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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการดาเนิ นการตามนโยบายการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ
เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อจากัด ในการนานโยบายการศึกษาไปปฏิ บตั ิ และเพื่อเสนอแนวทางการจัดศึกษาที่
เหมาะสมสาหรับเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย ซึ่ งรู ปแบบในการวิจยั ครั้งนี้ เป็ นระเบียบวิธีวิจยั เชิงคุณภาพ
การได้มาซึ่ งข้อมูลที่สาคัญคือการวิจยั เอกสารและการสัมภาษณ์ แบบเจาะลึกโดยมีผใู ้ ห้ขอ้ มูลที่สาคัญ ได้แก่
ผูบ้ ริ หารระดับสู งจากกระทรวงศึกษาธิ การ ผูบ้ ริ หารจากสานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
(สพฐ.) ภาคตะวันออก จากผูอ้ านวยการและครู ในสถานศึกษา ในจังหวัดชลบุรี จานวน 8 ราย ผลการวิจยั
พบว่าการนาเสนอผลการศึ ก ษาในส่ วนนี้ ผูว้ ิจยั ได้นาเสนอออกเป็ น 2 ใหญ่ ๆ ดังนี้ คื อ โครงสร้ างการจัด
การศึกษาเด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย การจัดโครงสร้างการจัดการศึกษาเด็กไร้สัญชาติของประเทศไทย
เป็ นโครงสร้างระบบราชการ การบริ หารแบบ Top down การสั่งการเป็ นแนวดิ่งเน้นการรวมศูนย์ที่ส่วนกลาง
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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มีลาดับชั้นบังคับบัญชามาก มีความเป็ นทางการสู ง การปฏิ บตั ิงานถู กกาหนดโดยมี ระเบี ยบเป็ นตัวกากับ
โดยมิ ไ ด้ศึ ก ษาความพร้ อ มของพื้ น ที่ นโยบายขาดความชัด เจน มี ปั ญ หาในทางปฏิ บ ัติ แ ละท าให้ เกิ ด
ความล่าช้าและรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทยโดยมติรัฐมนตรี ที่ได้ออกมาเป็ นเวลานานแล้ว ควรต้องมี
การแก้ไข และปรับปรุ งให้ทนั ยุคสมัย โดยอ้างอิงจากข้อมูลจริ ง สถานที่จริ งและความต้องการของครู และ
เด็กนักเรี ยนไร้สัญชาติในพื้นที่ต่างๆ อย่างทันเวลาและทันสมัย
จากผลการวิจยั ได้เสนอแนวทางทางการจัดศึกษาที่เหมาะสมสาหรับเด็กไร้สัญชาติในประเทศ
ไทย ดังนี้ รู ปแบบการจัดการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ ควรจัดแบบผสมผสาน ทั้งการศึ กษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็ นการสร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้แก่
ผูเ้ รี ยน และตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน เนื้ อหานโยบายหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นคุณลักษณะและเจตคติมากกว่าทักษะสากลที่จาเป็ น หลักสู ตรมีลกั ษณะอนุรักษนิยมสู งให้
ความสาคัญกับพื้นฐานความเป็ นไทย โดยมีลกั ษณะเด่นที่การมุ่งเน้นคุณธรรมจริ ยธรรม ความรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ยแ์ ละเศรษฐกิ จพอเพียง ขณะที่การนานโยบายหลักสู ตรสู่ การปฏิ บตั ิยงั คงเป็ นแบบทฤษฎี บนลงล่าง
สอดคล้องกับ การบริ หารราชการแบบรวมศู นย์อานาจค่อนข้างมาก อานาจการตัดสิ นใจด้านการบริ หาร
บุคคลอยูใ่ นระดับเขตพื้นที่ นอกจากนี้ การที่หลักสู ตรมีหลายกลุ่มสาระขณะที่ครู มีภาระงานอื่นนอกเหนื อ
งานสอนในปริ มาณมากนับเป็ นอุปสรรคสาคัญทาให้ครู ไม่ได้มีเวลาอยูก่ บั ผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอน
ยังคงเน้นการบรรยายบอกเล่าท่องจาและครู ยงั คงมีบทบาทสาคัญเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้มากกว่าที่จะเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในแบบการสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง

คาสาคัญ: การจัดการศึกษา, เด็กไร้สัญชาติ
Abstracts
The purpose of this research was to study the implementation of educational policy for stateless
children. To study the problems and limitations in the implementation of educational policies and to
propose an appropriate education approach for stateless children in Chonburi In which this model is a
qualitative research methodology Giving important information is research, documents and in-depth
interviews, with key informants including senior executives from the Ministry of Education. Executives
from the Office of the Basic Education Commission (OBEC) Eastern Region from the director and
teachers in the educational institution. In Chonburi, a total of 8 people. The research found that the
presentation of the study in this section, the researcher has presented 2 major as follows: the structure of
the education management for stateless children in Thailand The structure of the education management
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for stateless children in Thailand It is the structure of the bureaucratic system, top down management,
vertical order, centering on centralization. There are many hierarchies. Highly formal The operation is
determined by regulations. Without studying the readiness of the area Policy lacking clarity There are
problems in practice and cause delays and the Constitution of the Kingdom of Thailand by the resolution
of the Minister. That has been out for a long time Should have to be fixed and improved to keep up with
the times by referring to the actual data Real locations and needs of stateless teachers and students in
various areas. Timely and modern
Based on the findings Presented the educational guidelines suitable for stateless children in
Chonburi as follows: Educational management model for stateless children Should be mixed Both
systematic education Non-formal and informal education In order to create opportunities and educational
options for students And meet the needs of students Course policy content is not consistent with essential
skills in the 21st century, emphasizing characteristics and attitudes more than necessary international
skills. The course is highly conservative, with a focus on the foundation of being Thai. With outstanding
features focusing on morality, ethics, patriotism, monarchy, and sufficiency economy While the
implementation of the curriculum policy in practice is still a top-down theory, it is quite consistent with
centralized government administration. Personnel decision-making power is at the district level. In
addition, the curriculum has many groups, while the teacher has a lot of work other than teaching, which
is a major obstacle to the teacher does not have time to learn. Teaching and learning management still
emphasizes lecture, recite and memorize, and teachers still play an important role as a learning center
rather than student-centered and allow learners to learn in self-knowledge generation.

Keywords: Educational management, Stateless children
ความนา
การจัดการศึ ก ษาให้ ก ับ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ได้มี ปฏิ ญ ญาสากล อนุ สั ญ ญา กติ ก าระหว่างประเทศ
พระราชบัญญัติ ให้ความคุม้ ครอง ในเรื่ องสิ ทธิ มนุ ษยชน สิ ทธิ ทางเศรษฐกิจ การมีส่วนร่ วมทาง สังคมและ
วัฒนธรรม โดยระบุ วา่ การศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องเป็ นภาคบังคับ และเป็ นการให้เปล่า รวมถึ งการดู แล
สถานภาพของบุ ค คลไร้ สั ญ ชาติ สิ ท ธิ ข องเด็ ก ที่ ต้อ งได้รับ การดู แล คุ ้มครองและปกป้ อ งเป็ นพิ เศษเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุ ดแก่เด็ก ให้ความคุ ม้ ครองสิ ทธิ ต่างๆ ของคนไร้รัฐ และขจัดการเลื อกปฏิบตั ิทางเชื้ อชาติทุก
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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รู ปแบบ ประเทศไทยได้ทา ปฏิญญาจอมเทียน (Jomtien Declaration) โดยมีหลักการว่า คนทุกคนต้องได้รับ
การศึกษาเท่าเทียมกัน โดยไม่แบ่งแยกเชื้ อชาติ ศาสนา และอายุโดยต้องเป็ นการศึกษาที่ทาให้มนุ ษยชาติเกิด
สั น ติ ภ าพ มี ค วามมั่ น คง มี ก ารปกป้ อ งคุ ้ ม ครองสิ่ งแวดล้ อ ม และมี ส่ วนช่ ว ยสนั บ สนุ น การพัฒ นา
ช่ วยแก้ปัญหาต่างๆ ในสังคมได้ ปี พ.ศ. 2558 UNESCO ได้เชิ ญชวนให้ประเทศสมาชิ กจัดทาแผนปฏิ บตั ิ
การระดับชาติวา่ ด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานด้านการศึกษาเพื่อปวงชนของ
แต่ละประเทศ และUN คือหน่วยงานของสหประชาชาติที่ได้ถูกแต่งตั้งจากสมัชชาแห่ งสหประชาชาติ ให้มี
หน้าที่ในการลดจานวนของคนไร้สัญชาติ เมื่อเดือนพฤศจิกายนปี ที่ผา่ นมา โดยUNได้เปิ ดตัวโครงการระดับ
โลก เพื่อสิ้ นสุ ดการไร้สัญชาติภายในปี พ.ศ. 2567
พ.ศ. 2558 รั ฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ก าหนดนโยบายในการจัดการศึ ก ษาของ
ประเทศไทย แบ่งออกเป็ น 3 ระดับ ประกอบด้วย นโยบายทัว่ ไป นโยบายเฉพาะ (ดาเนิ นการให้เห็นผลใน
1 ปี ) และนโยบายเร่ งด่วน (ดาเนิ นการให้เห็นผลใน 3 เดือน) โดยนโยบายที่มี ความเกี่ ยวเนื่ องกับกลุ่มบุตร
แรงงานต่างด้าว คือ เรื่ องการสร้างโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย เพื่อให้ทุกคนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึง
องค์ความรู ้ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู ้ ดงั กล่าวในการ ดาเนินชีวิต ซึ่ งแนวนโยบายดังกล่าวเป็ นการนา
แนวทางการจัดการศึ ก ษาของพระบาทสมเด็ จพระเจ้าอยู่หัวฯ เข้ามาประยุก ต์ใช้ร่วมกับ เทคโนโลยีเพื่ อ
การศึกษาปั ญหาความไร้สัญชาติในประเทศไทยยังคงไม่ได้รับการแก้ไขทั้งหมดเนื่ องมาจากสาเหตุหลักคือ
นโยบายในการให้สัญชาติของรัฐยังไม่ครอบคลุมบุคคลไร้สัญชาติทุกประเภทในประเทศไทย แม้กระนั้นก็
พบว่า มี บุ ค คลไร้ สั ญ ชาติ ที่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รับ สั ญ ชาติ ต ามกฎหมายไทยยัง คงไม่ ไ ด้รั บ สั ญ ชาติ ไ ทยเนื่ อ งจาก
ไม่สามารถฝ่ าฟั นปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในการดาเนิ นการขอสัญชาติได้ ทั้งนี้ บุคคลไร้ สัญชาติจาเป็ นต้องได้รับ
การศึกษาภาคบังคับเพื่อให้เขาสามารถศึกษาข้อมูลด้วยตนเองได้ในระดับหนึ่ ง ความต้องการระยะสั้น คือ
ต้องการความช่วยเหลือในระดับปฏิบตั ิการยังคงมีอยูส่ าหรับบุคคลไร้สัญชาติที่ไม่ผ่านการศึกษาภาคบังคับ
ให้สามารถดาเนินการด้านเอกสารด้วยตนเองได้
จากนโยบายเรี ยนฟรี 15 ปี เราสามารถสั งเกตได้ว่า งบประมาณที่ รัฐจัดสรร สาหรั บการศึ กษา
นอกระบบโรงเรี ยน ไม่ได้จดั งบประมาณในเรื่ อง ค่าเครื่ องแบบ และอุปกรณ์ การเรี ยนในชั้นประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึ กษาตอนปลายและอาชี วศึกษา ทาให้การจัดการศึ กษาแก่เด็กไร้ สัญชาติยงั มี
ปั ญหาและอุปสรรคต่างๆ ในด้านนโยบาย ด้านงบประมาณ ค่าใช้จ่าย ด้านการบริ หารจัดการ ด้านหลักสู ตร
และด้านการจัดการเรี ยนการสอนด้านการสื่ อสาร เป็ นต้น ดังนั้นประเทศไทยในฐานะภาคี ขององค์การ
สหประชาชาติ ตามสนธิ สัญญาด้านสิ ทธิ มนุ ษยชน มีอนุ สัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ตามปฏิญญาสากล ยังผูกมัด
ในอนุสัญญาว่าด้วยสิ ทธิ เด็ก ข้อ 28 ระบุวา่ “ รัฐมีหน้าที่จดั ให้การศึกษาระดับประถมซึ่ งเป็ นการศึกษาแบบ
ให้เปล่า และเป็ นภาคบังคับแก่เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตแดนประเทศ ไม่วา่ เด็กจะมีสถานะทางกฎหมาย
แบบใด” ประเทศไทยในฐานะสมาชิก และได้ให้สัตยาบันจะต้องปฏิบตั ิตามอนุ สัญญานี้ มติคณะรัฐมนตรี
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CHAPTER 1
เมื่ อปี 2548 ว่าด้วยการศึ ก ษาของบุ ค คลที่ ไม่ มี ส ถานะทางทะเบี ยน อนุ มตั ิให้เด็ก ไร้ ส ถานะทางกฎหมาย
สามารถเข้าเรี ยนในโรงเรี ยนรัฐบาลที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ
ผูว้ ิจยั จึงสนใจที่จะอยากทราบเกี่ยวกับ ปั ญหาและข้อจากัดในการนานโยบายการศึกษาไปปฏิบตั ิ
ว่าเป็ นอย่างไร จึงได้ต้ งั วัตถุประสงค์การวิจยั ไว้ดงั นี้

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาปั ญหาและข้อจากัดในการนานโยบายการจัดการศึกษาไปปฏิบตั ิ
2. เพื่อเสนอแนวทางในการจัดการศึกษาที่เหมาะสมแก่เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย

การทบทวนวรรณกรรม (Literature Review)
การนานโยบายไปปฏิบัติ
ขั้น ตอนการน านโยบายไปปฏิ บ ัติ น้ ัน นัก วิ ช าการได้ต้ งั ข้อสั ง เกตไว้อ ย่า งน่ า สนใจเช่ น กัน ว่า
ขั้นตอนนี้ ในกระบวนการนโยบายมัก เป็ น “ตัวเชื่ อมที่ ถูก ลื ม ” (The Missing Link) (Hargrove, 1975) แต่ ก็
ได้รั บ ความสนใจศึ ก ษาเพิ่ ม มากขึ้ น โดยล าดับ ในทางวิ ช าการของไทยนั้ น วรเดช จัน ทรศร ถื อ เป็ น
นักวิชาการไทยคนสาคัญที่สนใจศึกษาขั้นตอนนี้ โดยเฉพาะและอย่างจริ งจังโดยอ้างอิงงานวิจยั จานวนมาก
จนผลิตตาราเล่มสาคัญชื่ อว่า “ทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิ ” (วรเดช จันทรศร, 2551) โดยตารา
เล่มดังกล่าวได้ให้รายละเอียดและเนื้อหาที่ครอบคลุมตัวแบบต่างๆ ที่วา่ ด้วยเรื่ องของขั้นตอนการนานโยบาย
ไปปฏิบตั ิ (Process Model) ทั้งนี้โดยแก่นของตารามีรากฐานมาจากงานวิจยั จานวนมากในระดับดุษฎีบณั ฑิต
กล่าวคือ กระบวนการนโยบายสาธารณะในทัศนะของบรรดานักวิชาการอาจแบ่งออกได้หลากหลายขั้นตอน
ด้วยกัน ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั ว่านักวิชาการเหล่านั้นจะใช้เกณฑ์อะไรเป็ นหลักในการจัดแบ่งขั้นตอนดังปรากฏใน
งานของทศพร ศิริสัมพันธ์ (2546, หน้า 5) ศุภชัย ยาวะประภาษ และปิ ยากร หวังมหาพร (2552, หน้า 223)
ซึ่ งได้ทาการเปรี ยบเทียบโดยละเอียดเกี่ ยวกับหลักเกณฑ์การจัดแบ่งขั้นตอนกระบวนการนโยบายจากงาน
ของนักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะของตะวันตกและไทย ตัวอย่างเช่น ในกรณี ของนักวิชาการตะวันตกที่
แบ่งไว้ 3 ขั้นตอน ได้แก่ Dror (1968) Pressman และ Wildavsky (1973) ส่ วนนักวิชาการที่แบ่งไว้ 5 ขั้นตอน
ได้แก่ Jones (1977) Anderson (2011) แต่สาหรับ Lasswell (1956); แบ่งไว้ 7 ขั้นตอน ในขณะที่ Hogwood
และ Gunn (1984) แบ่งไว้มากถึ ง 9 ขั้นตอนด้วยกัน อย่างไรก็ดีในสภาพแห่ งความเป็ นจริ งนั้นทุ กขั้นตอน
ของกระบวนการนโยบายไม่ ไ ด้แ ยกกัน อย่า งเด็ ด ขาดเสี ย ที เดี ย ว หากทว่า ในแต่ ล ะขั้น ตอนต่ า งล้ว นมี
ความสั ม พัน ธ์ ก ับ ขั้น ตอนอื่ น อย่างต่ อเนื่ อ งกัน การแบ่ ง ขั้น ตอนจึ ง เป็ นเรื่ อ งของเหตุ ผ ลทางวิช าการเพื่ อ
การศึกษาทาความเข้าใจมากกว่าที่จะเป็ นการแบ่งแยกเด็ดขาดออกจากกันอย่างที่โลกแห่ งความเป็ นจริ งควร
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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จะเป็ น เพราะเหตุว่าขั้นตอนต่างๆ ของนโยบายสาธารณะนั้นเป็ นเรื่ องของกระบวนการ (Public Policy as
Process) นัน่ เอง (ไพศาล บรรจุสุวรรณ, 2558)
แนวคิดในการนานโยบายไปปฏิบัติ
ผูว้ ิจยั เลื อกศึ กษาตัวแบบจากการศึ กษาตัวแบบต่ างๆ ของ วรเดช จันทรศร (2557) ผูว้ ิจยั พบว่า
ตัวแบบด้านการจัดการเหมาะสมกับเรื่ องที่กาลังทาการวิจยั จึงได้นาตัวแบบด้านการจัดการนี้ มาเป็ นตัวแบบ
ในกรอบการวิจยั ที่ผูว้ ิจยั จะร้อยเรี ยงเรื่ องราวต่างๆ ในเรื่ องของ สมรรถนะขององค์กรที่เกี่ ยวข้องกับการจัด
การศึ ก ษาของเด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ว่า มี ขี ด ความสามารถอยู่ใ นระดับ ใด ทั้ง ในด้านการจัด โครงสร้ างองค์ก ร
บุคลากรที่ถูกมอบหมายให้ดูแล งบประมาณ สถานที่ วัสดุอุปกรณ์และเครื่ องมือ เครื่ องใช้ ต่างๆ เพื่อนาไปสู่
ผลของการนานโยบายไปปฏิบตั ิ โดยผูว้ ิจ ัยจะเจาะลึ กและนาเสนอข้อแนะนาเพื่อให้ส่วนงานที่เกี่ ยวข้องได้
ศึกษาและปรับปรุ งในสิ่ งที่สามารถกระทาได้และเกิดประสิ ทธิ ภาพในการจัดการศึกษาให้กบั เด็กไร้สัญชาติ
ในประเทศไทยต่อไป
จากการศึ ก ษาปั จจัย ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การก าหนดนโยบายด้า นการจัด ศึ ก ษาของเด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ
สามารถสรุ ปเป็ นโมเดลได้ดงั ภาพที่ 1

โครงสร้ าง
บุคลากร
นโยบายการ
จัดการศึกษา
ของเด็กไร้
สั ญชาติ

งบประมาณ

ปัญหาและ
ข้ อจากัด ของการ
นานโยบายไป

สถานที่
วัสดุอปุ กรณ์
เครื่ องมือ
เครือ
่ งใช้

ภาพที่ 1 การกาหนดนโยบายด้านการจัดศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
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ปฏิบัติ

CHAPTER 1

งานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
นิ ติ พ ล คงสมบู ร ณ์ (2559 ) ศึ ก ษาสถานการณ์ ค นไร้ รั ฐ ไร้ สั ญ ชาติ ใ นประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า
โดยรัฐบาลสหรัฐอเมริ การับผูอ้ พยพย้ายถิ่นเข้าประเทศ จากสถิ ติของกระทรวงความมัน่ คงภายในประเทศ
(U.S. Department of Homeland Security)โดยการจัด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ด้ อ ยโอกาสและเด็ ก ไร้ รั ฐ
ไร้สัญชาติน้ นั หน่ วยงานระดับสหพันธรัฐมีหน้าที่กาหนดนโยบายหลัก และพัฒนากลไกในส่ วนกลางเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อการทางานในระดับมลรัฐ ส่ วนในระดับมลรัฐนั้นมีหน้าที่ในการตั้งหน่ วยงานเฉพาะเพื่อ
รับผิดชอบจัดการศึกษาของเด็กกลุ่มนี้ ในแต่ละรัฐ โดยมุ่งเน้นการช่ วยเหลื อให้สาเร็ จการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จากการศึ ก ษาพบว่า ในสหรั ฐ อเมริ ก ารั ฐบาลกลางได้จดั ตั้ง หน่ วยงานเพื่ อจัด การศึ ก ษาส าหรั บ ผูอ้ พยพ
(Migrant Education Program: MEP) เพื่อสนับสนุ นการจัดการศึกษาสาหรับเด็กย้ายถิ่ น ทั้งในรู ปแบบปกติ
และการศึกษานอกระบบโดยใช้เนื้อหาในการเรี ยนและมาตรฐานการศึกษาเดียวกันกับเด็กอเมริ กนั จนสาเร็ จ
การศึกษาระดับมัธยมปลาย โดยรัฐบาลกลางจะสนับ สนุ นงบประมาณแก่ รัฐต่างๆ ที่ มีเด็กย้ายถิ่ นอยู่เป็ น
จานวนมาก และมี การสนับ สนุ นการศึ กษาในรู ปแบบพิ เศษ เช่ น การศึ กษาทวิภาษา หรื อการศึ กษาพิเศษ
ซึ่ งสามารถเที ยบโอนไปเรี ยนในโรงเรี ยนของรั ฐในระดับ ชั้นที่ สู งขึ้ นได้รวมถึ งการให้ค าปรึ กษาแนะนา
นอกเหนื อจากในชั้นเรี ยนจากบุคลากรทางการศึกษาของรัฐที่คอยให้ความช่ วยเหลือและให้คาปรึ กษาต่างๆ
รวมทั้งให้การเตรี ยมความพร้อมสาหรับเด็กที่ประสบปั ญหาด้านภาษา เพื่อให้สามารถเรี ยนรู ้ได้ทนั เด็กอื่นๆ
ในทุกระดับชั้น
จากการศึ กษายังพบว่าประเทศสหรัฐอเมริ กาให้สิท ธิ ทางการศึ กษาแก่ เด็กไร้ สั ญชาติ เข้าเมื อง
ผิดกฎหมายเท่าเที ยมกับเด็กอเมริ กนั มี การกาหนดรายละเอี ยดในการจัดการศึ กษา โดยให้โรงเรี ยนรัฐใน
ท้องถิ่ นต้องจัดการศึกษาด้วยภาษาที่เด็กต่างด้าวเข้าใจได้จนกว่าเด็กจะสามารถสื่ อสารและใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ดีและเป็ นผลให้มี การปรับปรุ งและวางแผนการศึ ก ษาสาหรับ เด็ กไร้ สัญ ชาติ ทั้งในระดับท้องถิ่ นและ
ระดับ ชาติ เพื่ อมุ่ งเน้น ปรั บ ปรุ งความสามารถทางการศึ ก ษาของเด็ ก เหล่ านี้ ในโรงเรี ยน และน าไปสู่ ก าร
จัดการเรี ยนการสอนแบบสองภาษา การจัดการศึกษาแบบสองภาษานี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อบุตรของผูอ้ พยพ
ย้ายถิ่ น เพราะช่ วยให้เด็ ก สามารถสื่ อสารกับ ครอบครั วได้ จึ ง เป็ นโอกาสที่ จะได้รับ ความช่ วยเหลื อจาก
เครื อข่ายชุ มชนของตนเอง ขณะเดียวกันความรู ้ดา้ นภาษาอังกฤษก็จะช่ วยเพิ่มโอกาสต่างๆให้เด็กเหล่านี้ อยู่
ในสหรัฐอเมริ กาได้ต่อไป
บุบผา อนันต์สุชาติกุล (2554) ได้วิจยั เรื่ องการจัดการศึกษาสาหรั บเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐและ
นอกภาครัฐ การอพยพมาสู่ ประเทศไทยครั้งใหญ่ของชาวพม่าจากภัยความขัดแย้งทางการเมืองภายในตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2531 และการขยายตัวทางเศรษฐกิ จด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยที่ตอ้ งการแรงงานสู ง ทาให้
การอยู่ร่วมกันของคนไทยและผูอ้ พยพเป็ นไปในลักษณะ 2 ขั้วความสั มพันธ์ มี การพึ่ งพิ งเอื้ อประโยชน์
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ต่อกันในมิ ติเศรษฐกิ จ แต่ในด้านสังคม-วัฒนธรรมเกิ ดช่ องว่างในการอยู่ร่วมกัน การจัดการศึกษาภายใต้
บริ บทสังคมไทยปั จจุบนั ที่ผูค้ นหลากหลายวัฒนธรรมมาอยูร่ ่ วมกัน ได้ทาบทบาทสาคัญในการลดช่องว่าง
ดังกล่าวหรื อไม่ อย่างไร การวิจยั นี้ได้ศึกษารู ปแบบและการจัดการศึกษาสาหรับทายาทรุ่ นที่สองของผูอ้ พยพ
จากประเทศพม่า ปั ญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษา ตลอดจนข้อเสนอแนะด้านนโยบายเพื่อให้การจัด
การศึกษามีประสิ ทธิ ภาพในการสร้างความสัมพันธ์ในการอยูร่ ่ วมกันอย่างกลมกลื นและสงบสันติระหว่าง
ผูค้ นต่างวัฒนธรรมโดยตระหนักในความสาคัญของการธารงไว้ซ่ ึ งอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพนั ธุ์
การจัดการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐและนอกภาครัฐยังขาดคุ ณภาพและทิศทางที่
เหมาะสมตอบสนองความต้อ งการและความด้อ ยโอกาสของเด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ด้ว ยเหตุ ผ ล 2 ประการ
1) จากการที่รัฐไม่กาหนดนโยบายที่ชดั เจนเกี่ ยวกับอนาคตสถานะของทายาทรุ่ นที่สองของผูอ้ พยพ ทาให้
ขาดรู ปธรรมชั ด เจน ใน ระดั บ ป ฏิ บั ติ ง านและความร่ วมมื อระห ว่ า งห น่ วยงาน ที่ เกี่ ยวข้ อ งทั้ ง
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิ การ 2) ทัศนะและความเข้าใจของบุคลากรที่ปฏิบตั ิ งานเกี่ ยวกับผู ้
ไม่มีสัญชาติไทยต่อนิยาม “คนไทย” และการปลูกฝัง “ความเป็ นไทย” ที่ผูกติดกับแนวคิดวัฒนธรรมเชิ งเดี่ยว
หรื อ “เอกวัฒ นธรรม” ซึ่ งไม่ ส อดคล้อ งกับ ความเป็ นจริ ง ของสั ง คม น าไปสู่ ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
การแบ่งแยกกีดกันต่อบุคคลที่มีความแตกต่างทางเชื้ อชาติ ศาสนา เพศสภาวะ ความสามารถ รวมทั้งถิ่นที่อยู่
อาศัย การน านโยบายไปปฏิ บ ัติยงั ขาดการดาเนิ น งานที่ เป็ นระบบและรู ป ธรรมชัดเจน เห็ น ได้จากไม่ มี
กิ จกรรมการพัฒ นาผูส้ อนให้มี ค วามรู ้ ความตระหนัก หรื อแนวทางการจัดการเรี ยนการสอนที่ ค านึ งถึ ง
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนให้อ่อนไหวต่อความด้อยโอกาสของกลุ่มชาติพนั ธุ์ เรี ยนรู ้การกระทา
ที่ไม่เป็ นการแบ่งแยกกีดกันหรื อมีอคติต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์ นอกจากนี้ ยงั เห็นว่ารัฐบาลไม่มีแนวปฏิบตั ิที่ชดั เจน
ในเรื่ องการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2535) วิจยั เรื่ อง สภาพการจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนชายขอบในจังหวัด
ชายแดนของไทยที่ ติดกับประเทศกัมพูชา พบว่าปั ญหาการจัดการศึกษาที่ สาคัญในพื้นที่ชายแดนประเทศ
ไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย 1) ปั ญหาเกี่ยวกับครู การขาดแคลนครู โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีครู ไม่ครบชั้น ครู ยา้ ย
บ่อยเนื่ องจากส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างถิ่ นสวัสดิ การ สิ ทธิ ผลประโยชน์เกื้ อกูลต่างๆ ซึ่ งเป็ นขวัญกา ลังใจและ
เป็ นสิ่ งจูงใจของครู ชายแดนบางอย่างที่เคยไดรับ บางอย่างปั จจุบนั ไม่ได้รับหรื อได้รับเฉพาะบางพื้นที่เท่านั้น
ไม่ทวั่ ถึงโรงเรี ยนทั้งหมดที่อยูต่ ามแนวชายแดน 2) ปั ญหาเกี่ยวกับนักเรี ยน สภาพครอบครัวของนักเรี ยนใน
พื้นที่ซ่ ึงผูป้ กครองส่ วนใหญ่มีฐานะยากจน ทา ให้ผปู ้ กครองต้องอพยพย้ายถิ่นบ่อยเพื่อไปประกอบอาชีพใน
ท้องถิ่ น อื่ น เด็ ก ส่ วนใหญ่ ถู ก ทอดทิ้ ง อยู่ก ับ คนอื่ น ครอบครั วที่ ข าดความอบอุ่ น การเลี้ ย งดู ที่ ไ ม่ ถู ก ต้อ ง
การเห็ นแบบอย่างค่านิ ยมที่ ไม่ถูกต้องในการดาเนิ นชี วิต ทาให้เด็กส่ วนใหญ่ ขาดระเบี ยบวินัย ผูป้ กครอง
ไม่ได้มีส่วนช่วยในการสนับสนุ น ส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ของเด็กเพราะเด็กไม่ได้อยูก่ บั พ่อแม่ 3) ปั ญหาเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมและชุ ม ชน บ่ อนการพนัน และปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ก ระทบต่ อ วิถี ชี วิต ของเด็ ก และ
ผูป้ กครอง ส่ งผลต่อการจัดการศึ กษาเป็ นอันมากโดยเฉพาะการเฝ้ าระวังเด็ก 4) ปั ญหาการบริ หารจัดการ
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CHAPTER 1
ความห่ างไกลของการคมนาคมระหว่างโรงเรี ยนกับ ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษา ประกอบกับ ลัก ษณะ
ภูมิประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูงทาให้การกา กับติดตาม นิ เทศ จากสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาขาด
ความถี่ ความสม่ าเสมอ ส่ งผลต่อขวัญกาลังใจในการทา งานของครู และ 5) ปั ญหาเกี่ยวกับระบบ ความไม่
เป็ นธรรมจากการประเมินโดยใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งประเทศ และวิธีการงบประมาณที่ไม่เหมาะสม ส่ งผลให้
เกิดความไม่เสมอภาค ในการจัดการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยนชายขอบในจังหวัดชายแดน
ของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา (เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2535)
ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2558) การศึกษาวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์สามประการ ประการแรก เพื่อศึกษา
ปั จจัยและขั้นตอนกระบวนการ ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการนานโยบายหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไป
ปฏิ บตั ิในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี ประการที่สอง เพื่อศึกษาปั ญหาอุปสรรคการนานโยบาย
หลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไปปฏิ บตั ิภายใต้เงื่ อนไขและบริ บทสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี และประการที่สาม เพื่อแสวงหาแนวทางการพัฒนาการนานโยบายหลักสู ตร
การศึ กษาขั้นพื้ นฐานไปปฏิ บ ตั ิ ที่สอดคล้องกับเงื่ อนไขและบริ บ ทสภาพแวดล้อมที่ เกี่ ยวข้องในเขตพื้นที่
การศึกษาจังหวัดสุ ราษฎร์ ธานี โดยใช้กรอบแนวคิดทฤษฎีวา่ ด้วยพลวัตและบริ บทสภาพแวดล้อมผสมผสาน
กับตัวแบบ CIPP และทฤษฎีการนานโยบายสาธารณะไปปฏิบตั ิตามแนวทางแบบบนลงสู่ ล่างผ่านหน่วยงาน
เชิ งนโยบายจากราชการส่ วนกลางลงสู่ หน่ วยงานปฏิ บ ตั ิ ระดับ พื้ นที่ ได้แก่ ส านักงานเขตพื้ นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาและสถานศึกษาในจังหวัดสุ ราษฎร์ธานี
ประเด็นสาคัญจากการวิจยั พบว่า เนื้ อหานโยบายหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับทักษะที่ จาเป็ นใน
ศตวรรษที่ 21 เน้นคุณลักษณะและเจตคติมากกว่าทักษะสากลที่จาเป็ น หลักสู ตรมีลกั ษณะอนุรักษนิยมสู งให้
ความสาคัญกับพื้นฐานความเป็ นไทย โดยมีลกั ษณะเด่นที่การมุ่งเน้นคุณธรรมจริ ยธรรม ความรักชาติ ศาสน์
กษัตริ ย ์ และเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่การนานโยบายหลักสู ตรสู่ การปฏิ บตั ิยงั คงเป็ นแบบทฤษฎี บนลงล่าง
สอดคล้องกับ การบริ หารราชการแบบรวมศู นย์อานาจค่อนข้างมาก อานาจการตัดสิ นใจด้านการบริ หาร
บุคคลอยูใ่ นระดับเขตพื้นที่ นอกจากนี้ การที่หลักสู ตรมีหลายกลุ่มสาระ ขณะที่ครู มีภาระงานอื่นนอกเหนื อ
งานสอนในปริ มาณมากนับเป็ นอุปสรรคสาคัญทาให้ครู ไม่ได้มีเวลาอยูก่ บั ผูเ้ รี ยน การจัดการเรี ยนการสอน
ยังคงเน้นการบรรยายบอกเล่าท่องจาและครู ยงั คงมีบทบาทสาคัญเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้มากกว่าที่จะเน้น
ผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและให้ผูเ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในแบบการสร้างความรู ้ด้วยตนเอง ประการที่สาม ปั จจัยด้าน
ศักยภาพของครู ผสู ้ อน และประการที่สี่ การสนับสนุ นและความสามารถด้านการบริ หารจากส่ วนกลางและ
แต่ละเขตพื้นที่การศึกษา ปั จจัยทั้งสี่ ประการต่างเกี่ ยวข้องสัมพันธ์ต่อกันและเป็ นเงื่อนไขเอื้ออานวยให้การ
นานโยบายไปสู่ การปฏิบตั ิในระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเกิดผลสาเร็ จ
ว่าที่เรื อตรี ยุตติชน บุญเพศ (2555) ศึกษาเรื่ องความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริ การ
ทางการศึกษาแก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษา
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ตามแนวชายแดน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี การวิจยั ครั้งนี้ มี
วัตถุ ประสงค์เพื่อ ศึกษาระดับความพร้ อมในการจัดการศึ กษาเพื่อการให้บริ การทางการศึกษาแก่ประเทศ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตามแนวชายแดนสังกัด
สานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี ตามการรับรู ้ และประเมินของผูบ้ ริ หาร
สถานศึ กษาและครู ผูส้ อน เปรี ยบเทียบความพร้ อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริ การทางการศึกษาแก่
ประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาวและราชอาณาจัก รกัม พู ช า ตามทัศ นะของผู ้บ ริ ห าร
สถานศึกษาและครู ผสู ้ อนและ นาเสนอแนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็ นแหล่งบริ การ
ทางการศึกษา
ผลการวิจยั พบว่า ความพร้ อมในการจัดการศึ ก ษาเพื่ อการให้ บริ ก ารทางการศึ กษาแก่ ป ระเทศ
สาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้าน
บุ ค ลากรและด้านอาคารสถานที่ และอุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษาอยู่ใ นระดับ มาก ด้านวิช าการ ด้านงบประมาณ
ด้านกฎระเบียบและด้านสิ่ งอานวยความสะดวกอยูใ่ นระดับปานกลาง ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อ
การให้บริ การทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา
ตามทัศ นะของผู ้บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาและครู ผู ้ส อนแตกต่ า งกัน อย่ า งมี นั ย ส าคัญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05
แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็ นแหล่งบริ การทางการศึกษาของประเทศเพื่อนบ้าน
ประกอบด้ว ย การด าเนิ น การตามขั้น ตอนแบบ DAPPA และการก าหนดเป้ า หมาย กิ จ กรรม ตัว ชี้ วัด
ความพร้อมทั้งด้านวิชาการ ด้านบุคลากรด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและ
ด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
แสงเที ยน คาปั ญญา (2558) สภาพปั ญหาและอุ ป สรรคการบังคับใช้กฎหมายทางการศึ กษาแก่
บุ ค คลที่ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทยของจังหวัดเชี ยงใหม่ โดยการวิจยั นี้ มี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ ก ษาสภาพปั ญ หาและ
อุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยในโรงเรี ยนมัธยมจังหวัดเชี ยงใหม่
และเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิบตั ิที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและการศึกษาของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยของจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจยั สรุ ปได้ดงั นี้ 1) ปั ญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษา
แก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยพบว่าบุคลากรทางการศึกษาไม่รู้กฎหมายและนโยบายทางการศึกษา การออก
กลางคันของนักเรี ยนที่ไม่มีสัญชาติไทย การจัดทาข้อมูลพื้นฐานฐานของนักเรี ยน สภาพแวดล้อมของชุมชน
มี เจตคติ ที่ไม่ดีต่อเด็ก ที่ ไม่มี สัญชาติ ไทย ด้านการเรี ยนการสอน กิ จกรรมหรื อนโยบายจากหน่ วยงานอื่ น
เป็ นการเพิ่มภาระงานของโรงเรี ยนให้มากยิ่งขึ้น 2) แนวทางในการปฏิบตั ิที่สอสดคล้องกับนโยบายของรัฐ
ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ควรมี การแนะแนวการนานักเรี ยนเข้าสู่ ระบบการเรี ยน การสอน
จัดทาฐานข้อมูลของนักเรี ยนเชื่ อมโยงกับหน่วยงานอื่น เสริ มสร้างความรู ้ความเข้าใจชุมชนโดยบุคลากรทาง
การศึกษา จัดการเรี ยนการสอนให้สอดคล้องอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และจัดการศึกษาตามกฎหมาย
และนโยบายของรัฐอย่างเคร่ งครัด
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CHAPTER 1
วิธีดาเนินวิจัย
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ ใช้ระเบี ยบการวิจยั เชิ ง คุ ณ ภาพ (Qualitative research) การได้มาของข้อมู ล
สาคัญคือการศึกษาจากเอกสารทางวิชาการ บทความ รายงานการวิจยั ข้อมูลจากอินเตอร์ เน็ต ข้อระเบียบ
กฏหมาย เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูลการจัดการศึกษาให้กบั เด็กไร้ สัญชาติในประเทศไทย และการสัมภาษณ์ แบบ
เจาะลึ กกับผูใ้ ห้ขอ้ มู ลที่ สาคัญ ได้แก่ ผูบ้ ริ หารระดับสู งจากกระทรวงศึกษาธิ การ ผูบ้ ริ หารจากสานักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภาคตะวันออก จากผูอ้ านวยการและครู ในสถานศึกษา จานวน
13 คน เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ใ นการวิจ ัย คื อ แบบสั ม ภาษณ์ เจาะลึ ก มี แ นวค าถามครอบคลุ ม สมรรถนะองค์ก ร
ด้านโครงสร้าง บุคลากร งบประมาณ สถานที่และอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ตามประเด็นการศึกษาและ
ขอบเขตของการศึกษาที่ เป็ นสิ่ งที่ตอ้ งการศึกษาโดยเพื่อให้บรรลุ ตามวัตถุ ประสงค์ที่ต้ งั ไว้ มีการเรี ยงลาดับ
คาถาม เนื้ อหาของคาถามสามารถปรับได้ตามลักษณะของผูถ้ ูกสัมภาษณ์ โดยอาศัยหลักการตั้งแนวคาถามที่
มีความเข้าใจง่าย เป็ นคาถามปลายเปิ ด ไม่ช้ ี นาคาถาม โดยแนวคาถามเหล่านี้ ได้รับข้อเสนอแนะแก้ไขจาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญแล้ว

ผลการวิจัย
ตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 1 เพื่ อศึ กษาปั ญหาและข้อจากัด ในการนานโยบายการศึ กษาไปปฏิ บ ตั ิ
จากการศึ ก ษาเอกสาร แนวคิ ด วรรณกรรมและการลงพื้ น ที่ ภาคสนาม และการสอบถามความเห็ น จาก
ผูเ้ ชี่ยวชาญ พบว่า งานวิจยั ของ นิติพล คงสมบูรณ์ (2559) ได้ทาการศึกษาสถานการณ์คนไร้รัฐไร้สัญชาติใน
ประเทศสหรัฐอเมริ กา นั้น ได้ให้สิทธิ ทางการศึกษาแก่ เด็กไร้สัญชาติเข้าเมืองผิดกฎหมายเท่าเทียมกับเด็ก
อเมริ กนั มีการกาหนดรายละเอียดในการจัดการศึ กษา โดยให้โรงเรี ยนรัฐในท้องถิ่ นต้องจัดการศึกษาด้วย
ภาษาที่ เด็ ก ต่ างด้าวเข้าใจได้จนกว่าเด็ ก จะสามารถสื่ อสารและใช้ภ าษาอังกฤษได้ดีและเป็ นผลให้มี ก าร
ปรั บ ปรุ ง และวางแผนการศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ทั้ง ในระดับ ท้อ งถิ่ น และระดับ ชาติ เพื่ อ มุ่ ง เน้ น
ปรับปรุ งความสามารถทางการศึกษาของเด็กเหล่านี้ ในโรงเรี ยน และนาไปสู่ การจัดการเรี ยนการสอนแบบ
สองภาษา การจัดการศึกษาแบบสองภาษานี้ ถือว่ามีประโยชน์ต่อบุตรของผูอ้ พยพย้ายถิ่น เพราะช่ วยให้เด็ก
สามารถสื่ อสารกับครอบครัวได้ งานวิจยั ของ บุบผา อนันต์สุชาติกุล (2554) ได้วิจยั เรื่ องการจัดการศึกษา
สาหรับเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐและนอกภาครัฐ พบว่าการจัดการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติโดยภาครัฐ
และนอกภาครัฐยังขาดคุณภาพและทิศทางที่เหมาะสมตอบสนองความต้องการและความด้อยโอกาสของเด็ก
ไร้สัญชาติ ด้วยเหตุผล 2 ประการ 1) จากการที่ รัฐไม่กาหนดนโยบายที่ ชัดเจนเกี่ ยวกับอนาคตสถานะของ
ทายาทรุ่ น ที่ ส องของผู อ้ พยพ ท าให้ ข าดรู ป ธรรมชัด เจนในระดับ ปฏิ บ ัติ ง านและความร่ ว มมื อ ระหว่า ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิ การ 2) ทัศนะและความเข้าใจของบุคลากร
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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ที่ปฏิ บตั ิ งานเกี่ ยวกับผูไ้ ม่มีสัญชาติ ไทย ต่อนิ ยาม “คนไทย” และการปลูกฝัง “ความเป็ นไทย” ที่ผูกติ ดกับ
แนวคิดวัฒนธรรมเชิงเดี่ยว หรื อ “เอกวัฒนธรรม” ซึ่ งไม่สอดคล้องกับความเป็ นจริ งของสังคม นาไปสู่ การ
ละเมิ ด สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน การแบ่ ง แยกกี ด กัน ต่ อ บุ ค คลที่ มี ค วามแตกต่ างทางเชื้ อ ชาติ ศาสนา เพศสภาวะ
ความสามารถ รวมทั้งถิ่นที่อยูอ่ าศัย การนานโยบายไปปฏิบตั ิยงั ขาดการดาเนินงานที่เป็ นระบบและรู ปธรรม
ชัดเจน เห็ นได้จากไม่มีกิจกรรมการพัฒนาผูส้ อนให้มีความรู ้ ความตระหนัก หรื อแนวทางการจัดการเรี ยน
การสอนที่คานึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรม ตลอดจนให้อ่อนไหวต่อความด้อยโอกาสของกลุ่มชาติพนั ธุ์
เรี ยนรู ้การกระทาที่ไม่เป็ นการแบ่งแยกกีดกันหรื อมีอคติต่อกลุ่มชาติพนั ธุ์
จากงานวิจยั ของ เสริ มศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2535) วิจยั เรื่ อง สภาพการจัดการศึกษาให้กบั นักเรี ยน
ชายขอบในจังหวัดชายแดนของไทยที่ติดกับประเทศกัมพูชา พบว่าปั ญหาการจัดการศึกษาที่สาคัญในพื้นที่
ชายแดนประเทศไทย-กัมพูชา ประกอบด้วย 1) ปั ญหาเกี่ ยวกับครู การขาดแคลนครู โรงเรี ยนส่ วนใหญ่มีครู
ไม่ครบชั้น ครู ยา้ ยบ่อยเนื่องจากส่ วนใหญ่เป็ นคนต่างถิ่นสวัสดิการ สิ ทธิ ผลประโยชน์เกื้อกูลต่างๆ 2) ปั ญหา
เกี่ ย วกับ นั ก เรี ย น สภาพครอบครั ว ของนัก เรี ย นในพื้ น ที่ ซ่ ึ งผู ้ป กครองส่ ว นใหญ่ มี ฐ านะยากจน ท าให้
ผูป้ กครองต้องอพยพย้ายถิ่ นบ่อยเพื่อไปประกอบอาชี พในท้องถิ่ นอื่น เด็กส่ วนใหญ่ถูกทอดทิ้งอยูก่ บั คนอื่น
ครอบครัวที่ขาดความอบอุ่น การเลี้ยงดูที่ไม่ถูกต้อง การเห็นแบบอย่างค่านิยมที่ไม่ถูกต้องในการดาเนินชี วิต
ทาให้เด็กส่ วนใหญ่ขาดระเบียบวินยั 3) ปั ญหาเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและชุ มชน บ่อนการพนันและปั ญหา
ยาเสพติดในพื้นที่กระทบต่อวิถีชีวิตของเด็กและผูป้ กครอง ส่ งผลต่อการจัดการศึกษาเป็ นอันมากโดยเฉพาะ
การเฝ้าระวังเด็ก 4) ปั ญหาการบริ หารจัดการความห่ างไกลของการคมนาคมระหว่างโรงเรี ยนกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศซึ่ งส่ วนใหญ่เป็ นพื้นที่สูงทาให้การกากับติดตาม นิ เทศ
จากส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาขาดความสม่ าเสมอ และ 5) ปั ญ หาเกี่ ย วกับ ระบบ ความไม่ เป็ นธรรม
จากการประเมิ น โดยใช้เกณฑ์ เดี ย วกัน ทั้งประเทศ และวิธี ก ารงบประมาณที่ ไ ม่ เหมาะสม ส่ งผลให้ เกิ ด
ความไม่เสมอภาค ในการจัดการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ไพศาล บรรจุสุวรรณ (2558) ประเด็นสาคัญจากการวิจยั พบว่า เนื้อหา
นโยบายหลักสู ตรไม่สอดคล้องกับทักษะที่จาเป็ นในศตวรรษที่ 21 เน้นคุณลักษณะและเจตคติมากกว่าทักษะ
สากลที่จาเป็ น หลักสู ตรมีลกั ษณะอนุรักษนิยมสู งให้ความสาคัญกับพื้นฐานความเป็ นไทย โดยมีลกั ษณะเด่น
ที่การมุ่งเน้นคุ ณธรรมจริ ยธรรม ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริ ยแ์ ละเศรษฐกิ จพอเพียง ขณะที่การนานโยบาย
หลักสู ตรสู่ การปฏิบตั ิยงั คงเป็ นแบบทฤษฎีบนลงล่าง สอดคล้องกับการบริ หารราชการแบบรวมศูนย์อานาจ
ค่อนข้างมาก อานาจการตัดสิ นใจด้านการบริ หารบุ คคลอยู่ในระดับเขตพื้นที่ นอกจากนี้ การที่หลักสู ตรมี
หลายกลุ่มสาระขณะที่ครู มีภาระงานอื่นนอกเหนื องานสอนในปริ มาณมากนับเป็ นอุปสรรคสาคัญทาให้ครู
ไม่ ไ ด้มี เวลาอยู่ก ับ ผู เ้ รี ย น การจัดการเรี ย นการสอนยัง คงเน้น การบรรยายบอกเล่ าท่ องจาและครู ย งั คงมี
บทบาทสาคัญเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้มากกว่าที่จะเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นศูนย์กลางและให้ผเู ้ รี ยนได้เรี ยนรู ้ในแบบ
การสร้างความรู ้ดว้ ยตนเอง ประการที่สาม ปั จจัยด้านศักยภาพของครู ผสู ้ อน และประการที่สี่ การสนับสนุน
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CHAPTER 1
และความสามารถด้านการบริ หารจากส่ วนกลางและแต่ละเขตพื้นที่ การศึ กษา สอดคล้องกับงานวิจยั ของ
ว่าที่เรื อตรี ยุตติชน บุ ญเพศ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่ องความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริ การทาง
การศึกษาแก่ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชา ในสถานศึกษาตาม
แนวชายแดน สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ความพร้อม
ในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริ การทางการศึ กษาแก่ประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและ
ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางโดยด้านบุ คลากรและด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์
การศึกษาอยูใ่ นระดับมาก ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านกฎระเบียบและด้านสิ่ งอานวยความสะดวกอยู่
ในระดับปานกลาง ความพร้อมในการจัดการศึกษาเพื่อการให้บริ การทางการศึกษาแก่ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิ ปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรกัมพูชาตามทัศนะของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาและครู ผูส้ อน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .05 แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาตามแนวชายแดนให้เป็ น
แหล่ งบริ การทางการศึ กษาของประเทศเพื่อนบ้านประกอบด้วย การดาเนิ นการตามขั้นตอนแบบ DAPPA
และการก าหนดเป้ า หมาย กิ จกรรม ตัวชี้ วัด ความพร้ อมทั้งด้านวิช าการ ด้านบุ ค ลากรด้านงบประมาณ
ด้านกฎระเบียบ ด้านสิ่ งอานวยความสะดวกและด้านอาคารสถานที่และอุปกรณ์การศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจยั ของ แสงเทียน คาปั ญญา (2558) ทาการวิจยั เรื่ อง สภาพปั ญหาและอุปสรรค
การบังคับ ใช้ก ฎหมายทางการศึ ก ษาแก่ บุ ค คลที่ ไ ม่ มี สั ญ ชาติ ไทยของจังหวัด เชี ย งใหม่ โดยการวิจยั นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพปั ญหาและอุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยในโรงเรี ยนมัธยมจังหวัดเชี ยงใหม่และเพื่อศึกษาแนวทางในการปฏิ บตั ิที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ
และการศึ กษาของบุ คคลที่ ไม่มีสั ญชาติ ไทยของจังหวัดเชี ยงใหม่ ผลการวิจยั สรุ ป ได้ดงั นี้ 1) ปั ญหาและ
อุปสรรคการบังคับใช้กฎหมายทางการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยพบว่าบุคลากรทางการศึกษาไม่รู้
กฎหมายและนโยบายทางการศึ ก ษา การออกกลางคันของนัก เรี ย นที่ ไม่ มี สั ญ ชาติ ไทย การจัดท าข้อมู ล
พื้นฐานฐานของนักเรี ยน สภาพแวดล้อมของชุ มชนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทย ด้านการเรี ยน
การสอน กิ จ กรรมหรื อ นโยบายจากหน่ ว ยงานอื่ น เป็ นการเพิ่ ม ภาระงานของโรงเรี ย นให้ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
2) แนวทางในการปฏิ บตั ิที่สอสดคล้องกับนโยบายของรัฐ ควรมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ความรู ้ ควรมี
การแนะแนวการน านัก เรี ย นเข้า สู่ ระบบการเรี ย น การสอน จัด ท าฐานข้อมู ล ของนัก เรี ย นเชื่ อ มโยงกับ
หน่ วยงานอื่ น เสริ ม สร้ า งความรู ้ ค วามเข้าใจชุ มชนโดยบุ คลากรทางการศึ ก ษา จัดการเรี ยนการสอนให้
สอดคล้องอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน และจัดการศึกษาตามกฎหมาย และนโยบายของรัฐอย่างเคร่ งครัด
ผลจากการสั ม ภาษณ์ เชิ งลึ ก พบว่า เขตการศึ ก ษาและระดับโรงเรี ย นด้านโครงสร้ าง มี ก ารจัด
โครงสร้ างแบบระบบราชการและเป็ นการสั่งการหรื อกาหนดนโยบายมาจากระดับกระทรวงศึ กษาธิ การ
มายังเขตการศึกษาในภาคต่างๆและส่ งต่อมายังผูป้ ฏิ บตั ิในระดับโรงเรี ยนพบว่ามีปัญหาในทางปฏิ บตั ิ เช่ น
นโยบายบอกว่าสามารถออกวุฒิบตั รให้นกั เรี ยนไร้ สัญชาติได้แต่มีบางโรงเรี ยนไม่สามารถออกให้ได้อาจ
คณะรัฐศาสตร์ และนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
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เป็ นเพราะการถ่ ายทอดของผูบ้ ริ หารโรงเรี ยนไม่ชัดเจนหรื อไม่มีการประชุ มชี้ แจงกับครู หรื อนักวิชาการ
ศึกษาที่ ดูแลเด็กไร้ สัญชาติของแต่ละโรงเรี ยนหลังจากที่ ผูอ้ านวยการได้ไปประชุ มเพื่อรับนโยบายมาจาก
สานักงานเขตการศึกษาของแต่ละภาคทาให้การปฏิ บตั ิ ไม่เป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน เรื่ องบุ คลากรพบว่า
ครู ทุกคนมีเมตตาสู งมาก โดยสามารถทาการสอนเด็กไร้สัญชาติท้ งั ๆ ที่มีภาระการสอนอยูแ่ ล้ว ความยากก็คือ
การสื่ อสารกับเด็กไร้สัญชาติที่บางโรงเรี ยนอาจมีหลายสัญชาติเข้ามาเรี ยนและใช้หลายภาษา บางโรงเรี ยน
อาจโชคดีที่เด็กไร้สัญชาติบางคนสามารถสื่ อสารเป็ นภาษาไทยได้ บางโรงเรี ยนต้องใช้รุ่นพี่เป็ นล่ามและช่วย
สอนน้องให้เข้าใจภาษาไทยและวัฒนธรรมของการเรี ยนร่ วมกันกับเด็กไทยและกับชาติพนั ธุ์ที่แตกต่างกัน
ไป จานวนของครู มีค่อนข้างจากัด ภาระงานที่เพิ่มขึ้นนี้ทาให้ครู เกิดความเหนื่ อยล้า และส่ วนใหญ่จะอยูใ่ นที่
กันดาร ตามแนวชายแดนของประเทศไทย ทาให้มีผลต่อขวัญและกาลังใจเช่ นกัน เรื่ องงบประมาณจะเป็ น
ประเด็นที่ทุกโรงเรี ยนพูดเหมือนกันคือ ไม่เพียงพอเพราะเมื่อเปรี ยบเทียบระหว่างนักเรี ยนที่เรี ยนในระบบ
การศึ ก ษาในระบบ (Formal education) และนัก เรี ย นที่ เรี ย นในระบบการศึ ก ษานอกระบบ (Non-formal
education) จะเห็ นได้ว่านักเรี ยนที่เรี ยนในระบบจะได้เงินอุดหนุ นค่าเครื่ องแบบและค่าอุปกรณ์ การเรี ยนแต่
นักเรี ยนที่อยูน่ อกระบบโรงเรี ยนจะไม่ได้เงินอุดหนุนค่าเครื่ องแบบและค่าอุปกรณ์
ตามวัตถุ ประสงค์ขอ้ ที่ 2 เพื่ อเสนอแนวทางในการการศึกษาที่เหมาะสมของเด็กไร้ สัญชาติ ใน
จัง หวัด ชลบุ รี พบว่า รู ป แบบการจัด การศึ ก ษาส าหรั บ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ควรจัด แบบพหุ วิ ธี ก าร คื อ การ
ผสมผสานรู ปแบบการจัดทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อเป็ นการ
สร้างโอกาสและทางเลือกทางการศึกษาให้แก่ผเู ้ รี ยน และตอบสนองความต้องการของผูเ้ รี ยน สอดคล้องกับ
งานวิจยั ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ศึกษาวิจยั เกี่ยวกับแนวโน้มการจัดการศึกษาที่
มีประสิ ทธิ ภาพตามหลักสู ตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544
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CHAPTER 1

การศึกษา
ในระบบ
Formal Education

การจัดการ
ศึกษาให้เด็ก

การศึกษานอกระบบ
Non-Formal
Education

ไร้สัญชาติใน
ประเทศไทย

การศึกษาตามอัธยาศัย
Informal
Education

ภาพที่ 2 แสดงการจัดการศึกษาให้เด็กไร้สัญชาติในประเทศไทย โดยจัดรู ปแบบผสมผสาน ทั้งการศึกษาใน
ระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-formal Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย
(Informal Education)

ข้ อเสนอแนะ
ควรปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร ด้วยการกระจายอานาจลงมาให้ระดับโรงเรี ยน เพื่อลดขั้นตอนให้
สั้นลง เป็ นการปรั บปรุ งระบบรวมศู นย์ที่ท าให้การท างานล่ าช้า และไม่ตอบสนองต่อความต้องการของ
โรงเรี ยนและเด็กนักเรี ยนไร้ สัญชาติอย่างแท้จริ ง ปรับปรุ งด้านบุคลากรด้วยการพัฒนาความรู ้ให้ กบั ครู และ
บุ ค ลากรทางการศึ ก ษาทุ ก คน ปรั บ ปรุ ง ระบบผลตอบแทนให้จูงใจและเป็ นธรรม ตลอดจน แก้ปั ญ หา
การบริ หารอัตรากาลังครู ที่ไม่เหมาะสมและควรเพิ่มจานวนครู ผสู ้ อนที่สามารถสื่ อสารกับเด็กไร้สัญชาติได้
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กระทรวงศึ ก ษาธิ การ ควรจัดท าโครงการเพื่ อพัฒ นาครู แบบครบวงจร มุ่ งหวังให้ครู ส ามารถ
พัฒนาตนเองได้ตรงตามความต้องการ โดยสามารถนาความรู ้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ได้จริ ง และเพื่อ
เชื่ อมโยงกับการเลื่ อนวิทยฐานะ รัฐบาลควรสร้างแรงจูงใจด้วยการปรับปรุ งด้านงบประมาณ ให้สอดคล้อ ง
กับความต้องการที่แท้จริ ง และสถานศึกษาควรจัดการศึกษาในรู ปแบบใดรู ปแบบหนึ่ งหรื อทั้งสามรู ปแบบ
ก็ได้ โดยคานึ งถึ งความแตกต่างทางด้านความต้องการพื้นฐาน วัฒนธรรม วิถีชีวิต สภาพของสังคม ชุ มชน
ความเป็ นอยู่และสภาพทางเศรษฐกิ จ และเพื่ อเป็ นการสร้ างโอกาสทางการศึก ษาให้ แก่ ผูเ้ รี ยน ตลอดจน
ตอบสนองความต้องการของชุ มชนและนักเรี ยน โดยส่ งเสริ มและ สนับสนุ นสถานศึกษาทุกสังกัด เพื่อให้
การจัดสรรงบประมาณเป็ นกรณี พิเศษแก่สถานศึกษาที่เสนอความประสงค์จะจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติ
ในการเป็ นโรงเรี ยนแกนนาในพื้นที่ เพื่อเป็ นพี่เลี้ยงหรื อช่วยเหลือการจัดการศึกษาแก่เด็กนักเรี ยนไร้สัญชาติ
ตามความเหมาะสมและทันเวลา ส่ วนด้านสถานทีควรออกแบบอาคารสถานที่ให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน เช่น
อาคารเรี ย น ห้ อ งสมุ ด ห้ อ งพัก ครู ห้ อ งกิ จ กรรมต่ า งๆ โรงอาหาร อาคารเอนกประสงค์ สนามเด็ ก เล่ น
เรื อนเพาะชา และจานวนห้องสุ ขา ให้พอเพียงและเหมาะสมกับจานวนนักเรี ยน ตลอดจน การบารุ งรักษา
ให้ปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อมที่ดี อยูเ่ สมอ
ควรมีห้องเรี ยนสาหรับเด็กไร้สัญชาติโดยตรง เพื่อให้การสื่ อสาร ทั้งด้านความมัน่ คงและสุ ขภาพ
อนามัยของนักเรี ยนทุกคน ด้านอุปกรณ์ เครื่ องมือ เครื่ องใช้ ควรจัดให้มีอย่างครบครัน พอเพียงและเพียงพอ
ก็ จ ะท าให้ ก ารน านโยบายไปปฏิ บ ัติ น้ ั นบรรลุ ต ามวัต ถุ ป ระสงค์ ส่ ง เสริ ม นวัต กรรมและเทคโนโลยี
โดยสานักงาน กศน. ร่ วมกับกระทรวงดิ จิทลั เพื่อเศรษฐกิจและสังคม อบรมให้นกั เรี ยนไร้สัญชาติ มีความรู ้
เรื่ องเกี่ยวกับทักษะดิจิทลั และควรทาหลักสู ตรวิชาชีพ ทั้งระยะสั้นและระยะยาวให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและ
ตามความต้องการของผูเ้ รี ยน
ข้ อเสนอแนะในการทาวิจัยในครั้งต่ อไป
1. ควรมีการทาวิจยั เรื่ องการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษและเด็กพิการ
2. ควรมีการวิจยั เพื่อศึกษาแนวทางปฏิบตั ิในแต่ละจังหวัดหรื อในแต่ละภาคของประเทศไทย
3. ควรท าวิจยั เรื่ อ งโรงเรี ย นเพื่ อเด็ก ไร้ สั ญ ชาติ โดย โดยใช้ภ าษาอาเซี ย นและภาษาอังกฤษใน
การเรี ยนการสอน
4. ควรทาวิจยั เรื่ องงบประมาณที่เพียงพอกับการจัดการศึกษาให้กบั เด็กไร้สัญชาติ
5. ควรทาวิจยั เรื่ องการติดตามชีวติ และความเป็ นอยูข่ องเด็กไร้สัญชาติเมื่อจบการศึกษาภาคบังคับ
6. ควรวิจยั ศึกษารู ปแบบการศึกษาเพื่ออาชีพที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติ
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