษาตามแนวทางการจัด

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐานสําหรับเด็กไม

มีสัญชาติ ไทยฯ ตามหลักสูตร

การศึ กษานอกระบบระดั บ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551  

1. จัดประชุมปฏิบัติการถอดบทเรียนการจัด

การศึกษาตามแนวทางฯ ในพ้ืนท่ีนํารอง (7 

พ้ืนท่ี/อําเภอ)  และแลกเปลี่ยนเรียนรู ระดม

ความคิดเห็ นแสวงหาแนวทางในการ

พัฒนาการดํ าเนินการจัดการศึกษาท่ี

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของ

ผูเรียน และการมสีวนรวมของภาคีเครือขาย 

13. จัดทํารายงานจากบทเรียนการ

ดํ าเนิ นงานและข อเสนอต อ

สํานักงาน กศน. เพ่ือนําไปสูการ

แก ไขป ญหาและพัฒนาการ

ดําเนนิการจัดการศกึษาตอไป  

1. ศกพ. จัดทํารายงานและสรุปขอคิดเห็นจาก

การประชุมถอดบทเรียน เสนอตอสํานักงาน 

กศน. 
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ผลการดําเนนิงานและขอคนพบ 

จากการทํางานรวมกันของหลายฝายท่ีเกี่ยวของดังท่ีกลาวขางตน โดย

โครงการเปนเพียงสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ซึ่งสามารถ

สรุปผลท่ีเกดิขึ้นและขอคนพบสําคัญ ดังนี้  

 ผลท่ีเกดิข้ึนในเชิงนโยบาย โดยสํานักงาน กศน.ไดมีหนังสือ

ในเร่ืองท่ีเกี่ยวของซึ่งถอืวาเปนกลไกเชงินโยบายท่ีขับเคลื่อนไปสูการปฏบัิติ

ในพ้ืนท่ีใหเกดิการจัดการศกึษาแกเด็กท่ีไมมสีัญชาตไิทย ไดแก  

 หนังสือดวนมาก ท่ี ศธ.0210 .121 /635 ลงวันท่ี 6 

กุมภาพันธ 2556 เร่ือง สํารวจขอมูลเด็กท่ีไมมีหลักฐาน

ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูในวัยการศึกษา

ภาคบังคับ แตไมไดเรียนในระบบโรงเรียน มีความประสงค

จะเขาเรียนกับสถานศึกษา กศน. ไปยังสํานักงาน กศน.

จังหวัดท่ัวประเทศ 

 หนังสือท่ี ศธ.0210.121/3230 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 

2556 เร่ือง การใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 สําหรับเด็กตางดาว

และผูไมมสีัญชาตไิทย  

 หนังสือท่ี ศธ.0.121/2779 ลงวันท่ี 6 มิถุนายน 2557 

เร่ือง การจางครูประจํากลุมจัดการเรียนการสอนการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน 

 หนังสือท่ี ศธ.210.121/5487 เรื่อง การใชหลักสูตร

การศกึษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สําหรับเด็ก

ไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับระดับ

ประถมศกึษา ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 
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  บันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการสงเสริม

การศึกษาใหกับบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฏร

หรือไมมีสัญชาติไทย ระหวาง สํานักงาน กศน. และ สสส. 

ภายใตการดําเนินงานโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบ

การจัดการศกึษาท่ีเหมาะสมกับผูมปีญหาสถานะบุคคลและ

แรงงานขามชาต ิลงวันท่ี 4 มนีาคม 2557 

 ผลเปนรูปธรรม ท่ีเกิดจากการจัดการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สําหรับเด็กไมมีสัญชาติไทย/บุตร

แรงงานขามชาติท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ระดับ

ประถมศกึษา มสีถานศกึษาในสังกัดสํานักงาน กศน.จัดการศกึษาใหกับ

เด็กไมมสีัญชาตไิทย/บุตรแรงงานขามชาติรวมกับเครือขายศูนยการเรียน 

ตั้งแตภาคเรียนท่ี 1/2557 เปนตนมาจํานวนท้ังสิ้น 7 พ้ืนท่ี/อําเภอ (7 

สถานศกึษา กศน. 22 ศูนยการเรียน) ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2558 มี

เด็กลงทะเบียนเรียนจํานวนท้ังสิ้น 518 คน โดยนักเรียนรุนแรกเรียน

มาแลว 3 ปการศกึษาจะจบหลักสูตรในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2559 

ดังตารางตอไปนี้ 

 
สถานศกึษาในสังกัด 

สํานักงาน กศน. 
ศูนยการเรยีนภาคเีครอืขาย 

1 กศน .อํ า เภอแมสาย 
จังหวัดเชยีงราย 

1. ศูนยการเรียน มลูนธิิพัฒนา
ศรัทธาชน 
2. ศูนยการเรียน ศูนยพัฒนา
การศกึษาเพ่ือลูกหญงิและชุมชน 

2 กศน .อํา เภอแมสอด 
จังหวัดตาก 

1. ศูนยการเรียน ปารม ี
2. ศูนยการเรียน อายอนอ ู
3. ศูนยการเรียน ซดีซี ี
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สถานศกึษาในสังกัด 

สํานักงาน กศน. 
ศูนยการเรยีนภาคเีครอืขาย 

4. ศูนยการเรียน มอนิ่งกลอร่ี 
5. ศูนยการเรียน อโวดา 
6. ศูนยการเรียน เอยาวด ี
7. ศูนยการเรียน B.H.S.O.H 
8. ศูนยการเรียน นวิโซไซตี้ 
9. ศูนยการเรียน นวิบลัด 
10. ศูนยการเรียน แบกาลา 

3 กศน .อํ า เภอพบพระ 
จังหวัดตาก 

1. ศูนยการเรียน พาราหติะทู  
2. ศูนยการเรียน ตูเมคี 

4. ศูนยการเรียนชุมชนไทย
ภู เขา “แมฟาหลวง” 
(ศศช.) บานหนองตาดั้ง 
กศน .อํ า เภอสวนผึ้ ง 
จังหวัดราชบุรี  

- 

5 ก ศ น . อํ า เ ภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดสมุทรสาคร 

1. ศูนยการเรียน มลูนธิิรักษไทย  
2. ศูนยการเรียน ศูนยนักบุญอันนา 

6 ก ศ น . เ ข ต บ า ง บ อ น 
กรุงเทพมหานคร 

1. ศูนยการเรียน มูลนิธิเพ่ือเยาวชน
ชนบท 

7 ก ศ น . อํ า เ ภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดระนอง 

1. ศูนยพัฒนาคุณภาพชวีติชายแดน
ไทย-พมา  (แพสาคร) 

2. ศูนยพัฒนาคุณภาพชวีติชายแดน
ไทย-พมา (วัฒนา) 

3. ศูนยพัฒนาคุณภาพชวีติชายแดน
ไทย-พมา (ซอยสามัคคี) 

4. ศูนยพัฒนาคุณภาพชวีติชายแดน
ไทย-พมา (ซอย 7) 

5. ศูนยการเรียนมูลนธิิมาริสทเอเซยี 

รวม 7 สถานศกึษา กศน. 22 ศูนยการเรยีน 
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 ผลท่ีเกดิข้ึนกับบุตรแรงงานขามชาติ และศูนยการเรียน 

แบงได 3 ดาน ดังนี้  

1. การเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาท่ีจัดโดยรัฐ และเปน

ทางเลือกการศกึษาท่ีเหมาะสมกับบุตรหลานแรงงานขามชาติบาง

กลุม รวมถงึเด็กท่ีมขีอจํากัดบางประการท่ีทําใหไมสามารถเขาไป

เรยีนในระบบโรงเรยีนท่ัวไปได  

ก า ร ม ีแ น ว ท า ง ก า ร จ ัด ก า ร ศ ึก ษ า น อ ก ร ะ บ บ ร ะ ด ับ

การศึกษาขั้น พื้นฐาน สําหรับเด็กไมมีสัญชาติไทยที่อยูใน เกณฑ

การศึกษาภาคบังคับ  ระดับประถมศึกษาฯ ทําใหสถานศึกษา 

กศน.สามารถจัดการศึกษาใหกับเด็กไมมีสัญชาติไทย(อายุ8- 15 

ป)  ไ ด ส ง ผ ล ใ ห เ ด ็ก ก ลุ ม ดัง ก ล า ว ม ีโ อ กา ส ไ ดร ับบร ิกา รด า น

การศึกษาจากรัฐ  และเด็ก ที่ออกกลางคันสามารถอยูในระบบ

การศึกษาไดอยางตอเนื่อง ดังกรณีที่เด็กนักเรียน กศน. (อายุ 11 

ป) ในศูนยการเรียนในกรุงเทพมหานคร สะทอนวา  

“ผมอาน ไ ด เ ข ียน ไ ดแล ว  ผ มอยาก ไป เ ร ียน โ ร ง เ ร ียน ให ญ 

( โ ร งเรียนรัฐ )  อยากใสชุดนัก เรียน  แตผมโตกวา เด็ก ไทยเยอะ ผมก็

เลยไดเ รียน กศน.ประถม ก็ไมเปนไรครับ ผมดีใจที่ไ ดเรียน ไดใสชุด

นักเรียนเหมือนกัน และครูบอกจบแลวไดรับวุฒิเรียนตอสูงๆ ได ”   

อยางไรก็ดี ท่ีผานมาการรองรับเด็กในกลุมเด็กโตและเด็ก

ออกกลางคันยังมีจํานวนไมมาก จําเปนจะตองไดรับการขยายใน

เชิงปริมาณและรูปธรรมของการดํา เนินงานเพิ่มมากขึ้น  เ พื่อ ให

ครอบคลุมกลุมเด็กดังกลาวไดอยางแทจริง  
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2. การมนีโยบาย / แนวทางท่ีเอื้อใหบุตรแรงงานขามชาติท่ี

เรียนอยูในศูนยการเรียน ไดรับวุฒิการศึกษาท่ีออกใหหรือรับรอง

โดยภาครัฐ  

บุตรแรงงานขามชาติท่ีเรียนในศูนยการเรียนถือวาเปนเด็กท่ีไม

สามารถเขาเรียนในระบบโรงเรียนได ดวยเง่ือนไขหรือขอจํากัดบาง

ประการ อาทิ ผูปกครองมีฐานะยากจน การเรียนในศูนยการเรียนมี

คาใชจายท่ีนอยกวามาก หรือผูปกครองท่ีมีแนวโนมท่ีจะอยูในไทยระยะ

ยาว เห็นความจําเปนของการเรียนภาษาไทยและการไดรับวุฒกิารศกึษาท่ี

ไดรับการรับรองจากกระทรวงศกึษาธิการ โดยคาดหวังวาจะชวยในการใช

ชีวิตในประเทศไทยไดดีขึ้น ใชในการเรียนตอในระดับท่ีสูงขึ้น หรือเพ่ือ

ประกอบอาชีพในอนาคต ดังกรณีท่ีผูปกครองและนักเรียน กศน.ในศูนย

การเรียนในแมสอด สะทอนวา  

“หนูอยูที่นี่ ที่ประเทศไทย ก็อยากไดภาษาไทย เรียนแลวก็อยากไดวุฒิ

การศกึษา แมวาบางวิชาจะยาก บางวิชาจะงาย ครูก็คอยชวยพวกหนู หนูดีใจ

มาก ภูมิใจ จะไดเรยีนตอสูงๆ ขึ้น ทํางานดีๆ  อยากทํางานที่ประเทศไทยนี้แหละ

คะ” 

 “ ภาษาตัวเองก็อยากใหเรยีน เวลากลับบานลูกจะไดไมลืม ภาษาไทย

ก็อยากใหเรียน อยากใหลูกเรียนตอไปเรื่อยๆ ไมมีเงินพอแมก็จะพยายาม 

เพราะเราก็ไมรูวาจะไดกลับบานตอนไหน”  

การจัดการศกึษาของสถานศกึษา กศน.รวมกับภาคีเครือขายศูนย

การเรียน โดยใชแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน สําหรับเด็กไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

ระดับประถมศึกษาฯ จึงเปนนโยบายหนึ่งท่ีชวยใหเด็กในศูนยการเรียนท่ี

เรียนจบหลักสูตรไดรับวุฒิการศึกษาท่ีออกโดยสถานศึกษาในสังกัด

สํานักงาน กศน. 
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3. การมสีวนรวมจัดการศึกษาขององคกรภาคประชาสังคม 

และศูนยการเรียน เพ่ือใหศูนยการเรียนไดรับการรับรองในฐานะ 

“ภาคเีครอืขาย” สามารถมีสวนรวมจัดการศกึษาใหกับเด็กท่ีภาครัฐ

ใหการรับรองได  

 ศูนยการเรียนประมาณกวา 100 แหงท่ัวประเทศ ท่ีจัดการศึกษา

ใหกับเด็กไมมสีัญชาตไิทย/บุตรหลานของแรงงานขามชาตเิกอืบท้ังหมดยัง

ไมไดรับการรับรองตามกฎหมาย แตเมื่อเด็กเรียนจบหลักสูตรแลว ศูนย

การเรียนหลายแหงจะออกหลักฐานทางการศึกษาใหกับเด็ก (สวนใหญ

เปนภาษาเมียนมาและภาษาอังกฤษ)ไวเพ่ือเปนหลักฐาน ซึ่งหลักฐาน

ดังกลาวไมไดรับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของไทย จึงเปน

ขอจํากัดของเด็กท่ีตองการเรียนตอ หรือนําวุฒิการศึกษาไปสมัครทํางาน

ในประเทศไทย 

 อีกท้ัง ท่ีผานมาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย 

ยังขาดการมสีวนรวมของภาคประชาสังคมท่ีเกี่ยวของ โดยเฉพาะในสวน

ของการศกึษานอกระบบ ซึ่งทําใหขาดความเขาใจและการยอมรับระหวาง

กัน โดยเฉพาะการยอมรับจากทางหนวยงานภาครัฐตอศูนยการเรียน  

 แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สําหรับเด็กไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ ระดับ

ประถมศกึษาฯ สามารถเปนเคร่ืองมือหรือชวยเชื่อมประสานการทํางาน

ระหวางสถานศึกษา กศน.และภาคีเครือขายท่ีเปนศูนยการเรียนและ

องคกรภาคประชาสังคมตางๆ อยางกวางขวางกวาท่ีผานมา สงผลตอการ

สรางภาคีความรวมมือและการพัฒนาคุณภาพประชากรกลุมผูไมมี

สัญชาตไิทย โดยในพ้ืนท่ีนํารองตางๆ จนเกิดความเขาใจและพัฒนาการ

ทํางานรวมกันตามลําดบั บางพ้ืนท่ีมกีารทําขอตกลง (MOU) ความรวมมือ

ระหวางสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน.และศูนยการเรียน และ
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แตงตัง้บุคลากรเปนครูประจํากลุม ซึ่งจะพบวามีท้ังความเขาใจ ไมเขาใจ

และปญหาท่ีเกดิขึ้นคละเคลากันไป ดวยปจจัยสําคัญประการหนึ่งคือ การ

จัดการศึกษาตามแนวทางฯ ดังกลาวยังเปนเร่ืองใหม หลายพ้ืนท่ียังไมมี

ประสบการณและยังคงอยูในชวงของการพัฒนา  

 ศูนยการเรียนสวนใหญท่ีเขามารวมจัดการศึกษากับ กศน. ตาง

คาดหวังการรับรองจากภาครัฐ เพ่ือประโยชนตอเด็กท่ีเรียนอยูในศูนยการ

เรียน ดังกรณีท่ีผูบริหารและครูศูนยการเรียนในแมสอด และระนอง 

สะทอนวา  

  “ ศูนยการเรยีนตองการการรับรองจากภาครัฐ เพื่อประโยชนตอเด็ก

ที่ศึกษาอยูในศูนยการเรียน จะไดรับวุฒิการศึกษาที่ออกโดย กศน. ซึ่งจะ

สามารถนําไปศึกษาตอหรือสมัครงานได  งบประมาณบางสวนที่จะสามารถ

ชวยสนับสนุนการจัดการเรยีนการสอนของศูนยการเรียนได  เชน คาตอบแทน

ครูประจํากลุม เปนตน” 

“ครูผูสอน จะไดรับการแตงตั้งเปนครูประจํากลุมของ กศน. ซึ่งจะทํา

ใหมีความภาคภูมิใจที่ไดเปนครูโดยแทจรงิ ของสถานศกึษา กศน” 

“เราเปนโรงเรยีน (ศูนยการเรยีน) ที่ตัง้ขึ้นมากันเองเพื่อจะไดชวยเหลือ

ลูกหลานของเราใหไดรับการศกึษา แตเราไมไดรับการยอมรับ การที่ กศน.เขา

มาจัดการศกึษารวมกับเรา เราจึงเห็นวาเปนโอกาสที่ด ีและม่ันใจมากขึ้นกับการ

จัดการศกึษาของเรา และการทํางานรวมกันกับ กศน.” 

“ ตั้ งแตเราจัดการศึกษากับ กศน.เปนการสรางความม่ันใจให

ผูปกครองสงบุตรหลานเขามาเรยีน แทนที่บางทเีด็กเหลานี้อาจจะไมไดเรียนเลย 

สงผลใหศูนยมีนักเรยีนเพิ่มมากขึ้น” 
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 ผลท่ีเกิดกับสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. และ

สังคมไทย  

 การเขาถึงการศึกษานอกระบบของเด็กไมมีสัญชาติไทย/บุตร

แรงงานขามชาต ิตามแนวทางการจัดการศกึษานอกระบบระดับการศกึษา

ขัน้พ้ืนฐาน สําหรับเด็กไมมสีัญชาตไิทยท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ 

ระดับประถมศึกษาฯ ทําใหสถานศึกษาในสังกัด กศน. มีแนวทางจัด

การศึกษาท่ีชัดเจน เปนรูปธรรม มีระเบียบแนวปฏิบัติรองรับ สามารถ

ขยายกลุมเปาหมายและขยายภาคีเครือขายความรวมมือในการจัดการ

และการสนับสนุนทรัพยากรไดมากขึ้น ดังกรณีผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงาน กศน.แหงหนึ่ง สะทอนวา 

“กศน.มีขอจํากัดเรื่องการเขาถึงกลุมเปาหมาย เนื่องจากปญหาเรื่อง

ภาษา การสื่อสาร ความชํานาญในการทํางานกับกลุมเปาหมาย รวมถึงเราไมมี

สถานที่ จําเปนตองทํางานกับมูลนิธิ ศูนยการเรียน และองคกรตางๆ เหลานี้มี

ทรัพยากรบางอยางที่จะรวมสนับสนุน แบงปนกันได” 

นอกจากนี้ ทําใหกระทรวงศกึษาธิการของไทย สามารถนําเนื้อหา 

หลักสูตรภาษาไทย  เขาไปจัดการเรียนการสอนในศูนยการเรียนได  ซึ่งจะ

เปนการสรางความเขาใจ การอยูรวมกัน และทัศนคติท่ีดีตอประเทศไทย 

และภาพลักษณท่ีดีตอประเทศเพ่ือนบาน ดังกรณีผูบริหารสถานศึกษา 

กศน. แหงหนึ่ง สะทอนวา 

“ การทํางานกับแรงงานอพยพและลูกหลานของพวกเขา จําเปนตอง

ทํางานกับองคกรหลายภาคสวน โดยเฉพาะในเรื่องการประสานงบประมาณ 

ทรัพยากร และการยอมรับของสังคม ของนานาประเทศ ซึ่งปจจุบันประเทศไทย

กําลังถูกจับตามองเรื่องการคามนุษยดานแรงงานอยู” 
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  สภาพปญหาการจัดการศกึษา 

 จากการติดตามเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี การประชุมทบทวนแนว

ทางการดําเนินงานจัดการศึกษา และการถอดบทเรียนรวมกันระหวาง

พ้ืนท่ีนํารองและหนวยงานท่ีเกี่ยวของ พบขอติดขัดในการปฏิบัติในแตละ

พ้ืนท่ีซึ่งมรีายละเอยีดของสภาพปญหาท่ีแตกตางกันออกไป สาเหตุมาจาก

ท้ังในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติการ โดยสามารถสรุปในภาพรวม 

ไดดังนี้  

1. บุคลากรในศูนยการเรียนภาคีเครือขาย หรือองคกรภาคประชา

สังคม ท่ีจัดการศึกษารวมกับสถานศึกษา กศน. สวนใหญไมไดรับการ

แตงตัง้เปนครูประจํากลุม เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามเกณฑท่ีกําหนดให

มวีุฒกิารศกึษาระดับปริญญาตรี ทําใหเปนปญหาในการจัดหาครูประจํา

กลุม  ท้ังยังทําใหบุคคลกรในศูนยการเรียนซึ่งตองทําหนาท่ีสอนเด็กไมได

รับการพัฒนาจากสถานศึกษา กศน. เนื่องจากไมมีสถานะ สงผลตอ

คุณภาพการศกึษาของเด็ก และทําใหมคีรูไมเพียงพอในการจัดการศกึษา 

2. การนําหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรสําหรับผูใหญมาจัดการเรียน

การสอนนัน้ยังไมเหมาะสมและยากเกนิไปสําหรับกลุมเปาหมายท่ีไมใชคน

ไทยและอยูในวัยเด็ก มีความยากลําบากในการสื่อสารภาษาไทยอีกท้ัง

เนื้อหารายวิชายังไมสอดคลองกับบริบทและสภาพแวดลอมของเด็ก

เทาท่ีควร ทําใหเปนปญหาในการจัดกระบวนการเรียนรูและการวัดผล

ประเมนิผล จึงมเีด็กท่ีสอบไมผานเกณฑจํานวนมาก สงผลใหมผีลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนต่ํา  

3. ปญหาครูไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ทําใหตองรับผิดชอบ

นักเรียนจํานวนเกนิกวาเกณฑท่ีกําหนดไว  ซึ่งเปนผลสืบเนื่องจากปญหา

เร่ืองงบประมาณและคาตอบแทน นอกจากนี้ครูซึ่งเปนบุคลากรของศูนย
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การ เ รี ยน ยัง ขา ดประ สบกา รณ ใ นก ารสอ นตาม หลั กสู ตร ท่ี ใ ช 

ทําใหสถานศึกษาสามารถรับเด็กเขาเรียนไดอยางจํากัด สงผลตอเด็กท่ี

ประสงคจะเขาเรียนอกีจํานวนมากไมสามารถเขาเรียนได 

4. งบประมาณท่ีสถานศกึษาไดรับการสนบัสนุนมาไมครบหรือไม

เพียงพอ ทําใหเปนปญหาในการจัดหาครู ปญหาเร่ืองคาตอบแทน และ

การขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน โดยเฉพาะหนังสือเรียนท่ี กศน.ตอง

จัดใหผูเรียนกลุมนี้  

5. ปญหาในการตดิตามเด็กท่ีออกกลางคัน เนื่องจากยายติดตาม

ผูปกครองไปพ้ืนท่ีอื่น หรือยายกลับประเทศตนทาง  

6. ในบางพ้ืนท่ีพบวา ยังขาดการนเิทศ ตดิตาม ชวยเหลอืศูนยการ

เรียนในการจัดการเรียนการสอน และขาดการทําความเขาใจในการทํางาน

รวมกันระหวางศูนยการเรียนและสถานศึกษา กศน. เกี่ยวกับบทบาท 

หนาท่ีและความรับผดิชอบท่ีชัดเจนเพียงพอ  
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
ภาพจาก มูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท 



¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒ¡Ã¢�ÒÁªÒµÔ 
: | ÃÙ»¸ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

46 

สรุปสาระสําคัญ แนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สําหรับเด็กไมมีสัญชาติไทยท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
 

เง่ือนไขการเขาเรยีน : เด็กไมมสีัญชาตไิทยท่ีอยูในเกณฑการศกึษาภาคบังคับ 

อายุ 8 - 15 ป ผานการประเมินพ้ืนฐานความรู การฟง พูด อาน และเขียน

ภาษาไทย ดวยเคร่ืองมือหรือแบบประเมินท่ีสถานศึกษาหรือหนวยงานท่ี

เกี่ยวของจัดทําขึ้น 

แนวทางการเขาเรียน : กรณีผูเรียนมีความประสงคเขาเรียนในสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานสงเสริมการศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตอง

ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษาและเขตพ้ืนท่ี

การศกึษามัธยมศกึษา 

ระยะเวลาเรยีน : 3 ป ไมเกนิ 5 ป แตท้ังนี้ตองไมจบการศกึษาเร็วกวาการเรียน

ในภาคปกตขิองการศกึษาในระบบ  

สาระการเรียนรู : 5 สาระ 1) สาระทักษะการเรียนรู 2) สาระความรูพ้ืนฐาน  

3) สาระการประกอบอาชพี 4) สาระทักษะการดําเนินชีวิต 5) สาระการพัฒนา

สังคม 

ครูผูสอน : การจัดกระบวนการเรียนรูดําเนินการโดยครูศูนยการเรียนชุมชน 

(ครู ศรช.) และครูประจํากลุม ดังนี้ ครู ศรช. ครู 1 คน รับผดิชอบผูเรียน 60 คน 

ครูประจํากลุม 1 คน ตอผูเรียน 40 คน คาตอบแทนครูประจํากลุม (ตามหนังสอื

ท่ี ศธ.0210.121/2779 ใหจายคาตอบแทนทุกเดอืนตามรายหัวนักศึกษาในอัตรา

ละไมเกนิ 80 บาท) 

วิธีจัดการเรยีนรู : ใชวธีิเรียนแบบชัน้เรียน ภาคเรียนละ 20 สัปดาห สัปดาหละ

ไมนอยกวา 4 วัน วันละไมเกนิ 6 ชั่วโมง 
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การจบหลักสูตร : ผูเรียนจะตองมีอายุครบ 12 ปบริบูรณ จึงจะสามารถจบ

หลักสูตรการศกึษาขัน้พ้ืนฐานระดับประถมศกึษาได 
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การพัฒนาแนวทางการเช่ือมโยงการศึกษากับประเทศตนทาง : 
กรณีการเช่ือมโยงระหวางศูนยการเรียนกับการศึกษานอก

ระบบระดับประถมศึกษาของประเทศเมียนมา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก มูลนธิิชวยไรพรมแดน 
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             การพฒันาแนวทางการเช่ือมโยงการศกึษากบัประเทศตนทาง 
: กรณีการเช่ือมโยงระหวางศนูยการเรียน 

               กบัการศกึษานอกระบบระดบัประถมศกึษาของประเทศเมียนมา 
 

ดําเนนิงานโดย มูลนธิิชวยไรพรมแดน  

รวมกับ เขตการศกึษาเมยีวด ี(Myawaddy Township Education 

Canter) รัฐกะเหร่ียง ประเทศเมยีนมา สนับสนุนโดย Myanmar Literacy 

Resource Centre (MLRC) และ UNICEF Myanmar  
 

 ศูนยการเรียนเด็กขามชาต(ิMigrant Learning Center) จัดการศกึษา

เพ่ือเปนทางเลอืกและเปนการเพ่ิมโอกาสทางการศกึษาใหกับบุตรแรงงาน

ขามชาต ิสวนใหญตัง้อยูในจังหวัดชายแดนไทย-เมยีนมา ชายแดนกัมพูชา

และจังหวัดชั้นในท่ีมีแรงงานขามชาติอาศัยอยูหนาแนน รวม 95 แหง 

มีนักเรียน 17,161 คน (เครือขายองคกรทํางานดานประชากรขามชาติ

,กุมภาพันธ 2558) สวนใหญเปนบุตรหลานของแรงงานขามชาติจาก

ประเทศเมยีนมาและยังเขาไมถงึการศึกษาในระบบของไทย โดยสวนหนึ่ง

ผูปกครองตองการใหเรียนภาษาหลักสูตรของตนเองเพ่ือประโยชนในการ

กลับบานในอนาคต สวนหนึ่งจะเปนการเตรียมความพรอมกอนเขาสูระบบ

การศกึษาของไทย 

อยางไรก็ดีศูนยการเรียนเหลานี้เกือบท้ังหมดยังไมมีสถานะตาม

กฎหมายทําใหวุฒกิารศกึษาของเด็กท่ีจบจากท่ีนี่ไมไดรับการยอมรับอยาง

เปนทางการท้ังจากประเทศไทยและประเทศตนทางสงผลใหเด็กไม

สามารถเขาไปเรียนตอในระบบการศกึษาระดับเดียวกันหรือระดับท่ีสูงขึ้น

ของท้ังสองประเทศได สงผลกระทบตอโอกาสท่ีเด็กจะไดรับการศึกษา

อยางตอเนื่อง การพัฒนาตลอดชวงวัย การเขาสูการมอีาชพีท่ีดีและการมี

คุณภาพชวีติท่ีดใีนอนาคต 
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 ซึ่งท่ีผานมา ประเทศไทยและประเทศตนทางของเด็กยังขาดการ

วางแผน พูดคุย เจรจารวมกันเพ่ือใหเกิดการมีสวนรวมในการจัด

การศกึษาใหกับลูกหลานของตน ทําใหยังไมมีแนวทางหรือนโยบายการจัด

การศกึษาท่ีตอบสนองตอการแกปญหาดังกลาวอยางเพียงพอ 

เปาหมายของโครงการ 

พัฒนาแนวทางการเชื่อมโยงการศกึษากับประเทศตนทาง(เมยีนมา) 

ของบุตรแรงงานขามชาติ ท่ีเรียนในศูนยการเรียนเพ่ือใหเด็กสามารถ

กลับไปศกึษาตอท่ีประเทศตนทางได 

กลุมเปาหมาย  

บุตรของแรงงานขามชาติท่ีเรียนอยูในศูนยการเรียนขององคกร

ชุมชน/องคกรภาคประชาสังคมในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด และอําเภอพบพระ 

จังหวัดตาก  

ภาคคีวามรวมมอื  

ศูนยการเรียนนํารอง 3 แหง ไดแก ปารม ีอายอนอู ตูกะหั่นสา เขต

การศกึษาเมยีวด ี( Myawaddy Township Education Canter) รัฐกะเหร่ียง 

ประเทศเมียนมา Myanmar Literacy Resource Centre (MLRC) UNICEF 

Myanmar UNESCO Bangkok  Word Education  
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มูลนธิิชวยไรพรมแดนไดริเร่ิมแสวงหาชองทางท่ีจะเปนการพัฒนา

แนวทางใหเกิดการเชื่อมโยงการศึกษาของเด็กเมียนมาท่ีเรียนในศูนยการ

เรียนในอําเภอแมสอด จังหวัดตากกับระบบการศึกษาของประเทศเมียนมา  

เพ่ือใหเด็กสามารถกลับไปเรียนตอท่ีประเทศของตนไดซึ่งสอดคลองกับ

นโยบายการศกึษาของประเทศเมยีนมาในขณะนัน้ นํามาสูการพัฒนาความ

รวมมอืกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในประเทศเมยีนมาและการสนับสนุนการจัด

การศึกษาใหเด็กเมียนมาในศูนยการเรียนนํารองในอําเภอแมสอด โดยมี

ขัน้ตอน กระบวนการพัฒนา ดังนี้  

  ท่ีมาของการสนับสนุนการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

ประถมศกึษา (NFPE- Myanmar) ในพ้ืนท่ีอําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

ประเทศเมยีนมา  มนีโยบายกําหนดใหการศกึษานอกระบบระดับ

ประถมศึกษา (Non-Formal Primary Education : NFPE) เปนเปาหมาย

สําคัญในแผนปฏบัิตกิารแหงชาต ิเพ่ือนําไปสูการบรรลุเปาหมายของการจัด

การศึกษาเพ่ือปวงชน หรือ Education for All ซึ่งไดเร่ิมตนภายใตโครงการ

ของกระทรวงศึกษาธิการ (MOE) / UNESCO / UNDP เมื่อป 2541 โดย 

นํารองใน 11 จังหวัด/อําเภอ และ ไดขยายผลไปยังพ้ืนท่ี (รัฐ /ภาค/จังหวัด/

อําเภอ)ตางๆ ตั้งแตปการศึกษา 2551-2552 โดย UNICEF Myanmar 

กระทรวงศึกษาธิการและแหลงทุนอื่นๆ  จนถึงปการศึกษา 2556-2557 

ไดขยายไปยัง 80 พ้ืนท่ี  (รัฐ /ภาค/จังหวัด/อําเภอ) รวมถงึรัฐ  กะเหร่ียงและ

เมอืงเมยีวด ี 

 

 

ข้ันตอน/กระบวนการดําเนินงาน 
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วัตถุประสงคของ NFPE 
 เพ่ือใหโอกาสเด็กท่ีไมเคยไดรับการศึกษา และเด็กท่ีออกกลางคันกอนจบ
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา อายุระหวาง 10 -14 ป ไดกลับเขามาเรียนอีก
คร้ัง  
 ใหเด็กดังกลาวไดศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน  
หลักสูตรมี 2 ระดับ  
  Level 1 (เกรด 1-2)  
  Level 2 (เกรด 3-4)  
ผลลัพธที่จะเกิดข้ึน  
 เด็กสําเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
 เด็กสามารถศึกษาตอในระดับชั้นมัธยมศึกษาได 
 เด็กมีศักยภาพในดาน ความรู (Knowledge) ทักษะ (Skills) เจตคติ 
(Attitude)  

จากวัตถุประสงคของ NFPE จึงถือวาเด็กเมียนมาท่ีเรียนอยูในศูนยการ
เรียนในประเทศไทยเปนเด็กกลุมเปาหมาย เน่ืองจากเด็กเหลาน้ีไมเคยไดรับ
การศึกษาหรือออกกลางคันกอนจบการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศ
เมียนมาจึงทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษานอกระบบใน 
เมียนมาเขามาใหการสนับสนุนการจัดการศึกษาของ NFPE ในศูนยการเรียน 
นํารองในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เพ่ือเปนการทดลองและเรียนรูระสบการณ
ห า กจ ะ มี กา รส นับ ส นุน
ตอเน่ืองและนําไปสนับสนุน
ลักษณะเดียวกันในพ้ืน ท่ี
อ่ืนๆของประเทศไทยใน
อนาคต  

 

 

 

 
ภาพจาก มูลนธิเิพ่ือเยาวชนชนบท 
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 การพัฒนาความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในประเทศ 

เมยีนมา 

                                                             
1MLRC เปนหนวยง านที่ดํ า เ นินงานเกี่ยวกับการส ง เสริ มการจัดการศึกษานอกระบบ (NFPE) 
โดยการสนับสนุนของระทรวงศึกษาธิการและ องคการยูนิเซฟ ประจําประเทศเมียนมา 

การพัฒนาความรวมมอืกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

ในประเทศเมยีนมา 

1. ประสานงานกับ UNICEF Myanmar และ Myanmar Literacy 
ResourceCentre (MLRC)1 เพ่ือนําเสนอขอมูลเกี่ยวกบัสถานการณ
การศึกษาของเด็กเมียนมาในพ้ืนท่ีแมสอดและในประเทศไทย 
สภาพปญหาและความตองการดานการศกึษาตอเนื่องในประเทศ
ตนทาง และหารือแนวทางการท่ีจะทําใหเด็กเมียนมาในประเทศ
ไทยกลับไปเรียนตอท่ีประเทศของตนไดในอนาคต 

2. ประสานงานกับเขตการศึกษาเมียวดี (Myawaddy Township 
Education Center) และคณะกรรมการการศกึษาบานโกะโก ในรัฐ
กระเหร่ียง เพ่ือนํา เสนอขอมูลและแนวทางของโครงการ                 
ท่ีจะพัฒนาความรวมมอืกัน เพ่ือการเชื่อมโยงการศกึษาของเด็กใน
ศูนยการเรียนในแมสอดกับประเทศเมยีนมา  

3. ประชุมปรึกษาหารือรวมกับเขตการศึกษาเมียวดี (Myawaddy 
Township Education Center) คณะกรรมการนิเทศ ติดตามจาก
สวนกลาง (Central Monitor)และสวนภูมภิาค (Regional Monitor) 
ซึ่ ง เดินทางมาติดตามการจัดการศึกษานอกระบบระดับ
ประถมศึกษา (Non-Formal Primary Education-NFPE) ท่ีเมือง
เมยีวด ีทําใหทราบวาประเทศเมยีนมาไดจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับประถมศกึษา เพ่ือใหโอกาสเด็กท่ีไมเคยไดรับการศกึษาและ
เด็กท่ีออกกลางคันไดกลับเขามาเรียนอกีคร้ัง ซึ่งมคีวามเปนไปได
ท่ีจะขยายมาสูเด็กท่ีอยูนอกประเทศอยาง เชน ในอําเภอแมสอด  
โดยมูลนิธิชวยไรพรมแดนไดขอความรวมมือในการนําหลักสูตร
การศึกษานอกระบบระดับประถมศึกษาหรือ NFPE ของประเทศ
เมยีนมามาจัดการเรียนการสอนในศูนยการเรียนในอําเภอแมสอด 
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4. ทีม Monitor จากสวนกลาง สวนภูมิภาค และเขตการศึกษา 

เมยีวด ีไดเดนิทางมาเย่ียมศูนยการเรียนใน แมสอด เพ่ือทําความ

เขาใจตอสภาพความเปนจริงของการจัดการศึกษาใหกับเด็ก 

เมยีนมาในพ้ืนท่ี และอนุญาตใหนําหลักสูตร NFPE มาทดลองใช

ในศูนยการเรียนท่ีแมสอด แตเนื่องจากการจัดการศึกษาตาม

หลักสูตร NFPE ในรัฐกะเหร่ียงยังเปนการนํารอง จึงเห็นควร 

ใหทดลองนํารองในแมสอดดวยเชนกัน โดยในปการศกึษาแรกจะ

ขอใหรับนักเรียนเพียง 80 คน และจะสนับสนุนการอบรมครูท่ีจะ

สอนตามหลักสูตรจํานวน 4 คน สนับสนุนสื่อ อุปกรณการเรียน

การสอนและสมทบเงินเดอืนครู พรอมท้ังไดชี้แจง ทําความเขาใจ

กับมูลนิธิชวยไรพรมแดนและศูนยการเรียนท่ีจะทดลองนํารอง 

เกี่ยวกับแนวทางของการจัดการศกึษา หลักสูตรท่ีจะใช และการ

ตดิตามสนับสนุนจากทีม Monitor ทุกระดับ  

5 เร่ิมจัดการเรียนการสอนตามหลักสตูร NFPE ในปการศกึษา 2557 

เปนปการศกึษาแรก นํารองในศูนยการเรียน 2 แหง มเีด็กนักเรียน

ลงทะเบียนเรียนจํานวน 80 คน โดยนํารายชื่อเด็กไปลงทะเบียนไว

กับโรงเรียนในเมอืงเมยีวด ีจํานวน 2 โรง เพ่ือใหเด็กไดอยูในระบบ

ของกระทรวงศกึษาธิการประเทศเมยีนมา  

6. ปการศกึษา 2558 ไดรับการสนับสนนุใหจัดการศกึษาเพ่ิมเตมิ 

อกี 1 ศูนยการเรียน รวมศูนยการเรียนนํารองในระยะแรก 3 ศูนย 

7. จัดประชุมสรุปบทเรียนการจัดการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกัน ระหวาง

ศูนยการเรียนนํารองในอําเภอแมสอดกับการศึกษานอกระบบ

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานของประเทศเมยีน มารวมกับสํานักงาน

ยูเนสโก กรุงเทพฯและเขตการศึกษาเมียวดี โดยมีองคกร/

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในสวนกลางและในพ้ืนท่ีจากประเทศไทย

และประเทศเมยีนมาเขารวม เพ่ือนําเสนอบทเรียนการดําเนนิงาน

และหารือถงึแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาท่ีเชื่อมโยงกัน

ระหวางไทยและเมยีนมาท้ังในระดับพ้ืนท่ีและระหวางประเทศ 
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 การสนับสนุนศูนยการเรยีนจัดการศกึษานอกระบบระดบั

ประถมศกึษาของเมยีนมา (NFPE) ของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในประเทศ

เมยีนมา ( MLRC, UNICEF Myanmar, Myawaddy Township Education 

Center) 

การสนับสนุนศูนยการเรยีนจดัการศกึษานอกระบบระดับประถมศกึษา 

ของเมยีนมา (NFPE) 

 ใหนํารายชือ่เด็กในศูนยการเรียนนํารองไปลงทะเบียนไวกับโรงเรียน 

2 แหงในเมอืงเมยีวด ีเพ่ือใหเดก็เขาสูระบบการศกึษาของเมยีนมาและจะ

ทําใหสามารถสนับสนุนการศกึษาใหกับเดก็ในดานตางๆได เชนเดยีวกับ

นักเรียนในเมยีนมา 

 มีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในศูนยการเรียน โดยทีม NFPE 

Myawaddy Monitor เปนประจําทุกเดอืนและทีม NFPE  Monitor จากภูมิภาค  /จังหวัด

พะอาน และเขตพ้ืนท่ีการศึกษายางกุง มานิเทศติดตามทุกภาคเรียนและทุกป

การศกึษา   

8. จัดสงรายงานการประชุมสรุปบทเรียนตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของใน

ระดับนโยบาย คือ สํ านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  

สํานักงาน สพฐ. สํานักงาน กศน. กระทรวงศกึษาธิการไทย และ 

MLRC ได จัดทํารายงานเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการของ

ประเทศเมยีนมา 

9. ประสานงานและประชุมหารือรวมกับ MLRC,UNICEF Myanmar 

และเขตการศกึษาเมยีวดี เร่ืองการสนับสนุนการจัดการศึกษาใน

พ้ืนท่ีแมสอดอยางตอเนื่องและการขยายผลท้ังจํานวนนักเรียน                

ศูนยการเรียนและพ้ืนท่ี 

10. MLRC และ UNICEF Myanmar ไดสนับสนุนการขยายจํานวนศูนย

การเรียน ขยายจํานวนการรับนักเรียนและขยายพ้ืนท่ีดําเนินงาน 

จัดการศกึษาตามหลักสูตร NFPE ในปการศกึษา 2559  
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 ครูท่ีจะจัดการเรียนการสอนจะไดรับการอบรมศูนยละ 2 คน โดยจะไดรับการ

สนับสนุนใหไปอบรมท่ีจังหวัดเมาะลําไย รัฐมอญ อยางตอเนื่องจํานวน 2 คร้ัง เมื่อ

ผานการอบรมครบท้ัง 2 คร้ัง จะได รับประกาศนียบัตรเปนครู  NFPE ท่ี

กระทรวงศกึษาธิการเมยีนมารับรอง 

 สนับสนุนชุดนักเรียน แบบเรียน และสื่ออุปกรณการเรียนใหกับเด็กทุกคน 

รวมถงึการสนับสนุนขาวสาร อาหารแหงในบางคร้ัง 

 สนับสนุนเงินเดือนครูศูนยการเรียนท่ีสอนในหลักสูตร NFPE เพ่ิมเติมจาก

เงินเดอืนครูท่ีไดรับตามปกต ิโดยครูจะเดนิทางไปรับดวยตัวเองท่ีสํานักงานเมียวดี

ทุกเดอืน พรอมกับรายงานผลการดําเนนิงาน 

  การวัดผลประเมินผล NFPE  Myawaddy ใน Myawaddy Township Education 

Center ไดนําขอสอบชุดเดียวกันท่ีใชในประเทศเมียนมา เดินทางมาจัดสอบและ

ประเมนิผลปลายปการศกึษาใหกับนักเรียนในศูนยการเรียนท่ีแมสอด    

  เด็กท่ีจบหลักสูตร ไดรับหลักฐานการจบการศึกษาตามระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการเมียนมา รับรองโดยผูอํ านวยการเขตการศึกษา 

เมยีวด ีซึ่งศูนยการเรียนในแมสอดไดสงตัวแทนเด็กไปรับมอบวุฒิการศึกษามีพิธี

มอบพรอมกันกับเด็กท่ีจบในหลักสูตรเดยีวกันท่ีเมยีวด ีทุกปการศกึษา 

 การประสานงานระหวางกันของมูลนิธิชวยไรพรมแดน องคกร Word Education 

ผูอํานวยการศูนยการเรียนนํารอง และ MLRC,  UNICEF Myanmar    )สํานักงานเมาะ 

ลําไย ,( Myawaddy Township Education Center เพ่ือรับทราบปญหา รวมหาแนว

ทางแกไข และใหการชวยเหลอืในการจัดการศกึษามาอยางตอเนื่อง  

 ในปการศกึษา 2559 อําเภอแมสอดไดรับการแตงตัง้ใหเปนเขตแมสอด Mae Sot 

Township ทําใหศูนยการเรียนสามารถลงทะเบียนเรียนใหเด็กเองได โดยไมตองนํา

รายชื่อไปลงทะเบียนไวกับโรงเรียน ในเมียวดีเหมือนปการศึกษาท่ีผานมา และ

ผูบริหารศูนยการเรียนจํานวน 4 คน ไดรับการแตงตั้งใหเปน Township Monitor ทํา

หนาท่ีในการนเิทศตดิตามการจัดการเรียนการสอนในเขตแมสอด   
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 การตดิตามเด็กท่ีจบหลักสูตร NFPE และกลับไปเรียนตอในประเทศ

เมียนมามีกรณีนักเรียนท่ีจบหลักสูตร level 2 (เทียบชั้น ป.4)  จากศูนย

การเรียนนํารองถูกปฎเิสธการสมัครเขาเรียนตอในโรงเรียนท่ียางกุง โดย

ผูอํานวยเขตการศึกษาเมียวดี ครูใหญโรงเรียนอาการะติ (โรงเรียนเด็ก

ลงทะเบียนไว) Assistant Project Manager หลักสูตร NFPE ไดออก

หนังสอืรับรองการศึกษาและการจบหลักสูตรของเด็ก ซึ่งเทียบเทาการ

จบการศึกษาในประเทศเมียนมาและMLRCไดประสานความรวมมือกับ

กระทรวงศึกษาธิการเมียนมาเพ่ือชี้แจงความเขาใจตอสถานศึกษาใน

สังกัดทุกแหง ในการรับเด็กท่ีจบหลักสูตรNFPE ในประเทศไทยใหรับเขา

เรียนไดท่ัวประเทศ ทําใหเด็กเจาของกรณีสามารถเขาเรียนตอในชั้น

ประถมปท่ี 5 ในโรงเรียนท่ียางกุงได  

 

ผลท่ีเกิดขึ้น (Outputs) ประกอบดวย 

1. การจัดการศกึษาของศูนยการเรยีนนํารองในหลักสูตร NFPE 

ศูนยการเรียนในอําเภอแมสอดเร่ิมจัดการศึกษานํารองในปการศึกษา 

2557 จํานวน 2 แหง คือศูนยการเรียนปารมี ศูนยการเรียนอายอนอู 

ตอมาในปการศกึษา 2558 ไดรับการสนับสนุนใหขยายเพ่ิมขึ้นอีก 1 แหง 

คือศูนยการเรียนตูกะหั่นสา โดยมรีายละเอยีด ดังนี้ 

กลุมเปาหมาย  เด็กท่ีมอีายุ 10-14 ป 

ครูผูสอน จะไดรับการฝกอบรมโดย NFPE Project เพ่ือรับใบ

ประกาศนยีบัตรใหสามารถจัดการเรียนการสอนไดตามหลักสูตร จํานวน 

2 คนตอศูนยการเรียน  

การจัดเขาชั้นเรยีน  เด็กในศูนยการเรียนจะตองทําแบบทดสอบ 

(Test Card) เพ่ือวัดระดับความรูพ้ืนฐานท่ีจะใชในการจัดเขาระดับชัน้เรียน  

ผลการดําเนนิงาน 
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หลักสูตร 

รูปแบบการศกึษา  เปนการศกึษานอกระบบ 

ระดับการศกึษา  เปนการจัดการศกึษาระดับประถมศกึษา 

ระดับชั้นเรยีน   Level 1 (เกรด 1-2) 

 Level 2 (เกรด 3-4) 

ระยะเวลาเรยีน ใชเวลาเรียน 1 ปการศึกษาตอระดับชั้น แตละป

การศกึษาแบงเปน 4 ภาคเรียน 

รายวิชา มวิีชาหลัก 

4 วิชา 

1. คณิตศาสตร 

2. สังคม/วชิาท่ัวไป 

3. ภาษาอังกฤษ 

4. ภาษาเมยีนมา 

ส่ือการเรียนการ

สอน 

ใชตําราเรียน คูมือครู และสื่ออุปกรณตางๆ ซึ่ง 

NFPE Project สนับสนุน 

จํานวนเวลาเรยีน เด็กจะตองเรียนจํานวน 15 ชั่วโมงตอสัปดาห 

การวัด ประเมนิผล 

แ ล ะ ก า ร จ บ

หลักสูตร 

ทีม Monitor ระดับภูมภิาคและระดับพ้ืนท่ีเมียวด ี

จะเขาไปตดิตาม ประเมนิทุกๆ สิ้นภาคเรียน เพ่ือ

ตรวจสอบ ประเมินชั่วโมงการเขาเรียนของเด็ก 

ผลการเรียนท่ีคาดหวัง และมกีารทดสอบปลายป

ก า ร ศึ ก ษ า  โ ด ย ก า ร เ ข า ม า จั ด ส อ บ เ อ ง           

ของทีม Monitor จากเมียวดี และใชขอสอบชุด

เดยีวกันกับเด็กท่ีเรียนอยูในประเทศเมยีนมา โดย

เมื่อเด็กสอบผานจะไดรับการเลื่อนชั้นจาก Level 

1 ขึ้นไป Level 2 และเด็กท่ีจบ Level 2 หรือจบ

หลักสูตรแตละระดับสามารถเรียนตอท่ีประเทศ   

เมยีนมาได  
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การลงทะเบียนเรียน เด็กท่ีเรียนในศูนยการเรียนนํารองท่ีแม

สอด จะมรีายชื่อลงทะเบียนไว กับโรงเรียน 2 แหงในเมียวดี คือ โรงเรียน

อาทากาแควและโรงเรียนอารากูต ิ 

วิธีการจัดการเรยีนการสอน จัดการเรียนการสอนแบบชั้นเรียน 

โดยมคีรูประจํา Level ละ 1 คน เวลาในการจัดการเรียนการสอนสัปดาห

ละ 3 วัน บางศูนยจัดในวันธรรมดา บางศูนยจะจัดวันศุกร เสาร และ

อาทิตย  

การนเิทศติดตาม ทีม Monitor จากเมยีวด ีจะมานิเทศติดตาม

การจัดการเรียนการสอนของครูเปนประจําทุกเดือน สวนทีม Monitor 

ระดับภูมภิาคจะมานเิทศชวงสิ้นสุดแตละภาคเรียน  

 

 

 

 

ภาพจาก มูลนธิิชวยไรพรมแดน 
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จํานวนเด็กท่ีเขาเรยีนในศูนยการเรยีนรู 

ตารางท่ี 3 : จํานวนนักเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนปการศกึษา 2557 

และจํานวนเด็กท่ีจบการศกึษา 

 

 

ตารางท่ี 4 : จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนปการศกึษา 2558  

ศูนยการเรยีน จํานวนเด็ก ชาย หญงิ 

ปารม ี 38 16 28 

อาโยนอ ู 35   

ตุกะหันสา 42   

รวม 115   
   

 

 

 

 

ศูนยการเรยีน จํานวนเด็ก ชาย หญงิ 

Parami 30 11 19 

Ah Yone Oo 50 23 27 

รวม  80  34 46 

จบการศกึษา 70 เด็ก 10 คน ออกกลางคัน 

(กลับบาน,ยายท่ีอยู) 
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ตารางท่ี 5 : จํานวนนกัเรียนท่ีลงทะเบียนเรียนหลักสูตร NFPE  

ปการศกึษา 2559 

Mae sot 

Levels 1 Levels 2 

No School M F Total M F Total Total 

1 Parami 5 9 14 21 28 49 63 

2 Ah yone Oo 14 7 21 10 9 19 40 

3 TKHS 8 4 12 10 9 19 31 

4 MNG 15 10 25 13 11 24 49 

5 NR 44 28 72 37 23 60 132 

6 SMT 10 10 20 10 5 15 35 

7 ND 15 9 24 12 4 16 40 

8 PYD 11 15 26 2 8 10 36 

9 STS 11 7 18 4 9 13 31 

10 HVRH 16 11 27 11 7 18 45 

11 IRVD 9 7 16 15 12 27 43 

Phop Phra 

1 KM 42 40 37 77 20 16 36 113 

2 Home 3 8 11 6 3 9 20 

3 Hope 20 20 40 0 0 0 40 

4 St,peter     32     16 48 

5 SKT 15 16 31 13 6 19 50 

6 Whieth school 5 15 20 5 20 25 45 

 รวม 486       861 

รวมท้ังหมด 1,347 คน 
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ภาพจาก มลูนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท 
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 จากการประชุม “สรปุบทเรียนและกาวตอไป 

จากการเช่ือมโยงการศึกษาแมสอด-เมียวดี” วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558  

ณ วัฒนาวิลเลจ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก 

นายอนันต ระงับทุกข หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ขณะน้ัน)  
: สภาพการณท่ีเปนอยูในปจจุบัน คือ ความรวมมือระหวางศูนยการเรียนและ 
NFPE Project แตยังคงมีอุปสรรคบางประการท่ีเราอาจจะยังไมสามารถขยาย
จํานวนผูเรียน ขยายศูนยการเรียนและพ้ืนท่ีได เชน บุคลากร ของเมียนมาไม
สามารถเขามาสนับสนุนได เพราะมีจํานวนนอย เปนตน ดังน้ันเราจะตองมีการ
ปรึกษาหารือ วางแผนรวมกันในระยะยาว การทํางานเปนเครือขายใหมากยิ่งขึ้น 
แตท้ังน้ีภาครัฐเมียนมาตองเห็นชอบในการดําเนินการจัดการศึกษาเหลาน้ีดวย 
 

Dr.Tin Nyo   Vice Chairman, Myanmar Literacy Resource Center 
(MLRC) : ปจจุบันประเทศเมียนมา เปดโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กทุกคน 
ท้ังเด็กท่ีอยูภายในประเทศและเดก็ท่ีติดตามพอแมไปอยูตางประเทศโดยเด็กทุก
คนจะสามารถสอบเทียบระดับการศึกษาของเมียนมา และสามารถศึกษาตอใน
ระดับท่ีสูงขึ้นเม่ือเดินทางกลับประเทศได รวมถึงการจัด NFPE ในแมสอดน้ี 
นอกจากน้ี เพ่ือใหระบบการศึกษาของประเทศไดมีความสอดคลองกับประเทศ
อ่ืนๆในอาเซียน ประเทศเมียนมาไดปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากเดิม 
10 ป เปน 12 ปการศึกษา มีการเตรียมความพรอมตั้งแตระดับอนุบาล 
  

Min Kyaw Wai  Central Coordinator (NFPE) , Myanmar : ในป
การศึกษา 2557-2558  NFPE Project ไดขยายการจัดการศึกษามายังนอก
ประเทศในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก เปนการดําเนินงานนอกประเทศเปนคร้ัง
แรก ภายใตการกํากับติดตามในระดับพ้ืนท่ี/อําเภอของเขตการศึกษาเมียวดี 
 

Mr. Miyazawa Ichiro UNESCO Bangkok : ปจจุบันในภูมิภาคอาเซียน 
เรายังไมยอมรับการจัดการศึกษาระหวางกันสงผลใหเดก็ตางชาติท่ีจบการศึกษา
ในประเทศปลายทางไมสามารถกลับไปศึกษาตอท่ีประเทศตนทาง หรือนําไป
ศึกษาตอในประเทศอ่ืนได เราจะตองลดอุปสรรคตางๆ เพ่ือใหเด็กไดรับ
การศึกษาและสงเสริมใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองเพ่ืออนาคตของเด็กๆ 
เหลาน้ี ขณะน้ี ยูเนสโกไดยกรางปฏิญญาวาดวยเด็กท่ีตกหลนจากระบบ
การศึกษา นําเสนอตอเลขาธิการอาเซียนเพ่ือพิจารณา 
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Mr. Kyaw Lwin Latt UNICEF Myanmar : โครงการ NFPE กอตั้งขึ้นตั้งแตป 2551 
ดวยความรวมมือระหวางกระทรวงศึกษาธิการ องคกรพัฒนาเอกชน และแหลงทุนใน
ประเทศและระหวางประเทศ ขณะน้ีไดพัฒนาโครงการมาจัดการศึกษานอกประเทศ 
โดยขยายการดําเนินงานมาในอําเภอแมสอด จังหวัดตาก ของประเทศไทยดวย 
โครงการ NFPE จะคํานึงถึงความสุขดานอ่ืนๆของเด็กนักเรียนดวย เพราะเราทราบวา
เด็ก  ๆเหลาน้ีตองเผชิญกับความยากลําบากมามาก ดังน้ัน นอกจากการไดศึกษาตอ
แลว ความสุขยังเปนสิ่งท่ีพวกเขาจะตองไดรับไปดวย 

นางกรรณิการ แยมเกสร NFED Myanmar Consultant : จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตอง
มีความชัดเจนท้ังในระดับนโยบายระดับประเทศและผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี เพราะ
หากไมมีนโยบายหรือมีนโยบายแตไมชัดเจน จะทําใหผูปฏิบัติงานทํางานไดลําบาก 
หรือหากผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีชัดเจนแตนโยบายระดับประเทศไมชัดเจน ก็จะ
สงผลตอการดําเนินงานไดเชนกัน ดังน้ันตองชัดเจนในทุกระดับ กรณีท่ีเกิดขึ้นระหวาง
แมสอด-เมียวดี เปนรูปธรรมท่ีชัดเจนรูปแบบหน่ึงซ่ึงเกิดขึ้นแลว เราจะตองหากลไกท่ี
จะมาขับเคลื่อนเพ่ือนําไปสูการผลักดันเชิงนโยบายใหได  

ครูโซมะ  : ขอบคุณ และรูสึกยินดีท่ีประเทศเมียนมา ไดเปดโอกาสใหสามารถเปนครู
สอนเด็ก  ๆในหลักสูตร NFPE ได เม่ือกอนครูแตละคนเปนครูท่ีไมไดรับคาตอบแทน
จากรัฐบาลหรือหนวยงานในประเทศของตนเอง แตตอนน้ีครูทุกคนไดรับเงินเดือนและ
ไดรับการตอนรับเปนอยางด ี

ผูปกครอง : เชื่อวาโครงการ NFPE เปนโครงการท่ีดีสําหรับลูกหลานของผมและขอให
โครงการสําเร็จลุลวงตอไปดวยดี 
 

นักเรียน : สวัสดีเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ หนูชื่อโซ เรียนชั้น ป.2 ในโครงการ NFPE เมียน
มา รูสึกยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดมา พูดในคร้ังน้ี และทําใหหนูไดรับโอกาสทางการศึกษา
ซ่ึงเปนโครงการท่ีมีคุณคามาก เพราะฉะน้ันหนูขอขอบคุณรัฐบาลเมียนมาพรอมท้ัง
คุณครูท่ีเปดโอกาสใหหนูไดเรียนหนังสือ และขอขอบคุณรัฐบาลไทยท่ีเปดโอกาสให
อยูอาศัยในประเทศไทย ขอขอบคุณหนวยงาน NGO และ CBO ท่ีสนับสนุนอุปกรณ
ทางการศึกษาและครูในศูนยการเรียนท่ีจัดการศึกษาใหกับหนู และขอเปนตัวแทน
เพ่ือน  ๆเพ่ือขอบคุณผูใหญทุกคน 
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ความคดิเห็นตอผลการดําเนนิงาน 

และการพัฒนาการจัดการศกึษา 

สําหรับบุตรแรงงานขามชาตใินอนาคต 

 โดยผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 
 

  

เปนการรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒแิละผูแทน

หนวยงานท่ีเกี่ยวของตอการดําเนินงานของโครงการ จากการ “ประชุม

นําเสนอสถานการณดานการศกึษาของเด็กและแรงงานขามชาติ” วันท่ี 31 

ตุลาคม 2559 โรงแรม เอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร จัดโดยโครงการ

พัฒนาแนวทางและรูปแบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูมีปญหาสถานะ

บุคคลและแรงงานขามชาต ิมูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท รวมกับภาคีหลักของ

โครงการซึ่งความเห็นของผูทรงคุณวุฒแิตละทาน  มดีังนี้  

นางนงนุช โอวาทชัยพงศ  

ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สํานักนโยบายและ

แผนสํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน กระทรวงศกึษาธิการ 

 เวลาท่ีเราเขาไปจัดการศึกษาใหกับเด็กท่ีไมมีสัญชาติไทย 

ลูกหลานแรงงานขามชาต ิโดยเฉพาะอยางย่ิง ในพ้ืนท่ีชายแดน มักจะถูก

ตัง้คําถามจากฝายความมั่นคงเสมอวา กระทรวงศึกษาธิการมาทําอะไร

กับเด็กเหลานี้หรือคําถามจากสังคมวาเรานํางบประมาณไปสนับสนุนเด็ก

ขามชาตทํิาไม หรือในกรณีท่ีโรงเรียนในสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ไมสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมใหกับเด็กขามชาติ เปนตน 

กระทรวงศกึษาธิการในฐานะท่ีเปนผูจัดการศึกษาไดพยายามสรางความ

เขาใจวาเปนหนาท่ีของกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีจะรับผิดชอบและจัด

การศึกษาใหกับทุกคนท่ีอยูบนแผนดินไทยแตจะใหกระทรวงศึกษาธิการ 
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ทํางานเพียงลําพังไมได เราตองชวยกันแกไขปญหาเหลานี้ ตองทํางาน

รวมกันเปนเครือขายระหวางภาครัฐและภาคประชาสังคม ท้ังในเร่ืองความ

ชัดเจนระดับนโยบาย การปฏบัิตงิานในพ้ืนท่ี และการปรับทัศนคติของคน

ท้ังในสวนภาครัฐและคนในสังคม ซึ่งจะชวยใหเด็กทุกคนสามารถมีสิทธิ 

เขาถงึ และไดรับการศกึษาท่ีเหมาะสมกับเด็กทุกคน 

 

ศ.ดร.สมพงษ จติระดับ 

คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย 

 เราทํางานในเขตพ้ืนท่ีท่ีเปนสีเทา มีความยากมาก คนไทยสวน

ใหญมองวาเปนภาระ เปนปญหา แตไมไดมองการวางอนาคตดวยกัน เปน

บริบทของอาเซียน เราจะทําอะไรใหกับสมาชิกอาเซียน ซึ่งเปนนโยบาย

สากล  ไมใชเปนเร่ืองของประเทศใดประเทศหนึ่ง ทุกคนทุกประเทศตอง

เขามาดูแลเด็ก ประชาคมอาเซียนเปดแลว แตเรายังมีอคติอยู ดังนั้นเรา

ตองใชการศกึษาเปนตัวแกไขปญหา 

 ในพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกจิพิเศษท่ีมีผูคนอยูรวมกันนั้น เราตองมองวา

เปนความงดงามของผูคนท่ีไปกลับ เด็กท่ีไดรับการศึกษาท้ังสองประเทศ 

เมื่อเติบโตขึ้นกลายมาเปนเพ่ือนกัน คาขายกัน อยูรวมกัน ไมใชลักษณะ

ของศัตรูหรือคูแขง ดังนั้นท้ังสองประเทศตองชวยกันลงทุนสรางเด็ก 

เติบโตอยางมีคุณภาพ คาขายไมเอาเปรียบอยูกันอยางสันติ ถาเราเอา

เศรษฐกจินําจะเปนแบบมอืใครยาวสาวไดสาวเอา แตถาใชการศกึษานําจะ

นําไปสูการเอื้อเฟอกัน เปนเขตการศกึษาเฉพาะ ไมใชเขตเศรษฐกิจเฉพาะ 

และอาเซยีนจะเขมแข็งมากหากเราเอาเร่ืองการศกึษานํา 

 ในเ ร่ืองของเคร่ืองมือนั้นควรมีการปรับปรุงคูมือและแนว

ปฏบัิตกิารจัดการศกึษาสําหรับบุคคลท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

หรือไมมสีัญชาตไิทย รวมถงึประกาศนโยบายตางๆ ใหทันตอสถานการณ
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ใชสถานการณโลก งานวิจัยมาชวยจัดทําคูมือฯ ทําพ้ืนท่ีใหเห็นเปน

รูปธรรมท่ีชัดเจนหลายๆ พ้ืนท่ี เชน ในกรณีของจังหวัดชุมพร เราสามารถ

นําไปสูนโยบายของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ไดหรือไม 

หรือจะสามารถเชญิผูเชี่ยวชาญหรือชํานาญการ  ไปชวยการขับเคลื่อนใน

พ้ืนท่ี รวมไปถึงการพัฒนาเคร่ืองมือตางๆ ใหหนวยงานภาครัฐในพ้ืนท่ี

สามารถท่ีจะดําเนินงานไปได 

 ในเร่ืองการศกึษานอกระบบนัน้ กศน.ไทยทํางานกาวหนามาก แต

บุคลากรบางสวนอาจจะยังไมเขาใจ เราจะทําอยางไรใหบุคคลกรเขาใจวา

สิ่งเหลานี้เปนภารกิจสําคัญของ กศน.ของสถานศึกษาในสังกัด กศน.

ในขณะท่ี NFPE (กศน.ของเมียนมา) ไดเร่ิมตนงานท่ีกาวหนามาก 

เขตการศึกษาเมียวดีกาวขามมาดูแลเด็กของเขา หนวยงานของท้ังสอง

ประเทศจะประสานงานกัน รวมมือกันใหมากขึ้นไดอยางไร ซึ่งตองกาว

ขามขอจํากัดของแตละหนวยงานใหได การทํางานของโครงการท่ีรวมกับ

ภาคีความรวมมอืหลายสวนนัน้ จะตองใหรัฐบาลรับรูวาสิ่งท่ีทําเหลานี้เปน

ประโยชนกับประเทศเราในการลดปญหาเร่ืองแรงงานเด็ก เด็กเรรอน 

แกไขปญหาเร่ืองสิทธิมนุษยชน แกไขปญหาคามนุษย องคการระหวาง

ประเทศตองเขามาชวยหนุนเสริมในเร่ืองการประชาสัมพันธและสื่อสารกับ

ระดับนโยบาย ท้ังในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ ซึ่งเมื่อรัฐบาล

เขาใจ จะชวยใหผูปฏบัิตงิานท้ังภาครัฐและองคกรภาคประชาสังคมทํางาน

ไดอยางมปีระสทิธิภาพย่ิงขึ้น  
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นายอดศิร เกิดมงคล  

นักวชิาการดานแรงงานขามชาตแิละผูประสานงานเครือขายองคกรทํางาน

ดานประชากรขามชาติ 

ในกรณีของพ้ืนท่ีจังหวัดชุมพรเปนกาวสําคัญของการจัด

การศึกษา เปนรูปแบบของการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ และมีการจัด

การศกึษาในรูปแบบพหุวัฒนธรรมมากขึ้น โรงเรียนเร่ิมตระหนักในการใช

ภาษาอื่นในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น แตอยางไรก็ตามผมมี

ขอเสนอแนะบางประการ ดังนี้ 

1. แผนยุทธศาสตร และกลไกจังหวัดยังไมสามารถขับเคลื่อนได

เทาท่ีควร การนํานโยบายไปผูกโยงกับหนวยงานในจังหวัดมากเกินไป 

เพราะหนวยงานของภาครัฐแตละหนวยงานมีขอจํากัด การเปลี่ยนผูวา

ราชการจังหวัด หรือผูบริหารหนวยงาน ลวนสงผลตอการขับเคลื่อนงาน 

ดังนัน้ตองทําใหกลไกจังหวัดสามารถขับเคลื่อนไดดวยตนเอง 

2. ไมเฉพาะเพียงแตเร่ืองการศกึษาหรือเร่ืองภาษาเทานัน้ แตการ

เชื่อมโยงอาเซยีนเขาหากันในหลายๆ เร่ือง การเรียนรูรวมกัน เร่ืองของคน 

การยายถิ่น การเชื่อมโยงแบบพหุวัฒนธรรม ใหความเปนอาเซยีนฝงในตัว

เรา  ท้ังคนไทยและไมไทยใหสามารถเรียนรูและเขาหากันได เชน ในระดับ

ชุมชน เปนตน จะชวยใหเราสามารถออกแบบการทํางานในพ้ืนท่ีไดชัดเจน

มากย่ิงขึ้น 

3.จะทําอยางไรใหรูปแบบกรณีตัวอยางของจังหวัดชุมพรถูก

นําเสนอในระดับนโยบาย ในขณะเดียวกันจะขยายรูปแบบในพ้ืนท่ีจังหวัด

ไดอยางไร และขับเคลื่อนงานใหเปนวงจรจากนโยบายลงสูการปฏบัิต ิและ

จากการปฏบัิตผิลักดันสูนโยบาย 

 ในสวนการจัดการศกึษาของ กศน.นั้นถือไดวาเปนการปลดล็อค

ใหกับเด็กขามชาตแิละองคกรท่ีทํางานกับเด็กหลายแหง เปนกาวเดินของ 
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กศน.ในการจัดการศึกษาใหกับเด็กกลุมนี้ ซึ่งควรจะมีการพัฒนาและ

ปรับปรุงเพ่ิมเตมิในบางเร่ือง ไดแก 

 1.ความเหมาะสมของหลักสูตรและเนื้อหาสําหรับเด็ก ซึ่ ง 

ผอ.ประยุทธ หลักคํา ไดกลาวถึงแลววาควรมีการปรับปรุงใหสอดคลอง

และเหมาะสมกับบริบทของเด็กมากย่ิงขึ้น 

 2.การพัฒนาความรวมมอืในการจัดการศกึษาระหวาง กศน.และ

ภาคีเครือขาย ซึ่งไมควรจะเปนการสั่งงานตามสายงานแตควรจะเปนความ

รวมมอืกันในการพัฒนา การทํางานรวมกันจริงๆ ระหวาง กศน.และภาคี

เครือขาย 

 สําหรับเร่ืองการเชื่อมโยงการศึกษานั้นบริบทของพ้ืนท่ีได

เปลี่ยนแปลงไปแลว พ้ืนท่ีชายแดนไมใชพ้ืนท่ีชายขอบอกีตอไป ชายแดนคือ

ศูนยกลางการเชื่อมโยงระหวางประเทศ การเร่ิมใชหลักสูตร NFPE กับเด็ก

ในศูนยการเรียนเปนความกาวหนาในการรองรับเด็กท่ีอาจจะเดนิทางกลับ

ประเทศตนทางในอนาคต แตสิ่งท่ีจะตองคิดตอคือ จะใชรูปแบบการ

เชื่อมโยงอยางไรกับเด็กท่ีเรียนอยูในโรงเรียนไทยซึ่งเปนเด็กกลุมใหญอีก

หนึ่งกลุม นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงสถานการณของการจดทะเบียน

แรงงานท่ีเปลี่ยนไป ผูปกครองตองมกีารปรับระยะเวลาการอยูอาศัย เด็ก

ก็ตองปรับตัวเชนกัน ดังนั้นกลไกท่ีมีอยูเดิมอาจจะไมเพียงพอ ระหวาง

ประเทศก็ตองมกีารปรับตัว การเรียนแตในศูนยการเรียนหรือโรงเรียนไทย

อาจจะไมเพียงพอแลว เราจะทําอยางไรใหแตละแบบสามารถเชื่อมโยง

ระหวางประเทศกันได และตองคํานงึถงึการศกึษาแบบพหุวัฒนธรรมดวย 

 ปจจุบันเรามโีอกาสมาก นโยบายภายในประเทศท่ีเอื้อตอการจัด

การศึกษา นโยบายของประเทศเมียนมา ท่ีใหความสําคัญในเร่ือง

การศึกษาเปนอันดับตนๆ ดังนั้นโอกาสท่ีเราจะเชื่อมโยงระหวางกันจึงมี

มากย่ิงขึ้น เปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะสามารถใชทรัพยากรท่ีมีอยูกาวไป

เปนผูนําดานการศกึษาในอาเซยีน 
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นายพิทยา จนิาวัฒน  

อดีตอธิบดีกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ประธาน

คณะกรรมการกํากับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตรพัฒนาคุณภาพชวีติ

ผูมปีญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาต ิสสส. 

 เร่ืองนี้ไมใชเปนเร่ืองการศึกษา แตเปนเร่ืองสิทธิมนุษยชน เปน

บริบทระหวางประเทศซึ่งประเทศไทยไดรับคําชมจากระดับนานาชาติและ

เปนโอกาสท่ีดท่ีีเราจะสามารถขับเคลื่อนงานได แตจะตองสรางใหเห็นวา 

ผูท่ีเกี่ยวของตางๆ และประเทศจะไดรับประโยชนอะไรจากสิ่งเหลานี้ เรา

ตองรวมกันวางแผน กําหนดกลยุทธ และรวมกันทํางานเปนเครือขาย

ระหวางหนวยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองคกรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 

ดร.รังสรรค มณเีล็ก   

สรุปการประชุม  

 เราจะเห็นวาสภาพแวดลอมภายนอกเปนโอกาสท่ีจะชวยใหเรา

สามารถดําเนินการในเร่ืองตางๆ เหลานี้ แตเราตองปรับสภาพแวดลอม

ภายในของเราบางเร่ือง เชน อคติ ทัศนคติ หรือการสรางเสริมแนวคิดใน

เร่ือง ความผาสุกในอาเซยีนการแกไขและปรับปรุงขอติดขัดบางเร่ือง เชน 

ประกาศนโยบายท่ีชัดเจน การสงเสริมและสนับสนุนการทํางานแบบ

เครือขาย ไมผูกงานไวกับหนวยงานใดเปนหลัก รวมไปถึงการทํางานแบบ

บูรณาการรวมกัน ซึ่งจะเปนสิ่งท่ีทําใหเราสามารถขับเคลื่อนงานไป

ขางหนาไดตอไป  
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การจัดการศกึษาสําหรับแรงงานขามชาต ิรูปแบบ 

“โรงเรียนในโรงงาน” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพจาก มูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท 
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           การจัดการศกึษาสําหรับแรงงานขามชาติรูปแบบ 

“โรงเรียนในโรงงาน”  

ดําเนนิงานโดย มูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.)  

รวมกับ สถานประกอบการนํารอง 5 แหง และ กศน.เขตบางบอน  
 

จากรายงานการวิจัยเร่ืองผลกระทบจากการจางแรงงานขามชาต ิ

(2555)2 มคีวามเห็นของนายจางเกี่ยวกับการจางแรงงานขามชาติ วาเปน

ผลดตีอกจิการ รอยละ 95.52 โดยระบุวา ทําใหสามารถประกอบธุรกจิได

อยางตอเนื่อง สวนในสถานประกอบการท่ีมีแรงงานขามชาติทํางาน

รวมกับแรงงานไทย พบวาแรงงานไทยสวนใหญ มีการติดตอ สัมพันธกับ

แรงงานขามชาติในเร่ืองการทํางานรวมกัน การสอนงาน มอบหมายงาน 

และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวของ แตยังมีอุปสรรคสําคัญระหวางแรงงานไทย 

นายจางและแรงงานขามชาติ คือ เร่ืองการสื่อสารทางภาษาท่ีเขาใจไม

ตรงกัน สงผลใหเกดิปญหาอื่นๆ ตามมา เชน การละเมิดกฎขอบังคับในท่ี

ทํางาน  ทะเลาะววิาท เปนตน   

อยางไรก็ตามแมวาแรงงานขามชาติจะมีโอกาสไดรับการศึกษาตาม

นโยบายของประเทศไทยท่ีผานมายังมขีอจํากัดในการเขาถงึการศกึษาและ

ความสอดคลองกับความตองการของทุกฝายท่ีเกี่ยวของไมวาจะในสวน

ของตัวแรงงานขามชาติเอง ผูประกอบการ และสังคมโดยรวม ซึ่ ง

การศึกษาเปนปจจัยเอื้อใหเกิดการเขาถึงสิทธิขั้นพ้ืนฐานดานอื่นๆท่ีจะ

สงผลตอการมีสุขภาพหรือมีสุขภาวะท่ีดี  อีก ท้ังสังคมไทยยังไมให

ความสําคัญมากนักตอการเรียนรู ภาษา วัฒนธรรมของแรงงานจาก

ประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งหากมกีารเรียนระหวางกันจะชวยในการปรับทัศนคติ

และการเรียนรู ท่ีจะอยูรวมกันท้ังสองฝาย เกดิผลดตีอการทํางานและการ

อาศัยอยูรวมกันในสังคมไดดย่ิีงขึ้น 

                                                             
2 กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน.รายงานการวิจัยเร่ืองผลกระทบจากการจางแรงงานขามชาติ.
2555 
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มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท (มยช.)  จึงไดพัฒนาความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ังในดานการศึกษาและแรงงาน ท้ังภาครัฐและ

เอกชนในการมีสงเสริมและจัดการศึกษาใหกับแรงงานขามชาติและ

แรงงานไทยรวมกัน  

เปาหมายการดําเนนิงาน 

เพ่ือใหแรงงานขามชาติสามารถเขาถึงการมีสุขภาวะ ผานระบบ

การศกึษาท่ีเหมาะสมและเอื้อตอการทํางาน และการใชชวีติในประเทศไทย 

โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันกับแรงงานไทย ภายใตการมีสวนรวม

ของหนวยงานในสังกัด  สํ านักงาน กศน. กระทรงแรงงาน และ

ผูประกอบการ 

กลุมเปาหมาย  

 แรงงานขามชาตใินสถานปรกอบการท่ีเขารวมโครงการ  

 แรงงานไทย / บุคคลกรในสถานประกอบการท่ีมีการจางงาน

แรงงานขามชาตท่ีิเขารวมโครงการ  

พ้ืนท่ีดําเนนิงาน 

เขตบางบอน และเขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร,  

อําเภอเมอืง จังหวัดสมุทรสาคร,  

อําเภอเมอืง และอําเภอบางพล ีจังหวัดสมุทรปราการ 

ภาคคีวามรวมมอื  

ศูนย การศึ กษานอกระบบและการศึกษาตามอั ธยา ศัย

กลุม เปาหมายพิเศษ (ศกพ.)  สํ านักงาน กศน. ,สํ านักงาน กศน.

กรุงเทพมหานคร, กศน.เขตบางบอนและสถานประกอบการ 5 แหง 
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โครงการมีเปาหมายอยูท่ีการพัฒนาพ้ืนท่ีรูปธรรมของการจัด

กระบวนการเรียนรูใหกับแรงงานขามชาติ และแรงงานไทย โดยมีสถาน

ประกอบการและ กศน.ในพ้ืนท่ีเปนภาคีความรวมมือหลัก จึงมุงเนน

ทํางานรวมกับสถานประกอบการและผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสราง

รูปธรรมการดําเนินงานใหชัดเจนและนําเสนอตอหนวยงานในระดับบน

หรือระดับนโยบาย เพ่ือการสงเสริมและสนับสนุนในระยะตอไป โดยมี

ขัน้ตอนและกระบวนการดําเนนิงาน ดังตอไปนี้  

ขั้นตอนการดําเนนิงาน กิจกรรม 

1.วิเคราะห ประเมินความ

ตองการของกลุมเปาหมาย 

1. สํารวจขอมูลความตองการดาน

การศึกษาของผูเรียน (แรงงานขามชาติ

และแรงงานไทย) และความตองการของ

ผูประกอบการในดาน ความตองการ

แรงงานขามชาติ ท่ีมีความรูภาษาไทย 

ประเมินความเปนไปไดในการสนับสนุน 

และจัดทํารายงานการสํารวจขอมูล 

2.วิเคราะหตนทุนในพ้ืนท่ี 

แล ะ สั ง เ ค ร า ะ ห เ นื้ อ ห า 

หลักสูตรท่ีมอียู 

1.รวบรวมและสังเคราะหเนื้อหา หลักสูตร 

ท่ีเปนการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย

และภาษาเมียนมาเบ้ืองตนจากองคกร 

หนวยงานตางๆ ท่ีเคยทําไว 

3.พัฒนาความรวมมือใน

ระดับตางๆ  

1.นําเสนอโครงการและรายงานผลการ

สํ า ร ว จข อ มู ล คว า ม ต อ งก า รฯ  ต อ

หน ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง ไ ด แ ก  ศก พ .  

ข้ันตอน / กระบวนการดําเนนิงาน 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน กิจกรรม 

สํานักงาน กศน.,สํานักงาน กศน.กทม. 

กศน.เขตบางบอน,กศน.เขตบางขุนเทียน 

และสถานประกอบการท่ีคาดวาจะเชิญ

เขารวมโครงการ เพ่ือหารือแนวทางการ

ทํางานรวมกัน  

2. ประชุมวางแผนการทํางานรวมกันใน

ระดับพ้ืนท่ี(ตนแบบ)( บางบอน บางขุน

เทียน) และจัดตัง้คณะทํางาน 

4.เตรียมความพรอมของ

สถานประกอบการ 

1 .  มูลนิ ธิ เ พ่ือ เยาวชนชนบท (มยช . )

แสวงหาสถานประกอบการเขารวม

โครงการ 

2. ประชุมคณะทํางานในพ้ืนท่ี สถาน

ประกอบการ  กศน.  มยช. เพ่ือวางแผน              

การทํางานรวมกัน 

3. สถานประกอบการจัดทําโครงการ

จัดการเ รียนการสอน “ โรง เ รียน ใน

โรงงาน”3 เพ่ือเสนออนุมัตติอผูบริหารและ

เปนแนวทางในการทํางาน (ประกอบดวย 

                                                             
3 “โรงเรียนในโรงงาน” หมายถึงการจัดการเรียนการสอนใหกับแรงงานขามชาติ เพ่ือใหสามารถ
อาน เขียนภาษาไทยได และไดรับขอมูลที่จําเปนตอการทํางานและการใชชีวิต (บางสถาน
ประกอบการจัดใหแรงงานขามชาติเรียนรวมกับแรงงานไทย) มีองคประกอบหลัก 6 อยางคือ (1)มี
ผูเรียน คือ แรงงาน (2)มีผูจัด คือ สถานประกอบการ (3)มีผูสอน คือ ครู กศน.หรือครูสถาน
ประกอบการ (4) มีหลักสูตร ส่ือการเรียนการสอน (5) มีการวัดประเมินผล (6)และควบคูกับการ
สรางเสริมสุขภาพ ชีวอนามัยในการทํางาน โดยเปนการจัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง(ในระยะหนึ่ง) 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน กิจกรรม 

หลักการและเหตุ ผล,วั ตถุประสงค ,

เปาหมายการดําเนินงาน,กลุมเปาหมาย,

หลักสูตรท่ีใช,จํานวนรุนและระยะเวลา

ก า ร ส อ น , กิ จ ก ร ร ม ใ น โ ค ร ง ก า ร ,

รายละ เอี ยดค า ใช จ าย ,สถาน ท่ี , สื่ อ 

อุปกรณ,ครูผูสอนและการวัดประเมนิผล)  

4. สถานประกอบการเตรียมสถานท่ี 

ห อ ง เ รี ยน  ค รู ผู ส อ น  สื่ อ ก า ร เ รี ย น            

การสอน 

5.พัฒนาหลักสูตร เนื้อหา 

สื่อ และพัฒนาครูผูสอน 

1.  คณะทํางานรวมกันพัฒนาเนื้อหา

หลักสูตรการเรียนการสอนและจัดทํา                    

“เอกสารประกอบการเรียนรูภาษาไทย-

ภาษาเมยีนมาเบ้ืองตน”  

2.โครงการจัดอบรมและพัฒนาครูผูสอนท่ี

เปนพนักงานของสถานประกอบการ 

เพ่ือใหสามารถจัดการเรียนการสอนและ

จัดกระบวนการเรียนรูได  

6 . จัดการเ รียนการสอน 

“โรงเรียนในโรงงาน” 

1 .สถานประกอบการประชาสัมพันธ

แ ร ง ง า นข า ม ช า ติ แล ะ แ ร ง ง า น ไ ท ย                

ให เ ห็ น คว า ม สํ า คัญ ข อ งกา รศึ ก ษา

(โครงการโรงเรียนในโรงงาน) 

2. สถานประกอบการจัดการเรียนการ

สอนตามโครงการ/แผนงานท่ีกําหนดไว         

โดยมีการจัดการ เ รียนการสอนท่ี  2 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน กิจกรรม 

รูปแบบคือ (1 )  สถานประกอบการท่ี

จัดการเรียนการสอนแบบ “หองเรียน

รวม” คือแรงงานไทยและแรงงานขามชาติ

เรียนรวมกัน และ (2) “หองเรียนเฉพาะ” 

คือ เรียนเฉพาะแรงงานขามชาต ิ

7.วัดผล ประเมินผลการ

จัดการเรียนการสอน 

1.  สถานประกอบการรวมกับ กศน. 

ออกแบบการวัดประเมนิผล 

2. จัดทําเคร่ืองมอืในการวดัประเมนิผล 

ไดแก แบบทดสอบอานเขยีนและแบบ

สัมภาษณ  

3.การวัดและประเมินผล ดําเนินการโดย

ครูผูสอน และหัวหนางาน  

8. สรางแรงจูงใจ

ผูประกอบการและผูเรียน 

ผูเรียน 

(1) คาลวงเวลาสําหรับพนักงานท่ีมาเรียน 

(2) เลี้ยงอาหารวาง 

(3) จัดรถรับสง (4) กศน.มอบเกียรติบัตร

สําหรับผูท่ีผานการประเมนิ  

ผูประกอบการ  

การรับรองในการฝกอบรมแรงงานเพ่ือ

การยกเวนภาษี หลักสูตรภาษาไทย

สําหรับตางดาว (โครงการโรงเรียนใน

โรงงาน) จากกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน 
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ขั้นตอนการดําเนนิงาน กิจกรรม 

10. การสนับสนุน โครงการ สนับสนุนการดําเนินงานใน

ภ า พ ร ว ม แ ล ะ พั ฒ น า ค รู ผู ส อ น 

 สถานประกอบการ (1) สนับสนุนการ

สรางแรงจูงใจแกพนักงาน (2) สนับสนุน

ส ถ า น ท่ี  ( 3 )  ส นั บ ส นุ น ค รู ผู ส อ น 

(4) สนับสนุนงบประมาณบางสวนในการ

จัดการเรียนการสอน 

กศน. (1) สนับสนุนครูผูสอน (2) ออก

เกยีรตบัิตรสําหรับผูท่ีผานการประเมนิ 

1 1 . ส รุ ป บ ท เ รี ย น ก า ร

ดําเนนิงาน 

ผู ท่ี เกี่ยวของรวมกันสรุปบทเรียนการ

ดําเนนิงาน 
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1. สรุปผลการสํารวจความตองการดานการศึกษาของแรงงานขาม

ชาติ แรงงานไทยและสถานประกอบการ 
4
 

ท่ีผานมา ขอมูลท่ีแสดงถงึสภาพปญหาและความตองการของแรงงาน

ขามชาติและแรงงานไทย ดานการศึกษาไทย รวมถึงความตองการใน

ประเด็นเดียวกันของผูประกอบการคอนขางมีอยูอยางจํากัด โดยเฉพาะ

ดานเนื้อหาการเรียนรูและรูปแบบท่ีเหมาะสม โครงการจึงไดสํารวจความ

ตองการดั งกลาวของท้ั ง

แรงงานขามชาติ แรงงาน

ไทยและผูประกอบการไป

พรอมกัน เ พ่ือนําขอมูล ท่ี

ได ม า จัดทํา เป นรายงาน 

นํ า เ ส น อ ต อ ส ถ า น

ประกอบการและหนวยงาน

ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  ใ ห เ ห็ น

ส ถ า นก า ร ณ แ ล ะ ค ว า ม

จํ า เ ป น ร ว ม กั น ใ น ก า ร

ดํา เนินงานเ พ่ือ  จัดกระบวนการเ รียนรูแกกลุมแรงงานในสถาน

ประกอบการ โดยมผีลการสํารวจท่ีสําคัญ ดังนี้  

 

                                                             
 
4 มูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท.รายงานผลการสํารวจความตองการดานการศึกษาของแรงงานขามขาติ 
แรงงานไทย และผูประกอบการ เขตบางบอน บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร,2557 

ผลการดําเนินงาน 
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สาระสําคัญของผลการสํารวจความตองการดาน

การศกึษาของแรงงานขามชาตแิละแรงงานไทย  

 ความตองการเรียนรูภาษา  

แรงงานไทย รอยละ 49 อยากรูภาษาเพ่ือชวยในการอยูรวมกับคน

เมยีนมาไดดขีึ้น รอยละ 51 ของแรงงานไทย ไมตองการเรียนภาษาเมยีนมา เห็น

วาไมมคีวามจําเปน  

แรงงานขามชาติ ตองการเรียนภาษาไทยรอยละ 76.3 เพราะจะชวย

ใหมทีางเลอืกในการทํางาน การเดนิทาง ชวยในการอยูรวมกับคนไทย ชวยใหได

ตําแหนงงานท่ีดขีึ้น และชวยในการตดิตอราชการ โรงพยาบาล ตามลําดับ สวน

แรงงานขามชาตท่ีิไมตองการเรียน ใหเหตุผลวาทํางานแลวคิดวาไมมเีวลาเรียน 

ไมอยากเรียนไมสะดวกในการเดนิทาง 

 ความตองการสูงสุด แรงจูงใจในการเรียน 

แรงงานไทย สวนใหญตอบวา เรียนแคพอใหอานออกเขียนไดภาษา

เมยีนมา หรือเพ่ือการสื่อสาร รองลงมาเรียนเกี่ยวกับทักษะอาชีพ/การทํางาน

ตางๆ   

แรงงานขามชาติ ความตองการสูงสุดเพ่ือใหไดรับวุฒิทางการศึกษา

ตามกฎหมาย รองลงมาเรียนเกี่ยวกับ ทักษะอาชพี/การทํางานตางๆ  

 ปจจัยสนับสนุนการศึกษาจากนายจาง แรงงานไทยและแรงงานขาม

ชาต ิสวนใหญไมแนใจ และ รองลงมา บอกวานายจางสนับสนุนมาก 

 กรณีมคีาใชจายในการเรียน ผูเรียนสนับสนุนหรือไม 

แรงงานไทย ตอบวายังไมแนใจ สวนแรงงานขามชาติยินดสีนับสนุน 

 รูปแบบ/วธีิการจัดการเรียนการสอน   

แรงงานไทย คิดวาควรจะเปนการเรียนแบบหองเรียนภาษาไทยคูกับ

ภาษาเมยีนมา   

แรงงานขามชาติ คิดวาควรจะเปนการเรียนแบบหองเรียนสองภาษา

เมยีนมาคูกับภาษาไทย 
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ผลการสํารวจความตองการใหการศกึษาแกแรงงานขามชาติและ

แรงงานไทย และการสนับสนนุของสถานประกอบการ   

 สถานประกอบการท่ีรวมตอบแบบสอบถามท้ังหมด ระบุวา พบ

ปญหาอุปสรรคในการสื่อสารภาษาของพนักงานท้ังในการสื่อสารท่ัวไป

และการสื่อสารท่ีจะมผีลตอการเพ่ิมคุณภาพของการทํางาน  

 สถานประกอบการทุกแหง คิดวาความสามารถในการพูด ฟง 

อาน และเขียนภาษาของพนักงานมีความสําคัญและสวนใหญเห็นวาวุฒิ

การศึกษาของประเทศไทยมีความสําคัญตอการเลื่อนตําแหนงงานของ

แรงงานขามชาติ 

 สถานประกอบการท่ีรวมตอบแบบสอบถามสวนใหญรอยละ 86 

ตองการใหแรงงานขามชาติเรียนภาษาไทยและรอยละ 83 ตองการให

แรงงานไทยเรียนภาษาเมยีนมา  

 สถานประกอบการสวนใหญตองการสนับสนุนใหมกีารสอนภาษา

ในสถานประกอบการ  

 สถานประกอบการสวนใหญจะสนับสนุนใหพนักงานไดเรียนโดย

ไมมีคาใชจาย รองลงมาใหการสนับสนุน คาหนังสือเรียน /อุปกรณ 

สถานท่ีเรียนและคาครูผูสอน  

 สถานประกอบการสวนใหญ รอยละ 83 ตองการรูปแบบการ

จัดการ เ รียนการสอนแบบชั้ น เ รียน  สอนภาษาไทยคู กั บภาษา 

เมยีนมา 
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2. ขอมูลสถานประกอบการท่ีเขารวมโครงการ จํานวน 5 แหง 

    ตารางท่ี 6  : ขอมูลสถานประกอบการท่ี เขารวมโครงการ 

 

ชื่อบรษัิท 
ประกอบ

กิจการ 
เขต/อําเภอ 

จํานวนพนักงาน 

รวม ชาว

ไทย 

ขาม

ชาติ 

เอเพ็กพลาส

เทค จํากัด 

ผลติบรรจุ

ภัณฑ พลาส

สตกิ 

เขตบางขุน

เทียน 

กรุงเทพฯ 

270 275 545 

กรุงเทพเลเบลิ 

จํากัด 

ไฮเทคเอ็มบรอย

เดอรีจ่ํากัด 

ธุรกจิสิ่งทอ 
เมอืง

สมุทรสาคร 
87 40 127 

โกลบอลพลาส 

จํากัด 

ผลติบรรจุ

ภัณฑ 

พลาสสตกิ 

เมอืง

สมุทรปราการ 
80 60 140 

สหปล้ืม จํากัด 

ผลติบรรจุ

ภัณฑพลาสส

ตกิ 

บางพลี

สมุทรปราการ 
85 60 145 
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3. รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนในสถานประกอบการ “โรงเรยีน

ในโรงงาน” 

3.1 หลักสูตร สื่อการเรียนการสอนท่ีใช  

(1) เอกสารประกอบการเรียนรูภาษาไทย-ภาษาเมียนมาเบ้ืองตน 

(โรงเรียนในโรงงาน) เปนเอกสารหลักท่ีใช  ในการจัดการเรียนการสอน 

จํานวน 40 ชั่วโมง จัดทําโดยสถานประกอบการรวมกับมูลนธิิเพ่ือเยาวชน

ชนบท เนื้อหาประกอบดวย  

สวนท่ี 1 ภาษาไทยพ้ืนฐาน การคิดคํานวณ และคําศัพท การ

สื่อสารในชวีติประจําวัน  

สวนท่ีสอง คําศัพท การสื่อสารในสถานประกอบการ 

สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน  

สวนท่ีสาม ภาษาเมยีนมาเบ้ืองตน  

(2) หนังสือ “แนวทางการเรียนรูภาษาไทยสําหรับบุคคลไมมี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย (แรงงานขามชาติและ

กลุมชาตพัินธุ)” เนื้อหาประกอบดวย 

 ตอนท่ีหนึ่ง ความรูพ้ืนฐานภาษาไทยและคณิตศาสตร  

 ตอนท่ีสอง การเรียนรูท่ีสอดคลองกับวถิชีวีติ สังคม ชุมชน 

           ท้ังนี้ ไดมกีารบรรจุเนื้อหาเร่ืองสทิธิแรงงาน อาชีวอนามัย ความ

ปลอดภัยในการทํางาน และสถานะบุคคล สําหรับกลุมผูไมรูหนังสือ

จํานวน 200 ชั่วโมง ซึ่งมูลนิธิเพ่ือเยาวชนชนบทไดพัฒนารวมกับศูนย

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กลุมเปาหมายพิเศษ

(ศกพ.) สํานักงาน กศน. และ กศน.อําเภอ/เขตอื่นๆ อีกจํานวน 14 แหง

และไดนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนในพ้ืนท่ี/อําเภอเหลานั้นดวย 
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3.2 รูปแบบการจัดการเรียนการสอน 

(1) รูปแบบหองเรียนรวม เปนการจัดใหกับแรงงานไทยเรียนภาษา 

เมยีนมาและแรงงานขามชาตเิรียนภาษาไทยในหองเรียนเดียวกันเพ่ือชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน โดยรูปแบบนี้จัดใน 3 สถานประกอบการ 

  ตารางท่ี 7 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบหองเรียนรวม 

ชื่อบรษัิท 

ผูเรยีน  

วัน / เวลา ครูผูสอน แรงงาน 

ไทย 

แรงงาน

ขามชาติ 

กรุงเทพเลเบลิ 

จํากัด 

ไฮเทคเอ็มบรอย

เดอรีจ่ํากัด 

7 24 

วันอาทิตย 

เวลา 09.00-

12.00 น. 

บุคลากร 

ของบริษัท 

โกลบอลพลาส 

จํากัด 
4 38 

วันอาทิตย 

เวลา 09.00-

12.00 น. 

บุคลากร 

ของบริษัท 

(2) รูปแบบหองเรียนเฉพาะ เปนการจัดการเรียนการสอนให

เฉพาะแรงงานขามชาต ิโดยรูปแบบนี้ จัดใน 2 สถานประกอบการ 

ตารางท่ี 8 : รูปแบบการจัดการเรียนการสอน แบบหองเรียนเฉพาะ 

ชื่อบรษัิท 
ผูเรยีน

แรงงานขาม
ชาติ 

วัน / เวลา ครูผูสอน 

เอเพ็กพลาสเทค 

จํากัด 88 

วันศุกร-เสาร 
เวลา 17.00-

19.00 น. 
ครู กศน. 

สหปล้ืม จํากัด 20 
วันอาทิตย 

เวลา 09.00-
12.00 น. 

บุคลากร 
ของบริษัท 
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4. ผลลัพธท่ีเกิดขึ้น  

สถานประกอบการนํารองไดเห็นความสําคัญและเห็นปญหาของ

การสื่อสารภาษาท่ีไมเขาใจกันมากอนแลว โดยมคีวามพยายามหลายคร้ัง

ในการจัดการศกึษา การอบรมภาษาไทยใหกับแรงงานขามชาติ ท้ังท่ีเปน

การสงเสริม ใหเรียนกับสถานศกึษา กศน. เรียนกับองคกรภายนอก หรือ

จางครูเขาไปสอนในสถานประกอบการ แตไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร 

สถานประกอบการเหลานี้จึงยินดเีขารวมทํางานกับโครงการ สงผลตอการ

ทํางานในลักษณะภาคีเครือขายความรวมมือการรวมปรึกษาหารือ 

รวมออกแบบเนื้อหา วางแผนการจัดกระบวนการเรียนรู และรวมแกไข

ปญหา ซึ่งเปนปจจัยท่ีเอื้อตอการสรางแรงจูงใจ และความมั่นใจของสถาน

ประกอบการเอง ท่ีจะจัดการศกึษาใหอยางตอเนือ่ง และเห็นผลท่ีเกดิขึ้นได

จริง เห็นไดจากการท่ีทุกบริษัทนํารองไดจัดทําโครงการขึ้นมารองรับการ

ดําเนนิงานรวมกันเปนการเฉพาะ เปนท่ีมาของคําวา “โครงการโรงเรียน

ในโรงงาน” เพราะการท่ีสถานประกอบการจัดการศึกษาใหแรงงานขาม

ชาติ เปนเสมือนไดเขาสูระบบการศึกษา เขาสูสถานศึกษา โดยมีสถาน

ประกอบการเปนเสมอืนโรงเรียน  

อยางไรก็ดี เนื่องจากการดําเนินงานของโครงการในระยะแรกมี

อุปสรรคและความลาชาคอนขางมาก ทําใหเหลือระยะเวลาในการ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการคอนขางนอย 

สถานประกอบการบางแหงจึงจัดไดเพียง 1 หรือ 2 รุน  
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----------------------------------------- 

 
 

เร่ิมดําเนินงาน โครงการโรงเรียนในโรงงาน ในเดือนกันยายน 

2558 – มีนาคม 2559 โดยสอนภาษาไทย สําหรับแรงงานชาวเมียนมา 

จัดกระบวนการเรียนหลักสูตร 40 ชั่วโมง จํานวน 16 คร้ัง/รุน (เรียนใน

หองเรียน 32 ชม. เรียน อาน-เขยีน คําศัพทในสถานประกอบการ 8 ชม.) 

วันเวลาเรียน วัน ศุกร - เสาร เวลา 17.00-19.00 น. ผูเรียนจํานวน 3 รุน 

รวม 88 คน (ชาย 41 คน หญงิ 47 คน) มผีูผานการอบรม รวม 60 คน จัด

กระบวนการเรียนรูโดยครู กศน. เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร  

จากการใหขอมูลของผูรับผดิชอบของสถานประกอบการ หัวหนา

งาน แรงงานไทย แรงงานขามชาติและครูผูสอน พบวามีผลท่ีเกิดขึ้น

โดยสังเขป ดังนี้ 

1) การสื่อสารภาษาไทยของแรงงานขามชาตดิขีึ้น พบวา แรงงาน

ขามชาติท่ีเขามาเรียนกลาพูดภาษาไทยมากขึ้น สื่อสารได

ถูกตอง มีทักษะการสื่อสารเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งชวยท้ังในการ

สื่อสารกับหนางานท่ีเปน คนไทยไดอยางเขาใจ  ชวยใหการ

สอนงานงายขึ้น และทํางานรวมกันไดดีขึ้นมาก อีกท้ัง ชวยใน

การเรียนรูการอาน การเขยีนไดดขีึ้น 

2) แรงงานขามชาติ สามารถอาน เขียน ภาษาไทยได พบวา 

แรงงานขามชาติเขาใจคําศัพทท่ีใชในการทํางานไดมากขึ้น 

เขาใจปายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และประกาศ

ตางๆ ของบริษัทไดดขีึ้น 

กรณีศึกษาตัวอยาง จากการดําเนินงาน “โครงการโรงเรียนในโรงงาน” 
            จากประสบการณจริง สูการสรางความรูและพัฒนางาน 

 

บริษัท เอเพ็กซ พลาสเทค จํากัด     
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3) ผูจัดการฝายบุคคลสะทอนวา “บริษัทเพ่ิมประสทิธิภาพในการ

สื่อสาร ก็สงผลทําใหการทํางาน  มีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น

ตามไปดวย” 

4) บริษัทไดย่ืนขอรับรองหลักสูตรอบรมเพ่ือการยกเวนภาษี 

ประจําป  2558 และ 2559 ตอกรมพัฒนาฝมือแรงงาน 

หลักสูตรภาษาไทยตางดาว (โครงการโรงเรียนในโรงงาน) 

จํานวน 3 รุน โดยไดรับการรับรองจากกรมพัฒาฝมือแรงงาน

แลวท้ัง 3 รุน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการยื่นขอรับรองหลักสูตรอบรมเพ่ือการยกเวนภาษี  
จากกรมพฒันาฝมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  โดยบริษัทเอเพ็กพ
ลาสเทค จํากัด ดําเนินงาน “โครงการโรงเรียนในโรงงาน” มี
แนวทาง และเอกสารประกอบการย่ืนขอ ดังน้ี 
1. กรอกแบบฟอรมของกรมพัฒนาฝมือแรงงาน (ฝย.ฝป.1, ฝย.ฝป.2 
และฝย.ฝป.3) 
2. แนบเอกสารกําหนดการเรียนการสอน (ชวงวันท่ี และเวลาท่ีเรียน) 
3. แนบเอกสารหลักสตูรท่ีใช และแผนการจัดการเรียนรู 
4. แนบใบรายชื่อและลงชื่อผูเรียนทุกวันท่ีมีการเรียนการสอน 
5. แนบสําเนาหลักฐานประจําตัวผูเรียน (พาสปอรต , ใบอนุญาต
ทํางาน , บัตรประกันสังคม , สัญญาการจางงาน) 
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เร่ิมดําเนินงาน โครงการโรงเรียนในโรงงาน ในเดือนกันยายน – 

ธันวาคม 2558 โดยสอนภาษาไทยใหกับแรงงานชาวเมียนมาควบคูกับ

สอนภาษาเมียนมาเบ้ืองตนใหกับแรงงานไทย จัดกระบวนการเรียน

หลักสูตร 40 ชั่วโมง จํานวน  8 คร้ัง /รุน (เรียนในหองเรียน 32 ชม. เรียน 

อาน-เขยีน คําศัพทในสถานประกอบการ  8 ชม.) เรียนวันอาทิตย  เวลา 

8.00-12.00 น. ผูเรียนจํานวน  1 รุน รวม 31 คน (ชาย 17 คน หญิง 14 

คน  และ ชาวไทย 7 คน (ระดับหนางาน)  ชาวเมียนมา 24 คน) มีผูผาน

การอบรม รวม 27 คน จัดกระบวนการเรียนรูโดยบุคลากร ของบริษัท 

โดยวิธีการคือ แรงงานไทยสอนภาษาไทยแกแรงงานเมียนมา ควบคูกับ

แรงงานเมยีนมาก็สอนภาษาไทยใหกับแรงงานไทยดวย  

เนื่องจากบริษัทมีการผลิตในระยะนี้คอนขางมาก จึงทําให

จําเปนตองหยุดการจัดการเรียนการสอนให  กับพนักงานไวเพียง 1 รุน 

โดยเมื่อมชีวงเวลาท่ีมกีารผลติไมมากนัก บริษัทจะดําเนนิการจัดการเรียน

การสอนอีกคร้ัง จากการใหขอมูลของผูบริหารบริษัท พนักงานไทยและ

พนักงานเมยีนมา ถงึผลท่ีเกดิขึ้นโดยสรุป ดังนี้  

1) พนักงานท่ีเปนแรงงานขามชาตมิโีอกาสเรียนรูภาษาไทย เพ่ือ

โอกาสในการพัฒนาในดานอื่นๆ ตอไป 

2) สรางความเขาใจในการทํางานระหวางหัวหนากับลูกนอง ดัง

กรณี ผูบริหารบริษัทสะทอนวา “ การท่ีใหเขา (พนักงานไทย

และเมียนมา) ไดเรียนรูรวมกัน ทําใหเคาเขาใจกันมากขึ้น 

เพราะโดยปกตหิัวหนาคนไทยกับลูกนองท่ีเปนคนพมาไมคอย

คุยกันหรอก แตเมื่อเขาไดมาเรียนรูภาษาของกันและกัน 

บริษัทกรงุเทพเลเบิล จํากัด และบริษทัไฮเทคเอ็มบรอยเดอรี ่จํากัด 
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เรียนรวมกัน ทําใหเขาพูดคุยกันมากขึ้น และชวยใหเขาใจการ

ทํางานรวมกันมากขึ้นดวย” 

3) บริษัทไดจัดใหพนักงานคนไทยท่ีเปนหัวหนางานในแผนก

ตางๆ ของบริษัทมาเรียนรวมกับพนักงานเมยีนมา (เรียนรวม

ในชัน้เดยีวกัน) ใหทําหนาท่ีเปนครูซึ่งกันและกัน โดยผูบริหาร

ใหขอมูลวา นอกจากความสัมพันธท่ีดีระหวางพนักงานไทย

กับเมียนมาแลว ยังเปนการสรางกิจกรรมความสัมพันธ

ระหวางแผนกตางๆ ของบริษัทตามไปดวย 

4) การเรียนรูวัฒนธรรมซึ่งกันและกันผานภาษา ทําใหพนักงาน

ไทยและเมยีนมาไดแลกเปลี่ยน เรียนรูวัฒนธรรมระหวางกัน 

5) บรรยากาศท่ีดีในการทํางาน ดังกรณี พนักงานเมียนมา

สะทอนวา “เรากลาพูดกับหัวหนามากขึ้น หัวหนาก็พยายาม

พูดภาษาของเรา มันทําใหบรรยากาศในการทํางานดีขึ้น

กวาเดมิมาก 

 
 

  

เร่ิมดําเนินงาน โครงการโรงเรียนในโรงงาน ในเดือนตุลาคม 

2558  – กุมภาพันธ 2559 โดยสอนภาษาไทย สําหรับแรงงานเมยีนมา จัด

กระบวนการเรียน หลักสูตร 40 ชั่วโมงจํานวน 10 คร้ัง /รุน (เรียนใน

หองเรียน 30  ชม. เรียน อาน-เขียน คําศัพทในสถานประกอบการ 10 

ชม.) เรียนวันอาทิตยเวลา 9.00-12.00 น. ผูเรียนจํานวน  2 รุนรวม  42 

คน (ชาย 19 คน หญิง 23 คน) จัดกระบวนการเรียนรูโดยบุคลากรของ

บริษัท 

บริษัทโกลบอลพลาส จํากัด 
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 จากการใหขอมูลของผูจัดการฝายบุคคล และพนักงานเมียนมา 

ถงึผลท่ีเกดิขึ้นโดยสรุป ดังนี้ 

1) ความสุขและความภูมใิจ แรงงานขามชาตมิคีวามสุขและรูสกึ

สนุกกับการเรียน เมื่ออาน เขียนภาษาไทย ได  เขาใจ

ความหมายของภาษาไทยมากขึ้น ดังกรณีท่ีแรงงานขามชาติ

สะทอนวา “ รูสกึสนุก อานเขียนได เขาใจมากขึ้น และก็ดีใจ

มาก” 

2) แรงงานขามชาตสิามารถอานปายงานและเอกสารท่ีเกี่ยวของ

กับงานได 

3) สถานประกอบการเปดโอกาสใหไดเรียน ไดรับการศึกษา 

โดยพนักงานสะทอนวา สวนใหญในท่ีทํางานเกาไมเคยจัด

สอนใหกับพนักงาน 

4) ความสามารถในการสื่อสารระหวางพนักงานไทยและ

พนักงานเมยีนมา ทําใหการสอนงานไดงาย  และเขาใจมาก

ขึ้น สวนการทํางานในหนาท่ีไดชวยลดการผิดพลาดในการ

ทํางาน 

5) ความสามารถดานภาษาไทยของแรงงานขามชาติ ชวยให

บริษัทซึ่งดําเนนิการโครงการรณรงค  เร่ืองความปลอดภัยใน

การทํางานอยูแลว ชวยเสริมใหมผีลการดําเนนิงานดีขึ้น ชวย

ลดอุบัตเิหตุ   จากการทํางานไดมากขึ้น  

6) ความสัมพันธท่ีดีระหวางเจาหนาท่ีฝายบุคคลและแรงงาน

ขามชาติ เนื่องจากการชวยเหลือ สนับสนุนใหไดเรียนรู

ภาษาไทย ทําใหแรงงานขามชาติไววางใจ กลาท่ีปรึกษา 

พูดคุย ขอความชวยเหลอื 
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7) พนักงานในบริษัทเกดิความสัมพันธท่ีดรีะหวางกัน สื่อสารวิธี

ทํางานกันไดเขาใจ ลดขอผิดพลาดในการทํางาน และให

ความรวมมอืกับบริษัทดขีึ้น 

8) ปจจุบันบริษัทกําลังดําเนนิการจัดอบรมภาษาอังกฤษ ใหกับ

พนักงานเมยีนมาท่ีผานการเรียนภาษาไทยในโครงการนํารอง

มาแลวรวมกับพนักงานไทย อบรม 30 ชั่วโมง ระยะเวลา 23 

ตลุาคม ถงึ 25 ธันวาคม 2559 และกําลังเตรียมเอกสารเพ่ือ

ย่ืนขอรับรองหลักสูตรในโครงการโรงเรียนในโรงงาน กับกรม

พัฒนาฝมอืแรงงาน  
 

 

เร่ิมนํารองดําเนินงาน โครงการโรงเรียนในโรงงาน ในเดือน

พฤศจิกายน 2558  – กุมภาพันธ 2559 โดยสอนภาษาไทยสําหรับ

แรงงานชาวกัมพูชา จัดกระบวนการเรียนจํานวน 13 คร้ัง  40 ชั่วโมง/รุน 

เรียนวันอาทิตย  เวลา  9.00-12.00 น. ผูเรียนจํานวน  2 รุน รวม 20 คน 

มีผูผานการอบรม รวม 11 คน จัดกระบวนการเรียนรู โดยบุคลากรของ

บริษัท จากการใหขอมูลของผูจัดการฝายบุคคล มผีลท่ีเกดิขึ้นสําคัญ ดังนี้ 

1) พนักงานท่ีผานการเรียนรูภาษาไทยทํางานไดคลองตัวมากขึ้น 

เนื่องจากอานใบงานและเอกสารเกี่ยวกับการทํางานได 

2) พนักงานท่ีผานการเรีน รูภาษาไทย สามารถเขียนใบ

ตรวจสอบสนิคา และนับจํานวนสต็อก ไดดวยตัวเอง 

3) พนักงานท่ีผานการเรียนรูภาษาไทย 3-4 คน ไดปรับตําแหนง

งานท่ีดีขึ้น โดยไดทําหนาท่ี เขียนใบตรวจสอบสินคา และ

เขยีนใบรายงานตางๆ เกี่ยวกับงานในแผนกท่ีทําอยู  

 

บริษัทสหปล้ืม จํากัด  
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การพัฒนารูปแบบและโอกาสทางการศึกษา 

ของผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ 

ในพื้นที่ชายแดนลาว 
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การพัฒนารูปแบบและโอกาสทางการศกึษา 

ของผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ 

ในพื้นท่ีชายแดนลาว 

ดําเนนิงานโดย ศูนยสงเสริมสทิธิมนุษยชนภาคอสีาน (ศสอ.)  

รวมกับ ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษา 

ตามอัธยาศัยอําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 

 

              พ้ืนท่ีในแถบจังหวัดชายแดนภาคอีสาน เปนอีกพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีมี

แรงงานขามชาตจิากประเทศลาวเดนิทาง มาทํางานท้ังท่ีเปนเสนทางผาน

กอนเขาสูจังหวัดชั้นในของประเทศไทย และปกหลักทํางานในพ้ืนท่ีแถบ

แนวชายแดนดังกลาวมาอยางตอเนื่อง  
  

  จังหวัดหนองคายเปนจังหวัดท่ีมสีถานการณการอพยพแรงงาน

ขามแดนของแรงงานชาวลาว เพ่ือขายแรงงานในประเทศไทยมากอีกพ้ืนท่ี

หนึ่ง เนื่องจากมีพ้ืนท่ีชายแดนตามลําน้ําโขงติดกับประเทศสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาวเปนระยะทาง 210.6 กโิลเมตร และตั้งอยูตรง

ขามกับนครเวยีงจันทนเมอืงหลวง ของ สปป.ลาว มดีานถาวรและจุดผอน

ปรนท่ีใชเปนเสนทางในการติดตอไปมาหาสูระหวาง 2 ประเทศ  เปนจุด

ผานแดนถาวร จํานวน 2 จุด ไดแก สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหงท่ี 1 

และทาเรือหนองคาย สวนจุดผอนปรนจํานวน  4 จุด คือ ทาเรืออําเภอศรี

เชยีงใหม ทาเรือบานเปงจาน ตําบลโพนแพง อําเภอรัตนวาป ทาเรือตําบล

จุมพล  อําเภอโพนพิสัย และทาเรืออําเภอสังคม
5
   จากสถิติการอพยพ

แรงงานชาวลาวท่ีเขามาขายแรงงานในประเทศไทยพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย 

                                                             
5 สํานักงานจังหวัดหนองคาย, 2555  
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ขอมูล  ณ เดอืนมถิุนายน 2556 พบวา จํานวนคนตางดาวท่ีไดรับอนุญาต

ทํางานท่ัวราชอาณาจักร มแีรงงานสัญชาติลาว  ท่ีขึ้นทะเบียน ในจังหวัด

หนองคายท้ังหมดจํานวน 189 คน แบงเปนประเภทพิสูจนสัญชาต ิจํานวน 

106 คน และประเภทนําเขาตาม MOU จํานวน 83 คน 
6
  แตจากการ

ประมาณการพบวานาจะมีแรงงานลาวท่ีเขามาประกอบอาชีพในจังหวัด

หนองคาย โดยไมขึ้นทะเบียนแรงงานในจังหวัดหนองคาย ประมาณ  10 

เทาของแรงงานท่ีมาขึ้นทะเบียน โดยอาชพีท่ีแรงงานชาวลาวเขามารับจาง

สวนใหญเปนงาน ดานการเกษตร เชน เก็บใบยาสูบ เก็บมะเขือ ทํานา 

เลี้ยงหมู เปนตน นอกจากนี้ยังมีแรงงานท่ีเขามา เปนลูกจาง ในงาน

กอสราง ผูรับใชในบาน และภาคบริการตามสถานบันเทิงดวย ซึ่งสวนใหญ

เปนงานท่ีคนไทยมองวา เปนงาน ท่ีมรีายไดนอยและเปนงานหนัก
7
  

 อยางไรก็ตาม นอกจาการเดินทางเขามาทํางานของแรงงานลาว

ในจังหวัดหนองคายแลว พ้ืนท่ีชายแดน ไทย-ลาว ยังเปนพ้ืนท่ี ท่ีมี

ความสัมพันธเชื่องโยงกันทางสังคมและวัฒนธรรม ท่ีมีความใกลชิดใน

ลักษณะเครือญาตแิละครอบครัวของคนสองฝงมาชานาน ซึ่งอําเภอทาบอ 

จังหวัดหนองคาย เปนอกีพ้ืนท่ีหนึ่งท่ีวถิชีีวิตของคนสองฝงแมน้ําโขงยังคง

เดนิทางไปมาหาสูสรางสัมพันธระหวางกันอยางแนบแนน มีแรงงานขาม

ชาตชิาวลาวและผูมปีญหาสถานะบุคคลเขามาอาศัยอยู เขามาแตงงานอยู

กินกับผูมีสัญชาติไทยในพ้ืนท่ีดังกลาวเปนจํานวนมาก ขณะเดียวกัน 

ในทางกฎหมายและมติรัิฐชาตมิไิดยอมรับวาบุคคลเหลานี้เปนคนไทย แม

จะมีครอบครัวหรือรากเหงาบนแผนดินไทย แมวากลุมคนเหลานี้มีความ

จําเปนท่ีตองอาศัยอยูในประเทศไทยตลอดไป ในขณะท่ีประมาณรอยละ 

70 มปีญหา เร่ืองการสื่อสารภาษาไทย บางคนอานออกแตเขยีนไมได และ

                                                             
6 รายงานอิเล็กทรอนิกสเมล กองแผนงานและสารสนเทศ กระทรวงแรงงาน, 2556 
7 สํานักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย, 2551  
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หลายคนไมสามารถอานออกเขียนไดเลย ซึ่งสงผล ท้ังการอยูอาศัยและ

การพัฒนาคุณภาพชวีติท้ังของตัวเองและสมาชกิในครอบครัว 

ดังนั้น โครงการจึงมีแนวทางท่ีจะเสริมสรางโอกาสการเขาถึง

การศกึษาในรูปแบบท่ีสอดคลองเหมาะสม กับบริบทและความจําเปนและ

แรงงานขามชาติในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว ใหสามารถอานออกเขียน

ภาษาไทยมีขอมูลและทักษะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตัวเองและสังคม 

เขาใจประเพณีและวัฒนธรรม กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตางๆท่ีจะอยู

รวมกันในสังคมไทย โดยมุงเนนการพัฒนาความรวมมือจากหนวยงานท่ี

เกี่ยวดานการศกึษา องคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชน  
 

กลุมเปาหมาย คือ แรงงานขามชาตใินพ้ืนท่ีอําเภอทาบอและพ้ืนท่ี

ขยายผลอําเภอศรีเชยีงใหมจังหวัดหนองคาย 
 

ภา คี ยุทธศาสตร

ความรวมมือ ไดแก กศน.

อํ า เ ภ อ ท า บ อ  เ ทศบา ล

อํ า เ ภ อ ท า บ อ  อ ง ค ก ร

ปกครองสวนทองถิ่นตําบล

ก อ งนา ง  อํ า เ ภ อ ท า บ อ  

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

ตําบลน้ําโมง อําเภอทาบอ   

ตัวแทนชุมชนและนายจาง      

ในพ้ืนท่ีอําเภอทาบอ จังหวัด

หนองคาย 
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1. การแสวงหาและสรางภาคีความรวมมือในการดําเนินงาน ท้ังในระดับ
ทองถิ่น อําเภอ ซ่ึงทําใหเกิดทีม/คณะในการเขามามีสวนรวมขับเคลื่อนงาน
การศึกษาในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว ซ่ึงมีกิจกรรมท่ีอยูภายใตยุทธศาสตรน้ี 
คือ  
1.1 การประชุมคณะทํางานวิชาการ /ท่ีปรึกษาโครงการฯ 
1.2 การประชุมชี้แจงกรอบการดําเนินโครงการฯในระดับพ้ืนท่ี 
     ปฏิบตัิการฯ 
1.3 การแสวงหาภาคีในชุมชน/ทองถิ่น 

2.  การพัฒนาและสนับสนุนกลไกชมุชนใหมบีทบาทในการพัฒนา

ปจจัยเอื้อทางสังคม 

ตอการเขาถงึและจดัการศกึษาสําหรับกลุมประชากรขามชาติ 

             เปนการสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการทํางาน สราง

บรรยากาศทางสังคมใหตอประชากรขามชาติเกิดความรูสึกมีเพ่ือนและ

ปลอดภัยในการเขาถงึบริการดานการศกึษา ซึ่งอกีนัยหนึ่ง เปนเสมอืนการ

เสริมพลัง ใหประชากรขามชาตไิดเกดิความมั่นใจและพรอมท่ีจะเปนสวน

หนึ่งของชุมชน/สังคมดวย โดยการทํากจิกรรมตอไปนี้ 

 2.1 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายเร่ืองสทิธิมนุษยชนและ

สถานะบุคคล 

 2.2 การพัฒนาศักยภาพภาคีเครือขายเร่ือง การทํางานชุมชนและ

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.3 การสนับสนุนการเก็บขอมูลเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัด

การศกึษาสาํหรับประชากรขามชาต ิ

 2.4 การวเิคราะหขอมูล เพ่ือเพ่ือการพัฒนารูปแบบการจัด

การศกึษาสาํหรับประชากรขามชาต ิ

ขั้นตอน/กระบวนการดําเนินงาน 



¡ÒÃ¾Ñ²¹Òá¹Ç·Ò§áÅÐÃÙ»áºº¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ·ÕèàËÁÒÐÊÁ ÊíÒËÃÑº»ÃÐªÒ¡Ã¢�ÒÁªÒµÔ 
: | ÃÙ»¸ÃÃÁ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò 

98 

 2.5 การออกแบบกจิกรรมสนับสนุน/การจัดการศกึษาท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูของประชากรขามชาต ิ 

           2.6 การสนับสนุนกจิกรรมชุมชนในการดําเนนิงานสรางสังคมท่ี

เอื้อตอการเรียนรูของประชากรขามชาต ิ 
 

1. พัฒนารูปแบบการจัดการเรยีนรูสําหรับกลุมประชากรขามชาติ  

       เปนการพัฒนารูปแบบกระบวนการจัดการเรียนการสอนใหมี

คุณภาพ สอดคลองกับความตองการ ของผูเขาเรียน ท้ังในดานการ

พัฒนาครูผูสอน วิชาท่ีสอนหรือเนื้อหาท่ีนําไปพัฒนาผูเรียนท้ังดาน

ทักษะในการคิด วเิคราะหและการจัดการปญหา ซึ่งมีกิจกรรมภายใต

ยุทธศาสตรงานดังนี้ 

3.1 การออกแบบกิจกรรมสนับสนุน/การจัดการศึกษาท่ีเอื้อตอ

การเรียนรูของประชากรขามชาติ ฯ 

3.2 การสนับสนุนการจัดการเรียนรูใหประชากรขามชาต ิ

2. องคความรูและการขยายพ้ืนท่ีการดําเนนิงานการจัดการศกึษาในกลุม

ประชากรขามชาติ 

 เนนการพัฒนาชุดบทเรียนการเรียนรูจากภาคีเครือขายความ

รวมมอื เพ่ือนําไปสูการขยายผลและขับเคลื่อนการทํางานเชิงนโยบายใน

ประเด็นการดําเนินงานเร่ืองสุขภาพและสุขภาวะผานระบบการศึกษา

สําหรับประชากรขามชาต ิ ซึ่งมกีจิกรรมภายใตยุทธศาสตรงาน ดังนี้ 

            4.1 การประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณการทํางาน  

            4.2 เวทีสรุปบทเรียนการทํางานเพ่ือการขยายผลสูพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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1. ภาคคีวามรวมมอืท่ีเขมแขง็ในการดําเนนิการจัดการศกึษาสําหรับ

แรงงานขามชาติและผูมีปญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-

ลาว 

    1.1 ภาคยีุทธศาสตรในพ้ืนท่ีเขมแข็ง และจรงิจังกับการทํางาน 

         โครงการฯไดมกีารประสานความรวมมอื กับภาคีการดําเนินงานใน

ระดับพ้ืนท่ี คือ รพ.สต กองนาง  กศน.อําเภอทาบอ  เทศบาลตําบลกอง

นาง  ฝายปกครองอําเภอทาบอ และ กศน.อําเภอทาบอ โดยไดแบง

คณะทํางานออกเปน  3 คณะ ดังนี้  

         1) คณะท่ีปรึกษาโครงการ มีบทบาทในการใหคําปรึกษาการ

ทํางาน ซึ่งมกีารแตงตัง้ตามตาม 

บทบาทหนาท่ี โดยสวนใหญเปนผูท่ีอยูในตําแหนงนโยบายของหนวยงานท่ี

เกี่ยวของ  อาทิ นายอําเภอหรือปลัด  ผูท่ีไดรับมอบหมาย ผูอํานวยการ 

กศน.จังหวัดหนองคาย หัวหนาสํานักงานสาธารณสุขอําเภอทาบอ เปนตน  

 ในการดําเนินงาน พบวา โครงการฯยังไมคอยไดมีการทํางาน

เชื่อมโยงกับในระดับนโยบายเทาใดนัก เนื่องจากทิศทางของโครงการ

มุงเนนการทํางานใหเห็นผลในระดับพ้ืนท่ี เพ่ือการขยายผลในพ้ืนท่ี

ใกลเคียงตอไปนอกจากนั้น ยังมีการขอรับคําปรึกษาและขอเสนอแนะใน

การทํางานกับผูบริหารจากหนวยงานตางๆ อยูเปนระยะ  และไดรับความ

ชวยเหลือเปนอยางดี อาทิ ในกรณีการจัดการเรียนรูเร่ืองสถานะบุคคล

สําหรับนักศกึษาในศูนยการเรียน   ไดรับความชวยเหลอืจากฝายปกครอง

เขามาเปนผูใหขอมูลและความรูเร่ือง “การพัฒนาสถานะบุคคลของผูมี

ปญหาสถานะบุคคลในประเทศไทย” เปนตน 

ผลการดําเนินงาน 
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 ถึงแมจะไมมีกิจกรรมท่ีชัดเจนในการทํางานเชื่อมโยงกับฝาย

นโยบาย  แตการแตงตั้งผูบริหารหรือคนทํางานในระดับนโยบายเปนท่ี

ปรึกษาในการทํางานก็สงผลตอการทํางานของระดับปฏบัิตกิาร ท้ังในเร่ือง

ขวัญกําลังใจและความเขาใจเร่ืองการทํางานของคนทํางานในระดับ

ปฏบัิตกิารไดเปนอยางด ี

 2) ทีมสนับสนุน : มีบทบาทในการสนับสนุน หรือเอื้อใหทีม

ขับเคลื่อนการทํางานดําเนินงานไดอยางสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

คณะทํางานในทีมชุดนี้จะประกอบไปดวย ผูบริหารหรือผูรับผดิชอบงานใน

ระดับนโยบายจากหนวยงานในทองถิ่น อาทิ ผูอํานวยการ รพ.สต กองนาง  

นายกเทศมนตรีเทศบาลกองนาง  กํานันตําบลกองนาง ผูอํานวยการ 

กศน.ทาบอ  เปนตน   ซึ่งจากการทํางานท่ีผานคณะทํางานชุดนี้เปนชุดท่ี

รับรูบทบาทในการเอื้ออํานวยความสะดวก หรือเห็นชอบใหมีการดําเนิน

โครงการ ซึ่งทีมดังกลาวมองเห็นผลดีตอผูคนในพ้ืนท่ี จึงใหการสนับสนุน 

เปนอยางดี เชน การเอื้อสถานท่ีการประชุม  การเขามาเย่ียมระหวาง

ประชุมอบรมเปนระยะ บางองคกรใหเจาหนาท่ีในระดับปฏิบัติการเขามา

ชวยเปนทีมขับเคลื่อนงานดวย 

 3) ทีมขับเคล่ือนการทํางาน : มีบทบาทในการขับเคลื่อนการ

ทํางานรวมกัน ท้ังการประสานงาน  กับผูมีปญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ี 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือพัฒนาแนวทางจัดการเรียนการสอน การเขา

รวมกิจกรรมการสนับสนุนและการจัดการเรียนการสอน และรวม

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน สําหรับภาคีหลัก ท่ีดําเนินงานรวมกัน

อยางจริงจังคือ กศน. กองนาง  กศน.ทาบอ/โพนสา และ กศน.น้ําโมง  

รวมถึงผูใหญบาน ผูชวยผูใหญบานและแกนนําชุมชนท่ีเขามาเปนทีม

ทํางานรวมกัน 
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 จากการทํางานรวมกันท่ีผานมา พบวา โดยสวนใหญแลวทีมท่ี

สวนผลักดันใหเกดิการดําเนนิงานมากท่ีสุด คือ ทีมขับเคล่ือนการทํางาน 

เนื่องจากผูท่ีอยูในทีมนี้สวนใหญเปนครูประจําศูนยเรียนรูของ กศน.ใน

อําเภอทาบอผูนําชุมชน และแกนนําผูมปีญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ี ซึ่งเปน

ผูท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีโครงการอยูแลว ดังนั้นจึง สะดวก ตอการไปมาหาสู

และพบปะกันท้ังในรูปแบบท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ จึงสงผลตอ

การขับเคลื่อนการทํางาน  เปนอยางมากตั้งแตการเขามามีสวนรวมท้ัง

เ ร่ืองการวางแผน การดําเนินการ รวมถึงการพูดคุยแลกเปลี่ยน

ประสบการณการทํางานรวมกันของทีมดังกลาวดวย 

     1.2 แกนนําเปดใจ ชุมชนเปดโอกาส 

 ผูท่ีมบีทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนการทํางานท่ีสําคัญในระดับ

ชุมชน คือ  แกนนําชุมชนท่ีอยูในชุมชน และไดเขามารวมเปนคณะทํางาน 

เพราะมองเห็นวาผูมีปญหาสถานะบุคคลสวนใหญเปนคนท่ีอาศัย และมี

ครอบครัวอยูในชุมชนของตน ไดรับรูปญหาวากลุมประชากรดังกลาวมี

ขอจํากัดในการเขาถงึสทิธิและอาศัยอยูอยางไมมสีทิธิอะไร  ดังนัน้การเขา

มาเปนคณะทํางานจึงเปนการชวยเหลอืเกื้อกูลกันของคนในชุมชนเดยีวกัน  

 บทบาทสําคัญของแกนนําชุมชนคือเปนผูท่ีคอยบอกขาวเกี่ยวกับ

สถานการณและขอมูลขาวสาร ท้ังของหนวยงานราชการสูชุมชนหรือผูมี

ปญหาสถานะบุคคล  หรือรายงานกจิกรรมท่ีชุมชนดําเนินการสําหรับผูมี

ปญหาสถานะบุคคลใหหนวยงานราชการไดรับรู รับทราบ ซึ่งสงผลดีตอ

การสรางความสัมพันธอันด ี ระหวาง กลุมผูมสีถานะบุคคลกับหนวยงาน

ท่ีรับผดิชอบในระดับอําเภอไดมากขึ้น 

 นอกจากเปนกลไกเชื่อมขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานภาครัฐ

และกลุมผูมีปญหาสถานะบุคคลแลว แกนนําชุมชนยังเปนกลไกในการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของกลุมผูมีปญหาสถานะบุคคลใหชุมชนรับรู 
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รับทราบ ซึ่งเปนการเปดตัวตนใหชุมชนไดปรับเปลี่ยนทัศนะคต ิมมีุมมองท่ี

ดตีอผูมปีญหาสถานะบุคคล  เสริมสรางคุณคา  และ การยอมรับในตวัตน

ของผูมสีถานะบุคคลในพ้ืนท่ี อันเปนสิ่งสําคัญในการสรางสังคมคมท่ีเอื้อ

ตอการเรียนรู ของกลุมผูมีปญหาสถานะบุคคล ท่ีเขาไปเรียนรูในศูนย

เรียนรูท่ีตัง้อยูในชุมชน 

 อีกประการสําคัญนอกจากเปนกลไกเชื่อมโยงการรับรูการมี

ตัวตนและศักดิ์ศรีของกลุมผูมปีญหาสถานะบุคคลในชุมชนแลว  แกนนํา

ชุมชนยังเปนผูใหคําปรึกษาและเปนท่ีพึงพาอาศัยยามมปีญหาของกลุมผูมี

ปญหาสถานะบุคคลในการใชชีวิตในชุมชนสังคมไทยดวย ซึ่งสงผลตอ

ความรูสกึปลอดภัยและมั่นใจในการอยูรวมกันในชุมชนชายแดนอกีดวย 

    1.3  แกนนํานักศกึษาลาว : เครอืขายและการพัฒนาคุณภาพชวิีต 

 สิ่งท่ีเกดิขึ้นจากการดําเนนิโครงการนี้คือการเกดิแกนนํานักศึกษา

ลาวในระดับพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีเทศบาลกองนางซึ่งเปนพ้ืนท่ีนํารอง

ซึ่งแกนนําดังกลาวมบีทบาทอยางมากในการขับเคลื่อนการดําเนินงานจัด

การศกึษาสําหรับผูมปีญหาสถานะบุคคลโดยเฉพาะ เปนกลไกในการเชื่อม

ประสานกลุมนักศึกษาดวยกันท้ังในเร่ืองการเรียนและเร่ืองอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของ 

 การเกิดแกนนําดังกลาวเกิดจากความสมัครใจท่ีจะอาสาเปน

กลไกในการเชื่อมประสานกบักลุมผูมปีญหาสถานะดวยกัน  โดยผูท่ีเขามา

เปนแกนนําเห็นความจําเปนท่ีคนตางแดนท่ีมาอาศัยอยูตางถิ่นตอง

ชวยเหลอืเกื้อกูลกันในรูปของการรวมกลุมและสรางเครือขายใหเขมแข็ง   

 การเกิดกลุมแกนนําผูมีปญหาสถานะบุคคล ยังสงผลตอการ

สรางตัวตนใหเปนท่ียอมรับของคนในชุมชนผานการเขารวมกิจกรรมกับ

ชุมชนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนผลจากการรวมกลุมจนมพีลังและกลาพอท่ีจะ

เดินสูพ้ืนท่ีสาธารณะและประกาศตัวตนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  โดย
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กิจกรรมท่ีไดเขาไปมีสวนรวมบอยคร้ังคือ กิจกรรมดานศาสนาและ

วัฒนธรรม อาทิ โรงทาน บุญฉลองโบสถ บุญวัดองคตื้อ บุญแขงเรือ เปน

ตน สงผลใหชุมชนไดเห็นความสําคัญของกลุมผูมปีญหาสถานะบุคคลและ 

มมีุมมอง/ทัศนะท่ีดขีึ้น ไวใจขึ้น เปลี่ยนจากมุมมองจากผูอาจสรางปญหา

กลายเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

 จากการท่ีกลุมผูมปีญหาสถานะไดดําเนนิกจิกรรมท่ีสงผลตอการ

สรางการยอมรับของชุมชนและสังคม รอบขาง เกดิความกลาท่ีจะออกมา

สูพ้ืนท่ีสาธารณะมากขึ้น  นําไปสูการกลาท่ีจะไปเรียนท่ีศูนยเรียนรูใน

ชุมชน เพ่ือพัฒนาตัวเองเพ่ิมขึ้น ซึ่งหมายถึงการมีแนวโนมท่ีดีตอการ

พัฒนาคุณภาพชวีติของตัวเองและครอบครัวใหตอไป 

  

2. รูปแบบการเรยีนการสอนและหลักสูตรการศกึษาท่ีเหมาะสมและ

สอคลองกับวิถชีวิีตสําหรับแรงงานขามชาติและผูมีปญหาสถานะ

บุคคลในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว 

จากการสํารวจขอมูลความตองการของแรงงานขามชาติในพ้ืนท่ี

ดําเนนิงาน พบวา แรงงานจากประเทศลาว (ซึ่งสวนหนึ่งมคีรอบครัวกับคน

ไทย) ตองการการศกึษาท่ีจะทําใหสามารถอานออกเขียนไดในภาษาไทย 

และตองการเรียนในระดับท่ีสูงขึ้น โดยเนื้อหาท่ีจะใชในการจัดการเรียน

การสอนควรสอดคลองกับความจําเปนของชีวิต เชน การประกอบอาชีพ 

กฎหมายและสิทธิ รวมถึงขอปฏิบัติและแนวทางในการใชชีวิตอยางมี

ความสุขรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนท่ีมีบรรยากาศระหวางครูกับ

นักเรียนท่ีเปนกันเอง ไมเรียนในหองเรียนมากเกนิไป  
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โครงการและ กศน.อําเภอทาบอไดนําแนวทางจากการสํารวจ

ขอมูลดังกลาวมาใชเปนกรอบในการจัดการเรียนการสอนในกลุมแรงงาน

ขามชาติ ในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลกองนางซึ่งเปนพ้ืนที

เปาหมาย โดยการจัดการการศกึษาดําเนนิการโดยสถานศึกษา กศน. จัด

ใหลงทะเบียนเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใชหลักสูตรแกนกลาง

เชนเดยีวกันคนไทย คือ หลักสูตรการศกึษานอกระบบระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เนนเพ่ือใหสามารถอานเขียนภาษาไทย แตไม

ตองลงทะเบียนเรียนในระดับผูไมรูหนังสือ เนื่องจากแรงงานลาวสื่อสาร

ภาษาไทยได และเรียนรูภาษาไทยไดคอนขางเร็ว ควบคูกับการจัด

กระบวนการเรียนรูและเนื้อหาอื่น ท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิตและความ

ตองการของผูเรียน  

     2.1 การเรยีนรูผานประสบการณ รูปแบบสําคัญตอการจัดการเรียน

การสอนสําหรับผูมปีญหาสถานะบุคคล 

 การเรียนรูผานประสบการณ หมายถึง การจัดการเรียนรูจาก

ประสบการณท่ีผานมา หรือการเรียนรูจากการทดลองปฏิบัติมีการ

ทบทวนบทเรียน  การพัฒนาองคความรู และการนําองคความรู ไป

ประยุกตใช  โดยท่ีผานมามีการจัดการเรียนการสอนผานโครงการการ

สอนอาชพี อาทิ การทําแหนมคลุก การทําขนม ทําปลาสม เปนตน 

 นอกจากการเรียนผานรายวิชาและกิจกรรมโครงการแลว ยังมี

กจิกรรมเสริมท่ีมุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรู จากประสบการณท่ีเชื่อมโยงกับ

วิถีชีวิตโดยเฉพาะปญหาท่ีตองเผชิญเมื่ออาศัยอยูในประเทศไทย อาทิ  

การลอเลยีน ดุดา การถูกกดีกันจากการเขาถึงสิทธิ  เปนตน ซึ่งลวนเปน
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ประเด็นรวมท่ีเกิดขึ้นกับกลุมผูมีปญหาสถานะ  การเรียนรู   ผาน

ประสบการณจึงเขาไปมบีทบาทในการเยียวยา  และการเสริมพลังภายใน

ใหมีความมั่นใจในการใชชีวิตในประเทศไทยไดมากขึ้น ซึ่งเคร่ืองมือท่ี

สําคัญในการเรียนรูคือ กลุมการเรียนรูแลกเปลี่ยน และการฟง  

  อยางไรก็ตามถงึแมฐานคิดเร่ืองการเรียนรูผานประสบการณจะ

เปนเคร่ืองมอืท่ีดีในการจัดการเรียน  การสอน  แตครูผูจัดการเรียนการ

สอนมขีอจํากัดในเร่ืองดังกลาว เชน ทักษะการฟง การจับประเด็น รวมถึง

การทํากระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู  ซึ่งท่ีผานมามกีารเชญิวทิยากรจาก

ภายนอกไปชวยทํากระบวนการซึ่งเปนสิ่งท่ีตองมกีารพัฒนาครูผูสอนตอไป 
 

    2.2 เนื้อหารายวิชาท่ีจําเปนสอดคลองกับวิถชีวิีตผูมปีญหาสถานะ

บุคคล 

          เนื้อหาท่ีใชในการจัดการเรียนการสอนคือหลักสูตรการศกึษานอก

ระบบและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 โดยเพ่ิมเติมการฝก

ทักษะเร่ืองการใชภาษาไทยใหมากขึ้น  ทั้งการอานและการเขียนและ

นอกจากนัน้ยังมเีนื้อหาท่ีออกแบบ ใหสอดคลองกับวิถีชีวิตในการจัดการ

เรียนรูสําหรับผูมปีญหาสถานะบุคคล ประกอบดวย 

1) รูตัว  รูเพ่ือน รูชุมชน/สังคม 

   เปนเนื้อหาท่ีพัฒนาขึ้นเพ่ือนํามาจัดกระบวนการเรียนรูใหกับ

นักศกึษากลุมผูมปีญหาสถานะบุคคลซึ่งคาดหวงัวาจะทําใหกลุมประชากร

ดังกลาวเห็นคุณคาในตัวเองสามารถอยูในประเทศไทยไดอยางมีความสุข

และมศัีกดิ์ศรีในฐานะสมาชกิ คนหนึ่งในชุมชนสังคม  โดยเนื้อหาหลัก แบง

ออกเปน  3 สวนหลัก คือ 
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(1)  รูตัว : เนื้อหาใหความสําคัญกับการเขาใจตัวเอง เทาทัน

อารมณ ความรูสกึ การดูแลสุขภาพกายเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมี

ความพรอมเมื่อตองเผชญิกับปญหาท่ีเขามาคุกคาม  

(2)  รูเพ่ือน : เนื้อหาครอบคลุมเร่ืองการเรียนรูเพ่ือนท่ีอยูใน

ชุมชนเดียวกัน การไมตัดสิน การรับฟงเพ่ือนและการสราง

ความสัมพันธและการทํางานเปนทีม รวมถงึการพัฒนากลุมเพ่ือ

การเรียนรูในกลุมผูเรียนดวยกันดวย  

(3) รูชุมชน/สังคม: เนื้อหาครอบคลุมถึงการเรียนรูโครงสราง

ทางสังคม อํานาจและความสัมพันธเชิงโครงสราง บริบททาง

สังคม เรียนรูชุมชน ท่ีตัวเองอาศัยอยู เพ่ือพัฒนานักศึกษาให

เขาใจปญหาท่ีเกดิขึ้นในชมุชนโดยเฉพาะปญหาท่ีมผีลกระทบกับ

ผูมีปญหาสถานะบุคคล  รวมถึงเขาใจทรัพยากรท่ีมีอยูและ

แนวทางในการเขาไปเปนสวนหนึ่งในการจัดการปญหาท่ีเกิดขึ้น

ในชุมชน 
 

      อยางไรก็ตามเนื้อหาดังกลาวยังเปนเร่ืองใหมสําหรับการจัดการเรียน

การสอน  ซึ่งเดิมมีการพูดคุยกับ กศน.อําเภอทาบอ ในการพัฒนาเปน

รายวชิาการจัดการเรียนการสอน  แตมกีารปรับเปลี่ยนเปนเนื้อหาพัฒนา

คุณภาพชีวิต  (100 ชม.)  แตเนื่องจากครูท่ีจัดการเรียนการสอนยังไม

พรอมในการสอน เพราะยังขาดทักษะท่ีจําเปนภายใตกระบวนการสอน  

จึงไดปรับเปนรายวิชาการอบรม  และเชิญวิทยากรผูเชียวชาญภายนอก

เปนผูมาจัดกระบวนการเรียนรูแทน 

 

2) สิทธิมนุษยชน และ การพัฒนาสถานะทางทะเบยีนและสิทธิ 

               สิทธิมนุษยชนเปนเนื้อหาท่ีใหความสําคัญกับการเคารพ

ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูคนท่ีอาศัยอยูดวยกันในสังคม เนื้อหา
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ครอบคลุมท้ังในเร่ืองของความหมาย ประวัติความเปนมา หลักการสิทธิ

มนุษยชน และความเชื่อมโยงระหวางสิทธิมนุษยชนกับการเขาถึง

ทรัพยากรของผูมปีญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดน 

             มกีารอบรมเร่ืองสทิธิมนุษยชนใหกับครูผูจัดการเรียนการสอน

และชุมชน ซึ่งเปนสังคมแวดลอมท่ีอยูรอบขางผูมปีญหาสถานะบุคคล โดย

ศูนยสงเสริมสทิธิมนุษยชนภาคอสีานเปนผูดําเนนิการเอง ซึ่งคาดหวังใหครู

และชุมชน มทัีศนคตท่ีิดกีับผูมปีญหาสถานะบุคคลมากขึ้น  นอกจากนี้ยังมี

การฝกครูใหเปนผูดําเนินกิจกรรมสิทธิมนุษยชนดวย  อยางไรก็ตาม

ครูผูสอนยังมขีอจํากัดในการสือ่สารกระบวนการดังกลาว จึงตองมกีารฝก

ใหเกดิทักษะดานนี้มากย่ิงขึ้น 

               สวนในเนื้อหาสถานะบุคคล ไดมกีารเชญิวทิยากรผูรูจากสภา

ทนายความและฝายงานทะเบียน  อําเภอทาบอ   มาเปนวิทยากรหลักใน

การถายทอดความรู เพ่ือใหผูเรียนไดมคีวามเขาใจ และไดแลกเปลี่ยน กับ

ผูเชี่ยวชาญในประเด็นนี้   ซึ่งสงผลตอความมั่นใจท้ังในประเด็นการอยูใน

ประเทศไทยและการพัฒนาสถานะ  ของตัวเองใหเขาถึงสิทธิตางๆไดมาก

ขึ้น 

           เนื้อหาท้ังสทิธิมนุษยชนและสถานะบุคคลยังเปนเนื้อหาในรูปแบบ

การอบรม ซึ่งในอนาคตควรมีการพัฒนา ใหเปนรูปแบบการเรียนใหได

หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะการพัฒนาใหเปนวิชาเรียนท่ีเกิดจากการ

พัฒนา โดย สถานศกึษา กศน.อําเภอทาบอ ตอไป 

3. พ้ืนท่ีตนแบบการจัดการเรยีนการสอนและหลักสูตรการศกึษาท่ี

เหมาะสมและสอดคลองกับวิถชีวิีต สําหรบัแรงงานขามชาติและผูมี

ปญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดนไทย-ลาว 

3.1  ตนแบบการมสีวนรวมของชุมชนและผูเรียนในการจัดการเรียน

การสอนสําหรับกลุมชายขอบ 
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 สิ่งท่ีเปนจุดเดนของการดําเนนิโครงการฯ คือ การมีสวนรวมของ

ชุมชนในการดําเนนิกจิกรรมจัดการศึกษาสําหรับผูมีปญหาสถานะบุคคล 

เร่ิมตัง้แตการตัดสนิใจเขามาเปนทีมขับเคลื่อนการทํางาน และการเขามา 

มสีวนเชื่อมประสานกับแกนนําผูมีปญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ี  การรวม

เก็บรวบรวมขอมูลสถานการณความตองการ ในการเขาเรียนกับ กศน.

ของผูมีปญหาสถานะบุคคล  และการเขารวมพัฒนาเนื้อหาการจัดการ

เรียนสอน ซึ่งสงผลตอการสรางความมั่นใจใหผูมปีญหาสถานะบุคคล เขา

มาเปนนักศึกษาและมั่นในในการเรียนมากขึ้น เพราะการมีสวนรวมของ

ชุมชนเปนสิ่งหนึ่งท่ียืนยันการเปดรับพวกเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน 

 กลุมบุคคลท่ีมสีวนสําคัญของการมีสวนรวมของชุมชน คือ แกน

นําท่ีเขามาทํางานเปนกลไกหนึ่งในการประสานและใหขอมูลสถานการณ

ภาครัฐแกกลุมผูมปีญหาสถานะบุคคล  นอกจากนี้ยังเปนกลไกท่ีชวยสราง

พ้ืนท่ีปลอดภัยใหผูเรียน โดยเฉพาะการสรางความเขาใจ ปรับเปลี่ยน

ทัศนะคติเชิงบวกใหกับชุมชน และเปนกลไก ในการประชาสัมพันธ

กจิกรรมของผูมปีญหาสถานะบุคคลใหชุมชนไดรับรูและเขาใจ 

 อยางไรก็ตามการมีสวนรวมของชุมชนมิใชจะเกิดขึ้นเองตาม

ธรรมชาต ิ ตองอาศัยกระบวนการพัฒนามมุมอง ทัศนคต ิและความเขาใจ

ในกระบวนการทํางานรวมกันพอสมควร จึงจะสามารถเกดิการมีสวนรวม

ของชุมชนได ดังนั้นภายใตโครงการจึงมีกิจกรรมในการพัฒนาท้ังใน

ประเด็นทัศนคติ เปาหมายและกระบวนการทํางาน ไปดวยกันซึ่งนําไปสู

การทํางานในทิศทางเดยีวกัน 
 

3.2 ตนแบบการจัดการเรยีนการสอนพหุวัฒนธรรมศกึษา 

เปาหมายของพหุวัฒนธรรมศึกษา คือ การใชมิติของวัฒนธรรม

ในการแกปญหาความขัดแยงในสังคม ใหผูเรียนไดรับประสบการณ

ทางดานการศกึษาอยางเทาเทียมกันถึงแมจะมีความแตกตางกันทางเพศ 

ชาตพัินธุ วัฒนธรรม ภาษา ชนชัน้ ทางสังคม ศาสนา และความแตกตาง
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ดานอื่นๆ  ซึ่งท่ีผานมาการจัดการศึกษาสําหรับผูมีปญหาสถานะบุคคลท่ี

ดําเนนิการภายใตโครงการนี้ถึงแมจะไมคอยไดกลาวถึง “พหุวัฒนธรรม

ศกึษา” มากเทาไหร แตกระบวนการจัดการเรียนรูดังกลาวสอดคลองกับ

ฐานคิดพหุวัฒนธรรมศึกษา ซึ่งนําไปสูผลตอตัวผูมีปญหา สถานะบุคคล

และชุมชนรอบขางดังนี้ 
 

1) พหุวัฒนธรรมศึกษาทําใหเกิดการพัฒนาตัวเอง : ท่ีผาน

มาการจัดการศกึษาไดสงผลใหผูมปีญหา สถานะบุคคลในพ้ืนท่ีกลาท่ีจะมี

ความภาคภูมิใจในตัวเองและถิ่นฐานบานเกิด กลาท่ีจะแสดงอัตลักษณ

ความเปน  คนลาวในพ้ืนท่ีมากขึ้น อาทิ การใสผาถุงลาว การรวมกลุมคน

ลาว การเตนบัดสลบ เปนตน ซึ่งนําไปสูการเปดพ้ืนท่ี ใหตัวเองไดเรียนรู

ชวีติของสังคมรอบขางนําไปสูการปรับและพัฒนาตัวเองเองใหสามารถอยู

ในชุมชน และสังคมไดอยางเปนสุขมากขึ้น 

2) พหุวัฒนธรรมทําใหเกิดทัศนคติท่ีดีในการอยูรวมกัน : 

การจัดการศึกษาคร้ังนี้นอกจากจะมีผูมีปญหาสถานะทางทะเบียนหรือ

สถานะบุคคลมาเรียนแลวยังมีคนท่ีมีสัญชาติไทยท่ีอาศัยอยูในชุมชนมา

เรียนดวยซึ่งผูท่ีมาเรียนหนังสือสวนใหญเปนผูนําชุมชนท่ีมาเรียนเพ่ือ

พัฒนาตัวเองและการปรับวุฒทิางการศกึษา สงผลให ผูท่ีมาเรียนดวยกัน 

มีความเขาใจถึงวิถีชีวิตและขอจํากัดในการใชชีวิต มีทัศนคติท่ีดีตอผูมี

ปญหาสถานะบุคคลมากขึ้น 

4.  ขยายผลรูปแบบการเรยีนการสอนท่ีเหมาะสมกับวิถีชีวิตสําหรับ

แรงงานขามชาติและผูมีปญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดน

ไทย-ลาว สูพ้ืนท่ีใกลเคยีง  

    การขยายผลสูทองถิ่นใกลเคียง : พ้ืนท่ีนํารองภายใตโครงการฯ มี

เพียง 1 พ้ืนท่ี คือ เทศบาลตําบลกองนาง อําเภอทาบอ จังหวัดหนองคาย 
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แตในขณะดําเนินกิจกรรมไดมีการเชิญพ้ืนท่ีใกลเคียง คือ น้ําโมง ทาบอ 

โพนสา มารวมเรียนรูและทดลองจัดการเรียนการสอนสําหรับผูมีปญหา

สถานะบุคคลในพ้ืนท่ีไปพรอมๆกัน โดยมนีักศกึษาลงทะเบียนรวม 70 คน 

แตคอยๆ ลดจํานวนลงลงเหลอืประมาณ 30 คน เนื่องจากมขีอจํากัดเร่ือง

การดูแลครอบครัว การทํามาหากิน และสวนหนึ่งไดเคลื่อนยายกลับ

ประเทศลาว 

     การขยายผลสูอําเภอใกลเคียง : ในชวงสุดทายของการดําเนิน

โครงการ มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยถึงทิศทาง การขยายผลการทํางานสู

พ้ืนท่ีใกลเคียง คือ อําเภอศรีเชยีงใหม ซึ่งผูบริหาร กศน.อําเภอศรีเชยีงใหม

โดยไดเห็นความสําคัญของการจัดการศึกษาสําหรับผูมีปญหาสถานะ

บุคคลในพ้ืนท่ี จึงขยายการรับนักศึกษาจากเดิมท่ีรับเฉพาะคนไทยสูกลุม

แรงงานขามชาตใินพ้ืนท่ีดวย 
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ความคดิเห็นตอผลการดําเนนิงานและการพัฒนา 

การจัดการศกึษาสําหรับแรงงานขามชาตใินอนาคต 

โดยผูทรงคุณวุฒแิละผูแทนหนวยงานทีเกี่ยวของ 

 

จากการ “ประชุมนําเสนอสถานการณดานการศึกษาของเด็กและแรงงาน

ขามชาติ” วันท่ี 31 ตุลาคม 2559   ณ โรงแรม เอส ดี  อเวนิว 

กรุงเทพมหานคร จัดโดยโครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัด

การศึกษาท่ีเหมาะสม กับผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาต ิ

มูลนิ ธิเ พ่ือเยาวชนชนบท รวมกับภาคีหลัก ไดมีความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ ท่ีนาสนใจจากผูทรงคุณวุฒิและผูแทนหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

ซึ่งขอรวบรวมมานําเสนอโดยสังเขป ดังนี้  

รศ.ดร.ยงยุทธ แฉลมวงษ  

ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาแรงงาน มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการ

พัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

 ผูมปีญหาสถานะบุคคลในพ้ืนท่ีชายแดนลาวเปนกลุมคนท่ีถูกซอน

เรนมานาน แตมจุีดเชื่อมกับสังคมไทย ในเร่ืองวัฒนธรรมมานานแลว เปน

สังคมพหุวัฒนธรรมตามแนวชายแดน หากจะทํางานกับคนเหลานี้ตองเขา

ใหถงึ พวกเขา ประเด็นท่ีจะตองคํานงึถงึคือเร่ืองสทิธิ เขาอยูกับเรามาเปน

เวลานาน บางคนตกคาง ไมสามารถกลับประเทศตนทาง ซึ่งจะตองชัดเจน

วาสทิธิของเขาเปนอยางไร หนวยงานภาครัฐจะดําเนินการแกไขปญหานี้

อยางไร เพราะ จะสงผลกระทบตอการทํางานในเร่ืองอื่นกับเขา เร่ืองการ

จัดการศกึษา โอกาส ความเทาเทียม รูปแบบการจัดการศึกษา สิ่งเหลานี้

เรามคีรบแลวแตยังขาดมิติในเร่ืองของสิทธิและสถานภาพตางๆ ท่ีเขามา
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เกี่ยวของดวย เชน เร่ืองการอยูอาศัย สถานภาพบุคคล หรือกรณีการสราง

ครอบครัว 

 สําหรับโรงเรียนในโรงงานนั้น อาจจะตองคํานึงถึงหลักใหญ 4 

เร่ือง ดวยกัน คือ 

 1.ภาคีท่ีเปนผูเลนหลักและใหญท่ีสุด คือ รัฐบาล ซึ่งเปนทุนทาง

นโยบายและการเงิน รับจะสนับสนุนใหเกดิขึ้นไดหรือไม เพราะจะมคํีาถาม

ตลอดเวลาวาจะใหกับคนตางชาตไิดหรือไม รวมไปถงึเร่ืองภาษีตางๆ ท่ีจะ

เขามาเกี่ยวของ หนวยงานตางๆ ท่ีมหีนาท่ีรับผดิชอบจะเขามาสนับสนุนได

หรือไม เชน กรณีของกรมพัฒนาฝมอืแรงงาน ท่ีไมสามารถสนับสนุนการ

ฝกทักษะฝมอืแรงานใหกับแรงงานขามชาตไิด เปนตน 

 2.ในเร่ืองของความชํานาญ ซึ่งเปนขัน้ตอนตอจากเร่ืองการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน จะทําอยางไรใหมกีารเพ่ิมเตมิหรือการเฉพาะเจาะจงตอทักษะ

ฝมอืในการประกอบอาชพีของแรงงานขามชาติ ซึ่งสามารถเพ่ิมเติมภาคีท่ี

เปนกลุมอาชพีเขามาชวยทํางานได 

 3.การสรางแรงจูงใจใหกับสถานประกอบการ เพ่ือให เห็น

ความสําคัญและประโยชนท่ีไดรับ เชน ทักษะ ของลูกจางท่ีเพ่ิมมากขึ้น 

การลดตนทุนความสูญเสยีท่ีเกดิจากการผลิต การขอคืนภาษีพัฒนาฝมือ

แรงงาน เปนตน 

 4.จะตองบูรณาการการทํางานของแตละฝายไดอยางไร และจะ

ชวยใหคนกลุมนี้ปรับตัวใหกลมกลนื กับสังคมไทยไดอยางไร 

 ท้ัง 4 เร่ืองขางตนนี้ ภาคีใหญซึ่งก็คือรัฐบาลนัน้สําคัญท่ีสุด เพราะ

เปนผูคุมนโยบายและทุนท้ังท่ีเปนของรัฐ และของเอกชน ในขณะท่ีภาค

ประชาสังคมจะมีสวนในเร่ืองของ cultural capital สิ่งท่ีเราจะตองยึดเปน

แกน ในการจัดการศกึษา คือ การศกึษาเปนการสรางทุนใหกับมนุษย เปน

วธีิการและรูปแบบท่ีเราสรางทุนใหกับคนทุกคน วิธีการ ท่ีเราจะใชในการ
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ดําเนินงานจะตองประสานความรวมมือใน 3-4 ขอขางตนใหได ใหภาคี

การทํางานเขามามสีวนรวมในการทํางานแบบบูรณาการอยางครบวงจร  

 อีกเร่ืองท่ีเราตองคํานึงถึง คือ ภาระของสายผลิตมีความตึงอยู

แลว ไมวาจะเปนชวงเวลาการผลิต ของสถานประกอบการ ชวงเวลาของ

แรงงานท่ีจะตองทํางาน จะสังเกตไดวาชวงเวลาท่ีเราจัดการศกึษานัน้ จะมี

ระยะเวลาตลอดหลักสูตรไมยาวนาน ใชเวลาในวันหยุดหรือชวงเย็น เพราะ

เราไมสามารถดงึคนออกจาก สายพานการผลิตได  และความเหนื่อยลา

ของคนงานก็มีผลตอการเขารวมกิจกรรมการเรียนรู ซึ่งสิ่งเหลานี้เปน

ขอจํากัดหนึ่งท่ีเราไมสามารถเพ่ิมจํานวนผูเรียนไดมากนัก 

ท้ังสองกรณีท่ีนําเสนอถือวามาถูกทางแลว แตอาจจะมีปญหา

เร่ืองการขยายผล การฝกอบรมใหกับคนตางชาติ เพ่ิงจะมีการยอมรับ 

หนวยงานบางหนวยอาจจะยังไมรูและไมกลาท่ีจะดําเนินการ  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น อาจจะยังไมกลาดําเนินการ พนักงานหรือเจาหนาท่ี

รัฐมกีารเปลี่ยนแปลง เชน การชวยเหลือผูประกอบการในการจัดทําแบบ

ขอคืนภาษี อาจจะเกดิการตดิขัด ในกรณีของชายแดนไทยลาว การจัดการ

ศกึษาอาจจะลกึซึ้งมากกวาเพราะมีเร่ืองสิทธิและสถานภาพตางๆ เขามา

เกี่ยวของดวย 

นโยบายของรัฐบาลในเร่ืองการจางแรงงานขามชาติเปนสิ่งสําคัญ 

เพราะจะเปนสิ่งท่ีชวยใหสถานประกอบการตัดสินใจวาจะพัฒนาแรงงาน

ของตัวเองหรือไม สถานประกอบการจะไดประโยชนจากการลงทุนใน

ระยะเวลา การจางงาน ท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีภาคประชาสังคมนั้น ตอง

สรางทัศนคติใหสังคมไทยเขาใจไดวา ทําไมเราตองจัดการศึกษา จัด

ฝกอบรมใหกับแรงงานขามชาติ สังคมไทยจะได Productivity อะไรและ

จํานวนเทาไรกลับคืนมาตองสูญเสียอะไรจํานวนเทาไร   หากไมจัด
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การศึกษาใหกับพวกเขา หรือแมแตประโยชนท่ีเขาจะไดรับติดตัวกลับไป

เมื่อเขาเดนิทางกลับไปทํางานท่ีประเทศตนทาง 

นางเงินยวง มหาวงษ  

ผูแทนกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

 กรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน มโีครงการโรงเรียนในโรงงาน

เชนกัน มสีถานประกอบการ เขารวมโครงการจํานวน 193 แหง นอกจากนี้

ไดมกีารจัดทําขอตกลงความรวมมือระหวางกรมสวัสดิการและคุมครอง

แ ร ง ง า น  ก ร ม พั ฒ น า ฝ มื อ แ ร ง ง า น  สํ า นั ก ง า น  ก ศ น . 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และหางสรรพสินคาบ๊ิกซี ในการ จัด

ฝกอบรมพนักงานของหาง ในเชิงนโยบายนั้น กรมกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานสนับสนุนในเร่ืองนี้อยูแลว  หากสามารถนํางานมาเชื่อม

ประสานกันได จะเปนเร่ืองท่ีดเีปนอยางย่ิง 

 

ศ.ดร.สมพงษ จติระดับ  

คณะคุรุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 ในกรณีของชายแดนไทยลาวนั้น นอกจากความซับซอนในเชิง

สถานะบุคคลและกลุมชาติพันธุแลว ยังมีเร่ือง Gender เขามาเกี่ยวของ

ดวย ผูหญิงท่ีถูกกระทํามาตั้งแตประวัติศาสตร การเปดประเทศระหวาง

กัน ถูกแสวงหาผลประโยชน  และไมเขาใจในความเปนมนุษยของพวกเขา 

เราตองสรางพ้ืนท่ีสําหรับพวกเขาและชุมชนท่ีเขาอยูใหเปนพ้ืนท่ีท่ีอยูกัน

อยางปกตสิุขในการใชชวีิตของพวกเขาและพวกเรา คนในชุมชนตองดูแล

และเรียนรูซึ่งกันและกัน 

 สําหรับโรงเรียนในโรงงานนัน้ เราตองสรางแรงจูงใจในการลงทุน

ของภาคธุรกจิวา Human capital ของเขาจะดขีึ้นอยางไร หลักสูตรเนื้อหาท่ี
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เราจัดการศึกษาตองมากกวาการเรียนภาษา แตตองสงเสริมการเรียนรู

รวมกันแบบพหุวัฒนธรรม สรางมิตรภาพและการอยูรวมกัน ตองมองไป

ถึงจนกระท่ังเขาเดินทางกลับประเทศตนทาง และยังเปนเพ่ือน เปน

เครือขาย เปนหวงโซในการทํางานระหวางกันดวย ซึ่งจะเปนการกระตุนให

ภาคธุรกจิ โดยเฉพาะ SMEs ใหความสนใจในการพัฒนาแรงงานของพวก

เขามากย่ิงขึ้น 

 

นางสาวชไมพร ชาร ี 

นักวิชาการสาธารณสุขปฏบิัติการ สํานักโรคจากการประกอบอาชีพ 

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 

 กรมควบคุมโรค มีภารกิจในสงเสริม ปองกัน และรักษาโรค

สําหรับทุกคน ไมวาจะเปนคนไทยหรือแรงงานขามชาติ อยูแลว ซึ่งจะมี

หลักๆ 2 สวน สวนท่ีหนึ่ง คือ กอนท่ีแรงงานจะเขาทํางาน ซึ่งกรมควบคุม

โรครวมมือกับกระทรวงแรงงาน  ในการตรวจสุภาพ และยังไดรับ

มอบหมายใหจัดใหความรูแกแรงงานขามชาติกอนท่ีเขามาทํางานในเขต

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ   ท้ังในเร่ืองสุขภาพ สิทธิและหนาท่ี และไดผลิต

เอกสารใหความรูเปน 5 ภาษา สวนท่ีสอง คือ การทํางานกับสถาน

ประกอบการในเร่ืองปลอดโรค ปลอดภัย กายใจเปนสุข ซึ่งทํางานกับท้ัง

แรงงานไทยและแรงงานขามชาต ิโดยมสีถานประกอบกา เขารวมโครงการ

กวา 200 แหง ซึ่งมีประมาณรอยละ 10 ท่ีเปนสถานประกอบการท่ีมี

แรงงานขามชาติทํางานอยูดวย เชน บริษัทผลิตเสื้อผา แชแข็ง แปรรูป

อาหาร 

 สิ่งท่ีควรเพ่ิมเตมิในการจัดการศกึษากับแรงงานขามชาต ิคือ เร่ือง

สุขาภบิาลและสุขอนามัย การใชชีวิตท่ีปลอดภัย การปองกันควบคุมโรค 

อาชีวอนามัย การดูแลความสะอาดของท่ีพักและท่ีสาธารณะ การดูแล
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รักษาความสะอาดของรางกาย สุขอนามัยในชวีติประจําวัน ซึ่งนอกจากใน

กลุมผูใหญท่ีเปนแรงงานแลว ควรเร่ิมปลูกฝง และใหการศกึษาในกลุมเด็ก

ดวยเพ่ือใหเด็กเติบโตแบบมีสุขลักษณะ ซึ่งในท่ีสุดก็จะสงผลดีตอสังคม

โดยรวม 

นางวราลี แพรคลาย  

ศูนยการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กลุมเปาหมาย

พิเศษ สํานักงาน กศน. 

 จากขอมูลของกรมวิชาการอาเซียน สํานักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ซึ่งมกีารสํารวจ  ความคิดเห็น ในเร่ืองความรูสึกเปน

พลเมืองอาเซียน พบวา ประเทศไทยอยูในลําดับท่ี 8 แสดงใหเห็นวาคน

ไทยยังรูสกึถงึความเปนพลเมืองรวมกันในระดับภูมิภาคนอยกวาประเทศ

อื่น เร่ืองนี้สงผลกระทบตอทัศนคติของสังคมไทย ท่ียังไมยอมรับคนจาก

ประเทศอื่นเชนกันและมผีลตอการท่ีหนวยงานตางๆ จะจัดการศกึษาใหกับ

แรงงานขามชาติดวย อคติและทัศนคติ ในเชิงลบ โดยเฉพาะภาครัฐเปน

อุปสรรคสําคัญตอการทํางานกับคนกลุมนี้ สําหรับสํานักงาน กศน.ไดมี

ความพยายามจัดการศึกษาใหกับกลุมผูไมมีสัญชาติไทยรวมถึงแรงงาน

ขามชาต ิใหไดเรียนรูภาษาไทยและเรียนรูการใชชวีติในประเทศไทย โดยได

รวมกับมูลนธิิเพ่ือเยาวชนชนบท และสถานศกึษาในสังกัดสํานักงาน กศน. 

หลายแหง  จัดทําแนวทางการจัดการเรียนรูภาษาไทยสําหรับบุคคล ท่ีไมมี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย เพ่ือสงเสริมให

สถานศกึษา กศน.ใชเปนแนวทางในการจัดการเรียนรูใหกลุมแรงงานขาม

ชาติและผูไมมีสัญชาติไทย  ซึ่งสถานประกอบการตางๆ ท่ีจัดการศึกษา

ส า ม า ร ถ นํ า ไ ป เ ป น แ น ว ท า ง จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ไ ด เ ช น กั น  

 

นางสาวรัชชณัณท กระจาง  
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บรษัิทโกลบอลพลาสท จํากัด 

 กอนท่ีจะทํางานท่ีนี่ เคยเปนครูสอนในคายผูลี้ภัย ดังนัน้จะมพ้ืีนฐานความ

เขาใจความเปนคนอื่นท่ีไมใชคนไทย เมื่อมโีครงการเขามา จึงยินดใีหความรวมมือ 

และเปนคนชวยสอนภาษาไทยใหกับแรงงานขามชาตใินบริษัท 

นายปรญิญา กระจาง  

หัวหนาฝายบุคคล บรษัิทโกลบอลพลาสท จํากัด 

 ท่ีผานมาบริษัทไดหาขอมูลวากรมพัฒนาฝมือแรงงานมีโครงการ

อะไรสนับสนุนบริษัทไดบาง โดยเฉพาะอยางย่ิงโครงการท่ีบริษัทไมตองเสีย

คาใชจาย ซึ่งเปนสิ่งท่ีบริษัทพยายามคนหาเอง เพราะกรมพัฒนาฝมือ

แรงงาน  อาจจะยังไมสามารถทํางานกบัสถานประกอบการไดท่ัวถงึ ดังนัน้

อาจจะตองมคีนกลางหรือกลไกในการชวยทํางาน เพ่ือลดชองวางระหวาง

สถานประกอบการและกรมพัฒนาฝมอืแรงงาน 

 ในฐานะท่ีเปนผูประกอบการจึงมปีระสบการณวา การท่ีหนวยงาน

ภายนอกจะเขาไปรวมมือกับ สถานประกอบการหรือจะเขาไปรวมจัด

การศึกษาในสถานประกอบการ ตองเสนอใหสถานประกอบการเห็น

ความสําคัญของงาน อะไรบางท่ีเราสามารถสนับสนุนสถานประกอบการ

ได และสถานประกอบการจะไดประโยชนอะไรบาง สิ่งเหลานี้จะชวยให

สถานประกอบการตัดสนิใจและมโีอกาสใหความรวมมือมากขึ้น และงาน

เกดิ ความตอเนื่อง ปจจุบันบริษัทไดจัดอบรมภาษาอังกฤษตอเนื่องจากชั้น

เรียนโรงเรียนในโรงงาน ซึ่งเปนชั้นเรียน ของท้ังแรงงานไทยและแรงงาน

ขามชาตใินการเรียนรวมกัน 

 

นางสาวศรสุีดา โยธา  

ผูจัดการอาวุโสฝายการตลาด บรษัิทกรุงเทพเลเบลิ จํากัด 
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 เวลาท่ีหัวหนางาน (คนไทย) สั่งงานกับพนักงานท่ีเปนแรงงานขามชาต ิ

พวกเขาแสดงอาการพยักหนา เหมือนจะเขาใจ แตเมื่อลงมือปฏิบัติกลับทําไมได 

นั่นแสดงวาการพยักหนาของเขาไมไดหมายความวาเขาเขาใจ ในสิ่งท่ีเราบอก 

ดังนัน้การสื่อสารดวยภาษาเดยีวกันเปนสิ่งสําคัญมาก การเปนบริษัทเล็กนัน้ตองมี

การผดิพลาด นอยท่ีสุด เพราะความผดิพลาดในบริษัทเล็กหมายถงึความเสียหาย

อยางมาก การสื่อสารภาษาท่ีเขาใจกันระหวางหัวหนางานเพ่ือนรวมงานท่ีเปนคน

ไทยและแรงงานขามชาต ิจึงเปนวธีิการท่ีชวยลดขอผดิพลาดในการทํางาน แตการ

ท่ีเปนบริษัทเล็ก    ก็มีสวนท่ีดี เพราะหัวหนางานคนไทยและพนักงานท่ีเปน

แรงงานขามชาตมิคีวามใกลชดิกัน ซึ่งเปนฐานท่ีเอื้อเฟอตอการเรียนรูรวมกัน 

 

 

    งานท่ีเราพูดคุยกันในวันนี้ไมใชเปนแตเฉพาะเร่ืองการศึกษา แตเปนเร่ืองสิทธิ

มนุษยชนดวย ซึ่งเปนตัวอยางท่ีชัดเจนท่ีเราเขาไปชวยทํางานในบางสวนท่ีภาครัฐ

ยังมเีง่ือนไขขอจํากัดบางสวน เปนการพัฒนาตัวแบบโครงการนํารอง ซึ่งอาจนําไป

ปฏบัิตหิรือพัฒนาเปนขอเสนอเชงินโยบาย มบีทเรียนการทํางานท่ีมท้ัีงสวนท่ีดแีละ

ไมด ีซึ่งเปนสิ่งท่ีผูจัดตองการรับฟงความคิดเห็นของแตละทาน และในการทํางาน

ตอไปจะตองคํานงึถงึดวยวา จะสงมอบสิ่งเหลานี้ใหกับหนวยงานเจาภาพในการ

ทํางานอยางตอเนื่องไดอยางไร จะทํางานแบบประสานงานและบูรณาการกัน

อยางไร และสรางความตระหนักใหกับสังคมไดรับรูวาสิง่เหลานี้ไมไดเปนประโยชน

แตเฉพาะพวกเราเทานั้น แตสามารถท่ีจะทําเปนอุดมการณสากลไดอยางไร  

 

(นายพทิยา จินาวัฒน)  

สรุปการประชุม“นําเสนอสถานการณดานการศกึษาของเด็กและแรงงานขามชาติ” 

  31 ตุลาคม 2559 โรงแรม เอส ด ีอเวนวิ กรุงเทพมหานคร 

บทสรุป 
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โอกาสการพัฒนาและขอเสนอแนะ 

ตอหนวยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวของ 

จากผลการทํางานของโครงการท้ังท่ีสําเร็จแลว และท่ียังไมเสร็จ

สมบูรณดวยปญหาอุปสรรคท่ีเกดิขึ้น ระหวางทางท่ีผานมา แตสามารถคนพบ

บทเรียนการทํางานวา แมงานบางอยางจะสําเร็จแลวหรือยังไมสําเร็จ ในระยะ

โครงการก็ตามงานเหลานี้ยังจําเปนตองไดรับการพัฒนาเพ่ิมเติมบางประเด็น/

บางเร่ืองในอนาคต โครงการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการจัดการศึกษาท่ี

เหมาะสมกับผูมีปญหาสถานะบุคคลและแรงงานขามชาติ (ศสร.)  จึงมี

ขอเสนอแนะจากการทํางาน ประกอบกับขอคิดเห็น ขอเสนอแนะของ

ผูทรงคุณวุฒ ิเพ่ือการพัฒนางานตอเนื่อง ในอนาคตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของท้ัง

กระทรวงศกึษาธิการ และกระทรวงแรงงาน ดังนี้  

     สํานักงานปลัดกระทรวงศกึษาธกิาร 

 1. การจัดการศกึษาใหกับบุตรแรงงานขามชาตจิากประเทศเมียนมาใน

ศูนยการเรียนเด็กตางดาว (Migrant Learning Center) ท่ีไดมีการพัฒนาความ

เชื่อมโยงการจัดการศึกษาท่ีใชหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ท้ังของประเทศ

ไทยและประเทศเมียนมา (Non-Formal Primary Education-NFPE) นั้น ไม

เพียงแตกอใหเกิดประโยชนตอเด็กนักเรียนท่ีเรียนตามหลักสูตรแตเพียงฝาย

เดยีว แตในอนาคตจะสงผลตอการพัฒนาอาชพี การอยูรวมกันในพ้ืนท่ีชายแดน 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนท้ังสองประเทศ ดังนั้นการจัดการศึกษาใน

รูปแบบเหลานี้ ควรจะตองม ีความรวมมอืกันอยางชัดเจนและเปนทางการ

ระหวางประเทศไทยและเมียนมา เพ่ือกําหนดแนวทางการเชื่อมโยง
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การศึกษาระหวางกันใหกวางขวาง ยั่งยืน และสามารถเชื่อมไปสูความ

รวมมอืในเรื่องอื่นๆ ในลักษณะเดยีวกันในอนาคต  

2.  การพัฒนาการเชื่อมโยงการศึกษาโดยใชหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับประถมศึกษา (Non - Formal Primary Education-NFPE) ของ

ประเทศเมยีนมาจัดการเรียนการสอนใหกับเด็กในศูนยการเรียน โดยไดริเร่ิมใน

พ้ืนท่ีอําเภอแมสอดนั้น เปนความกาวหนาในการรองรับเด็กท่ีอาจจะเดินทาง

กลับประเทศตนทางในอนาคต ขณะเดียวกัน ยังมีเด็กกลุมใหญอีกกลุมหนึ่งท่ี

เรียนอยูในระบบโรงเรียนของรัฐหรือโรงเรียนเอกชน ซึ่งในอนาคตอาจจะตอง

เดนิทางกลับประเทศตนทางเชนกัน แตเด็กกลุมนี้ยังไมมีแนวทาง หรือรูปแบบ

การเชื่อมโยงอยางไรท่ีจะสามารถกลับไปเรียนตอท่ีประเทศตนทางได ดังนั้น 

กระทรวงศกึษาธิการควรพิจารณาใหเกิดความรวมมือกับประเทศตนทาง

ของบุตรแรงงานขามชาติท่ีเรยีนในระบบโรงเรยีน ใหสามารถกลับไปเรยีน

ตอในประเทศตนทางไดในอนาคต ซึ่งปจจุบันนโยบาย ของประเทศเมียนมา

ไดใหความสําคัญในเร่ืองการศึกษาเปนอันดับตนๆ ดังนั้นโอกาสท่ีจะเชื่อมโยง

ระหวางกันจึงมมีากขึ้น   เปนโอกาสท่ีประเทศไทยจะใชการศึกษานําเพ่ือสราง

ความสัมพันธท่ีเขมแข็งกับประเทศเพ่ือนบานและพัฒนาโอกาส กาวไปเปนผูนํา

ดานการศกึษาในอาเซยีนตอไป  

 

สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน  

1.แผนยุทธศาสตรการศกึษาประชาคมอาเซยีนจังหวัดชุมพร เปนกลไก

รูปแบบหนึ่งของการนํานโยบาย ไปปฏิบัติแมจะยังไมสามารถขับเคลื่อนได

เทาท่ีควรในระยะท่ีผานมา ซึ่งในระยะตอไปคณะทํางาน จัดทํายุทธศาสตร

การศึกษาประชาคมอาเซียนจังหวัดชุมพร ควรผลักดันใหแผนยุทธศาสตร

เกิดการขับเคล่ือนได อยางเปนรูปธรรม โดยไมควรเปนการผูกโยงกับ
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หนวยงานใดหนวยงานหนึ่งมากเกินไป เพราะหากมีการเปลี่ยนแปลง

ผูบริหารจะสงผลตอการขับเคลื่อนตามไปดวย   อีกท้ัง คณะกรรมการ

ศึกษาธิการจังหวัด (กศจ.) ควรพิจารณานําแผนยุทธศาสตรการศึกษา

ประชาคมอาเซยีนจังหวัดชุมพรเขาไปหลอมรวมกับนโยบายท่ีเก่ียวของ

ของ กศจ. เนื่องจากแผนยุทธศาสตร ดังกลาว เปนความสอดคลองตออํานาจ

หนาท่ีของ กศจ. ท่ีกําหนดไวในเร่ืองการกําหนดยุทธศาสตร แนวทางการจัด

การศกึษา และการสงเสริมสนับสนุนการจัดการศกึษาทุกระดับ ทุกประเภท  ใน

ระดับนโยบาย สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ควร

เขาไปสนับสนุนการดําเนนิงานของเขตพ้ืนท่ีการศกึษาในจังหวัดชุมพร ซึ่ง

นับวาเปนความกาวหนาท่ีสําคัญ และควรมแีนวทางเพ่ือใหเกิดการพัฒนา

ตอยอดหรอืขยายผลตอไปในอนาคต  

2. ภาพรวมแมวาจํานวนเด็กท่ีไมมหีลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม

มีสัญชาติไทย และจํานวนโรงเรียนท่ีมีเด็กกลุมดังกลาวศึกษาอยูในโรงเรียน

สังกัดสํานักงาน สพฐ.จะมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น อยางไรก็ดี ตองยอมรับวายังมี

โรงเรียนสวนหนึ่งท่ีไมมเีด็กกลุมนี้เขาเรียน ดวยเหตุผลของการปฏเิสธ มเีง่ือนไข

ท่ีเปนอุปสรรค หรือความไมชัดเจนเกี่ยวกับนโยบาย แนวปฏิบัติ ขั้นตอนในการ

จัดการศกึษาใหกับเด็กท่ีไมมหีลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย 

จนนําไปสูการปฏิเสธ การรับเด็กเขาเรียน สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ 

ผูบริหารสถานศึกษาเหลานี้ ไมไดรับการชี้แจง ซักซอมความเขาใจ เกี่ยวกับ

นโยบายในเร่ืองการจัดการศึกษาสําหรับบุคคล ท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียน

ราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย หรือเคยไดรับทราบ  แตไมชัดเจนเพียงพอ ไมมี

เอกสาร คําสั่ง หรือแนวปฏิบัติ สําหรับการอางอิงการปฏิบัติงาน เหลานี้ อาจ

เปนเพราะเปนผูบริหารใหม หรือการชี้แจงนโยบายของหนวยงานตนสังกัดไม

ครอบคลุม ท่ัวถึง ขาดความตอเนื่อง และขาดการนิเทศติดตามในเร่ืองนี้
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เทาท่ีควร ดังนัน้ เพ่ือใหเปนการเนนยํ้านโยบาย และเปนการชี้แจง แนวปฏิบัติท่ี

ชัดเจนในการจัดการศกึษาแกเด็กกลุมดังกลาว สํานักงาน สพฐ. ควรปรับปรุง

ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัติในการรับนักเรียนเขาเรียนประจําป

การศกึษา  ใหมขีอความท่ีระบุถึงการรับเด็กท่ีไมมีหลักฐานทางทะเบียน

ราษฏรหรือไมมีสัญชาติไทยเขาเรียน อยางชัดเจน   ซึ่งชวยจะทําให

สํานักงาน สพฐ.สามารถสงตอนโยบายเร่ืองนี้ไปยังเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และ

สถานศกึษาในสังกัด ไดอยางตอเนื่องทุกปการศกึษา โดยใชกลไกปกตท่ีิมอียู 

 

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม

อัธยาศัย  

1. ภารกิจหนึ่งของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย คือสงเสริมและสนับสนุน การมีสวนรวมของภาคี

เครือขายและชุมชน ในการจัดการศกึษานอกระบบและการศกึษา ตามอัธยาศัย 

ท่ีผานมา สถานศกึษาในสังกัดสํานักงาน กศน.ท้ังในสวนกลางและในสวนภูม ิได

สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคีภาคีเครือขายองคกรภาคประชา

สังคมใหเขามามสีวนรวมในการจัดการศกึษานอกระบบ  ในกลุมผูไมมีสัญชาติ

ไทยรวมถงึกลุมประชากรขามชาต ิ  ท้ังในกลุมเด็กและกลุมแรงงาน อันเปนไป

ตามนโยบายการศกึษาเพ่ือปวงชนหรือ Education for All และมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม 2548 เร่ืองการขยายโอกาสทางการศึกษาแกบุคคลท่ีไม

มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย ทําใหท่ีผานมามีภาคี

เครือขายองคกรภาคประชาสังคมและศูนยการเรียนเด็กตางดาว (Migrant 

Learning Center)  มโีอกาสเขามามสีวนรวม จัดการศกึษากับสถานศกึษา กศน.

อยางกวางขวางมากขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษา   ตามแนวทางการ   จัด

การศกึษานอกระบบระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐานสําหรับเด็กไมมสีัญชาตไิทยท่ีอยู
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ในเกณฑการศกึษาภาคบังคับ ระดับประถมศกึษา ตามหลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  

อยางไรก็ดี เนื่องจากการกําหนดหลักเกณฑสําหรับครูประจํากลุมท่ี

เปนบุคคลภายนอก ตองมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทําใหเปนปญหาใน

การจัดหาครูประจํากลุมสําหรับสอนกลุมผูไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร

หรือไมมสีัญชาตไิทย จึงควรพิจารณากําหนดคุณสมบัติครูประจาํกลุมท่ีเปน

บุคคลภายนอกใหเหมาะสม   กับสภาพปญหา ความตองการ   ของ

ผูเรียนและเหมาะสมกับสภาพของศูนยการเรียนภาคีเครือขาย โดยควร

กําหนดคุณสมบัติขอ งครู ท่ีมีวุฒิ การศึกษาต่ํ ากวาป ริญญาตรีตองมี

ประสบการณในการจัดการเรียนการสอน และเปดโอกาสแกครูประจํากลุมทีไม

มสีัญชาตไิทย เนื่องจากผูเรียนท่ีไมมีสัญชาติไทยจําเปนจะตองมีครูท่ีสามารถ

สื่อสารภาษาเดยีวกันกบัผูเรียนได ซึ่งจะชวยในการเรียนรูของเด็กไดดขีึ้น  อกีท้ัง 

จะทําใหภาคีเครือขายมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดมากขึ้น ทําให

สถานศกึษา กศน. สามารถเขาถงึกลุมเปาหมายและมทีรัพยากรในการสงเสริม

การจัดการศกึษาไดเพ่ิมมากขึ้นเชนกัน 

2. การจัดการศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษานอกระบบระดับ

การศกึษาขัน้พ้ืนฐาน สําหรับเด็ก ไมมสีัญชาตไิทยท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาค

บังคับ ระดับประถมศกึษา ตามหลักสูตรการศกึษานอกระบบ  ระดับการศึกษา

ขัน้พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ถอืเปนการสรางเสริมโอกาสท่ีสําคัญสําหรับเด็ก

ท่ีไมมีหลักฐาน  ทางทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยกลุมหนึ่งท่ีพลาด

โอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียน ใหไดรับการศึกษาและไดรับวุฒิ

การศึกษาท่ีออกใหโดยหนวยงานรัฐ อยางไรก็ดี หลักสูตรการศึกษานอก

ระบบระดับการศึกษา  ขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ท่ีนํามาใช เปน

หลักสูตร   สําหรับ ผู ใหญ  ไม เหมาะสมและยากเ กินไป สําหรั บ

กลุมเปาหมายไมใชคนไทยและอยูในวัยเด็ก ดังนั้น ในระยะยาวควร
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พิจารณาพัฒนาหลักสูตรใหมีความเหมาะสมกับผูเรียนในวัยเด็ก และ

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของเด็กซึ่งไมมสัีญชาติไทย 

3. เนื่องจากภาคธุรกจิของประเทศไทยมคีวามตองการแรงงานจํานวน

มากเพ่ือเขาสูระบบการผลติ  ขณะท่ีสังคมไทยเขาสูภาวะสังคมผูสูงอายุ อัตรา

แรงงานไทยตอประชากรลดลงไปมากกวาในอดีต แรงงาน  จากประเทศเพ่ือน

บาน(เมยีนมา ลาว กัมพูชา เวยีดนาม) จึงเขามาทดแทนแรงงานไทยท่ีลดลง เพ่ือ

ชวยขับเคลื่อนเศรษฐกจิของประเทศ การพัฒนาคนเหลานี้  เพ่ือใหเปนสมาชิกท่ี

ดีของสังคมและเปนแรงงานท่ีมคุีณภาพนัน้ การศกึษาจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญใน

การพัฒนาคนใหมคุีณภาพในทิศทางท่ีสังคมตองการ ดังนัน้ สํานักงาน กศน.จึง

มบีทบาทสําคัญในการจัดการศกึษาใหกับกลุมเปาหมายแรงงานขามชาตเิหลานี้ 

ท้ังท่ีเปนการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาสําหรับ

กลุมผูไมรูหนังสอื อยางไรก็ด ีพบวา สถานศกึษา กศน.สวนใหญ ไมสามารถจัด

การศึกษาใหกับกลุมผูไมรูหนังสือท่ีไมมีสัญชาติไทยได หรือจัดไดอยางจํากัด

มากสําหรับบางสถานศกึษาท่ียังจัดอยู ขณะท่ียังมีความตองการของผูเรียนอยู

มาก เนื่องจาก สถานศึกษา กศน. ไมไดรับงบประมาณสนับสนุนการจัด

การศึกษาสําหรับกลุมเปาหมายดังกลาว ดังนั้น สํานักงาน กศน. ควร

พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณใหกับสถานศึกษา กศน.ท่ีจัด

การศึกษาแกกลุมผูเรียนท่ีไมมีสัญชาติไทย เชนเดียวกับการจัดสรร

งบประมาณ  แกผู เรียนท่ีเปนคนไทย ท้ังท่ีเปนการศึกษาในระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการศึกษาสําหรับกลุมผูไมรูหนังสืออยาง

เพียงพอ  

อีกท้ัง ปจจุบันภาคธุรกิจ สถานประกอบการท่ีมีการจางแรงงานขาม

ชาต ิเห็นความสําคัญของความสามารถในการสื่อสาร การอานเขียนภาษาไทย

ไดของแรงงานขามชาต ิและตองการจัดการศกึษา หรือจัดอบรมภาษาไทยใหกับ 

แรงงานขามชาตเิพ่ิมมากขึ้น แตผูประกอบการสวนใหญมักจะมขีอตดิขัดในการ
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ริเร่ิม ไมทราบจะดําเนินการอยางไร  และมีขอจํากัดดานครูผูสอน ขณะท่ี

คอนขางมีความพรอมในการสนับสนุนในดานสถานท่ี ทรัพยากรอื่นๆ และ

งบประมาณท้ังหมดหรือบางสวน ดังนั้น เพ่ือการเขาถึงกลุมเปาหมายผูเรียน

และเพ่ิมภาคีเครือขายภาคเอกชน  ในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา กศน. 

ไดมากขึ้น และทายท่ีสุดเพ่ือประโยชนของสังคมไทย ควรใหการสงเสริม 

สนับสนุนใหสถานศกึษาในสังกัดประสานความรวมมือกับผูประกอบการ 

และภาคเอกชนอื่นๆ ในการสงเสรมิและจัดการศกึษาในกลุมแรงงานขาม

ชาติรวมกัน พรอมท้ัง ควรประสานความรวมมอืและวางแผนแนวทางการ

ทํางานรวมกันกับกระทรวงแรงงาน  เพ่ือใหเกิดการทํางานรวมกันในระดบั

นโยบาย ซึ่งจะนําไปสูความรวมมอืในระดับปฏบัิตงิานตอไป  

  

       กระทรวงแรงงาน 

1. ปจจุบันภาคธุรกิจเห็นความสําคัญของการสื่อสารภาษาไทยและ

ความสามารถในการอานการเขยีนภาษาไทย   ของแรงงานขามชาตเิพ่ิมมากขึ้น 

จากผลท่ีเกิดขึ้นและบทเรียนการพัฒนารูปธรรมการจัดการศึกษา ในรูปแบบ

โรงเรียนในโรงงานท่ีผานมา พบวาเปนรูปแบบท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียนและสถานประกอบการ  แมจะเกดิในพ้ืนท่ีเล็กๆ และมสีถานประกอบการ

เขารวมเพียงไมกี่แหง แตผลท่ีเกิดขึ้นและประโยชน ท่ีไดรับคอนขางชัดเจน จึง

เปนโอกาสท่ีจะขยายผลไปสูสถานประกอบการอื่นๆ ในพ้ืนท่ีอื่นๆ  อีกท้ัง

สามารถใชเปนเคร่ืองมอืในการเขาถึงการทํางานกับกลุมเปาหมายแรงงานขาม

ชาติของแตละหนวยงานตามภารกิจ ท้ังดานการดูแลแรงงาน สุขภาพ และ

การศกึษา รวมถงึการใชการศกึษา เปนเคร่ืองมอื กลไกในการเฝาระวัง ปองกัน

ปญญา การใชแรงงานไมเปนธรรม และการคามนุษย 

ดังนั้น กระทรวงแรงงาน ควรประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของทุกระดับ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข องคกร
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นายจาง องคกรลูกจาง ในการใชการศกึษา เปนเครื่องมอืเชื่อมประสานการ

ทํางานระหวางกันอยางบูรณาการ และสรางแรงจูงใจใหกับสถาน

ประกอบการ เพ่ือใหเห็นความสําคัญและประโยชนท่ีไดรับ เชน ทักษะของ

ลูกจางท่ีเพ่ิมมากขึ้น การลดตนทุนความสูญเสียท่ีเกิดจากการผลิต การขอคืน

ภาษีพัฒนาฝมอืแรงงาน และวุฒิบัตร /  วุฒิการศึกษาสําหรับแรงงานท่ีผานการ

อบรม/จบหลักสูตร เปนตน เพ่ือการพัฒนาการทํางานของแตละหนวยงานใน

กลุมเปาหมายเดียวกันอยางเปนระบบและเพ่ือการพัฒนาประชากรท่ีเปนกําลัง

แรงงานสําคัญของประเทศใหมคุีณภาพตอไป 
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ภาคหีลัก ท่ีอยู เพ่ือนผูรวมเดนิทาง 

มู ล นิ ธิ ช ว ย ไ ร

พรมแดน  

 

เลขท่ี 203 หมู 2 ต.แมปะ อ.

แ ม ส อ ด  จ . ต า ก  63110 

โทรศัพท / โทรสาร 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  

โทร ศัพท   0-7752-2008 

โ ทรส า น   0-7752-2235 

ตอ 12 

 

ธนกฤต  หตีสวุรรณ   

สุดาพร  วุฒโิภค  

 

เพ่ือนผูรวมเดนิทางและผูใหญท่ีคอยเก้ือหนุน 
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ภาคหีลัก ท่ีอยู เพ่ือนผูรวมเดนิทาง 

มูลนธิิศุภนมิติ

แหงประเทศไทย 

จังหวัดระนอง 

 

เลขท่ี 258/248  หมู 6 

ตําบลบางร้ิน อาํเภอเมอืง  

จังหวัดระนอง  85000 

โทรศัพทมอืถอื : 087-271-

0345    

ฐติยิา  สามารถ 

อรอริยา  จารุชัย 

 

 

 

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 ซอยเอก

ชัย 89/4 ถนนเอกชัย แขวง/

เขตบางบอน 10150 

โทรศัพท 0-24168073 

โทรสาร 02-894-2819 

www.fry1985.org 

www.facebook.com/FRY.1985 

ลัดดาวลัย  หลกัแกว 

มงคล  สวุรรณศริิศลิป 

ญานณีิ  ขําคีรี 

เพชร  พ่ัวพันธ 

ชัยวัฒน  พระจันทร  

ท่ีปรกึษา

โครงการ 

 

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