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คำ�นิยม
กระผมรูส้ กึ ยินดีอย่างยิง่ ทีไ่ ด้รบั การขอให้เขียนค�ำนิยมในหนังสือเรือ่ ง “เด็กข้ามชาติ:
เกิด อยู่ โต อย่างไร” ซึง่ เขียนขึน้ โดย ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และ คุณกัญญา อภิพรชัยสกุล
หนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่ายิง่ เล่มนี้ ได้บรรยายให้เห็นแบบแผนการเลีย้ งดูบตุ รของครอบครัวแรงงาน
ข้ามชาติ รวมทั้งการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการศึกษาของประชากรเด็กข้ามชาติ
ในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก หนังสือเล่มนีไ้ ด้แสดงผล
ของการศึกษาอย่างครบถ้วนในการประเมินแนวโน้มและผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของอ�ำเภอแม่สอดแห่งนี้ ที่มีต่อสถานการณ์ประชากร
เด็กข้ามชาติที่เกิดและเติบโตในพื้นที่ การศึกษาได้แสดงรายละเอียดในด้านจ�ำนวน
แบบแผนการเลี้ยงดูและการเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา และจากการวิเคราะห์
ข้อมูลทั้งหมด ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดการพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้รัดกุมยิ่งขึ้น โดยค�ำนึงถึงสิทธิและการคุ้มครองประชากร
เด็กข้ามชาติอย่างเหมาะสม
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กระผมจึงขอขอบคุณผู้เขียนทั้งสองเป็นอย่างมากที่ได้นิพนธ์หนังสือเล่มนี้ขึ้นมา
อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ของประเทศในทุกๆ สาขา
ตลอดจนนิสติ นักศึกษา นักวิจยั ผูป้ ฏิบตั งิ านโครงการต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับผูย้ า้ ยถิน่ และ
ผู้ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ และนโยบายการดูแลผู้ย้ายถิ่นโดยตรง โดยมี
เป้ า หมายสู ง สุ ด นอกจากจะลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คมลงแล้ ว คื อ การสร้ า งเสริ ม
คุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถิ่นทุกรูปแบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ
สหประชาชาติ ทีถ่ อื ว่าผูย้ า้ ยถิน่ ไม่วา่ ภายในประเทศหรือระหว่างประเทศกับประชากรของ
ประเทศนัน้ ต้องมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ตี ามตัวชีว้ ดั ของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนโดยเท่าเทียมกัน
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ ยั ง ได้ ใ ห้ ข ้ อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ์ ที่ ส� ำ คั ญ ในความพยายามของรั ฐ บาลไทย
ที่น่าชื่นชมในการเอาใจใส่ดูแลประชากรแม้เป็นชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และในอนาคต
ในสถานการณ์การเกิดทีล่ ดลงอย่างรวดเร็วภายในประเทศไทยจนเป็นวิกฤตอยูใ่ นปัจจุบนั
เด็กที่เกิดในประเทศไทยเหล่านี้ก็คงจะต้องได้รับสัญชาติไทยตามเงื่อนไขต่างๆ ในที่สุด
หนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อมูลส�ำคัญอย่างยิ่งอีกแหล่งหนึ่ง ส�ำหรับการอ้างอิงและการวาง
นโยบายเพื่ออนาคตและความมั่งคงทางประชากรของประเทศไทย
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์
ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

III

คำ�นิยม
ลูกคนข้ามชาติในบริบทนี้ เป็นส่วนหนึง่ จากผลงานวิจยั เกีย่ วกับประชากรเด็กข้ามชาติ
กับการเลีย้ งดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งศึกษาโดย ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคุณกัญญา
อภิพรชัยสกุล เนือ้ หาในเล่มนีจ้ ะให้คำ� ตอบทีช่ ดั เจนแก่ผทู้ เี่ คยสงสัยหรือตัง้ ค�ำถามว่าท�ำไม
ประเทศไทยถึงมีเด็กข้ามฃาติเกิดขึ้นเป็นจ�ำนวนมาก แล้วเด็กข้ามชาติเหล่านี้จะอยู่กัน
อย่างไรในประเทศไทย จะเติบโตและเข้ามาใช้ชวี ติ อยูใ่ นประเทศไทยแบบถาวร หรืออยูไ่ ป
จนตลอดชีวิต อยู่จนชั่วลูกชั่วหลาน จะเป็นภาระหรือเป็นปัญหาให้กับคนไทยในประเทศ
มากน้อยเพียงใด รัฐมีนโยบายหรือมาตรการอย่างไรในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ
ที่อาจเกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาจ�ำนวนคนข้ามชาติโดยเฉพาะจากพม่าเข้ามาเป็นแรงงาน
ในประเทศไทยนับล้านคน กระจายอยู่ในพื้นที่เกือบทุกจังหวัดของประเทศ และการที่ให้
ลูกหลานเข้ามาอยูด่ ว้ ยมากๆ อยูน่ านๆ หรืออยูไ่ ปจนตลอดชีวติ จะท�ำให้คนไทยเสียเปรียบ
หรือไม่อย่างไร

IV

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

ข้อมูลและเนื้อหาในเล่มนี้ จะให้ค�ำตอบเหล่านี้ได้ อาจจะไม่ใช่ทุกค�ำตอบ แต่ผู้อ่าน
จะได้เห็นภาพและข้อมูลเชิงประจักษ์ เข้าใจถึงสภาพความเป็นจริงและข้อเท็จจริงทีเ่ กิดกับ
เด็กข้ามชาติเหล่านี้ โดยมีพนื้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึง่ เป็นพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน เป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ท�ำให้ผู้ได้อ่านทราบถึงชีวิต
ความเป็นอยูข่ องคนข้ามชาติซงึ่ เข้ามารับจ้างเป็นแรงงานและครอบครัวของคนข้ามชาติได้ดขี นึ้
รวมทั้งทราบถึงลูกหลานที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยว่าอยู่กันอย่างไร ได้รับสิทธิ์
ขัน้ พืน้ ฐานและบริการอะไรบ้าง รัฐจะท�ำอย่างไรเพือ่ ให้เด็กข้ามชาติทจี่ ะอยูใ่ นประเทศไทย
ต่ อ ไปเหล่ า นี้ เ ป็ น คนที่ มี คุ ณ ภาพ เป็ น แรงงานที่ มี ศั ก ยภาพ และเป็ น ประโยชน์ ต ่ อ
ประเทศไทยต่อไปในอนาคต
หนั ง สื อ เล่ ม นี้ เ ป็ น หนั ง สื อ อี ก เล่ ม หนึ่ ง ที่ ท รงคุ ณ ค่ า น่ า อ่ า นที่ ข อแนะน� ำ ให้ อ ่ า น
เพราะให้ความรู้บนพื้นฐานข้อเท็จจริง ได้ผลจากการศึกษาวิจัยรองรับเนื้อหาที่น�ำเสนอ
เปรียบเสมือนกุญแจที่ไขข้อข้องใจและให้ค�ำตอบจากค�ำถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจของ
คนไทยหลายๆคน เกี่ยวกับคนข้ามชาติและลูกคนข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุณชะลักษี
ที่ปรึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

V

กิตติกรรมประกาศ
เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร เป็นหนังสือทีร่ วบรวมองค์ความรูแ้ ละข้อค้นพบ
เกีย่ วกับเด็กข้ามชาติ เพือ่ ให้ผอู้ า่ นทราบถึงการเลีย้ งดู การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการ
ศึกษาของประชากรเด็กข้ามชาติอายุ 0-14 ปี ในครอบครัวแรงงานข้ามชาติ โดยเป็นข้อมูล
ที่ได้จากครอบครัวเด็กข้ามชาติ มุมมองของประชากรข้ามชาติ รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทีมผู้วิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการวิจัย
“ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดูการเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาในพื้นที่เขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ใคร่ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก
ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้การสนับสนุนทุนส�ำหรับงานวิจัยนี้
โครงการจะส�ำเร็จไม่ได้เลยหากไม่ได้รบั ความร่วมมือจากครอบครัวประชากรข้ามชาติ
ทุกครอบครัวที่เป็นตัวอย่างในการศึกษา หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ทีร่ ว่ มให้ขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ งานวิจยั ทีมวิจยั ขอขอบคุณทุกท่านทีร่ ว่ มเป็นส่วนหนึง่
ของงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง
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ทีส่ ำ� คัญทีมวิจยั ใคร่ขอขอบคุณทีมงานภาคสนามในพืน้ ที่ คุณธัญยธรณ์ พงษ์ธรจิรพัชร
ผูป้ ระสานงานโครงการ คุณสายทิพย์ ยศดี เจ้าหน้าทีภ่ าคสนาม มูลนิธศิ ภุ นิมติ แห่งประเทศไทย
และผู้ควบคุมงานสนามรวมถึงพนักงานสัมภาษณ์ทุกคน คุณพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา
คุณภัทราพร ตาสิงห์ นักวิจัยร่วม ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ
จ�ำรัสฤทธิรงค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุณชะลักษี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการวิจัยและหนังสือเล่มนี้ ท้ายที่สุด
ขอขอบคุณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ที่ให้การสนับสนุน
งานวิจัยนี้
ทีมวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และถูกน�ำไปใช้
ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดคุณประโยชน์ต่อไป
คณะผู้ขียน
ตุลาคม 2562
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VII

สรุปเนื้อหา
หนังสือฉบับนี้ รวบรวมองค์ความรูแ้ ละข้อค้นพบเกีย่ วกับเด็กข้ามชาติจากประเทศเพือ่ นบ้าน
ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากโครงการวิจัย “ประชากรเด็กข้ามชาติ:
การเลีย้ งดูการเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก” ภายใต้การสนับสนุนจากส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
โดยโครงการวิจยั ดังกล่าวมีวตั ถุประสงค์หลัก เพือ่ ศึกษาการเลีย้ งดูการเข้าถึงบริการสุขภาพ
และการศึกษาของประชากรเด็กข้ามชาติอายุ 0-14 ปี ในครอบครัวแรงงานข้ามชาติ พืน้ ทีเ่ ขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดนอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เพือ่ คาดการณ์แนวโน้มผลกระทบจากการ
พัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีจ่ ะมีตอ่ สถานการณ์เด็กข้ามชาติ โดยประเมินจากการ
รับรูแ้ ละมุมมองของประชากรข้ามชาติ รวมถึงผูแ้ ทนหน่วยงานภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่
และเพือ่ ให้ขอ้ เสนอแนะทีจ่ ะเป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาและจัดการพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษ
ทีค่ ำ� นึงถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชากรเด็กข้ามชาติอย่างเหมาะสม วิธกี ารศึกษาใน
พืน้ ที่ ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาเชิงปริมาณ โดยการส�ำรวจเก็บข้อมูลครอบครัว
แรงงานข้ามชาติ ด้วยแบบสอบถามอย่างมีโครงสร้างจ�ำนวน 402 ครอบครัว ซึง่ มีเด็กข้ามชาติ
ช่วงอายุ 0-14 ปีในการดูแล รวม 803 คน และการศึกษาเชิงคุณภาพกับตัวแทนกลุ่ม
หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ผูน้ ำ� ชุมชน และกลุม่ พ่อแม่ขา้ มชาติจำ� นวนรวม 64 ราย
เกีย่ วกับข้อค้นพบทีส่ ำ� คัญ ในจ�ำนวนเด็กข้ามชาติ 803 คนทีเ่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง ประมาณ
3 ใน 4 เกิดในประเทศไทย โดยมีการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดอยู่ที่ร้อยละ 73.7
หลังจากมีอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ประมาณร้อยละ 71.5 ของเด็กข้ามชาติทงั้ หมด ครอบครัวมีแผนที่
อยากจะให้อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยต่อไป ในด้านการศึกษา เด็กข้ามชาติทเี่ กิดในช่วงหลังมี
โอกาสและการเข้าถึงการศึกษาทีค่ อ่ นข้างดีกว่าเด็กข้ามชาติทเี่ กิดในช่วงก่อน โดยมีสดั ส่วนที่
เข้าศึกษาในโรงเรียนไทยเพิม่ ขึน้ มากกว่าการเข้าศึกษาในศูนย์เรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชน
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ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เด็กข้ามชาติจ�ำนวนมากไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ ในการเข้าถึง
การศึกษาและการมีหลักประกันทางสุขภาพของเด็กข้ามชาติ 4 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลเชิงบวกทีส่ ำ� คัญ
ได้แก่ การได้รบั การจดทะเบียนการเกิด แผนของครอบครัวในการให้เด็กข้ามชาติอาศัยอยูใ่ น
อ�ำเภอแม่สอด หรือในประเทศไทยหลังจากอายุ 15 ปีขนึ้ ไป การรับรูข้ องผูด้ แู ลหลักเกีย่ วกับ
สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและการซื้อบัตรประกันสุขภาพส�ำหรับเด็กข้ามชาติ และความ
สามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้ แู ลหลัก เกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ของอ�ำเภอแม่สอด ในภาพรวมยังมีความคืบหน้าไม่มาก แต่ในระยะยาวคาดว่าจะน�ำไปสู่
การจ้างงานและการไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเพิม่ ขึน้ ในพืน้ ที่ ซึง่ จะส่งผลท�ำให้จำ� นวน
เด็กข้ามชาติ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามไปด้วย จากนโยบายการขอสัญชาติของไทยทีเ่ ปิดกว้าง
มากขึน้ ครอบครัวแรงงานข้ามชาติทมี่ บี ตุ รในประเทศไทย คาดว่าจะมีแนวโน้มเลีย้ งดูบตุ รใน
ประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ และส่งเสริมให้บตุ รเข้ารับการศึกษาในระบบการเรียนการสอนของไทย
เพิม่ มากขึน้ อย่างไรก็ตาม เด็กทีศ่ กึ ษาในศูนย์เรียนรูม้ ขี อ้ ได้เปรียบมากกว่าในด้านภาษาและ
ทักษะพหุวฒ
ั นธรรม ส�ำหรับผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ ยังไม่มคี วามชัดเจนมาก
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายทีส่ ำ� คัญในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและการมีหลักประกัน
ทางสุขภาพของเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นให้ความส�ำคัญ การเข้าถึงการ
จดทะเบียนการเกิด การส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติเรือ่ งสิทธิของเด็กข้ามชาติ
การลดข้อจ�ำกัดด้านภาษาให้กับครอบครัวข้ามชาติที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้ และการสร้าง
ความตระหนักถึงความส�ำคัญของการศึกษาและการมีหลักประกันสุขภาพให้กับครอบครัว
แรงงานข้ามชาติ ในด้านการศึกษา หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ทีค่ วรพิจารณาก�ำหนดแผนความ
ต้องการทีช่ ดั เจนในการใช้ประโยชน์จากเด็กข้ามชาติทเี่ กิด และได้รบั การศึกษาในประเทศไทย
ในระยะยาวทีส่ ามารถเป็นฟันเฟืองส�ำคัญต่อการพัฒนาพืน้ ที่ ภายใต้บริบทการเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนด้านภาษาที่
หลากหลาย (multilingual skill) และทักษะพหุวฒ
ั นธรรม (multiculturalism skill), ควรมีการ
จัดท�ำหรือให้ขอ้ มูล เกีย่ วกับ education pathway แก่เด็กข้ามชาติทเี่ กิดในไทย ในด้านสุขภาพ
ควรสนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งการท�ำงานในลักษณะ school health ทีม่ กี ารด�ำเนินงาน
ในพืน้ ทีใ่ ห้มคี วามต่อเนือ่ ง, การจัดระบบประกันสุขภาพให้กบั เด็กข้ามชาติของประเทศไทย
ควรมีลกั ษณะทีย่ ดื หยุน่ ตามบริบทในพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของประชากรข้ามชาติมากขึน้
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IX

Summary
This book provides summary and synthesis of findings from a research project
titled “Migrant Children Population: Contexts of Parenting, Access to Health Services
and Education in Special Economic Zones (SEZ) Mae Sot, Tak Province” conducted
in 2018 with support from the Thailand Research Fund (TRF). That research project
was aimed to investigate child rearing practices, access to health services and education
of migrant children (aged 0-14 years) who were born to cross-border migrant families
residing in Mae Sot District Special Economic Zone (SEZ), Tak province. Anticipated
impacts of the SEZ development on childrearing practices, access to health and education
of migrant children was also assessed in order to provide policy recommendations
for inclusive development of the area that would not leave anyone behind. Research
methodology used in field studies included both quantitative approach – conducting
structured questionnaire survey with 402 migrant families covering totally 803 migrant
children aged 0-14 years - and qualitative approach – conducting focus group discussion
and in-depth interviews with totally 65 representatives of migrant parents, relevant local
public authorities and private, non-governmental and community organizations.
Key findings are as follows: Among totally 803 migrant children, about threequarters were born in Thailand of which around 73.7 percent was registered the
birth. After age 15, about 71.5 percent of the children was planned by the family
to be living in Thailand. Regarding to education, younger migrant children at the
present seemed better accessing to education than the elder ones. Proportion of
the younger migrant children studying in Thai schools as compared to studying in the
NGO’s learning centers was also found larger. Regarding to health insurance, a large
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number of migrant children were not covered by any. In terms of accessibility to Thai
education and health insurance of migrant children, 4 factors that were significantly
influencing included: having birth registration, future plan of the family for the child
(whether to be in Thailand after age 15), perception of the caretaker about child’s
rights to education and health insurance and Thai language ability of the caretaker.
The special economic zone development in Mae Sot was not much progressed at
the time of field study, but in the long run expected to bring more number of migrant
workers as well as migrant children into the area. Due to a more-opened policy on the
application for Thai nationality, there seems more likeliness that migrant families would
raise their children in Thailand and send them to a Thai school rather than send them
back to the family in the country of origin. Education provided by the NGO’s learning
centers in the area, somehow, to some extents was seen more advantageous than
education in Thai schools in terms of multi-lingual and multiculturalism skills training.
Expected impacts of the SEZ on migrant health was, however, not so obvious.
Policy recommendations to enhance better access to Thai education and health
insurance of migrant children emphasize the importance of access to birth registration,
provision of knowledge about child’s rights to migrant families, support to mitigate
language barriers, and building awareness of migrant families about the importance of
education and health insurance of migrant children. Local authorities should consider
the possible benefits that migrant children could contribute to the SEZ development
in the future in order to design a long-term plan of human capital development to
support better access to education and health for them. The provision of education
should prioritize multilingual and multiculturalism skills training. Information about
possible educational pathway should be provided for migrant students. About health,
the initiative among relevant local authorities and organizations in the area on “school
health” should be continuously implemented and supported.
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บทน�ำ

โหมโรง:

ทำ�ไมต้อง “เด็กข้ามชาติ” (ในแม่สอด)
การศึกษาในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องกับกลุม่ ประชากรข้ามชาติทยี่ า้ ยถิน่ ฐานเข้ามาอาศัยอยู่
และท�ำงานในประเทศไทยจากประเทศเพือ่ นบ้านเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญและได้รบั ความสนใจ
เพิม่ มากขึน้ ในปัจจุบนั สืบเนือ่ งจากบริบทและสถานการณ์ของประเทศ ทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลง
ไปในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ที่อาจน�ำไปสู่
การขาดแคลนประชากรและวัยแรงงานในอนาคต ซึง่ ท�ำให้มแี นวโน้มความต้องการแรงงาน
จากประเทศเพือ่ นบ้านทีย่ งั สูง การพัฒนาความร่วมมือภายในภูมภิ าคสูก่ ารเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีหมุดหลักเริ่มต้นที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. 2558 อันจะน�ำไปสู่การ
พัฒนาความร่วมมือภายในภูมิภาค ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม การเคลื่อนย้ายของ
ประชากรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่ วัยแรงงาน และกลุม่ ผูต้ ดิ ตามต่างๆ ในภูมภิ าค
ที่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีลักษณะรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นเช่นกัน
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ปัจจุบันจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยและท�ำงานในประเทศไทย
จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกลุ่มผู้ติดตามซึ่งจ�ำนวนมากเป็นประชากรเด็กข้ามชาติ
ยังคงไม่ทราบชัดถึงจ�ำนวนทีแ่ ท้จริง งานศึกษาของสถาบันวิจยั ประชากรและสังคมทีท่ ำ� การ
คาดประมาณจ�ำนวนประชากรข้ามชาติ 3 สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในปี 2558
คาดว่า มีจำ� นวนทัง้ สิน้ ประมาณ 4.5 ล้านคน โดยในจ�ำนวนนี้ 3.5 ล้านคนเป็นประชากร
วัยแรงงาน ในขณะที่อีกประมาณ 1 ล้านคน เป็นกลุ่มผู้ติดตาม (Vapattanawong
et al. 2016) อย่างไรก็ตาม ตัวเลขการจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม ณ
ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center:
OSSC) ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า มีการรายงานอยู่ที่ 1.2 ล้านคน ซึ่งในจ�ำนวนนี้มีเพียง
ประมาณ 24,000 คน ที่เป็นกลุ่มผู้ติดตามและกลุ่มประชากรเด็กข้ามชาติ จ�ำนวน
การจดทะเบียนของกลุ่มผู้ติดตามและกลุ่มประชากรเด็กข้ามชาตินี้ ลดลงอย่างมากจาก
ตัวเลขที่มีการรายงานจากการจดทะเบียน
ในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 ซึง่ มีจำ� นวน 93,000 คน และ 39,000 คน ตามล�ำดับ
(Chamchan & Apipornchaisakul, 2016) จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ ทีไ่ ด้ผา่ น
กระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติ (Nationality Verification: NV) รวมกับจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติ
ที่เข้ามาท�ำงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศไทยและ
3 ประเทศเพือ่ นบ้าน ในปี พ.ศ. 2560 มีการรายงานตัวเลขอยูท่ ี่ 0.9 และ 0.44 ล้านคน
ตามล�ำดับ (Office of Foreign Workers Administration, 2017) ซึง่ เมือ่ รวมกับจ�ำนวน
แรงงานข้ามชาติทไี่ ด้ดำ� เนินการจดทะเบียน ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ
(OSSC) จะได้ตวั เลขประชากรข้ามชาติรวมอยูท่ โี่ ดยประมาณ 2.55 ล้านคน เท่านัน้ แสดง
ให้เห็นว่าประชากรข้ามชาติทงั้ กลุม่ ทีเ่ ป็นแรงงานและกลุม่ ทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตาม ซึง่ ส่วนใหญ่เป็น
ประชากรเด็ก ทีอ่ าศัยอยูใ่ นประเทศไทยโดยไม่มเี อกสาร น่าจะยังมีอยูเ่ ป็นจ�ำนวนมาก
ประชากรข้ามชาติย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยและท�ำงานในประเทศไทย เป็นเรื่อง
ที่มีความส�ำคัญและได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน สืบเนื่องจากบริบทและ
สถานการณ์ของประเทศ ทีก่ ำ� ลังเปลีย่ นแปลงในหลายด้าน จากสถานการณ์ประชากรไทย
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ในปัจจุบันพบว่ามีสัดส่วนของอายุของประชากรวัยเด็ก (อายุต�่ำกว่า 15 ปี) ในปี 2561
มีสดั ส่วนลดลงจากร้อยละ 17.25 ของประชากรทัง้ หมด เหลือร้อยละ 12.71 ในปี 2583
ส่วนประชากรวัยแรงงาน (อายุ 15 – 59 ปี) มีการเปลีย่ นแปลงอย่างน่าสนใจ (อัตราการ
เปลีย่ นแปลง = -15.17 %) กล่าวคือ ในปี 2583 ลดลงเหลือร้อยละ 55.12 จาก ร้อยละ
64.98 ในปี 2561 อีกราว 20 ปีข้างหน้า ผู้ที่อยู่ในวัยก�ำลังแรงงานในประเทศไทย
จะมีสดั ส่วนเป็นครึง่ หนึง่ ของประชากรทัง้ หมดในประเทศ และสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ
จะมีการเพิม่ ขึน้ อย่างมากเป็นร้อยละ 32.18 ส่งผลให้ประเทศไทยอยูใ่ นสังคมสูงวัยระดับ
สุดยอด (Super-aged society) (รูป 1)
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ภาพ 1.1 สัดส่วนประชากรตามช่วงวัยของประเทศไทย ปี 2553-2583
แหล่งข้อมูล : ประมวลผลจากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย
พ.ศ. 2553-2583 ปรับประชากรกลางปี พ.ศ. 2557)
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จากบริบทและสถานการณ์ของประเทศข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก�ำลัง
เกิดการเปลีย่ นแปลงในหลายด้าน ทัง้ การเปลีย่ นแปลงโครงสร้างประชากรสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ
ที่อาจน�ำไปสู่การขาดแคลนประชากรและวัยแรงงานในอนาคต ซึ่งท�ำให้มีแนวโน้มความ
ต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังสูง การพัฒนาความร่วมมือภายในภูมิภาค
สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีหมุดหลักเริ่มต้นที่ชัดเจนในปี พ.ศ. 2558
(กรมอาเซียน, 2555) อันจะน�ำไปสูก่ ารพัฒนาความร่วมมือภายในภูมภิ าค ทัง้ ทางเศรษฐกิจ
และทางสังคม การเคลื่อนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน
และกลุ่มผู้ติดตามต่างๆ ในภูมิภาคที่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีลักษณะรูปแบบที่
ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นเช่นกัน
ข้อจ�ำกัดของข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรเด็กข้ามชาติในประเทศ โดยเฉพาะ
จ�ำนวนและการกระจายตัวของประชากรเด็กที่ไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน ท�ำให้ประชากรกลุ่ม
นี้มีความเปราะบางและความเสี่ยงในหลายด้าน โดยเฉพาะในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กที่ส�ำคัญในหลายเรื่อง เช่น การเข้าถึงการจดทะเบียนการ
เกิดส�ำหรับเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นใบเบิกทางที่ส�ำคัญต่อการเข้าถึงสิทธิ
ขั้นพื้นฐานอื่นๆ ที่จ�ำเป็น โดยเฉพาะการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ที่จ�ำเป็น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกใช้แรงงานเป็นแรงงานเด็ก และ
การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน หากพิจารณาในมุมมองด้านการปกป้อง
คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก รวมถึงมุมมองในด้านการลงทุนในการพัฒนามนุษย์
ซึ่งประชากรเด็กข้ามชาติถือเป็นทรัพยากรที่มีความส�ำคัญและสามารถมีบทบาทในการ
พัฒนาประเทศ ทั้งต่อประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง การให้ความส�ำคัญกับการ
ศึกษาวิจัยในประชากรกลุ่มนี้เพื่อก�ำหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมในการปกป้อง
คุม้ ครองสิทธิ์ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและสิทธิขนั้ พืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นของเด็กข้ามชาติ และ
คุ้มครองจากความเสี่ยงและความเปราะบางจึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรต้องตระหนัก
และไม่ควรมองข้าม
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จากการศึกษาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง
ประเทศไทยในปี 2559 (Chamchan et al. 2016) ได้ส�ำรวจประชากรเด็กข้ามชาติ
(อายุ 0-14 ปี) ในพื้นที่ 3 จังหวัดของประเทศไทยที่มีการอาศัยอยู่ของแรงงานข้ามชาติ
และกลุม่ ผูต้ ดิ ตามในจ�ำนวนทีส่ งู ซึง่ ได้แก่ พืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก (อ�ำเภอแม่สอด) จังหวัดชุมพร
และจังหวัดระนอง ในภาพรวมพบว่าเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ ประมาณ 3 ใน 4 เกิดใน
ประเทศไทย อีก 1 ใน 4 เกิดในประเทศต้นทางและอพยพตามพ่อแม่ทเี่ ป็นแรงงานข้ามชาติ
เข้ามาในประเทศไทย ในจ�ำนวนนี้ สัดส่วนของเด็กที่ได้รับการจดทะเบียนการเกิดยังอยู่
ในสัดส่วนที่ต�่ำกว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70-80
ซึ่งหมายความว่ามีเด็กจ�ำนวนมากที่ไม่มีเอกสารส�ำคัญ ในการยืนยันสถานะบุคคลและ
ตัวตน ซึง่ ในระยะยาวอาจส่งผลต่อการเข้าถึงบริการและสิทธิในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ด้าน
สุขภาพและการศึกษา ในด้านสุขภาพ พบว่า เพียงประมาณหนึ่งในสี่ของเด็กข้ามชาติที่
มีบัตรประกันสุขภาพ หมายความว่าอีกประมาณ 3 ใน 4 หากจ�ำเป็นต้องได้รับบริการ
สุขภาพทีจ่ ำ� เป็น ในทีน่ รี้ วมถึงการได้รบั วัคซีนในแต่ละช่วงอายุทเี่ หมาะสม ซึง่ มีความส�ำคัญ
มากส�ำหรับเด็กปฐมวัย ครอบครัวของประชากรข้ามชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง
ซึ่งมีโอกาสสูงที่เด็กจะไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคที่จ�ำเป็น
ในด้านการศึกษากลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 7-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ควรเข้าถึงการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ประมาณ 4 ใน 5 ของเด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาหรือก�ำลังเรียนอยู่ใน
สถานศึกษาซึง่ ถือเป็นตัวเลขทีด่ กี ว่าตัวเลขทีร่ ายงานจากการศึกษาของ Save The Children
ที่คาดว่าประมาณร้อยละ 60 ของเด็กข้ามชาติไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่สามารถเข้าถึง
การศึกษาได้ (Save the Children, 2014) อย่างไรก็ตามการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
โดยส่วนใหญ่เป็นการเรียนที่ศูนย์เรียนรู้ หรือ learning center ที่จัดขึ้นโดยองค์กร
พัฒนาเอกชนต่างๆ ซึ่งมีความหลากหลายในเรื่องหลักสูตรและภาษาที่ใช้ในการเรียน
การสอน มากกว่าเป็นการศึกษาในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรของไทย
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ปัจจัยส�ำคัญหนึง่ ทีม่ ผี ลต่อการไม่เข้าเรียนหรือศึกษาในโรงเรียนไทยของเด็กข้ามชาติ
เกีย่ วข้องกับการเลีย้ งดูเด็กข้ามชาติของพ่อแม่แรงงานข้ามชาติ ซึง่ จากการศึกษาทีผ่ า่ นมา
(สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ 2557, Chamchan et al. 2016) พบว่า เด็กข้ามชาติ
จ�ำนวนมากที่เกิดในประเทศไทยเมื่อมีอายุได้ประมาณ 3-4 ปี จะถูกส่งกลับไปเลี้ยงดู
โดยครอบครัวในประเทศต้นทาง จนมีอายุประมาณหนึ่งที่สามารถดูแลตนเองหรือช่วย
ครอบครัวท�ำงานได้ก็จะถูกส่งกลับมาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ในประเทศไทย หรือ ในอีก
ลักษณะหนึง่ เด็กอาจจะถูกเลีย้ งดูในประเทศไทยจนมีอายุเข้าสูว่ ยั เรียน ก็จะถูกส่งกลับไป
อยู่ประเทศต้นทาง ซึ่งท�ำให้พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนไทย
ทีม่ กี ารจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของไทยและใช้ภาษาไทยเป็นหลัก จะเห็นได้วา่
การเลี้ ย งดู ระหว่ า งการเลี้ ย งดู ใ นประเทศต้ น ทางและในประเทศไทยเป็ น ปั จ จั ย ที่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยหรือในศูนย์เรียนรู้
หรือการไม่ได้รับการศึกษาเลยของเด็กข้ามชาติ
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพืน้ ทีช่ ายแดนทีม่ ลี กั ษณะพิเศษ มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม มีทงั้ คนพืน้ เมือง มีกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อ้ งถิน่ กลุม่ ผูล้ ภี้ ยั
รวมถึงกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่มาในลักษณะอยู่
อาศัยระยะยาว อยู่อาศัยระยะสั้นเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายไปสู่จังหวัดอื่นภายในประเทศไทย
รวมถึงกลุ่มที่มีการเคลื่อนย้ายไปกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาศัย
และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ท�ำให้พื้นที่อ�ำเภอแม่สอดมีทั้งโอกาสและความท้าทายในหลาย
เรื่องเกี่ยวกับการจัดการและดูแลกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่อ�ำเภอ
แม่สอดก็เป็นพืน้ ทีท่ มี่ คี วามน่าสนใจจากความพยายามขององค์กรหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ ที่
ที่ได้พัฒนานโยบายและรูปแบบในการจัดการดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงกลุ่ม
เด็กข้ามชาติในหลายเรื่องที่มีความส�ำคัญ จนได้รับการยกย่องเป็น “แม่สอดโมเดล”
ในหลายเรื่อง เช่น โมเดลในการจัดการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ โมเดลในการส่งเสริม
การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด และการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
เป็นต้น
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ทีผ่ า่ นมาการศึกษาเกีย่ วกับประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ค่อนข้างให้ความส�ำคัญ
กับกลุม่ ทีอ่ ยูใ่ นวัยก�ำลังแรงงานหรือกลุม่ แรงงานข้ามชาติ เนือ่ งจากเป็นกลุม่ ทีม่ ขี นาดใหญ่
และมีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับการย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ามาอยู่อาศัยและท�ำงานใน
ประเทศไทย ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติกลุ่มเด็กที่เกิดหรือติดตาม
พ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยและจ�ำกัด
หากพิจารณาตามแนวทางการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย ซึง่ ก�ำหนด
ระยะเวลาจ�ำนวนปีที่แรงงานข้ามชาติสามารถท�ำงานในประเทศไทยได้ตามใบอนุญาตใน
การท�ำงานหรือ work permit ที่ก�ำหนดเป็นระยะเวลาสูงสุดเพียง 4 ปี ประชากรเด็ก
ข้ามชาติที่ย้ายถิ่นติดตามพ่อแม่แรงงานหรือเกิดคลอดและเติบโตในประเทศไทย น่าจะมี
จ�ำนวนไม่มาก อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริง งานศึกษาจ�ำนวนหนึ่งที่มีการส�ำรวจ
ภาคสนามในช่วงที่ผ่านมา พบว่า แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยเฉพาะในพืน้ ทีช่ ายแดนรอยต่อกับประเทศเพือ่ นบ้าน มีระยะเวลาในการข้ามชาติและ
อาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนานหลายปี บางงานศึกษาระยะเวลาของ
การอาศัยอยูใ่ นประเทศ เฉลีย่ แล้วยาวนานเป็น 10 ปี (อภิชาติ จ�ำรัสฤทธิรงค์ และคณะ,
2557) ในระหว่างที่อาศัยท�ำงานอยู่ในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมากแต่งงาน
สร้างครอบครัวและมีบตุ รทีเ่ กิดและเติบโตอยูใ่ นประเทศ จากข้อเท็จจริงตรงนีท้ ำ� ให้เชือ่ ได้วา่
จ�ำนวนประชากรเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ น่าจะมีตัวเลขที่สูงอยู่พอสมควร
ซึ่งยังไม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถยืนยันจ�ำนวนที่แน่ชัดได้
หนังสือฉบับนี้รวบรวมและน�ำเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ
การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาของประชากรเด็กข้ามชาติ (0-14 ปี)
ในครอบครัวแรงงานข้ามชาติ แนวโน้มผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่อาจมีต่อสถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติในพื้นที่
โดยเฉพาะเกีย่ วกับ การเลีย้ งดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา และข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ค�ำนึงถึงการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชากรเด็กข้ามชาติอย่างเหมาะสม
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ข้อค้นพบที่รวบรวมและน�ำเสนอมาจากการศึกษาซึ่งด�ำเนินการศึกษาในลักษณะ
การวิจัยเชิงบุกเบิก (exploratory research) ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด เนื่องด้วยประชากร
ที่ศึกษา ได้แก่ ครอบครัวแรงงานข้ามชาติและประชากรเด็กข้ามชาติ เป็นกลุ่มประชากร
ที่ยังเข้าถึงได้ยาก และยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกค่อนข้างน้อย ในส่วนการ
คาดการณ์แนวโน้ม ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก ที่อาจจะมีต่อสถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะในด้าน
การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการศึกษา เป็นการประเมินจากการรับรู้และ
มุมมองของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ รวมถึง ผูแ้ ทนภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด
ที่เกี่ยวข้อง

ดำ�เนินการศึกษาอย่างไร
งานศึกษาทีอ่ า้ งอิงในหนังสือฉบับนีใ้ ช้ระเบียบวิธวี จิ ยั แบบผสมผสาน (Mixed methods)
ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงปริมาณ และ
การวิจยั เชิงคุณภาพ
การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
(Documentary research)
เป็นการทบทวนและสังเคราะห์สถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติในประเทศไทย
ในภาพรวมและในบริบทพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดจากรายงานและผลการศึกษาทีม่ เี กีย่ วกับการ
คาดประมาณจ�ำนวนและการกระจายตัวของประชากรเด็ก ลักษณะทางประชากรและ
เศรษฐกิจสังคมของครอบครัวแรงงานข้ามชาติและเด็กข้ามชาติ การเกิดและการเข้าถึง
การจดทะเบียนการเกิด การเลีย้ งดูเด็กข้ามชาติโดยครอบครัวแรงงานข้ามชาติ การเข้าถึง
การศึกษาและรูปแบบของการศึกษาทีไ่ ด้รบั การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพและบริการ
สุขภาพทีจ่ ำ� เป็น ความเปราะบางและสภาพปัญหาของกลุม่ ประชากรเด็กข้ามชาติ นอกจากนี้
เพื่อทบทวนการด�ำเนินงานตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
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อ�ำเภอแม่สอด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
เพื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงบริบทที่จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์แรงงาน
ข้ามชาติ ครอบครัวแรงงานข้ามชาติและประชากรเด็กข้ามชาติในพื้นที่ รวมถึงทิศทาง
การด�ำเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในงานด้านการจดทะเบียนและ
ให้ใบอนุญาตในการท�ำงาน ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา
การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research)
การศึกษาเชิงปริมาณเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามกับครอบครัวแรงงาน
ข้ า มชาติ ใ นพื้น ที่อ�ำเภอแม่สอด การด�ำเนิ น งานเพื่ อบรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จัย
โดยด�ำเนินการส�ำรวจเก็บข้อมูลครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ในพืน้ ทีด่ ว้ ยแบบสอบถามอย่าง
มีโครงสร้าง (structured questionnaire) โดยพนักงานสัมภาษณ์ ซึง่ มีประเด็นข้อค�ำถาม
หลักๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครอบครัวแรงงานข้ามชาติและสมาชิก เช่น เพศ อายุ
การท�ำงานและประเภทงาน การมีเอกสารประจ�ำตัว ประวัติการย้ายถิ่นและลักษณะ
การอยู่อาศัยในประเทศไทย เป็นต้น ข้อมูลเชิงลึกของสมาชิกที่เป็นประชากรข้ามชาติ
เด็กอายุ 0-14 ปี เช่น สถานที่เกิด การได้รับเอกสารรับรองและการจดทะเบียนการเกิด
การได้รับวัคซีน หลักประกันสุขภาพ การศึกษา การเลี้ยงดูในช่วงอายุที่ผ่านมาและ
แผนการเลี้ยงดูของครอบครัวแรงงานจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป นอกจากนี้
ยังมีข้อค�ำถามเกี่ยวกับข้อมูลบุตรของแรงงานข้ามชาติอายุ 0-14 ปี ที่อาศัย ณ ประเทศ
ต้นทาง ความรู้และทัศนคติของครอบครัวแรงงานข้ามชาติท่ีมีเกี่ยวกับสิทธิพ้ืนฐานที่
เด็กข้ามชาติพึงได้รับอีกด้วย
การค�ำนวณตัวอย่างในพืน้ ที่ ใช้วธิ กี ารค�ำนวณด้วยสูตรยามาเน่ (Yamane’s formula)
ซึง่ ได้จำ� นวนตัวอย่างทีเ่ หมาะสมประมาณ 250 ถึง 400 คน เพือ่ เป็นตัวแทนกลุม่ เป้าหมาย
ในการศึกษาจึงก�ำหนดการส�ำรวจจ�ำนวน 400 ครอบครัว การเก็บข้อมูลภาคสนามกระท�ำ
โดยผูค้ วบคุมงานสนามและพนักงานสัมภาษณ์ ทีส่ ามารถสือ่ สารภาษาเมียนมาได้ โดยผ่าน
การอบรมให้มคี วามเข้าใจเนือ้ หาทัง้ หมดของค�ำถามทีอ่ ยูใ่ นแบบสอบถามอย่างถีถ่ ว้ น
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การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research)
การศึกษาเชิงคุณภาพเป็นการลงพืน้ ทีเ่ ก็บข้อมูลภาคสนามกับตัวแทนกลุม่ หน่วยงาน
และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม
(focus group discussion: FGD) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview: IDI)
กับกลุ่มตัวอย่าง
1) การอภิปรายกลุ่ม กับตัวแทนครอบครัวแรงงานข้ามชาติ 4 กลุ่มๆ ละ 8-10 คน
จ�ำแนกเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กข้ามชาติ อายุ 0-4 ปี กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กข้ามชาติ
อายุ 5-14 ปี การแบ่งกลุ่มผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลักของเด็กข้ามชาติตามอายุของ
เด็กข้ามชาติ ในส่วนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการแบ่งกลุ่มอายุของเด็กข้ามชาติในการวิเคราะห์
ข้อมูลจากการศึกษาเชิงปริมาณ การศึกษาเชิงคุณภาพ จุดประสงค์หลักเพือ่ ประเมินการรับรู้
และมุมมองของผูด้ แู ลหลักเกีย่ วกับการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�ำเภอแม่สอด
และผลกระทบทีจ่ ะมีตอ่ การเลีย้ งดูเด็กข้ามชาติ การเข้าถึงการศึกษา และบริการสุขภาพ
2) การสัมภาษณ์เชิงลึก กับตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ที่มีบทบาท
เกีย่ วข้องกับการด�ำเนินการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติและประชากรกลุม่ ติดตาม โดย
เฉพาะเด็กข้ามชาติ เช่น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ที่ดูแล
พื้นที่อ�ำเภอแม่สอด) ส�ำนักงานทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอ�ำเภอ สาธารณสุขอ�ำเภอ
ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา โรงเรียน ศูนย์เรียนรู้ และสถานบริการทางสุขภาพทีด่ ำ� เนิน
การโดยองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน (community-based
organization: CBO) หรือผูน้ ำ� ชุมชนไทยและผูน้ ำ� ชุมชนแรงงานข้ามชาติ รวมถึง ตัวแทน
ผูป้ ระกอบการหรือสถานประกอบการภาคเอกชน โดยในการเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์
เชิงลึก ใช้แนวค�ำถาม (guideline of questions) ถูกพัฒนาขึน้ จากการทบทวนวรรณกรรม
ในประเด็นต่างๆ เช่น พันธกิจและบทบาทของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม
ข้ามชาติในพื้นที่รวมถึงประชากรเด็ก มุมมองและความคาดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์
ปัจจุบันของเด็กข้ามชาติในพื้นที่ การคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็น
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เขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�ำเภอแม่สอด ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ์
เด็กข้ามชาติในเรือ่ งจ�ำนวน การเลีย้ งดูของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ สุขภาพ การศึกษา
การเข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐานที่จ�ำเป็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
จริยธรรมการวิจย
ั
เครื่องมือทุกชุดที่ใช้ในการศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิ จั ย ในคน สถาบั น วิ จั ย ประชากรและสั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล เลขที่ COA.
No. 2018/10-307
นิยามศัพท์เฉพาะ
• ประชากรเด็กข้ามชาติ ในทีน่ ี้ หมายถึง ประชากรเด็กอายุระหว่าง 0-14 ปี ทีไ่ ม่มี
สัญชาติไทยอาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด จังหวัดตาก กับครอบครัวทีเ่ ป็นแรงงานข้ามชาติ
ย้ายถิ่นจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา ซึ่งอาจจะเกิด หรือ ไม่ได้เกิดใน
ประเทศไทย แต่ไม่รวมกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาข้ามพรมแดนเข้ามาศึกษา
หรือรับบริการทางสุขภาพในประเทศไทย และไม่รวมกลุม่ เด็กข้ามชาติทไี่ ม่ได้อาศัยอยูร่ ว่ ม
กับครอบครัว แต่อาศัยอยูใ่ นทีพ่ กั พิงชัว่ คราว (shelter) ขององค์กรพัฒนาเอกชนในพืน้ ที่
เด็กข้ามชาติที่เป็นเด็กก�ำพร้าหรือถูกทอดทิ้ง
• ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ หมายถึง ครอบครัวแรงงานทีไ่ ม่มสี ญ
ั ชาติไทย ย้ายถิน่
จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา เข้ามาอาศัยและท�ำงานอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอ
แม่สอด จังหวัดตาก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยรวมทั้งกลุ่มที่มีเอกสารและ
ไม่มีเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและใบอนุญาตท�ำงาน
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• การเลี้ยงดูเด็กข้ามชาติ ในการศึกษานี้ ครอบคลุม 4 ประเด็นที่ส�ำคัญ ได้แก่
1) สถานที่ในการเลี้ยงดู หมายถึง สถานที่ที่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติเลี้ยงดู
เด็กข้ามชาติในแต่ละช่วงอายุ จ�ำแนกเป็น ในอ�ำเภอแม่สอด
2) ผู้ดูแลหลักในการเลี้ยงดู หมายถึง ผู้ท่ีมีบทบาทหลักในการเลี้ยงดูเด็กข้ามชาติ
ในแต่ละช่วงอายุ จ�ำแนกเป็น พ่อและแม่ดแู ลร่วมกัน พ่อดูแลเป็นหลัก แม่ดแู ล
เป็นหลัก ปู่ย่าตายายดูแลเป็นหลัก ญาติหรือบุคคลอื่นๆ ดูแลเป็นหลัก
3) การได้รับการศึกษา หมายถึง สถานภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติในแต่ละ
ช่วงอายุ จ�ำแนกเป็น ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้ก�ำลังเรียน ได้รับการศึกษา
หรือเรียนในประเทศต้นทาง ได้รบั การศึกษาหรือเรียนในไทยในศูนย์เรียนรูข้ อง
องค์กรพัฒนาเอกชน ได้รับการศึกษาหรือเรียนในโรงเรียนไทย
4) การมีหลักประกันทางสุขภาพ หมายถึง การมีประกันสุขภาพที่สามารถช่วยให้
เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�ำเป็น เมื่อเจ็บป่วยโดยได้รับการ
คุ้มครองและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือรับบริการสุขภาพนั้น
เกีย่ วกับการเลีย้ งดูทงั้ 4 ประเด็นนี้ ครอบคลุมช่วงอายุของเด็กข้ามชาติตงั้ แต่แรกเกิด
ถึง 14 ปี ในบางช่วงอายุที่เกินกว่าอายุ ณ ปัจจุบันของเด็กข้ามชาติ การเก็บข้อมูล
ในเรือ่ งนีม้ ลี กั ษณะเป็นการสอบถาม "แผนการ" ของครอบครัวแรงงานข้ามชาติทมี่ ตี อ่ การ
เลีย้ งดูเด็กข้ามชาติ ในบางครัง้ ในการกล่าวถึงจึงอาจใช้คำ� ว่า "การเลีย้ งดูและแผนการเลีย้ งดู"
ควบคู่กัน
• การเข้าถึงการศึกษา หมายถึง สถานภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติระหว่างทีอ่ าศัย
อยู่ในประเทศไทย จ�ำแนกเป็น ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้ก�ำลังเรียน ได้รับการศึกษา
หรือเรียนในไทยในศูนย์เรียนรู้ (ส่วนใหญ่ด�ำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่)
และได้รับการศึกษาหรือเรียนในโรงเรียนไทย
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• การเข้าถึงบริการสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ทีจ่ ำ� เป็นของประชากรเด็กข้ามชาติ ซึง่ ครอบคลุมทัง้ บริการสุขภาพในด้านการส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพ บริการการรักษาสุขภาพและการฟื้นฟูที่จ�ำเป็นเมื่อเจ็บป่วย โดยในการ
ศึกษานี้ ประเมินจากการมีหรือไม่มีประกันสุขภาพของเด็กข้ามชาติ
• ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการศึกษานี้ หมายถึง
การรับรู้และมุมมองของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ รวมถึง ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ต่อ
การพัฒนาพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ทีม่ แี นวโน้มหรืออาจจะมีผลกระทบต่อ
สถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติในพืน้ ที่ โดยเฉพาะในด้านการเลีย้ งดู การเข้าถึงบริการ
สุขภาพและการศึกษา
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2

ท�ำความรู้จัก
เด็กข้ามชาติ
และครอบครัว

สถานการณ์ประชากร:
เด็กข้ามชาติ (ในแม่สอด)

อ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของประชากรข้ามชาติทาง
เชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งผลต่อความหลากหลายของครอบครัวแรงงานข้ามชาติและ
เด็กข้ามชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ ประกอบด้วยกลุม่ ทีม่ ชี าติพนั ธุพ์ ม่า กะเหรีย่ ง มอญ ไทใหญ่
หรือ บังคลาเทศซึง่ ส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิม ครอบครัวประชากรข้ามชาติ ส่วนหนึง่ เป็นกลุม่
ผู้พลัดถิ่นจากประเทศเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองมาตั้งแต่ในอดีต ซึ่งได้รับการส�ำรวจ
จัดท�ำทะเบียนประวัติและก�ำหนดให้มีเลขประจ�ำตัว 13 หลัก (ขึ้นต้นด้วยเลข 6) ขณะที่
อีกส่วนเป็นกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองไม่มีเอกสาร หรือย้ายถิ่นเข้ามาท�ำงานอย่างถูกต้องตาม
กฎหมายในช่วงไม่นานมานี้ ซึ่งท�ำให้เด็กข้ามชาติที่อาศัยในพื้นที่มีทั้งกลุ่มที่เกิดและเติบโต
ในประเทศไทย และกลุม่ ทีเ่ กิดในประเทศเมียนมา โดยย้ายถิน่ ฐานตามพ่อแม่ทเี่ ข้ามาท�ำงาน
ในประเทศไทย
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เด็กข้ามชาติที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
แต่ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนประวัติ หรืออย่างน้อยมีหลักฐานการจดทะเบียนประวัติเพื่อ
ได้รบั อนุญาตอยูอ่ าศัยชัว่ คราว เมือ่ เกิดในไทยแล้ว จดทะเบียนการเกิดจะได้รบั เลขประจ�ำตัว
13 หลักทีข่ นึ้ ต้นด้วยเลข 00 ส�ำหรับกลุม่ ทีเ่ กิดจากพ่อแม่ซงึ่ เข้ามาท�ำงานในประเทศโดยไม่มี
เอกสารหรือหลักฐานแสดงตัวตน เมือ่ เกิดในไทยและจดทะเบียนการเกิดจะได้เลขประจ�ำตัว
13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งแสดงถึงการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน
ในการก�ำหนดตัวเลขแรกของเลขประจําตัว 13 หลัก นายทะเบียนผู้ด�ำเนินการ
จดทะเบียนจะยึดสถานะของพ่อหรือแม่ที่ดีที่สุดส�ำหรับเด็กข้ามชาติ ส�ำหรับเด็กข้ามชาติ
จ� ำ นวนหนึ่ ง ที่ เ กิ ด ในประเทศเพื่ อ นบ้ า นและย้ า ยถิ่ น ฐานตามพ่ อ แม่ ที่ เ ข้ า มาท� ำ งานใน
ประเทศไทย ซึง่ ไม่มเี อกสารหรือหลักฐานแสดงตัว รวมถึง เด็กข้ามชาติทเี่ กิดในประเทศไทย
แต่ไม่ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนการเกิดทีถ่ กู ต้อง หากเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐไทยและ
ได้รบั การส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัตจิ ะได้รบั บัตรประจ�ำตัวซึง่ มีอายุบตั ร 10 ปี มีเลขประจ�ำตัว
ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน การได้รับบัตรดังกล่าว
มีประโยชน์ตอ่ เด็กและครอบครัว ในการแสดงตัวตนทีส่ ามารถเชือ่ มโยงไปยังข้อมูลทะเบียน
ประวัติของตัวเด็กหรือนักเรียนได้ และมีประโยชน์ต่อโรงเรียนในการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนการศึกษารายหัว อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมาย ยังไม่ได้เป็นเอกสารที่แสดงถึง
การได้รับอนุญาตให้พ�ำนักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง
เด็กข้ามชาติที่อาจจะเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้ท�ำการจดทะเบียนการเกิด (ซึ่งเป็น
กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็น “คนไร้รัฐ” เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเกิด
หรือมีตวั ตน) หรือเกิดในประเทศเพือ่ นบ้านแล้วข้ามแดนเข้ามา ไม่ได้เข้าเรียนในสถานศึกษาของ
ไทยหรือศูนย์เรียนรูท้ ไี่ ด้รบั การส�ำรวจท�ำทะเบียนประวัตแิ ละออกบัตรประจ�ำตัวให้ ซึง่ ถือเป็น
กลุม่ เด็กข้ามชาติไม่มเี อกสาร หรือ undocumented migrant children ในพืน้ ทีแ่ ม่สอดคาดว่า
มีอยู่เป็นจ�ำนวนพอสมควร
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ส�ำหรับการคาดประมาณจ�ำนวนเด็กข้ามชาติทั้งหมดในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด อ้างอิง
ข้อมูลสถิติของ ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว หรือ Migrant Education
Coordinating Center (MECC) ภายใต้ ก ารดู แ ลของส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาตาก (สพป.) ที่ 2 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คาดว่าจ�ำนวนเด็กข้ามชาติ เฉพาะในวัยเรียนทีอ่ ายุ 5-6 ปี ขึน้ ไป มีจำ� นวนรวมกว่า 30,000 คน
ในจ�ำนวนนี้ เป็นกลุ่มที่ก�ำลังศึกษาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ขึ้นอยู่กับ
MECC ประมาณ 13,000 คน ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่พักอาศัยอยู่ใน shelter และเรียนใน
ศูนย์เรียนรู้ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรทางศาสนาที่ไม่มีพ่อแม่
เนือ่ งจากถูกทอดทิง้ พ่อแม่เสียชีวติ หรือครอบครัวอาศัยอยูใ่ นประเทศเมียนมา ในโรงเรียนไทย
ประมาณ 10,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นกลุ่มที่มีการเดินทางไป-กลับข้ามแดนเพื่อมา
ศึกษาในประเทศไทย และที่อยู่นอกระบบการศึกษา คาดว่ามีอีกประมาณ 10,000 คน
ด้านสถานที่เกิด เด็กข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยและถูกเลี้ยงดู
ในประเทศไทย ขณะที่อีกจ�ำนวนหนึ่งเกิดในประเทศเมียนมาและติดตามพ่อแม่ที่เข้ามา
ท�ำงาน เหตุผลหลักที่พ่อแม่ข้ามชาติตัดสินใจเลี้ยงดูบุตรในประเทศ ได้แก่ ความต้องการ
ในการทีจ่ ะดูแลและเป็นผูเ้ ลีย้ งดูบตุ รด้วยตนเอง รวมถึง ปัจจัยความต้องการอยากให้บตุ รได้
มีโอกาสเรียนหนังสือในประเทศไทย ไม่วา่ จะเป็นในโรงเรียนไทยหรือศูนย์เรียนรูข้ ององค์กร
พัฒนาเอกชน ซึง่ พ่อแม่ขา้ มชาติสว่ นใหญ่คาดหวังว่าจะช่วยให้บตุ รสามารถเข้าใจและสือ่ สาร
ภาษาไทยได้ จ�ำนวนหนึ่งมีความเห็นว่าโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงบริการสุขภาพ
ในประเทศไทยนั้นดีกว่าในประเทศเมียนมา ซึ่งในระยะยาวการอยู่อาศัยและเติบโตใน
ประเทศไทย น่าจะสามารถช่วยเพิม่ โอกาสในการมีงานท�ำในประเทศไทยทีด่ กี ว่าในประเทศ
ของตน ส�ำหรับครอบครัวแรงงานข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่ง เงื่อนไขที่ครอบครัวไม่มีญาติอยู่ใน
ประเทศต้นทาง หรือไม่สามารถเดินทางกลับไปใช้ชีวิตในประเทศต้นทางได้และจ�ำเป็นต้อง
อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะยาวหรือเป็นการถาวร การเลี้ยงและดูแลบุตรที่เป็น
เด็ ก ข้ า มชาติ ใ นประเทศไทย จึ ง เป็ น สถานการณ์ ที่ เ ลื อ กไม่ ไ ด้ แม้ พ ่ อ แม่ แ ละสมาชิ ก
ในครอบครัวจะไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ถูกต้องในการอยู่อาศัยและท�ำงาน
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ในขณะเดียวกัน มีเด็กข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งซึ่งเกิดและได้รับการจดทะเบียนการเกิด
ในประเทศไทย แต่พอ่ แม่ตดั สินใจส่งลูกกลับไปเลีย้ งดูในประเทศต้นทาง เหตุผลหลักมาจาก
การทีพ่ อ่ แม่ตอ้ งท�ำงานเพือ่ มีรายได้ จึงไม่มเี วลาและความสามารถทีจ่ ะดูแลเลีย้ งดูบตุ รได้เต็มที่
จึงส่งกลับไปให้ญาติหรือครอบครัวที่ยังมีอยู่ในประเทศต้นทางช่วยดูแล โดยส่วนใหญ่
ทีพ่ บเป็นกลุม่ เด็กข้ามชาติทพี่ อ่ แม่ทำ� งานในภาคการเกษตร หรือรับจ้างทัว่ ไปทีไ่ ด้รบั ค่าจ้าง
เป็นอัตรารายวัน มีรายได้ไม่แน่นอนจากการที่มีงานท�ำไม่ต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่มีท่ีพักอาศัย
ไม่แน่นอนและมีแนวโน้มในการย้ายทีอ่ ยูค่ อ่ นข้างบ่อย ซึง่ ท�ำให้การเลีย้ งดูบตุ รเป็นไปได้ยาก
และไม่สะดวก
จากการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการส�ำรวจครัวเรือนประชากรข้ามชาติในพื้นที โดยได้
ข้อมูลเด็กข้ามชาติ ตัวอย่างจ�ำนวน 803 คน จาก 402 ครอบครัวตัวอย่าง พบว่าสัดส่วน
มีเด็กชายและเด็กหญิงใกล้เคียงกัน ในด้านอายุ การศึกษานี้แบ่งกลุ่มอายุเด็กข้ามชาติ
ออกเป็น 3 กลุ่มอายุคือ 1) ก่อนวัยเรียน อายุ 0–5 ปี 2) ประถมศึกษาตอนต้น
อายุ 6–11 ปี และ 3) ประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 12–14 ปี จากการส�ำรวจ พบเด็กส่วนใหญ่
อยู่ในช่วงอายุ 6–11 ปี รองลงมาคือ ในช่วงอายุ 0–5 ปี และ ในช่วงอายุ 12–14 ปี
ตามล�ำดับ โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 7.23 ปี ด้านสถานที่เกิดของเด็กข้ามชาติการพบว่าเด็ก
ส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 75 เกิดในประเทศไทย
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ภาพ 2.1 เพศ อายุ สถานที่เกิด ของเด็กข้ามชาติ

ส�ำหรับการจดทะเบียนการเกิด เด็กข้ามชาติที่ไม่ได้เกิดในไทยจ�ำนวน 185 คน
ในจ�ำนวนนี้ พบว่า ครึ่งหนึ่งได้จดทะเบียนการเกิด ส่วนเด็กข้ามชาติที่เกิดในไทยจ�ำนวน
612 คน ในจ�ำนวนนี้ พบว่า ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ได้จดทะเบียนการเกิด ในภาพรวม
เด็กข้ามชาติทั้งหมด ทั้งที่เกิดและไม่ได้เกิดในไทยจ�ำนวน 803 คน พบว่าส่วนใหญ่
ได้จดทะเบียนการเกิด
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ภาพ 2.2 การจดทะเบียนเกิด ของเด็กข้ามชาติ

ข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กข้ามชาติ พบว่า เกี่ยวกับโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�ำตัวแต่
ก�ำเนิดพบน้อยมาก โดยพบเพียงร้อยละ 0.7 เท่านัน้ เช่นเดียวกับความพิการของเด็กข้ามชาติ
พบน้อยมากเช่นเดียวกัน เพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น ส�ำหรับการมีปัญหาการเรียนรู้
หรือพัฒนาการล่าช้าพบไม่มากนักเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น
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ภาพ 2.3 ข้อมูลสุขภาพ ของเด็กข้ามชาติ

เกีย่ วกับแผนของครอบครัว ในเรือ่ งสถานทีอ่ าศัยของเด็กข้ามชาติหลังจากอายุ 15 ปี
ขึน้ ไป พบว่าครอบครัวเด็กข้ามชาติสว่ นใหญ่ มีแผนทีจ่ ะให้เด็กข้ามชาติอาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอ
แม่สอดประเทศไทยถึงร้อยละ 70 รองลงมาคืออยู่ในเมียนมา นอกจากนี้พบว่ากว่า
ร้อยละ 10 ยังไม่ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของเด็กข้ามชาติ
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ภาพ 2.4 แผนการอยู่อาศัยของเด็กข้ามชาติ
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ครอบครัวเด็กข้ามชาติ
จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากครอบครัวประชากรข้ามชาติ จ�ำนวน 402
ครอบครัว ในด้านคุณลักษณะทั่วไป พบว่า ครอบครัวเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 60 มีชาติพันธุ์เป็นพม่า รองลงมาร้อยละ 20 เป็นชาติพันธุ์กระเหรี่ยง และ
ชาติพันธุ์บังคลาเทศ มอญ พบบ้างไม่ถึงร้อยละ 10 ส�ำหรับชาติพันธุ์อื่นๆ (พะโอ ฉาน
ยะไข่ คาญา) พบว่ามีบ้างเล็กน้อย
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ภาพ 2.5 ชาติพันธุ์ ครอบครัวเด็กข้ามชาติ

ครอบครัวเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ถึงกว่าร้อยละ 80 รองลงมาคือ
มุสลิม คริสต์ และศาสนาฮินดู ตามล�ำดับ

022

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

ศาสนา
90

n=402

82.1

80
70

ร้อยละ

60
50
40
30
20

10.0

10

6.7

0

พุทธ

มุสลิม

คริสต์

1.2

ฮินดู

ภาพ 2.6 ศาสนา ครอบครัวเด็กข้ามชาติ

ส� ำ หรั บ ขนาดของครอบครั ว พบว่ า ครอบครั ว เด็ ก ข้ า มชาติ มี จ� ำ นวนสมาชิ ก
ในครอบครัวเฉลีย่ 4.6 คน มีจำ� นวนเด็กข้ามชาติในครอบครัวทีอ่ ายุ 0–14 ปี เฉลีย่ อยูท่ ี่
2 คน ครอบครัวเด็กข้ามชาติ พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนค่อนข้างอยู่ที่
2,170 บาท
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ภาพ 2.7 ขนาดครอบครัวเด็กข้ามชาติ

เกีย่ วกับปัจจัยการย้ายถิน่ ของครอบครัวข้ามชาติ การศึกษานีพ้ บว่า ครอบครัวส่วนใหญ่
มีระยะเวลารวมอยูอ่ าศัยในประเทศไทย ตัง้ แต่ยา้ ยมาครัง้ แรกอยูท่ ี่ 5-9 ปี (ร้อยละ 30.6)
รองลงมาคืออยู่ 10-14 ปี, 15-19 ปี, 0-4 ปี และ 20 ปีขนึ้ ไป ตามล�ำดับ เฉลีย่ ระยะเวลา
ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ย้ายมาครั้งแรกอยู่ที่ 12.3 ปี
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ภาพ 2.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ครอบครัวเด็กข้ามชาติ

ส� ำ หรั บวิธีการในการย้า ยเข้า มาประเทศไทย พบว่ า ส่ ว นใหญ่ กว่ า ร้ อยละ 68
ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนหรือญาติ รองลงมาคือการย้ายมาด้วยตัวเอง ร้อยละ 21.6
ส่วนการย้ายถิ่นภายในประเทศไทย พบว่า ครอบครัวเด็กข้ามชาติเมื่อย้ายมาอยู่แล้ว
ส่วนใหญ่จะไม่ยา้ ยไปไหน หากย้ายพบว่า ส่วนใหญ่เคยย้ายถิน่ ภายในประเทศไทย 1 ครัง้
รองลงมาคือ เคยย้ายถิ่นภายในประเทศไทย 2 ครั้ง และเคยย้ายมากว่า 2 ครั้งขึ้นไป
ตามล�ำดับ
เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร
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ภาพ 2.9 วิธีการย้ายถิ่นและจ�ำนวนการย้ายถิ่น ครอบครัวเด็กข้ามชาติ

ส�ำหรับแผนอนาคตในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ 70 จะไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือไม่ ส�ำหรับ
ครอบครัวทีจ่ ะย้าย พบว่า มีบา้ งเล็กน้อยประมาณร้อยละ 11 ส�ำหรับแผนในการย้ายกลับ
ประเทศต้นทางไม่ว่าจะย้ายกลับในระยะยาวหรือย้ายกลับถาวร พบว่า เกือบครึ่งหนึ่ง
ไม่มีแผนกลับประเทศ ส�ำหรับครอบครัวที่มีแผนย้ายกลับประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 10
มีแผนจะย้ายกลับภายใน 3-5 ปีนี้
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ภาพ 2.10 แผนการย้ายถิ่น ครอบครัวเด็กข้ามชาติ

ส�ำหรับการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในประเทศต้นทาง ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า
ร้อยละ 34.6 ไม่มีญาติอยู่ฝั่งเมียนมาเลยไม่ได้ติดต่อกลับ ส�ำหรับครอบครัวที่มีญาติ
อยู่ฝั่งเมียนมา การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในประเทศต้นทาง โดยส่วนใหญ่จะติดต่อ
กลับไป 1-2 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 22.4 รองลงมา คือ มากกว่า 3 เดือนครั้งร้อยละ 20.6
และอีก 1-2 ครัง้ ต่อ 3 เดือน พบร้อยละ 11.4 ส่วนการติดต่อทุกวันหรือ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์
พบร้อยละ 10.9
เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร
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ภาพ 2.11 การติดต่อกลับประเทศต้นทาง ครอบครัวเด็กข้ามชาติ
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40

ผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ
สถานภาพด้านการมีเอกสารของผู้เป็นพ่อแม่ เป็นเงื่อนไขส�ำคัญที่ก�ำหนดสถานะทาง
กฎหมายของเด็กข้ามชาติขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นกลุ่ม
ผูพ้ ลัดถิน่ อยูอ่ าศัยในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน หรือชนกลุม่ น้อยและกลุม่ ชาติพนั ธุ์
ซึ่งได้รับการส�ำรวจจัดท�ำทะเบียนประวัติและมีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 รวมถึง
กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารการเข้าเมืองถูกต้องและได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศ
ชัว่ คราว เช่น มีพาสปอร์ตหรือเอกสารทีไ่ ด้รบั จากการพิสจู น์สญ
ั ชาติ หากเกิดในประเทศไทย
และด�ำเนินการจดทะเบียนการเกิดจะได้เลขประจ�ำตัว 13 หลัก ทีข่ นึ้ ต้นด้วยเลข 7 ส�ำหรับ
เด็ ก กลุ ่ ม นี้ ใ นระยะยาวหากมี ห ลั ก ฐานในการอยู ่ อ าศั ย ในประเทศไทยอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เมื่อเติบโตขึ้นสามารถด�ำเนินการขอสัญชาติไทยได้ โดยเมื่อได้รับการพิจารณาให้สัญชาติ
แล้วจึงได้รับเลขประจ�ำตัว 13 หลักใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8
ในการศึกษานีอ้ อกแบบในการเก็บข้อมูลกับผูด้ แู ลหลักเด็กข้ามชาติดว้ ย ซึง่ ได้จำ� นวน
ผู้ดูแลหลัก 402 ราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ 3 ใน 4 เป็นผู้หญิงและ
เป็นแม่ของเด็กข้ามชาติด้วย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 37 ปี ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ดูแลหลัก
มากกว่าครึ่งหนึ่ง จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศเมียนมา รองลงมาคือ
จบการศึกษาระดับชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้นในประเทศเมียนมา และจบการศึกษาระดับชัน้
มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศเมียนมา ตามล�ำดับ ส�ำหรับการเรียนในประเทศไทย
พบบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ดูแลหลักไม่ได้เรียนหนังสืออีกเกือบร้อยละ 10
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ภาพ 2.12 เพศ อายุ การศึกษา ผู้ดูแลหลัก

ส�ำหรับด้านอาชีพผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ไม่ได้ท�ำงาน
จะเป็ น แม่ บ ้ า นหรื อ เป็ น ผู ้ ดู แ ลคนในครอบครั ว รองลงมาคื อ มี ง านท� ำ และมี ร ายได้
และอีกประมาณ 1 ใน 4 รองานตามฤดูกาล
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ภาพ 2.13 อาชีพ ผู้ดูแลหลัก

ด้านเอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร
ที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ส�ำหรับคนที่มีเอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะมีเป็นบัตรแรงงานไป-กลับ (มาตรา 64) รองลงมาคือ หนังสือเดินทาง
ชัว่ คราว / CI และใบรับรองทีอ่ อกโดยผูใ้ หญ่บา้ น ส�ำหรับ Passport กับ บัตรลงทะเบียน
Registration Card พบน้อยไม่ถึงร้อยละ 10
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031

การมีเอกสารอนุญาตอยู่ในประเทศไทย
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ภาพ 2.14 การมีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ผู้ดูแลหลัก

การมีใบอนุญาตท�ำงานทีย่ งั ไม่หมดอายุ พบว่า มากกว่าครึง่ หนึง่ ไม่มใี บอนุญาตท�ำงาน
และประมาณร้อยละ 40 มีใบอนุญาตท�ำงานทีย่ งั ไม่หมดอายุ นอกจากนีพ้ บว่า ร้อยละ 6.2
ให้ข้อมูลว่าเคยมีใบอนุญาตท�ำงาน
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ภาพ 2.15 การมีใบอนุญาตท�ำงานที่ยังไม่หมดอายุ ผู้ดูแลหลัก

ส�ำหรับการมีบตั รประกันสุขภาพ พบว่า ผูด้ แู ลหลักมากกว่าครึง่ หนึง่ ไม่มบี ตั รประกัน
สุขภาพ ส�ำหรับผูด้ แู ลหลักทีม่ บี ตั รประกันสุขภาพ จะมีเป็นบัตรประกันสุขภาพของแรงงาน
ข้ามชาติ และมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณร้อยละ 10 ส่วนบัตรประกันสังคม
พบว่ามีบ้างเล็กน้อย
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ภาพ 2.16 การหลักประกันทางสุขภาพ ผู้ดูแลหลัก

ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผู้ดูแลหลัก พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่
ไม่ความสามารถใช้ภาษาไทยได้เลย ประมาณร้อยละ 30 มีความสามารถในการใช้ภาษาไทย
เล็กน้อย ส่วนความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดหี รือดีมากพบว่ามีบา้ งไม่ถงึ ร้อยละ 10
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ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
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ภาพ 2.17 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ผู้ดูแลหลัก

ส�ำหรับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็กข้ามชาติ ทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า
ร้อยละ 95.5 ผู้ดูแลหลักจะทราบว่าเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิ์ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลไทย โดยไม่ค�ำนึงถึงสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมาย
ส�ำหรับการซื้อบัตรประกันสุขภาพซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ เด็กอายุต�่ำว่า 7 ปี
และมากกว่า 7 ปี ส�ำหรับเด็กข้ามชาติที่มีอายุต�่ำกว่า 7 ปี พบว่า ร้อยละ 66.7
ของผูด้ แู ลหลักตอบว่ามีสทิ ธิซ์ อื้ บัตรประกันสุขภาพในราคา 365 บาท ได้ทโี่ รงพยาบาลรัฐ
ส่วนเด็กข้ามชาติที่มีอายุมากกว่า 7 ปี พบว่ามีเพียง 51.7 ที่ผู้ปกครองตอบว่ามีสิทธิ์
ซื้อบัตรประกันสุขภาพในราคา 365 บาท ได้ที่โรงพยาบาลรัฐ
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035

3

เด็กข้ามชาติ:
(แผน) การเลี้ยงดู
โดยครอบครัว

(แผน) การเลี้ยงดู
จากการสนทนากลุม่ กับพ่อแม่หรือผูด้ แู ลหลักของเด็กข้ามชาติ ในพืน้ ทีท่ มี่ บี ตุ รเกิดใน
ประเทศไทย พบว่า พ่อแม่สว่ นใหญ่ตอ้ งการให้บตุ รเติบโตอยูใ่ นประเทศไทย เพือ่ เป็นผูเ้ ลีย้ งดู
ด้วยตนเอง โดยต้องการให้ได้เรียนภาษาไทยในโรงเรียนไทยหรืออย่างน้อยในศูนย์เรียนรู้
โดยคาดหวังว่า จะเพิม่ โอกาสในการมีงานท�ำและได้พำ� นักอาศัยระยะยาวอยูใ่ นประเทศไทย
ส่วนหนึง่ ทีส่ ง่ บุตรกลับไปเลีย้ งในประเทศต้นทาง ส่วนใหญ่มาจากเหตุผลทีไ่ ม่สามารถดูแล
ลูกในขณะทีย่ งั เล็ก เนือ่ งจากต้องท�ำงานและมีการย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยบ่อย แต่เมือ่ บุตรถึงวัยเข้า
เรียนและสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น ส่วนใหญ่คาดว่าจะน�ำบุตรกลับมาเลี้ยงและดูแล
ในประเทศไทย ส�ำหรับกลุ่มพ่อแม่ข้ามชาติที่ไม่มีญาติหรือไม่สามารถเดินทางกลับไปยัง
ประเทศต้นทางได้ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน
(ซึ่งจ�ำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีเลขประจ�ำตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วย 6) พบว่า ส่วนใหญ่มีแผน
เลีย้ งดูเด็กข้ามชาติในประเทศไทยไปตลอด โดยต้องการให้บตุ รหลานมีการศึกษาในระบบ
การศึกษาของไทย พูดและสื่อสารภาษาไทยได้ โดยคาดหวังว่าในระยะยาวจะมีโอกาส
ในการขอสัญชาติไทยให้แก่บุตรได้
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037

“การเลี้ยงดู” ในทีน่ รี้ วมถึงแผนการเลีย้ งดูในอนาคตหรือ (ในช่วงอายุทเี่ กินอายุ ณ
ปัจจุบนั ของเด็กข้ามชาติ) จนถึงอายุ 15 ปีบริบรู ณ์ ครอบคลุม 4 ประเด็น ได้แก่ สถานที่
ในการเลี้ยงดู (ที่อ�ำเภอแม่สอด ที่ประเทศต้นทาง ที่อื่นในประเทศไทยหรือประเทศอื่น)
ผูด้ แู ลหลัก (พ่อและแม่รว่ มกัน แม่คนเดียว พ่อคนเดียวปูย่ า่ ตายายและญาติหรือบุคคลอืน่ )
สถานภาพการศึกษา (ไม่ได้รบั การศึกษาหรือไม่ได้เข้าเรียน การศึกษาในประเทศต้นทาง
การศึกษาในไทยทีศ่ นู ย์เรียนรู้ การศึกษาในไทยในโรงเรียนไทย) และการมีประกันสุขภาพ
(ไม่มปี ระกันสุขภาพ มีบตั รประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขในไทย มีประกันสุขภาพ
ลักษณะอืน่ ในไทย และมีประกันสุขภาพในประเทศต้นทาง)
ในการน�ำเสนอผล ได้จ�ำแนกเด็กข้ามชาติออกเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มอายุ ได้แก่
อายุ 0-5 ปี, อายุ 6-11 ปี และอายุ 12-14 ปี ซึง่ สัมพันธ์ตามเกณฑ์อายุของระดับการศึกษา
ระดับปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ตามล�ำดับ ส�ำหรับกลุ่มอายุ 0-5 ปี เพื่อความสะดวกในการแปลผลและอธิบาย ผลการ
วิเคราะห์ในช่วงอายุ 0-5 ปี จะถูกนับเป็นการเลีย้ งดูทเี่ กิดขึน้ จริง (แม้เด็กข้ามชาติจำ� นวน
หนึง่ อาจจะมีอายุนอ้ ยกว่า 5 ปี) ขณะทีใ่ นช่วงอายุ 6-14 ปีเป็นแผนการเลีย้ งดูในอนาคตของ
ผูด้ แู ลหลักและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ส�ำหรับกลุม่ อายุ 6-11 ปี ผลการวิเคราะห์ในช่วง
อายุ 0-11 ปี ถือเป็นการเลีย้ งดูทเี่ กิดขึน้ จริง (แม้เด็กข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ จะมีอายุไม่ถงึ 11 ปี)
ขณะทีใ่ นช่วงอายุ 12-14 ปีเป็นแผนการเลีย้ งดูในอนาคต และส�ำหรับกลุม่ อายุ 12-14 ปี
ผลการวิเคราะห์ในช่วงอายุ 0-14 ปีถอื เป็นการเลีย้ งดูทเี่ กิดขึน้ จริง (แม้เด็กข้ามชาติจำ� นวนหนึง่
จะมีอายุไม่ถงึ 14 ปี)
ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ น�ำเสนอการเลี้ยงดูและแผนการเลี้ยงดูเด็กข้ามชาติ
เป็นแบบแผนสัดส่วนร้อยละเด็กข้ามชาติ ทุกช่วงอายุ 6 เดือน ตัง้ แต่แรกเกิดจนมีอายุ 14 ปี
หรือก่อนอายุครบ 15 ปีบริบรู ณ์

038

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

เด็กข้ามชาติ กลุม
่ อายุ 0-5 ปี
ในกลุม่ เด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี เกีย่ วกับ สถานทีเ่ ลีย้ งดู ในช่วงอายุ 0-5 ปี พบว่า
ทีอ่ ายุ 0 ปี ร้อยละ 90 ของเด็กข้ามชาติถกู เลีย้ งในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด อาจตีความได้วา่
เด็กกลุ่มนี้เกิดในอ�ำเภอแม่สอด โดยสัดส่วนของเด็กที่ถูกเลี้ยงในอ�ำเภอแม่สอดเพิ่มขึ้น
ในช่วงอายุ 0-3 ปี เป็นประมาณร้อยละ 95 (หมายความว่า มีเด็กข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ ที่
ไม่ได้เกิดในอ�ำเภอแม่สอดแต่ยา้ ยถิน่ เข้ามาอาศัยอยูใ่ นช่วงอายุ 0-3 ปี) ก่อนทีจ่ ะลดลงใน
ช่วงอายุ 4-5 ปี เหลือเพียงประมาณร้อยละ 90 ตามแผนการเลีย้ งดูของครอบครัวแรงงาน
ข้ามชาติ สัดส่วนของเด็กข้ามชาติทจี่ ะถูกเลีย้ งดูในอ�ำเภอแม่สอด มีแนวโน้มลดลงต่อเนือ่ ง
อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 79 ก่อนทีจ่ ะมีอายุครบ 15 ปีบริบรู ณ์ จากแบบแผนดังกล่าว เห็นได้วา่
ในช่วงอายุหลัง 5 ปี ครอบครัวแรงงานข้ามชาติมแี นวโน้มส่งเด็กข้ามชาติ กลับไปเลีย้ งดู
ในประเทศต้นทางเป็นสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอายุของเด็กทีส่ งู ขึน้ โดยทีอ่ ายุ 15 ปี คาดว่าจะ
มีเด็กอายุ 0-5 ปี ในปัจจุบนั ทีอ่ ยูใ่ นอ�ำเภอแม่สอดเหลืออยูป่ ระมาณ 4 ใน 5 (ร้อยละ 79)
ผูด้ แู ลหลัก ตลอดช่วงอายุ 0-14 ปี โดยส่วนใหญ่เด็กข้ามชาติอยูภ่ ายใต้การดูแลของ
ทัง้ พ่อและแม่รว่ มกัน (ร้อยละ 73 ณ อายุ 0 ปีหรือแรกเกิดแล้วลดลงเล็กน้อยเป็นร้อยละ 69
ทีอ่ ายุ 14 ปี) ในสัดส่วนรองลงมา ดูแลโดยแม่เป็นหลัก (ร้อยละ 19 ณ อายุ 0 ปี หรือแรก
เกิดและลดลงเป็นร้อยละ 16 ทีอ่ ายุ 14 ปี) ขณะทีส่ ดั ส่วนของเด็กข้ามชาติทถี่ กู ดูแลโดย
ปูย่ า่ ตายาย รวมถึงญาติและบุคคลอืน่ เพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 8 ณ แรกเกิด เพิม่ เป็น
ประมาณร้อยละ 14 ทีอ่ ายุ 14 ปี โดยส่วนหนึง่ น่าจะเป็นกลุม่ เด็กข้ามชาติ ทีถ่ กู ส่งกลับไป
เลีย้ งดูทปี่ ระเทศต้นทาง ในขณะทีพ่ อ่ หรือแม่ยงั คงท�ำงานอยูใ่ นประเทศไทย
การศึกษา เด็กข้ามชาติกลุม่ อายุ 0-5 ปี เริม่ เข้าเรียนหรือรับการศึกษาตัง้ แต่อายุ 3 ปีขนึ้ ไป
(หมายเหตุ การดูแล ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรูข้ องเด็กในตัง้ แต่แรกเกิด (จนถึงอายุ
ประมาณ 8 ปี) นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือ early childhood
education ซึง่ อาจเป็นในลักษณะศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก หรือในลักษณะโรงเรียน
อนุบาล) โดยที่อายุ 3 ปี กลุ่มที่เข้าเรียนหนังสือมีเพียงร้อยละ 8-9 ที่อายุ 4 ปีและ 5 ปี
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เพิม่ ขึน้ เป็นประมาณร้อยละ 28 และ 73 ตามล�ำดับ ทีอ่ ายุ 6 ปีขนึ้ ไปจนถึง 14 ปี (ในส่วนนี้
เป็นแผนการที่คิดไว้ของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ) มากกว่าร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 99
ของเด็กข้ามชาติ มีแนวโน้มจะได้รับการศึกษาหรือเข้าเรียนหนังสือ ในสัดส่วนมากที่สุด
เป็นการเรียนในไทยในโรงเรียนไทย (ประมาณร้อยละ 45-48) ตามด้วยการเรียนในไทยที่
ศูนย์เรียนรูห้ รือการศึกษาในลักษณะอืน่ (ร้อยละ 34-39) และการเรียนในประเทศต้นทาง
(ร้อยละ 10-19) ตามล�ำดับ
การมีประกันสุขภาพ ในกลุม่ เด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี สัดส่วนของเด็กทีไ่ ม่มปี ระกัน
ตัง้ แต่แรกเกิดอายุ 0 ปี มีมากถึงร้อยละ 90 แต่มแี นวโน้มลดลงต่อเนือ่ งตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้
ของเด็กข้ามชาติ เป็นประมาณร้อยละ 81 ทีอ่ ายุ 5 ปี และลดลงเป็นร้อยละ 77 ทีอ่ ายุ 14 ปี
ซึง่ แปลความได้วา่ ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ มีแนวโน้มจัดหาหรือซือ้ ประกันสุขภาพให้กบั
เด็กข้ามชาติเพิม่ ขึน้ ตามอายุทสี่ งู ขึน้ ของเด็ก (ร้อยละ 10 ทีอ่ ายุ 0 ปีเพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 23
ทีอ่ ายุ 14 ปี) จะเห็นได้วา่ ในกลุม่ เด็กข้ามชาติทม่ี ปี ระกันสุขภาพหรือครอบครัวมีแผนจัดหา
หรือซือ้ ประกันสุขภาพให้ สัดส่วนของเด็กทีม่ บี ตั รประกันสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข
มีแนวโน้มสูงกว่าสัดส่วนของเด็กทีม่ ปี ระกันสุขภาพอืน่ ๆ ในไทยเล็กน้อย

เด็กข้ามชาติ กลุม
่ อายุ 6-11 ปี
สถานทีเ่ ลีย้ งดู ในช่วงอายุ 0-11 ปี พบว่า ทีอ่ ายุ 0 ปี หรือ ณ แรกเกิด มีเด็กข้ามชาติ
กลุ่มอายุนี้ที่เกิดในอ�ำเภอแม่สอดประมาณร้อยละ 78 (ต�่ำกว่าเด็กในกลุ่มอายุ 0-5 ปี)
โดยสัดส่วนของเด็กทีถ่ กู เลีย้ งในอ�ำเภอแม่สอด มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ ง เป็นถึงร้อยละ 97
ทีอ่ ายุ 11 ปี หลังจากนัน้ ทีอ่ ายุ 12 ปีขนึ้ ไป (ตามแผนการเลีย้ งดูของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ)
เด็กจ�ำนวนหนึง่ มีแนวโน้มถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง ท�ำให้สดั ส่วนทีจ่ ะอาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอ
แม่สอดลดลงเหลือร้อยละ 91 ทีอ่ ายุ 14 ปี จากข้อมูลดังกล่าวนี้ เห็นได้วา่ ในช่วงอายุ 0-11 ปี
เด็กข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ ทีอ่ าจจะไม่ได้เกิดในประเทศไทย มีการย้ายถิน่ เข้ามาอาศัยอยูใ่ น
อ�ำเภอแม่สอดเพิม่ ขึน้ แต่เมือ่ อายุ 12 ปีขนึ้ ไป จ�ำนวนหนึง่ มีแนวโน้มจะถูกครอบครัวส่งกลับไป
อยูใ่ นประเทศต้นทาง
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ผูด้ แู ลหลัก การเลีย้ งดูและแผนการเลีย้ งดูตลอดช่วงอายุ 0-14 ปี ค่อนข้างคล้ายคลึง
จากที่พบในเด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี โดยส่วนใหญ่เด็กข้ามชาติอยู่ภายใต้การดูแลของ
ทั้งพ่อและแม่ร่วมกัน ร้อยละ 79 ณ อายุ 0 ปีหรือแรกเกิด โดยลดลงเล็กน้อยเหลือ
ร้อยละ 75 แล้วร้อยละ 74 ที่อายุ 11 ปี และ 14 ปี ตามล�ำดับ ในสัดส่วนรองลงมา
อยู่ภายใต้การดูแลของแม่เป็นหลัก ร้อยละ 13 ณ อายุ 0 ปี หรือแรกเกิด และเพิ่มขึ้น
เป็นร้อยละ 16 ทีอ่ ายุ 14 ปี (เห็นได้วา่ แตกต่างจากแบบแผนทีพ่ บในเด็กข้ามชาติกลุม่ อายุ
0-5 ปี ทีต่ ามแผนการเลีย้ งดูของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ เด็กมีแนวโน้มถูกส่งกลับไป
เลีย้ งดูในประเทศต้นทาง โดยปูย่ า่ ตายายญาติหรือบุคคลอืน่ ในสัดส่วนทีส่ งู กว่า)
การศึกษา ในช่วงอายุ 0-2 ปี เด็กข้ามชาติสว่ นใหญ่ถงึ ร้อยละ 98 ไม่ได้รบั การศึกษา
หรือเข้าเรียนหนังสือ จนเมือ่ มีอายุ 3 ปี และ 4 ปี สัดส่วนของเด็กทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาหรือ
เข้าเรียนหนังสือ จึงลดลงเหลือร้อยละ 95 และร้อยละ 81-82 ตามล�ำดับ เมือ่ เปรียบเทียบกับ
กลุม่ เด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี เห็นได้วา่ สัดส่วนของเด็กทีไ่ ด้รบั การศึกษาหรือเข้าเรียนหนังสือ
ในช่วงอายุ 3-4 ปีต�่ำกว่าเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กข้ามชาติรุ่นใหม่ (อายุ 0-5 ปี)
น่าที่จะมีแนวโน้มในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา ที่ดีกว่า
เด็กข้ามชาติรุ่นก่อน (อายุ 6-11 ปี) ที่อายุ 6 ปี สัดส่วนของเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา
หรือเข้าเรียนหนังสือมีอยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ 10 ก่อนทีจ่ ะลดลงเหลือร้อยละ 7 ทีอ่ ายุ 7 ปี
และเหลือร้อยละ 2 ตัง้ แต่อายุ 8 ปีขนึ้ ไปจนถึง 14 ปี กล่าวได้วา่ ตัง้ แต่อายุ 8 ปีขนึ้ ไป
เด็กข้ามชาติ อายุ 6-11 ปี เกือบทัง้ หมด มีแนวโน้มเข้าถึงการศึกษาและได้รบั การศึกษา
โดยส่วนใหญ่ ประมาณครึง่ หนึง่ หรือร้อยละ 48-52 เป็นการเรียนในไทยทีศ่ นู ย์เรียนรูห้ รือ
การศึกษาในลักษณะอืน่ ถัดมาเป็นการเรียนในไทยทีโ่ รงเรียนไทยประมาณ ร้อยละ 40-42
และการเรียนในประเทศต้นทางฃร้อยละ 5-9 ตามล�ำดับ เห็นได้ว่าแบบแผนนี้ค่อนข้าง
แตกต่างกับเด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี หรือกลุม่ เด็กข้ามชาติรนุ่ ใหม่ ทีม่ แี นวโน้มเรียนในไทย
ในโรงเรียนไทยสูงกว่าในศูนย์เรียนรู้
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การมีประกันสุขภาพ ในกลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 6-11 ปี สัดส่วนของเด็กที่ไม่มี
ประกันตั้งแต่แรกเกิดอายุ 0 ปี คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี อยู่ที่
ร้อยละ 94 โดยสัดส่วนของเด็กที่ไม่มีประกัน มีแนวโน้มลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นของ
เด็กข้ามชาติเป็นประมาณร้อยละ 77 ทีอ่ ายุ 11 ปี และลดลงเป็นร้อยละ 75 ทีอ่ ายุ 14 ปี
ซึ่งอาจตีความได้ว่า ครอบครัวแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มจัดหาหรือซื้อประกันสุขภาพ
ให้กบั เด็กข้ามชาติเพิม่ ขึน้ ตามอายุทสี่ งู ขึน้ ของเด็กเช่นเดียวกับแบบแผนทีพ่ บในกลุม่ เด็ก
อายุ 0-5 ปี โดยสัดส่วนของเด็กข้ามชาติทมี่ ปี ระกันสุขภาพเพิม่ ขึน้ จากประมาณร้อยละ 6
ในช่วงแรกเกิดเป็นร้อยละ 23 และ 25 ในช่วงอายุ 11 ปี และ 14 ปีตามล�ำดับ
แต่ทนี่ า่ สังเกต เห็นได้วา่ สัดส่วนของเด็กทีม่ ปี ระกันสุขภาพในไทย ในสัดส่วนทีส่ งู กว่าเป็น
ประกันสุขภาพลักษณะอื่นๆ เมื่อเทียบกับบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข

เด็กข้ามชาติกลุ่มอายุ 12-14 ปี
สถานที่เลี้ยงดู ในช่วงอายุ 0-14 ปี พบว่าที่อายุ 0 ปี หรือแรกเกิด ร้อยละ 52
ของเด็กข้ามชาติกลุม่ อายุนี้ ถูกเลีย้ งและน่าจะเกิดในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด โดยสัดส่วนของ
เด็กทีถ่ กู เลีย้ งในอ�ำเภอแม่สอด เพิม่ ขึน้ ต่อเนือ่ งเป็นสูงถึงร้อยละ 96-98 ในช่วงอายุ 12-14 ปี
ซึ่งเกิดจากการย้ายถิ่น เข้ามาอาศัยอยู่ในอ�ำเภอแม่สอดของเด็กข้ามชาติ ที่ไม่ได้เกิดใน
อ�ำเภอแม่สอดหรือในประเทศไทยในช่วงอายุ 0-11 ปี เห็นได้จากสัดส่วนของเด็กข้ามชาติ
ที่อยู่ในประเทศต้นทางที่อายุ 0 ปี หรือแรกเกิด ถึงร้อยละ 45 โดยมีสัดส่วนลดลงตาม
ช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นเหลือเพียงประมาณ ร้อยละ 1-2 ในช่วงอายุ 12-14 ปี
ผูด้ แู ลหลัก แบบแผนของผูด้ แู ลหลักตลอดช่วงอายุ 0-14 ปี ของเด็กกลุม่ อายุ 12-14 ปี
ค่อนข้างคล้ายคลึงกับแบบแผนที่พบในเด็กกลุ่มอายุ 6-11 ปี ประมาณร้อยละ 78 ของ
เด็กกลุม่ อายุนี้ ณ แรกเกิด อยูภ่ ายใต้การดูแลของพ่อและแม่รว่ มกัน โดยมีสดั ส่วนลดลง
เล็กน้อยเมือ่ มีอายุสงู ขึน้ เป็นร้อยละ 74 ทีอ่ ายุ 14 ปี สัดส่วนของเด็กข้ามชาติทอี่ ยูภ่ ายใต้
การดูแลของแม่เป็นหลัก เพิ่มสูงขึ้นจากร้อยละ 14 ณ แรกเกิดตามอายุที่เพิ่มขึ้น
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เป็นประมาณร้อยละ 18-19 ในช่วงอายุ 12-14 ปี สัดส่วนของเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแล
ของปูย่ า่ ตายาย ญาติหรือบุคคลอืน่ อยูใ่ นช่วงประมาณร้อยละ 5-7 ตลอดช่วงอายุ 0-14 ปี
การศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 3 ปี เด็กข้ามชาติอายุ 12-14 ปีเกือบ
ทั้งหมด หรือร้อยละ 97-98 ไม่ได้รับการศึกษาหรือเข้าเรียนหนังสือ จนกระทั่งอายุ 4 ปี
สัดส่วนเด็กทีไ่ ด้รบั การศึกษาหรือเข้าเรียนหนังสือ จึงเพิม่ ขึน้ เป็นประมาณร้อยละ 10 ทีอ่ ายุ
5 ปี และ 6 ปี เป็นประมาณร้อยละ 45 และ 76 ตามล�ำดับ ตัง้ แต่อายุ 7 ปี จนถึง 11 ปี
สัดส่วนเด็กที่ได้รับการศึกษาหรือเข้าเรียนเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ในช่วงประมาณ
ร้อยละ 86-93 ก่อนทีจ่ ะลดลงในช่วงอายุ 12-14 ปี ซึง่ เป็นช่วงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เหลืออยู่ท่ีประมาณร้อยละ 90 ที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าในกลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 12-14 ปี
ทีไ่ ด้รบั การศึกษาหรือเข้าในหนังสือ โดยส่วนใหญ่และในสัดส่วนทีส่ งู กว่า เป็นการเรียนหนังสือ
ในไทยที่ศูนย์เรียนรู้และการศึกษาลักษณะอื่น มากกว่าการเรียนหนังสือในโรงเรียนไทย
โดยสัดส่วนการเรียนในศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39-51
ขณะที่การเรียนหนังสือในโรงเรียนไทยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 23-38 ซึ่งเป็นแบบแผนที่
ค่อนข้างคล้ายคลึงกับทีพ่ บในเด็กข้ามชาติกลุม่ อายุ 6-11 ปี แต่แตกต่างจากกลุม่ เด็กข้ามชาติ
อายุ 0-5 ปี นอกจากนี้ ในกลุ่มเด็กอายุ 12-14 ปี ในช่วงอายุ 6 ปี ถึงประมาณ 10 ปี
พบว่า มีสัดส่วนที่เรียนหรือได้รับการศึกษาในประเทศต้นทางประมาณร้อยละ 7-14
ซึง่ สูงกว่าทีพ่ บในกลุม่ เด็กข้ามชาติอายุ 6-11 ปี แต่ตำ�่ กว่าในกลุม่ เด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี
การมีประกันสุขภาพ ในกลุม่ เด็กข้ามชาติอายุ 12-14 ปีสดั ส่วนของเด็กทีไ่ ม่มปี ระกัน
สุขภาพตัง้ แต่แรกเกิดอายุ 0 ปี มีมากถึงร้อยละ 98 โดยมีสดั ส่วนทีค่ อ่ นข้างสูง ทีร่ อ้ ยละ
98-99 จนถึงอายุประมาณ 8 ปี จากนั้นสัดส่วนเด็กที่มีประกันสุขภาพจึงเริ่มมีเพิ่มขึ้น
จนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ที่อายุ 14 ปี โดยส่วนใหญ่มีประกันสุขภาพ
ในประเทศไทยในลักษณะอื่นๆ ในสัดส่วนที่สูงกว่ากลุ่มที่มีบัตรประกันสุขภาพโดย
กระทรวงสาธารณสุข
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ประเด็นและข้อสังเกตุทน
ี่ า่ สนใจ
ส�ำหรับประเด็น สถานทีใ่ นการเลีย้ งดู เด็กข้ามชาติเป็นกลุม่ ประชากรทีม่ กี ารเคลือ่ นย้าย
ข้ามชาติไปมาระหว่างประเทศไทยและประเทศต้นทางตลอดช่วงอายุ 0-14 ปี โดยในกลุม่ ที่
เกิดในไทย (พิจารณาจากกลุม่ เด็กอายุ 0-5 ปี) มีแนวโน้มถูกส่งกลับไปอยูใ่ นประเทศต้นทาง
เป็นสัดส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ ตามอายุทเี่ พิม่ ขึน้ ของเด็กโดยทีอ่ ายุ 14 ปี มีประมาณ 4 ใน 5 ทีย่ งั คง
มีแนวโน้มอาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอแม่สอด ขณะเดียวกันตลอดช่วงอายุ 0-14 ปีมกี ารย้ายถิน่ เข้ามา
ของเด็กข้ามชาติทไี่ ม่ได้เกิดในประเทศไทย จากประเทศต้นทางอย่างต่อเนือ่ ง พิจารณาจาก
กลุม่ เด็กอายุ 12 ถึง 14 ปี ทีป่ จั จุบนั อาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอแม่สอดมีเพียงประมาณครึง่ หนึง่ เท่านัน้
ทีเ่ กิดในอ�ำเภอแม่สอด (หรือหากพิจารณาจากกลุม่ เด็กอายุ 6-11 ปี ทีป่ จั จุบนั อาศัยอยูใ่ น
อ�ำเภอแม่สอด ประมาณไม่ถงึ 4 ใน 5 เกิดในอ�ำเภอแม่สอด)
ประเด็นด้าน ผูด้ แู ลหลัก บทบาทในการดูแลเด็กข้ามชาติ โดยส่วนใหญ่เป็นหน้าทีข่ อง
พ่อและแม่รว่ มกัน หรืออย่างน้อยแม่เป็นหลัก ในกรณีทเี่ ด็กข้ามชาติถกู ส่งกลับไปเลีย้ งใน
ประเทศต้นทาง ปูย่ า่ ตายายรวมถึงญาติจงึ มีบทบาทเป็นผูด้ แู ลหลัก พิจารณาในกลุม่ เด็กอายุ
0-5 ปี ในช่วงอายุ 6-14 ปี ซึง่ ยังไม่เกิดขึน้ แต่เป็นแผนการเลีย้ งดูของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ
เด็กข้ามชาติในสัดส่วนที่สูงกว่า คาดว่าจะถูกดูแลโดยปู่ย่าตายายและญาติหรือบุคคลอื่น
ในสัดส่วนทีส่ งู กว่าทีพ่ บในกลุม่ เด็กอายุ 6-11 ปีและ 12-14 ปี
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ประเด็นด้าน สถานภาพการศึกษา อาจกล่าวได้ว่า เด็กข้ามชาติที่เกิดในช่วงหลัง
โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 0-5 ปีมีแนวโน้มมีโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาที่ค่อนข้างดีกว่า
เด็กข้ามชาติที่เกิดในช่วงก่อนหรือกลุ่มที่มีอายุ 6-11 ปี และ 12-14 ปี โดยมีสัดส่วน
ของกลุ ่ ม ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาหรื อ เรี ย นหนั ง สื อ ในช่ ว งอายุ 3 ปี ขึ้ น ไป ที่ ต�่ ำ กว่ า
ทีน่ า่ สนใจอีกหนึง่ ประเด็น คือ ในกลุม่ ทีม่ แี นวโน้มได้รบั การศึกษาหรือยังเรียนหนังสือ ส�ำหรับ
เด็กข้ามชาติที่เกิดในช่วงหลัง ในกลุ่มอายุ 0-5 ปี มีแนวโน้มเข้าเรียนหรือรับการศึกษา
ในโรงเรียนไทยเป็นสัดส่วนทีส่ งู กว่าในเด็กข้ามชาติทเี่ กิดในช่วงก่อนหรือกลุม่ อายุ 6-11 ปี
และ 12-14 ปีในปัจจุบนั ทีเ่ ข้าเรียนหรือรับการศึกษาในศูนย์เรียนรู้ (ซึง่ ส่วนใหญ่ดำ� เนินการ
โดยองค์กรพัฒนาเอกชน) รวมถึงการศึกษาในรูปแบบอืน่ ๆในประเทศไทย ในสัดส่วนทีส่ งู กว่า
การเข้าเรียนในโรงเรียนไทย
ประเด็นด้านการมีประกันสุขภาพ เด็กข้ามชาติตงั้ แต่รอ้ ยละ 90 ขึน้ ไป ในทัง้ 3 กลุม่ อายุ
เมื่อแรกเกิดหรืออายุ 0 ปี ไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ แต่ส่วนนี้มีแนวโน้มลดลง
ตามอายุที่เพิ่มขึ้นของเด็กในทั้ง 3 กลุ่มอายุ ที่น่าสนใจคือในกลุ่มเด็กที่เกิดช่วงหลัง
หรือเด็กอายุ 0-5 ปี ในกลุม่ ทีม่ ปี ระกันสุขภาพในสัดส่วนทีส่ งู กว่า เป็นการมีบตั รประกันสุขภาพ
โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ของไทย ในขณะที่ ใ นกลุ ่ ม เด็ ก ที่ เ กิ ด ช่ ว งก่ อ นถึ ง ปั จ จุ บั น
มีอายุ 6-11 ปี และ 12-14 ปี ในสัดส่วนที่สูงกว่า เป็นการมีประกันสุขภาพในไทย
ในรูปแบบอืน่ ๆ มากกว่าบัตรประกันสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข
การวิเคราะห์การเลีย้ งดูของเด็กข้ามชาติในครัง้ นี้ ทัง้ 4 ประเด็นมีขอ้ จ�ำกัดเกีย่ วกับความ
ครอบคลุมของกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ามชาติ ทีส่ ามารถเก็บข้อมูลได้ ซึง่ เป็นเฉพาะกลุม่ ที่ ณ ปัจจุบนั
อาศัยอยูใ่ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด เด็กข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ ทีเ่ กิดในประเทศไทยแต่ยา้ ยถิน่
กลับไปยังประเทศต้นทางแล้ว เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่สามารถเก็บข้อมูลได้ และถือเป็นข้อจ�ำกัดทีส่ ำ� คัญที่
จ�ำเป็นต้องตระหนักในการวิเคราะห์เปรียบเทียบ ความเหมือนและความแตกต่างของแบบแผน
ตลอดช่วงอายุ 0-14 ปี ในการเลีย้ งดูเด็กข้ามชาติของครอบครัวแรงงานข้ามชาติระหว่าง
กลุม่ เด็กอายุ 0-5 ปีเด็กอายุ 6-11 ปี และเด็กอายุ 12-14 ปี
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4
เด็กข้ามชาติ:
การศึกษา

สถานการณ์ทั่วไป
ด้านการศึกษา ในทีน่ คี้ รอบคลุมตัง้ แต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา สามารถ
จ�ำแนกเด็กข้ามชาติ ในพื้นที่ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หนึ่ง: กลุ่มที่ก�ำลังศึกษาอยู่ใน
โรงเรียนไทย (โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนภาครัฐ ซึ่งเปิดรับนักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติ
ตามนโยบายการศึกษาถ้วนหน้า Education for All ของประเทศไทยตัง้ แต่ในช่วง พ.ศ. 2548)
สอง: กลุม่ ทีศ่ กึ ษาหรือได้รบั การพัฒนาเด็กอยูใ่ นศูนย์เรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชน และ
สาม: กลุม่ ทีย่ งั ไม่ได้เข้าสูร่ ะบบการศึกษา ในกลุม่ เด็กเล็กก่อนวัยเรียน ในบางพืน้ ทีพ่ บว่า
เด็กปฐมวัยข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่ง ได้รับการดูแลและพัฒนาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์การบริหารส่วนต�ำบล
ภาพรวมในการเลือกส่งบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้
เหตุผลหลักของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ จะขึ้นอยู่กับแผนการของพ่อแม่ที่เป็นแรงงาน
ข้ามชาติวา่ มีแนวโน้มหรือความต้องการทีจ่ ะอยูอ่ าศัยและท�ำงานในเมืองไทยไปในระยะยาว
หรือมีแนวโน้มจะย้ายถิน่ กลับไปยังประเทศต้นทาง ครอบครัวแรงงานข้ามชาติทมี่ แี ผนการอยู่
ระยะยาว ส่วนใหญ่ตดั สินใจส่งเด็กข้ามชาติเข้าเรียนทีโ่ รงเรียนไทย ส่วนกลุม่ ทีม่ แี ผนย้ายถิน่
กลับประเทศต้นทาง มีแนวโน้มส่งเด็กเข้าเรียนทีศ่ นู ย์เรียนรูเ้ ป็นหลัก ส่วนเด็กทีเ่ ข้าไม่ถงึ
การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่ย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นที่ไม่นาน ครอบครัวมีแผน
ย้ายทีอ่ ยูอ่ าศัยค่อนข้างบ่อย จากลักษณะการท�ำงาน หรือมีแผนย้ายทีอ่ ยูท่ ที่ ำ� งานไปยังพืน้ ทีอ่ นื่
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และกลุ่มครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ที่อาศัยในพื้นที่เดินทางเข้าถึงล�ำบาก โดยเฉพาะที่
ท�ำงานในภาคการเกษตร ในด้านนโยบายของไทยมุมมองในพืน้ ทีส่ ว่ นใหญ่เห็นว่า ค่อนข้าง
เปิดกว้างในการเข้าเรียนในโรงเรียนไทยของเด็กข้ามชาติ แต่สาเหตุสำ� คัญอีกปัจจัยหนึง่ ที่
พ่อแม่ข้ามชาติไม่ส่งลูกเรียนโรงเรียนไทย เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง
ในขณะทีศ่ นู ย์เรียนรูห้ ลายแห่งมีการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยให้ นอกจากนีย้ งั เป็นปัญหาในเรือ่ งการ
ขาดความรู้ ความตระหนักและความเข้าใจของพ่อแม่เด็กข้ามชาติ เกีย่ วกับความส�ำคัญของ
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ส�ำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐไทย ที่ผ่านมาหากเป็นกลุ่มที่ไม่มี
เอกสารประจ�ำตัวหรือสูตบิ ตั ร จะได้รบั การส�ำรวจเพือ่ จัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละออกบัตร
ผูไ้ ม่มสี ถานะทางทะเบียน เป็นบัตรด้านหน้าสีขาว ด้านหลังสีชมพู ถ้าเป็นบุตรแรงงานข้ามชาติ
ทีม่ ที ะเบียนประวัติ จะได้เลขประจ�ำตัวขึน้ ต้นด้วย 00 แต่หากเป็นบุตรของผูท้ ไี่ ม่มสี ถานะ
ทางทะเบียนหรือไม่มีเอกสารแสดงตัวตน จะมีเลขประจ�ำตัวขึ้นต้นด้วย 0 โดยเป็น
บัตรทีม่ อี ายุ 10 ปี เพือ่ บอกสถานะและการมีตวั ตนของเด็กในระหว่างทีอ่ ยูแ่ ละก�ำลังศึกษา
อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นเอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมาย ในช่วงก่อนหน้านี้ จะมีประเด็นในโรงเรียนไทยซึง่ เป็นโรงเรียนเอกชน
ทีไ่ ม่สามารถขอสนับสนุนการศึกษาให้เด็กกลุม่ นีไ้ ด้ เนือ่ งจากยังไม่มกี ารด�ำเนินการส�ำรวจ
เด็กทีไ่ ม่มเี อกสารและสถานะทางทะเบียนและมีบตั ร ซึง่ ในช่วงหลังได้เริม่ มีการส�ำรวจและ
ท�ำงานร่วมกับโรงเรียนเอกชน ท�ำให้เริม่ สามารถขอรับเงินสนับสนุนให้กบั เด็กต่างชาติได้

054

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

โดยกระบวนการในช่วงแรกส�ำหรับเด็กทีไ่ ม่มเี อกสาร โรงเรียนจะออกเลข 13 หลักขึน้ ต้น
ด้วยตัว G ให้ ซึง่ ต่อมากระทรวงมหาดไทยโดยงานทะเบียน ได้ดำ� เนินการส�ำรวจร่วมกับ
โรงเรียนเพือ่ ท�ำฐานทะเบียนให้เด็กโดยจะกลายเป็นรหัส 0 หรือ 00 ในช่วงแรกหรือประมาณ
2-3 ปีกอ่ น กระบวนการท�ำได้คอ่ นข้างรวดเร็วคือ โรงเรียนส่งข้อมูลเด็กทีท่ ำ� การส�ำรวจให้
กับงานทะเบียน แต่ในช่วงหลังได้มกี ารก�ำหนดกระบวนการขัน้ ตอนทีม่ หี ลายขัน้ ตอนมากขึน้
โดยจะต้องมีการส่งชือ่ เด็กทีท่ ำ� การส�ำรวจเข้าไปบรรจุอยูใ่ นฐานทะเบียนกลางก่อน หลังจากนัน้
จึงท�ำเรือ่ งเสนอย้อนกลับมาทีโ่ รงเรียน เพือ่ ท�ำเรือ่ งในการขอรับเงินสนับสนุน ซึง่ ตรงนีท้ ำ� ให้
เกิดเป็นปัญหาในความล่าช้า เด็กจ�ำนวนหนึง่ อาจจะต้องรอกระบวนการในการขึน้ ทะเบียน
ประมาณ 1 ปี หากไม่เคยมีชอื่ อยูใ่ นฐานทะเบียนกลาง
เด็กข้ามชาติศกึ ษาอยูใ่ นโรงเรียนไทย จะได้รบั การศึกษาตามหลักสูตรการเรียนของไทย
ซึ่งไม่สามารถน�ำไปใช้ในการเทียบระดับการศึกษาในประเทศเมียนมาได้ ท�ำให้ครอบครัว
แรงงานข้ามชาติทมี่ แี ผนส่งบุตรกลับไปศึกษาในระดับทีส่ งู กว่าในประเทศต้นทาง หรือครอบครัว
มีแผนเดินทางย้ายถิ่นกลับไปประเทศต้นทาง จึงเลือกที่จะไม่ส่งบุตรที่เป็นเด็กข้ามชาติ
เข้าเรียนในระบบการศึกษาโรงเรียนไทย
เด็กข้ามชาติทศี่ กึ ษาในโรงเรียนไทยเกือบทัง้ หมด สามารถพูดและสือ่ สารภาษาไทยได้ดี
เนือ่ งจากเป็นข้อก�ำหนดในการเข้ารับศึกษา ตัง้ แต่ในระดับชัน้ อนุบาลและประถมศึกษาที่ 1 ที่
เด็กทุกคนต้องได้รบั การเตรียมความพร้อมในด้านภาษาไทยทีเ่ พียงพอ ในการรับเด็กข้ามชาติ
เข้ามาศึกษาในโรงเรียน มีกระบวนการทีแ่ ตกต่างจากเด็กไทยเล็กน้อย โดยดูหลักฐานทีอ่ ยู่
อาศัยเป็นหลัก อาจจะเป็นของพ่อแม่หรือนายจ้าง ผ่านการรับรองโดยผูน้ ำ� ชุมชนในพืน้ ที่
เช่น ก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อสามารถพิสูจน์ได้ว่า เด็กมีตัวตนอยู่จริงในประเทศไทย
เด็กข้ามชาติจะต้องพูดภาษาไทยได้ ดังนัน้ คุณครูในระดับอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1
จะต้องรับภาระหน้าทีใ่ นเรือ่ งภาษาค่อนข้างหนัก ซึง่ ในระดับอนุบาลโรงเรียนไทย ทีเ่ ข้าเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพรายงานว่า ได้มกี ารจ้างครูผชู้ ว่ ยพม่ามาช่วย 2 คน เด็กข้ามชาติสามารถ
เรียนในโรงเรียนไทยได้ฟรี โดยไม่มคี า่ ใช้จา่ ยตัง้ แต่ชนั้ อนุบาล 1 จนถึงประถมศึกษาปีที่ 6
เช่นเดียวกับเด็กไทย
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ข้อมูลจากโรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึง่ ในต�ำบลท่าสายลวด ทีม่ นี กั เรียนเด็กข้ามชาติ
จ�ำนวนมาก พบว่า เด็กที่เรียนในโรงเรียนไทยจ�ำนวนมาก เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.6
จะหยุดการศึกษาและแยกย้ายไปท�ำงานหรือไปอยูอ่ าศัยทีอ่ นื่ ส่วนใหญ่ดว้ ยการติดปัญหาใน
เรือ่ งสัญชาติ ปัจจุบนั โรงเรียนไทยหลายแห่ง ได้เริม่ มีโครงการในการสนับสนุนให้เด็กทีจ่ บ
ป.6 สามารถเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนรัฐระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการศึกษา
ในระดับทีส่ งู ขึน้ ให้กบั เด็กข้ามชาติ ซึง่ จ�ำนวนมากมีความขยันตัง้ ใจเรียนและมีผลการเรียนทีด่ ี
โรงเรียนไทยส่วนหนึ่งได้มีการจัดจ้างครูภาษาพม่าเข้ามาร่วมสอน โดยสอนทั้งภาษาไทย
พม่าและอังกฤษ ให้กับเด็กไทยและเด็กข้ามชาติในโรงเรียน เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ในด้านภาษาของนักเรียน รวมถึงส่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่ น้นความเป็นพหุวฒ
ั นธรรม
นักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทยส่วนหนึ่ง โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีที่ตั้ง
ไม่ไกลจากพรมแดนแม่น�้ำเมย เป็นกลุ่มที่ข้ามฝั่งมาเรียนจากประเทศเมียนมา ส่วนหนึ่ง
ประกอบด้วย เด็กทีพ่ อ่ แม่เคยท�ำงานอยูใ่ นฝัง่ ประเทศไทยและย้ายกลับไปอยูฝ่ ง่ั ประเทศเมียนมา
(ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นเด็กทีโ่ ตระดับหนึง่ ศึกษาในระดับ ป.4 หรือสูงกว่านัน้ ทีส่ ามารถเดินทาง
ได้ด้วยตนเอง) กับอีกส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่พักอาศัยอยู่ใน shelter หรือศูนย์การรียนรู้ของ
องค์กรพัฒนาเอกชนซึง่ เคยตัง้ อยูใ่ นประเทศไทย แต่ปจั จุบนั ย้ายไปอยูใ่ นฝัง่ ประเทศเมียนมา
กลุ่มเด็กที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยและศึกษาอยู่ในโรงเรียนไทยที่ตัดสินใจไม่ลาออก
จึงต้องข้ามฝัง่ มาเรียนทีโ่ รงเรียน
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เหตุผลหลักทีพ่ อ่ แม่ขา้ มชาติให้เด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรียนไทยได้แก่ หนึง่ : อยาก
ให้เด็กได้ภาษาไทย สอง: อยากให้เด็กมีบตั รประจ�ำตัว หรือ บัตร 10 ปี ซึง่ ในเหตุผลหลังนี้
โรงเรียนต้องท�ำความเข้าใจกับพ่อแม่ข้ามชาติว่าบัตร 10 ปี ไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้อยู่ใน
ประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย สาม: ด้วยนโยบายเรียนฟรีส�ำหรับเด็กทุกคนของ
ประเทศไทยและ สี:่ ปัจจัยเกีย่ วกับข้อกฎหมายทีอ่ นุญาตให้เด็กทีเ่ กิดในประเทศไทยและ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถขอสัญชาติไทยได้ ซึง่ จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ
ตัวแทนโรงเรียนรัฐและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ เชือ่ ว่าจะเป็นปัจจัยส�ำคัญทีม่ ผี ลท�ำให้
เด็กมีแนวโน้มได้เรียนต่อในระดับชัน้ ทีส่ งู เพิม่ ขึน้ เนือ่ งจากพ่อแม่ขา้ มชาติรวมถึงเด็กข้ามชาติ
ที่เรียนในโรงเรียนไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีจุดประสงค์ที่จะพักอาศัยและท�ำงานอยู่ใน
ประเทศไทยในอนาคต ข้อมูลจากโรงเรียนไทยระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่ง พบว่า
ในปีการศึกษา 2560 แนวโน้มของเด็กทีเ่ รียนต่อในระดับมัธยมนัน้ เพิม่ สูงขึน้ อย่างชัดเจน
เป็นอย่างมากถึงประมาณร้อยละ 90 ของนักเรียนเด็กข้ามชาติทจี่ บ ป.6
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จากการสนทนากลุม่ กับพ่อแม่ขา้ มชาติ ในชุมชนมุสลิมซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีเ่ มืองของอ�ำเภอ
แม่สอด จ�ำนวนหนึ่งให้ข้อมูลว่า ไม่สามารถน�ำบุตรไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนไทยได้
เนือ่ งจากโรงเรียนไทยในเขตเมืองมีจำ� นวนทีน่ งั่ ส�ำหรับนักเรียนค่อนข้างจ�ำกัด ทัง้ เด็กไทยและ
เด็กข้ามชาติ ท�ำให้การคัดเลือกเด็กจากมุมมองของพ่อแม่ ให้โอกาสในกลุม่ เด็กข้ามชาติทมี่ ี
เอกสารก่อน ซึง่ ตรงนีเ้ ป็นข้อจ�ำกัดในเรือ่ ง capacity ของโรงเรียนในการรับเด็กเพือ่ เข้าเรียนใน
เขตเมือง พ่อแม่ขา้ มชาติในชุมชนบังคลาเทศส่วนใหญ่ ต้องการให้บตุ รได้เรียนในโรงเรียนไทย
เพือ่ พูดภาษาไทยได้ และสามารถท�ำงานในประเทศไทยในระยะยาว เนือ่ งจากครอบครัวไม่มี
ญาติอยู่ในฝั่งประเทศเมียนมา และครอบครัวมีแนวโน้มอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปตลอด
ส่วนใหญ่ตอ้ งการให้ลกู เรียนสูงทีส่ ดุ อย่างน้อยจนถึงระดับชัน้ ม.6 ซึง่ สอดคล้องกับการสนทนา
กลุม่ กับพ่อแม่ขา้ มชาติ ในอีกชุมชนซึง่ เป็นกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง ทีค่ าดหวังให้บตุ รได้เรียน
ในโรงเรียนไทยเพื่อให้ได้ภาษาไทย เนื่องจากมีแผนระยะยาวในการอยู่ประเทศไทยถาวร
การเรียนในโรงเรียนไทย ท�ำให้บตุ รได้รบั บัตรประจ�ำตัว 10 ปี (บัตรแสดงตนผูไ้ ม่มสี ถานะทาง
ทะเบียนทีก่ ำ� ลังศึกษาอยูใ่ นประเทศไทย) ซึง่ พ่อแม่ขา้ มชาติเชือ่ ว่า มีประโยชน์ทำ� ให้สามารถ
หางานได้งา่ ยขึน้ และไม่โดนต�ำรวจจับ ดังนัน้ บุตรทีเ่ ป็นนักเรียนในโรงเรียนไทยจึงค่อนข้าง
ปลอดภัย ในขณะทีพ่ อ่ แม่ยงั มีความเสีย่ งในการถูกผูบ้ งั คับใช้กฏหมายจับ พ่อแม่ขา้ มชาติ
ในชุมชนกะเหรี่ยง ส่วนใหญ่คาดหวังให้ลูกได้เรียนในชั้นที่สูงที่สุด แต่อยู่ที่ข้อจ�ำกัดของ
ครอบครัวในอนาคตเช่นกัน หลายคนรับทราบว่าหากบุตรทีเ่ กิดในไทย และอาศัยอยูใ่ นไทย
สามารถเรียนจบระดับปริญญาตรี จะสามารถยืน่ ขอสัญชาติไทยได้ แต่สว่ นใหญ่ยงั ค่อนข้าง
ไม่แน่ใจว่า จะมีความสามารถในการส่งลูกให้เรียนต่อจนถึงระดับชั้นปริญญาตรีหรือไม่
ในมุมมองของพ่อแม่ข้ามชาติคิดว่า การเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นประถมของโรงเรียน
ไทยค่อนข้างเป็นไปได้ดี แต่การเข้าถึงระดับชัน้ มัธยม โดยเฉพาะมัธยมปลาย และระดับ
อุดมศึกษาปริญญาตรียงั มีคอ่ นข้างน้อย ข้อจ�ำกัดส่วนใหญ่ไปในเรือ่ งเงินค่าใช้จา่ ยในการส่ง
ลูกเข้าเรียน และการขาดข้อมูลเกีย่ วกับการแนะแนวการศึกษาต่อทีพ่ อ่ แม่ยงั ไม่คอ่ ยทราบ
หรือมีขอ้ มูล
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ส�ำหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติที่ศึกษาในศูนย์เรียนรู้ ในอ�ำเภอแม่สอดมีศูนย์เรียนรู้หรือ
learning center ขององค์กรพัฒนาเอกชนมากอยูพ่ อสมควร จ�ำนวนหนึง่ ด�ำเนินการเปิด
การเรียนการสอนมาค่อนข้างยาวนาน เช่นศูนย์ Children Development Center หรือ ศูนย์เรียนรู้
CDC ซึง่ มีการเรียนการสอนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเมียนมา โดยเน้นการสอนภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษควบคูไ่ ปด้วย ซึง่ การศึกษาของเด็กข้ามชาติในศูนย์การเรียนรู้ ไม่สามารถเทียบ
ระดับการศึกษาในระบบการศึกษาของประเทศไทยได้ ปัจจุบนั CDC ได้ทำ� ความร่วมมือกับ
การศึกษานอกโรงเรียน กศน. ในการสนับสนุนให้เด็กของโรงเรียน สามารถเข้าเรียนในระบบ
กศน. เพือ่ ทีจ่ ะสามารถน�ำไปใช้ในการสอบเทียบวุฒกิ ารศึกษาของประเทศไทยได้ โดยทัว่ ไป
ศูนย์เรียนรูใ้ นพืน้ ทีม่ ี 2 ลักษณะ คือ หนึง่ : เป็นศูนย์เรียนรูท้ มี่ ที อี่ ยูอ่ าศัยหรือ shelter ส�ำหรับ
เด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุม่ ทีเ่ ป็นเด็กถูกทอดทิง้ พ่อแม่เสียชีวติ หรือบางส่วนอาจเป็นกลุม่
ทีข่ า้ มฝัง่ เพือ่ มาศึกษาในประเทศไทย โดยมีครอบครัวอยูใ่ นฝัง่ ประเทศเมียนมา (ส่วนใหญ่
ในกลุม่ หลังนีเ้ ป็นนักเรียนเด็กข้ามชาติทมี่ าเรียนในโรงเรียนรัฐไทย) สอง: ศูนย์เรียนรูท้ มี่ กี าร
จัดการเรียนการสอนได้อย่างเดียวไม่มที พี่ กั อาศัย หรือ shelter ส�ำหรับเด็ก
ในการก�ำกับดูแลและประสานงาน การด�ำเนินการจัดการเรียนการสอนของศูนย์เรียนรู้
ในพืน้ ที่ ส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาตาก (สพป.) ที่ 2 ได้จดั ตัง้ ศูนย์ประสานงาน
การจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว หรือ Migrant Education Coordinating Center (MECC)
ซึง่ เริม่ ด�ำเนินการมาตัง้ แต่ปี 2549 แต่เพิง่ ท�ำให้เกิดความชัดเจนและมีโครงสร้างทีช่ ดั เจน
เมือ่ ประมาณปี 2559-2560 ปัจจุบนั ศูนย์ประสานงานฯ นี้ ดูแลศูนย์เรียนรู้ 59 แห่งใน 3
อ�ำเภอของจังหวัดตาก (ประมาณ 45-50 แห่ง อยูใ่ นอ�ำเภอแม่สอด) ซึง่ ยังไม่ครอบคลุม
ศูนย์เรียนรูท้ มี่ อี ยูจ่ ริงทัง้ หมด ซึง่ มีตวั เลขเปลีย่ นแปลงค่อนข้างตลอดเวลาจากการเปิดตัง้ ขึน้
และปิดตัวของบางศูนย์ที่ประสบปัญหา เรื่องความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณสนับสนุน
จากองค์กรพัฒนาเอกชนหรือปัญหาอืน่ ๆ ในช่วงทีผ่ า่ นมามีการเปิดศูนย์เรียนรูแ้ ห่งใหม่อยู่
อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ หลายศูนย์ยงั ไม่ได้อยูภ่ ายใต้การก�ำกับดูแลของ MECC
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MECC มีการจัดประชุมร่วมกับผูบ้ ริหารศูนย์เรียนรูแ้ ละภาคส่วนของรัฐบาลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทุกๆ 3 เดือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมด้วย มีกิจกรรมในการลงนิเทศ
มาตรฐานการศึกษาในศูนย์เรียนรูใ้ นแต่ละพืน้ ที่ โดยตัง้ เป้าหมายไว้อย่างน้อยเทอมละ 1 ครัง้
แต่ด้วยจ�ำนวนศูนย์เรียนรู้ที่มากและบุคลากรไม่เพียงพอ ท�ำให้การนิเทศมาตรฐาน
ไม่ครอบคลุมได้ทั้งหมดตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ในการลงนิเทศมาตรฐานของศูนย์เรียนรู้มี
3 เรือ่ งทีใ่ ห้ความส�ำคัญ ได้แก่ หนึง่ : ประเด็นด้านความมัน่ คงของชาติ สอง: สุขภาพของ
นักเรียนเด็กข้ามชาติ สาม: การติดตามช่วยเหลือเด็กทีเ่ ป็นกลุม่ เปราะบางและต้องการได้
รับการช่วยเหลือ ในปัจจุบนั ด้วยความร่วมมือระหว่าง MECC กับหน่วยงานทะเบียนในพืน้ ที่
ได้เริม่ มีการด�ำเนินการส�ำรวจ เพือ่ จัดท�ำทะเบียนประวัตแิ ละบัตรประจ�ำตัวให้กบั เด็กข้ามชาติ
ทีไ่ ม่มเี อกสารประจ�ำตัว ทีก่ ำ� ลังเรียนอยูใ่ นศูนย์เรียนรู้ รวมถึงส�ำรวจครูตา่ งชาติทสี่ อนในศูนย์
เรียนรู้ ซึง่ ตามกฎหมายไม่สามารถท�ำงานในสถานะครูได้ เพือ่ ท�ำการรับรองกับฝ่ายความ
มัน่ คงของพืน้ ที่ เพือ่ ลดความเสีย่ งในการถูกจับกุมของครู และให้ครูสามารถเป็นตัวกลางท�ำ
หน้าทีใ่ นการส�ำรวจเด็ก เพือ่ ท�ำทะเบียนประวัตติ อ่ ไป บัตรประจ�ำตัวนักเรียน หรือ บัตร 10 ปี
แม้เป็นเพียงเอกสาร ที่บอกอัตลักษณ์ของบุคคลและสถานะการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียน ไม่ได้เป็นเอกสารทีอ่ นุญาตให้เด็กข้ามชาติ สามารถอาศัยอยูใ่ นประเทศไทยได้
ตามกฎหมาย ไม่ได้กอ่ ให้เกิดสิทธิอ์ ะไรทัง้ สิน้ ในทางกฎหมาย แต่กเ็ ป็นความเข้าใจในพืน้ ทีว่ า่
เป็นเอกสารส�ำคัญ ในการรับรองตัวบุคคลของเด็กและลดความเสีย่ งในการถูกจับกุม
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ข้อมูลหนึง่ ทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพในพืน้ ที่ พบว่า ปัจจุบนั จ�ำนวนศูนย์เรียนรู้
ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การดูแลของ MECC มีแนวโน้มลดลง เมือ่ เทียบกับในช่วง 2-3 ปีกอ่ น ซึง่ เคย
มีจำ� นวนประมาณ 70 แห่ง เนือ่ งจากจ�ำนวนหนึง่ ไม่ผา่ นการประเมินตามกรอบมาตรฐาน
ทางการศึกษา (Education Quality Framework หรือ EQF) ทีม่ กี ารก�ำหนดเกณฑ์และ
ด�ำเนินการโดย MECC ร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษาของประเทศเมียนมา ซึง่ เริม่ มีการลง
ประเมินตามกรอบมาตรฐานตัง้ แต่ปี 2558 ศูนย์เรียนรูท้ ไี่ ม่ผา่ นมาตรฐานต้องปิดด�ำเนินการ
ซึง่ จ�ำนวนหนึง่ มีลกั ษณะเป็นศูนย์ทมี่ ที พี่ กั อาศัยหรือ shelter ให้กบั เด็กข้ามชาติ (ส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ ทีไ่ ม่มพี อ่ แม่ ถูกละทิง้ หรือพ่อแม่เสียชีวติ ) ซึง่ เด็กจ�ำนวนหนึง่ ก�ำลังเรียนในโรงเรียน
รัฐไทย หลังปิดตัวในของประเทศไทย ศูนย์เหล่านัน้ ได้ไปเปิดด�ำเนินการในฝัง่ ประเทศเมียนมา
ท�ำให้มกี ารเคลือ่ นย้ายของเด็กข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ ทีเ่ คยเรียนในประเทศไทยทัง้ ในโรงเรียน
รัฐไทยหรือศูนย์เรียนรู้ ต้องย้ายกลับไปอาศัยอยูใ่ นประเทศเมียนมา นอกจากการประเมิน
ตามกรอบ EQF ได้เริม่ มีการประเมินศูนย์เรียนรูใ้ นด้านสุขอนามัย โดย MECC ร่วมกับ
โรงพยาบาลแม่สอด ซึง่ ณ ปี 2561 เป็นการด�ำเนินการในปีที่ 2 ในแง่บวกการประเมิน
ทัง้ ทางด้านมาตรฐานการศึกษาและทางด้านสุขภาพ จะช่วยท�ำให้ศนู ย์เรียนรูใ้ นพืน้ ทีม่ กี าร
พัฒนาในด้านคุณภาพทีด่ ขี นึ้ แต่ในอีกแง่หนึง่ ก็อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับการจัดการเรียน
การสอนของเด็กข้ามชาติในพืน้ ที่
ข้อมูลทีน่ า่ สนใจอีกเรือ่ งในศูนย์เรียนรู้ เด็กข้ามชาติสว่ นใหญ่ทมี่ าเรียน เป็นเด็กทีอ่ าศัย
อยู่ในอ�ำเภอแม่สอด ไม่ค่อยมีเด็กข้ามชาติที่ข้ามฝั่งประเทศมาเรียนแบบมาเช้าเย็นกลับ
จากข้อสังเกตของตัวแทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ การจัดการการศึกษาในเมียวดีนบั ว่า
ค่อนข้างมีมาตรฐาน ดีกว่าศูนย์การเรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศไทย ดังนัน้
เด็กข้ามชาติทอี่ าศัยในประเทศเมียนมา จึงไม่จำ� เป็นต้องข้ามมาเรียนในฝัง่ ไทย ในกลุม่ ทีเ่ ป็น
เด็กข้ามมาเรียนเช้ากลับเย็น หรือพักอาศัยใน shelter โดยทีค่ รอบครัวอาศัยอยูใ่ นประเทศ
เมียนมา ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ ทีเ่ ข้ามาเพือ่ เรียนในโรงเรียนไทยมากกว่า
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ปัจจุบนั สปพ. ตากที่ 2 โดย MECC ร่วมกับเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ทีอ่ ยูภ่ ายใต้การก�ำกับ
และหน่วยงานทางการศึกษาทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ได้เริม่ ด�ำเนินการความร่วมมือ เพือ่ พัฒนา
โครงการที่มีชื่อว่า educational pathways ส�ำหรับเด็กข้ามชาติที่ศึกษาในศูนย์เรียนรู้
ในพืน้ ที่ เพือ่ การเรียนต่อหรือเทียบโอนระดับการศึกษาในระบบ กศน. ของไทย การเรียนต่อ
หรือเทียบโอนระดับการศึกษาในระบบ กศน. ของประเทศเมียนมา การสอบเทียบเพือ่ เรียนต่อ
ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนรัฐบาลของไทย การสอบเทียบเพื่อเรียนต่อในสถานศึกษา
หรือโรงเรียนตามระบบการศึกษาของประเทศเมียนมา
จากข้อมูลสถิตจิ าก MECC ในเดือนพฤศจิกายน 2560 ในพืน้ ที่ 3 อ�ำเภอ แม่สอด
พบพระ และแม่ระมาด มีจำ� นวนศูนย์เรียนรูท้ ไี่ ด้รบั การรับรอง จากเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาจ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 59 ศูนย์เรียนรู้ และมีหอ้ งเรียนทีเ่ ป็นสาขาอีกประมาณ 12 แห่ง หากพิจารณาเฉพาะ
ในพืน้ ทีแ่ ม่สอด มีศนู ย์เรียนรูอ้ ยู่ 45 แห่งและสาขาอีก 4 แห่ง การจัดการศึกษาของศูนย์เรียนรู้
มีตั้งแต่ระดับเนอสเซอรี่จนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในพื้นที่แม่สอดมีศูนย์เรียนรู้ที่
มีการเรียนการสอนถึงระดับชั้น ม.6 เพียง 3 แห่ง ส�ำหรับจ�ำนวนนักเรียนเด็กข้ามชาติ
ในศูนย์เรียนรู้ 59 แห่ง มีระดับอนุบาล 2,982 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 5,787 คน
ระดับมัธยมศึกษาขึน้ ไป 2,749 คน ในห้องเรียนสาขาทัง้ 12 แห่ง มีระดับอนุบาล 636 คน
ระดับประถมศึกษา 684 คน และสูงกว่ามัธยมศึกษา 10 คน รวมจ�ำนวนนักเรียนเด็กข้ามชาติ
ทัง้ หมด 12,848 คน ในส่วนของครูมจี ำ� นวนครูทงั้ หมด 651 คนในศูนย์เรียนรู้ 59 แห่ง
และห้องเรียนสาขาอีก 68 คน
จากการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพกับตัวแทนศูนย์เรียนรูแ้ ห่งหนึง่ ซึง่ มีการเรียนการสอน
ตัง้ แต่ระดับก่อนวัยเรียนจนถึงระดับมัธยมศึกษา (ตามระบบการศึกษาของประเทศเมียนมา
เป็นหลัก) พบว่า วิสยั ทัศน์ของศูนย์เรียนรู้ คือมองถึงประโยชน์ของการศึกษาในระยะยาวที่
มีตอ่ ตัวเด็กข้ามชาติและครอบครัวแรงงานข้ามชาติ โดยต้องการส่งเสริมให้มโี อกาสในการ
ท�ำงานทีด่ ใี นอนาคต ให้เด็กสามารถเข้าถึงการศึกษา ได้ตงั้ แต่ระดับการพัฒนาเด็กเล็กจนถึง
ระดับเกรด 12 หรือ ม.6 โดยส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาต่อเนือ่ งในระดับมหาวิทยาลัย
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ศูนย์เรียนรูด้ งั กล่าว มีความร่วมมือกับองค์กรพัฒนาเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยส่งเสริม
ให้นักเรียนซึ่งเป็นเด็กข้ามชาติของศูนย์ฯ เข้าสอบ pre-GED หรือ General Education
Development Program ซึง่ เป็นระบบการสอบของสหรัฐอเมริกา ถ้าเด็กสามารถสอบผ่าน
จะมีโอกาสในการเข้าเรียนในต่างประเทศได้ การจัดการเรียนการสอน พยายามสร้างทาง
เลือกทางการศึกษาให้เด็กข้ามชาติ ทัง้ ส�ำหรับการเรียนต่อในโรงเรียนของไทย โรงเรียนของ
เมียนมา และการเรียนต่อในต่างประเทศ จึงให้ความส�ำคัญกับการเรียนทัง้ ในภาษาไทย ภาษาพม่า
และภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนการสอนหลัก พยายามให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาในประเทศเมียนมา ส�ำหรับเด็กข้ามชาติที่สนใจเรียนต่อในไทย มีการส่งเสริม
ให้สามารถเข้าสูร่ ะบบการเรียน กศน.ของประเทศไทย โดยการสอบ กศน. นักเรียนเด็กข้ามชาติ
สามารถไปสอบได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 9 ขวบ 12 ขวบและ 15 ขวบ ตามระดับชั้นที่ต้องการ
สอบเทียบ (ป.3 ป.6 ม.3 ตามล�ำดับ)
เด็กข้ามชาติที่จบการศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ ที่ผ่านมาหลายคนสามารถไปศึกษาต่อ
หลักสูตรอบรมเป็นครู หลักสูตรอาชีวศึกษา หรือ สาธารณสุขชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
ของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ จ�ำนวนหนึ่งเลือกท�ำงานในภาคบริการต่างๆ
ในพืน้ ที่ จ�ำนวนหนึง่ ท�ำงานในลักษณะขององค์กรชุมชนหรือ community-based organization
(CBO) และมีหลายคนที่กลับไปท�ำงานในเมียนมา ในขณะที่จ�ำนวนหนึ่งเป็นคุณครู
ในศูนย์เรียนรูอ้ นื่ ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด ซึง่ จะเห็นได้วา่ เป็นการเพิม่ ก�ำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพใน
การท�ำงานช่วยเหลือการท�ำงานในด้านต่างๆ ให้กบั ทัง้ ชุมชนคนข้ามชาติและคนไทยในพืน้ ทีไ่ ด้
เด็กข้ามชาติที่จบการศึกษาและสามารถสอบเทียบ กศน.ได้จะสามารถไปต่อระดับ
มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชร ที่ตั้งอยู่ในวิทยาเขตอ�ำเภอแม่สอดได้
โดยทีผ่ า่ นมา มีจำ� นวนหนึง่ ทีส่ ามารถไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยขอนแก่น
ในหลักสูตร Tourism Management Program ซึง่ เป็นหลักสูตรนานาชาติได้
การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ การศึกษานี้จ�ำแนกสถานภาพการศึกษาของ
กลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติออกเป็น 3 สถานภาพ ได้แก่ ไม่ได้ก�ำลังศึกษา ก�ำลังศึกษา
ในศูนย์เรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชน และก�ำลังศึกษาในโรงเรียนไทย
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จากผลการส�ำรวจกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ (อายุ 0-14 ปี) จ�ำนวน 803 คน
ในภาพรวม พบว่า เด็กข้ามชาติร้อยละ 30.3 ไม่ได้ก�ำลังศึกษา สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง
เด็กข้ามชาติทกี่ ำ� ลังศึกษาในศูนย์เรียนรู้ สูงกว่ากลุม่ ทีก่ ำ� ลังศึกษาในโรงเรียนไทยเล็กน้อย
โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 37.1 และ 32.6 ตามล�ำดับ ในกลุ่มเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้
ก�ำลังศึกษา ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ แต่อาจ
มาจากช่วงอายุทยี่ งั ไม่เหมาะสมหรือจ�ำเป็นต้องเข้ารับการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย
ซึง่ เป็นช่วงก่อนเกณฑ์อายุของการศึกษาภาคบังคับในประเทศไทย (ซึง่ ก�ำหนดเป็นในช่วงอายุ
ย่างเข้าปีที่ 7 ของเด็ก หรือ ในช่วงอายุ 6 ปี) เมือ่ จ�ำแนกเด็กข้ามชาติตามกลุม่ อายุ 0-5 ปี
(ระดับการศึกษาปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา) อายุ 6-11 ปี (ระดับการศึกษาประถมศึกษา)
และอายุ 12-14 ปี (ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น) พบว่า สัดส่วนของเด็กข้ามชาติ
ทีไ่ ม่ได้กำ� ลังศึกษา ในช่วงอายุ 0-5 ปี สูงถึงร้อยละ 72.7 ขณะทีใ่ นช่วงอายุ 6-11 ปี และ
12-14 ปี มีเพียงประมาณร้อยละ 4 และ 9.8 ตามล�ำดับ เด็กข้ามชาติในช่วงอายุ 6-11 ปี
และ 12-14 ปี ทีก่ ำ� ลังศึกษา มีสดั ส่วนของกลุม่ ทีก่ ำ� ลังศึกษาในศูนย์เรียนรู้ สูงกว่ากลุม่ ทีก่ ำ� ลัง
ศึกษาในโรงเรียนไทยอยูพ่ อสมควร ตรงข้ามกับเด็กในช่วงอายุ 0-5 ปี ทีก่ ำ� ลังศึกษาทีพ่ บว่าเป็น
การศึกษาในโรงเรียนไทย สูงกว่าการศึกษาในศูนย์เรียนรู้

สถานภาพ
การศึกษา

เด็กข้ามชาติ อายุ 0-14 ปี
อายุ 0-5 ปี

อายุ 6-11 ปี

อายุ 12-14 ปี

รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

ไม่ได้กำ�ลังศึกษา

213

72.7

14

4.0

16

9.8

243

30.3

กำ�ลังศึกษา (ศูนย์เรียนรู้)

34

11.6

184

53.2

80

48.8

298

37.1

กำ�ลังศึกษา (โรงเรียนไทย)

46

15.7

148

42.8

68

41.5

262

32.6

293

100

346

100

164

100

803

100

รวม

ตาราง 4.1 สถานภาพการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ (อายุ 0-14 ปี) (n=803 คน)
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ปัจจัยกำ�หนด...การเข้าถึงการศึกษา
ในการวิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนด ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
เมือ่ ท�ำการจ�ำแนกเด็กข้ามชาติตามกลุม่ อายุ ออกเป็น 3 กลุม่ อายุ ได้แก่ 0-5 ปี 6-11 ปี
และ 12-14 ปี ซึง่ เป็นการจ�ำแนกช่วงอายุตามระดับการศึกษา ในกลุม่ แรกเป็นช่วงการศึกษา
ระดับปฐมวัย หรือ ก่อนประถมศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นช่วงการศึกษาระดับประถมศึกษา
และกลุม่ ที่ 3 เป็นช่วงการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา กลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ามชาติทงั้ หมด 803 คน พบว่า
เด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี มีจำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง 293 คน อายุ 6-11 ปี มีจำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง
346 คน และอายุ 12-14 ปี มีจำ� นวนกลุม่ ตัวอย่าง 164 คน เกีย่ วกับสถานภาพการศึกษา
พบว่าถึงประมาณ 3 หรือ 4 ของเด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้
ก�ำลังเรียนหนังสือ ทัง้ ในโรงเรียนไทยหรือศูนย์เรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชน จากจ�ำนวน
กลุม่ ข้ามชาติอายุ 0-14 ปีทงั้ หมดทีไ่ ม่ได้กำ� ลังศึกษาจ�ำนวน 243 คน อยูใ่ นช่วงอายุ 0-5 ปี
มากถึง 213 คน หรือ เกือบร้อยละ 90
ปัจจัยส�ำคัญมาจากอายุของเด็กข้ามชาติ ซึง่ เมือ่ พิจารณาเป็นรายอายุ พบว่า ในช่วงอายุ
0-5 ปี เด็กข้ามชาติเกือบร้อยละ 90 ไม่ได้รบั การศึกษาหรือไม่ได้กำ� ลังเรียนหนังสือ แต่ในช่วง
อายุ 4-5 ปี สัดส่วนกลุม่ ทีไ่ ด้รบั การศึกษาและในหนังสือเพิม่ ขึน้ เป็นประมาณร้อยละ 51.7 และ
66 ตามล�ำดับ โดยในสัดส่วนทีส่ งู กว่าเล็กน้อยเป็นการเรียนระดับปฐมวัยหรือการประถมศึกษา
ในโรงเรียนไทยมากกว่า ในศูนย์เรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชน เนือ่ งจากการเข้าถึงการศึกษา
ของเด็กในช่วงวัยนี้ (0-5 ปี) ขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยอายุของเด็กเป็นหลัก การวิเคราะห์ปจั จัยก�ำหนด
ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในการศึกษานี้ จึงปรับให้ครอบคลุม
เฉพาะกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ามชาติ อายุ 6-14 ปี เท่านัน้ ซึง่ ถือเป็นช่วงอายุในระดับการศึกษา
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น อย่างไรก็ตาม เมือ่ พิจารณาสถานภาพการศึกษา
ของกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ามชาติอายุ 6-14 ปี ซึง่ มีจำ� นวนทัง้ สิน้ 510 คน พบว่า มีเพียง 30 คน
เท่านัน้ ทีไ่ ม่ได้รบั การศึกษาหรือก�ำลังศึกษาอยูใ่ นโรงเรียนไทยหรือศูนย์เรียนรูข้ ององค์กร
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อายุเด็ก 0-5 ปี
ไม่ได้กำ�ลังศึกษา

กำ�ลังศึกษา (โรงเรียนไทย)

กำ�ลังศึกษา (ศูนย์เรียนรู้)

ภาพ 4.1 สถานภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติ อายุ 0-5 ปี รายอายุ

พัฒนาเอกชน เนือ่ งจากขนาดของกลุม่ ตัวอย่างทีค่ อ่ นข้างน้อยเพียง 30 คน สะท้อนให้เห็นว่า
เด็กข้ามชาติในช่วงอายุ 6-14 ปี สามารถเข้าถึงการศึกษาในประเทศไทยได้มากถึงร้อยละ 94.1
โดยในกลุ่มที่เข้าถึงการศึกษา มากกว่าครึ่งเป็นการรับการศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ขององค์กร
พัฒนาเอกชน
ดังนัน้ การวิเคราะห์ปจั จัยก�ำหนด ทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ
ในส่วนนี้ จึงครอบคลุมปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการศึกษาของเด็กข้ามชาติใน 2 ลักษณะ ได้แก่
การเรียนในศูนย์เรียนรูอ้ งค์กรพัฒนาเอกชน เปรียบเทียบกับการเรียนในโรงเรียนไทย โดยใน
การวิเคราะห์ทางสถิติ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (Binary Logistic
Regression Analysis) เพือ่ ทดสอบปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าเรียน ระหว่างในโรงเรียนไทย
กับศูนย์การเรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชนของเด็กข้ามชาติ โดยท�ำการวิเคราะห์ครอบคลุม
เฉพาะเด็กข้ามชาติอายุ 6-14 ปี ทีก่ ำ� ลังท�ำการศึกษาอยูใ่ นประเทศไทยจ�ำนวน 480 คน
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัยก�ำหนดการเข้าถึงการศึกษา ตัวแปรต้นที่
คาดว่าเป็นปัจจัยก�ำหนดประกอบด้วยตัวแปร 5 ปัจจัย ได้แก่
หนึ่ง ปัจจัยคุณลักษณะเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร
อายุเด็กข้ามชาติ (จ�ำแนกเป็นกลุ่มอายุ 0-5 ปี 6-11 ปี และ 12-14 ปี โดยในการ
วิเคราะห์ปัจจัยการเข้าถึงการศึกษา จะมีเพียงกลุ่มอายุ 6-11 ปี และ 12-14 ปีเท่านั้น)
เพศเด็กข้ามชาติ (จ�ำแนกเป็น เด็กชายและเด็กหญิง) สถานทีเ่ กิด (จ�ำแนกเป็น เกิดในไทย
และไม่ได้เกิดในไทย) การจดทะเบียนการเกิด (จ�ำแนกเป็น ไม่ได้จดทะเบียนการเกิด
(รวมไม่ทราบ) และจดทะเบียนการเกิด) แผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของเด็ก (หลังอายุ
15 ปีขึ้นไป) (จ�ำแนกเป็น ไม่ใช่ในประเทศไทยและในแม่สอดหรือในประเทศไทย)
สอง ปัจจัยคุณลักษณะครอบครัวเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร
ชาติพนั ธุข์ องครอบครัว (จ�ำแนกเป็น พม่า กะเหรีย่ ง บังคลาเทศ มอญ และชาติพนั ธุอ์ นื่ ๆ)
ศาสนา (จ�ำแนกเป็น พุทธและไม่ใช่พุทธ (คริสต์อิสลามฮินดูและศาสนาอื่นๆ) รายได้
ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (จ�ำแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ต�่ำกว่า 1,000 บาท,
1,000-1,999 บาท, 2,000-2,999 บาท และ 3,000 บาทขึ้นไป) จ�ำนวนเด็กข้ามชาติ
อายุ 0-14 ปี ในครอบครัว (จ�ำแนกเป็น 1 คน 2 คน 3 คน และ 4 คนขึ้นไป)
สาม ปัจจัยการย้ายถิ่นของครอบครัวเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร
วิธกี ารย้ายถิน่ มาประเทศไทย (จ�ำแนกเป็น ย้ายถิน่ มาด้วยตนเอง ได้รบั ความช่วยเหลือ
จากญาติเพื่อนหรือนายหน้า และด้วยวิธีอื่น (รวมไม่ทราบและไม่ตอบ)) การย้ายถิ่น
ในประเทศไทย (จ�ำแนกเป็น ไม่เคยย้าย เคยย้าย 1 ครั้ง เคยย้าย 2 ครั้ง และเคยย้าย
มากกว่า 2 ครั้ง) แผนการย้ายถิ่นกลับประเทศในอนาคต (จ�ำแนกเป็น ภายใน 2 ปีนี้
ภายใน 3-5 ปีนี้ ไม่มแี ผนกลับประเทศ และยังไม่มแี ผน) การติดต่อกับครอบครัวในประเทศ
ต้นทาง (จ�ำแนกเป็น ไม่มีญาติหรือไม่ได้ติดต่อ อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน และน้อยกว่า
1-2 ครัง้ ต่อเดือน)ระดับการบูรณาการเข้ากับสังคมไทย (จ�ำแนกเป็น ไม่เลย น้อย ปานกลาง
และมาก)
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สี่ ปัจจัยคุณลักษณะผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร
อายุของผู้ดูแลหลัก (จ�ำแนกเป็น น้อยกว่า 35 ปี 35-44 ปี และ 45 ปีขึ้นไป)
การศึ ก ษาสู ง สุ ด ของผู ้ ดู แ ลหลั ก (จ� ำแนกเป็ น ไม่ ไ ด้ เ รี ย น ประถมศึ ก ษาในเมี ย นมา
มัธยมศึกษาในเมียนมา และเรียนในไทยหรือการศึกษารูปแบบอื่นๆ) อาชีพ (จ�ำแนกเป็น
มีงานท�ำ (มีรายได้) รองานตามฤดูกาล ว่างงานหรือเกษียณ และแม่บ้านหรือดูแล
คนในครอบครัว) การมีเอกสารอนุญาตอยู่ในประเทศไทย (จ�ำแนกเป็น ไม่มีเอกสาร
มีหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางชั่วคราว มีเอกสารจดทะเบียนแรงงาน มีใบรับรอง
ที่ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน และมีบัตรแรงงานไปกลับตามมาตรา 64) การมีใบอนุญาตท�ำงานที่
ยังไม่หมดอายุ (จ�ำแนกเป็น มีและไม่มีหรือเคยมี) การมีหลักประกันสุขภาพ (จ�ำแนกเป็น
ไม่มีและมี) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย (จ�ำแนกเป็น ดีหรือดีมาก ปานกลาง
เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย) การรับรู้สิทธิ์ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�ำหรับวิเคราะห์
ปัจจัยก�ำหนดการเข้าถึงการศึกษา) หรือสิทธิใ์ นการซือ้ บัตรประกันสุขภาพของเด็กข้ามชาติ
(ส�ำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ)
ห้า ปัจจัยการรับรูแ้ ละมุมมองต่อการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของผูด้ แู ลหลัก
ประกอบด้วยตัวแปร การรับรูเ้ กีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จ�ำแนกเป็น ดีหรือดีมาก ปานกลาง
และน้อยหรือไม่รู้เลย) มุมมองต่อผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
(วิเคราะห์จากข้อค�ำถามเกี่ยวกับมุมมองต่อผลกระทบที่มีใน 9 ด้าน ได้แก่ สภาพความ
เป็นอยู่ทั่วไป สภาพการท�ำงานหรือโอกาสในการท�ำงาน รายได้หรือค่าแรง การเข้าถึง
บริการสุขภาพ ที่อยู่อาศัยหรือที่พัก สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
การตระหนักและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย และการด�ำเนินชีวิตทาง
สังคม โดยจ�ำแนกเป็น มีมุมมองต่อผลกระทบในเชิงบวกทุกด้าน และมีมุมมองผลกระทบ
ในเชิงบวกไม่ทุกด้าน)
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ พบว่า ตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตติ อ่ สถานภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ระหว่าง
ในโรงเรียนไทยและในศูนย์เรียนรู้มีทั้งสิ้น 15 ตัวแปร ได้แก่
- ตัวแปรการจดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาติ (เด็กข้ามชาติทจี่ ดทะเบียนการเกิด
ไม่วา่ จะเกิดในประเทศไทยหรือในประเทศต้นทาง มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย
เมือ่ เทียบกับศึกษาในศูนย์เรียนรู้ สูงกว่าเด็กข้ามชาติทไี่ ม่ได้จดทะเบียนการเกิดหรือ
ไม่ทราบสถานภาพการจดทะเบียนการเกิด)
- ตัวแปรแผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของเด็กหลังจากอายุ 15 ปีขึ้นไป (เด็กข้ามชาติ
ที่ผู้ดูแลหลักมีแผนให้อาศัยอยู่ในแม่สอด หรือในประเทศไทย มีแนวโน้มในการ
ศึกษาในโรงเรียนไทย เมื่อเทียบกับการศึกษาในศูนย์เรียนรู้ สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่
ผูด้ แู ลหลักมีแผนให้ยา้ ยกลับ ไปอาศัยทีป่ ระเทศต้นทางหรือทีอ่ นื่ ทีไ่ ม่ใช่ประเทศไทย)
- ตัวแปรชาติพนั ธุข์ องครอบครัว (เด็กข้ามชาติกลุม่ ชาติพนั ธุม์ อญ มีแนวโน้มในการศึกษา
ในโรงเรียนไทย น้อยกว่าเด็กข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์อื่น)
- ตัวแปรศาสนา (เด็กข้ามชาติที่ครอบครัวนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ
มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย น้อยกว่าเด็กข้ามชาติในครอบครัวที่นับถือ
ศาสนาพุทธ)
- ตัวแปรจ�ำนวนเด็กข้ามชาติ 0-14 ปีในครอบครัว (เด็กข้ามชาติในครอบครัวทีม่ เี ด็ก
อายุ 0-14 ปี ตัง้ แต่ 3 คนขึน้ ไป มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย สูงกว่าเด็ก
ข้ามชาติในครอบครัวที่มีจ�ำนวนเด็กข้ามชาติ 2 คนลงไป)
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- ตัวแปรระยะเวลาที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศไทย (เด็กข้ามชาติในครอบครัว
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 10-19 ปี มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย
น้อยกว่าเด็กข้ามชาติที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศไทยต�่ำกว่า 10 ปี หรือ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)
- ตั ว แปรระดั บ การบู ร ณาการเข้ า กั บ สั ง คมไทยของครอบครั ว (เด็ ก ข้ า มชาติ
ในครอบครัวที่มีระดับการบูรณาการ ปานกลางถึงมาก มีแนวโน้มในการศึกษา
ในโรงเรียนไทย สูงกว่าเด็กข้ามชาติในครอบครัว ทีม่ รี ะดับการบูรณาการกับสังคมไทย
น้อยหรือไม่เลย)
- ตัวแปรอายุของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่มีผู้ดูแลหลักอยู่ในช่วงอายุ 35-44 ปี
มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย สูงกว่าเด็กข้ามชาติทมี่ ผี ดู้ แู ลหลักอายุนอ้ ยกว่า
35 ปี หรือตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป)
- ตั ว แปรอาชี พ ของผู ้ ดู แ ลหลั ก (เด็ ก ข้ า มชาติ ที่ มี ผู ้ ดู แ ลหลั ก เป็ น กลุ ่ ม ว่ า งงาน
หรือเกษียณ หรือก�ำลังรองานตามฤดูกาล มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย
ต�่ำกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมีงานท�ำและมีรายได้ หรือเป็นแม่บ้านดูแลคนใน
ครอบครัว)
- ตัวแปรการมีเอกสารอนุญาตอยู่ในประเทศไทย (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักถือบัตร
แรงงานไปกลับ ตามมาตรา 64 ของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้มในการ
ศึกษาในโรงเรียนไทย ต�่ำกว่าเด็กข้ามชาติท่ีผู้ดูแลหลัก ถือเอกสารอนุญาตอยู่ใน
ประเทศไทยในลักษณะอื่นๆ รวมถึงที่ผู้ดูแลหลักไม่มีเอกสาร)
- ตัวแปรการมีใบอนุญาตท�ำงานของผูด้ แู ลหลัก (เด็กข้ามชาติทผี่ ดู้ แู ลหลัก ไม่มหี รือ
เคยมี แต่ปัจจุบันไม่มีใบอนุญาตท�ำงาน มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทยสูง
กว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก มีใบอนุญาตท�ำงาน)
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- ตัวแปรความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้ แู ลหลัก (เด็กข้ามชาติทผี่ ดู้ แู ลหลัก
สื่อสารภาษาไทยได้เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย
น้อยกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักสื่อสารหรือใช้ภาษาไทยได้ปานกลาง ถึงดีหรือ
ดีมาก)
- ตัวแปรการรับรูส้ ทิ ธิใ์ นการได้รบั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของเด็กข้ามชาติของผูด้ แู ลหลัก
(เด็ ก ข้ า มชาติ ที่ ผู ้ ดู แ ลหลั ก มี ค วามรู ้ เ รื่ อ งสิ ท ธิ์ ใ นการได้ รั บ การศึ ก ษาของเด็ ก
มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย สูงกว่าเด็กข้ามชาติทผี่ ดู้ แู ลหลักไม่มคี วามรู้
เรื่องสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาของเด็ก)
- ตัวแปรการรับรูเ้ กีย่ วกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เด็กข้ามชาติทผี่ ดู้ แู ลหลัก รับรูเ้ กีย่ วกับ
เขตเศรษฐกิจพิเศษ น้อยหรือไม่รู้เลย มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย
สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก รับรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ปานกลาง
ถึงดีหรือดีมาก)
- ตัวแปรมุมมองต่อผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมี
มุมมองเชิงบวกทุกด้านต่อผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้มในการศึกษา
ในโรงเรียนไทย น้อยกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก มีมุมมองต่อผลกระทบเชิงบวก
ไม่ทุกด้าน)

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

071

5

เด็กข้ามชาติ:

หลักประกันทางสุขภาพ

สถานการณ์ทั่วไป
ในด้านประกันสุขภาพ เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงการมีหลักประกันทางสุขภาพใน
3 ลักษณะ หนึง่ : การซือ้ บัตรประกันสุขภาพทีด่ ำ� เนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข (ค่าใช้จา่ ย
365 บาทต่อปีส�ำหรับเด็กอายุต�่ำกว่า 7 ปี และ 1,600 บาทต่อปี ส�ำหรับเด็กอายุ 7 ปี
ขึ้นไป โดยสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพที่ครอบคลุม เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ตามระบบ
หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า เช่นเดียวกับคนไทย ทัง้ ในด้านการรักษาพยาบาลผูป้ ว่ ยนอก
และผูป้ ว่ ยใน บริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค เช่น การฉีดวัคซีนตามช่วงวัย
ทีเ่ หมาะสม รวมถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัสเอดส์) สอง: บัตรประกันสุขภาพ M-Fund1
สาม: ประกันสุขภาพเอกชน หรือ ประกันสุขภาพจากนายจ้างของพ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงาน
ข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม จากการลงพืน้ ทีส่ มั ภาษณ์ผแู้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง และสนทนา
กลุ่มกับพ่อแม่ข้ามชาติ จ�ำนวนเด็กข้ามชาติที่มีหลักประกันสุขภาพยังมีค่อนข้างน้อย
ส่วนใหญ่ที่มีจะเป็นกลุ่มที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (โดยเฉพาะ
กลุม่ เด็กเล็กทีร่ าคาบัตรไม่สงู มาก) และกลุม่ ทีม่ กี ารซือ้ บัตรประกัน M-Fund เป็นแพคเกจ
ครอบครัว กลุ่มเด็กข้ามชาติที่ค่อนข้างมีความเปราะบาง ในการเข้าไม่ถึงหลักประกัน
ทางสุขภาพ และบริการทางสุขภาพที่จ�ำเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก (รวมถึงแม่ซึ่งเป็น
ผู้หญิงข้ามชาติ) ที่มีสถานะเป็นผู้ติดตามของแรงงานหรือท�ำงานในภาคที่เป็นนอกระบบ
โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ห่างไกล
1

M-Fund เปิดขายบัตรประกันสุขภาพมาประมาณ 2 ปี ก่อนหน้านัน้ มีการท�ำวิจยั ศึกษาเกีย่ วกับความต้องการประกัน
สุขภาพของประชากรข้ามชาติ ราคาทีเ่ หมาะสมในการขายบัตรประกัน ความคุม้ ค่าและความคุม้ ทุนมาก่อนประมาณ
3-2 ปี ปัจจุบนั มีการขายบัตรประกันอยูห่ ลายแพคเกจ ส�ำหรับกลุม่ ผูท้ มี่ สี ขุ ภาพดี กลุม่ นักเรียน กลุม่ แม่และเด็ก
กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง และกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น แรงงานในโรงงาน รวมถึง การขายเป็นแพคเกจครอบครัว ลักษณะ
การจ่ายค่าบัตรประกันเป็นรายเดือน โดยผู้ซื้อประกันสามารถเข้าใช้บริการสุขภาพได้ทั้งที่ โรงพยาบาลแม่สอด
และคลินกิ แม่ตาว ซึง่ ค่าใช้จา่ ยทีค่ รอบคลุมต่อการเข้ารับบริการสุขภาพต่อคนต่อปีมเี พดานทีค่ อ่ นข้างสูง (50,00060,000 บาท) ณ การลงเก็บข้อมูล M-Fund มีการด�ำเนินการครอบคลุมใน 3 อ�ำเภอ คือแม่สอด พบพระ และ
แม่ระมาดโดยมีจ�ำนวนผู้ซื้อประกันอยู่ที่ประมาณ 7,000 ราย (เช็คข้อมูล) อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนทางการเงิน
ของ M-Fund เป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ เนื่องจากราคาค่าบัตรที่ค่อนข้างต�่ำในขณะที่วงเงินการรักษาพยาบาลที่ให้
ค่อนข้างสูง
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ในส่ ว นของบั ต รประกั น สุ ข ภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุ ข ส� ำ หรั บ เด็ ก ข้ า มชาติ
โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 7 ปีขึ้นไป พ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มองว่ามีราคา
ค่อนข้างสูง อย่างไรก็ตามในมุมมองของผูใ้ ห้บริการทางสุขภาพ สะท้อนว่าหากเปรียบเทียบกับ
ค่าใช้จา่ ยทางสุขภาพของคนไทย (จากงบประมาณรายหัวของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า)
แล้วถือว่าไม่แพง และที่จริงแล้วไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการทาง
สุขภาพแก่แรงงานต่อคนได้ ซึ่งถือเป็นการอุดหนุนแล้วในส่วนหนึ่งจากสถานพยาบาล
หน่วยงานทางสุขภาพในพืน้ ทีม่ องว่า การดูแลสุขภาพเด็ก ทัง้ เด็กไทยและเด็กข้ามชาติ
เป็นเรื่องของ Life Long Approach ซึ่งควรต้องมีการดูแลตั้งแต่การรับฝากครรภ์
การคลอด บริการหลังคลอด การรับวัคซีน ไปจนถึงการเข้าถึงการศึกษา และพัฒนาการ
ในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต
ณ ปัจจุบนั เด็กข้ามชาติ ยังได้รบั วัคซีนทีค่ รบเป็นสัดส่วนทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ ซึง่ เป็นความเสีย่ ง
ในเรือ่ งการควบคุมโรคของพืน้ ที่ ส�ำหรับการท�ำงานด้านสุขภาพของเด็กข้ามชาติ เครือข่าย
ทางสุขภาพในพืน้ ที่ เช่น โรงพยาบาลแม่สอดและเครือข่ายผูใ้ ห้บริการคลินกิ แม่ตาว ส�ำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา
เช่น MECC ได้รว่ มมือด�ำเนินงานในลักษณะ school health เพือ่ ส่งเสริมการเข้าถึงวัคซีน
ของเด็กทีเ่ หมาะสมตามช่วงวัย ให้ความรูท้ างสุขภาพและการป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ
แก่เด็กข้ามชาติ โดยใช้โรงเรียนไทย รวมถึงศูนย์เรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชนเป็นฐาน
หรือศูนย์กลาง โดยมีการท�ำงานร่วมกันกับโรงเรียนและศูนย์เรียนรูใ้ นพืน้ ที่ ด้านสุขอนามัย
การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ทั้งเด็กนักเรียนไทยและเด็กข้ามชาติ รวมถึง ครูที่ดูแล
เด็กนักเรียน มีการพัฒนาและจัดท�ำแบบบันทึกด้านการศึกษาและสุขภาพของเด็กนักรียน
ซึ่งใช้บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนที่จ�ำเป็นของเด็กแต่ละคน ในการด�ำเนินงาน school
health บุคลากรทางสุขภาพจะเข้าไปให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนใน
ลักษณะของ peer education ทีส่ ามารถกระจายความรูแ้ ละข้อมูลทีเ่ ป็นประโยชน์ทางด้าน
สุขภาพไปยังสมาชิกที่เป็นประชากรข้ามชาติในครอบครัว โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
ซึ่งโครงการนี้ได้มีการด�ำเนินงานมาแล้วประมาณ 10 ปี
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โรงพยาบาลแม่สอดได้มีการด�ำเนินการ mobile hospital เพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีน
ให้กับเด็กในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ส่วนหนึ่งของเด็กที่คลอดที่คลินิกแม่ตาวหรือที่
โรงพยาบาลแม่สอด สามารถเข้ามารับบริการวัคซีนได้ที่คลินิกแม่ตาว และควบคู่กับการ
ด�ำเนินงานในรูปแบบ school health ในพื้นที่มีการท�ำงานในลักษณะการส่งเสริมสุขภาพ
รูปแบบ community health โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว เป็นหนึง่ ใน key player
ที่ส�ำคัญในการท�ำงานในชุมชน การท�ำงานทางสุขภาพในอ�ำเภอแม่สอดถือว่าปรับปรุง
ดีขนึ้ ต่อเนือ่ ง จากการท�ำงานในลักษณะเครือข่ายร่วมกับภาครัฐ ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน
และภาคชุมชนในพื้นที่
จากการสนทนากลุม่ กับพ่อแม่ขา้ มชาติ เกีย่ วกับบัตรประกันสุขภาพส�ำหรับเด็กข้ามชาติ
พ่อแม่ขา้ มชาติจำ� นวนหนึง่ ตัดสินใจซือ้ บัตรประกันสุขภาพทีโ่ รงพยาบาลแม่สอดให้กบั บุตร
โดยเห็นว่าสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีการจัดบริการสุขภาพที่เอื้อต่อประชากรข้ามชาติ
จ�ำนวนหนึ่ง ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ช่วยจ่ายค่าบัตรประกันสุขภาพให้ ในขณะทีจ่ ำ� นวนหนึง่ ซือ้ บัตรประกันสุขภาพของ M-Fund
โดยจ่ายค่าบัตรเดือนละประมาณ 80 บาท ในการเข้ารับบริการสุขภาพมีคา่ ใช้จา่ ยครัง้ ละ
30 บาท แม้เด็กไม่มีใบเกิดก็สามารถซื้อบัตรประกันสุขภาพได้ โดยโรงพยาบาลจะขอดู
เฉพาะเอกสารของพ่อแม่เท่านั้น อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งที่ไม่สามารถ
พูดภาษาไทยได้สะท้อนประสบการณ์ ไม่รู้ขั้นตอนและวิธีในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ
ของกระทรวงสาธารณสุขทีโ่ รงพยาบาล จึงไม่ได้ทำ� การซือ้ บัตรให้กบั ลูกและมีความเข้าใจ
ว่าการซือ้ บัตรประกันสุขภาพท�ำได้คอ่ นข้างยาก พ่อแม่ขา้ มชาติหลายคนไม่รจู้ กั หรือทราบ
ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร M-Fund โดยรวมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพส�ำหรับเด็กข้ามชาติ
ส่วนใหญ่ในหลายชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่นอกเมือง ส่วนใหญ่ไปรับบริการที่คลินิกแม่ตาว
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จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานด้านสุขภาพในพื้นที่ ประเด็นการควบคุมโรค
และป้องกันโรคในพื้นที่ โดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญ
ของอ�ำเภอแม่สอด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชากรข้ามชาติ
ที่แตกต่างกับคนไทย รวมถึงพฤติกรรมในด้านการรักษาความสะอาด การควบคุมโรค
โดยเฉพาะกลุม่ แรงงานข้ามชาติ ทีน่ ำ� เข้ามาจากประเทศเพือ่ นบ้าน ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่าง
ประเทศหรือ MOU เป็นอีกเรื่องที่ส�ำคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่มีการตรวจโรคหรือ
คัดกรอง ณ จุดข้ามแดน แต่มีการส่งตัวแรงงาน เข้าไปยังเมืองชั้นในและตรวจโรค
เมื่อเดินทางถึงในชั้นในแล้ว ซึ่งท�ำให้เป็นความเสี่ยง
การส่งเสริมทีส่ ำ� คัญ ตอนนีเ้ ป็นในเรือ่ งของการเข้าถึงบริการฝากครรภ์ของแม่ขา้ มชาติ
ซึ่งพบว่าในอดีตยังมีการฝากครรภ์ที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยมีเป้าหมายที่จะให้แม่
ที่ตั้งครรภ์ข้ามชาติทุกคน เข้าถึงการฝากครรภ์ครบทั้ง 5 ครั้ง และเป็นการฝากครรภ์
ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ ตามมาตรฐานที่ใช้กับแม่คนไทย ซึ่งในส่วนนี้
อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีบทบาทช่วยเหลือเป็นอย่างมาก
ส�ำหรับสถานพยาบาลของไทย การให้บริการทางสุขภาพแก่ประชากรข้ามชาติ
มีเป็นจ�ำนวนมากพอสมควร ซึง่ ไม่สามารถเรียกเก็บได้ และไม่มปี ระกันสุขภาพ ซึง่ นับเป็น
ภาระส่วนหนึง่ กับสถานพยาบาลและผูใ้ ห้บริการทางสุขภาพ อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา
ในมุมบวก ก็เป็นโอกาสอันดี ในการได้ควบคุมและป้องกันโรค ซึง่ เป็นผลดีกบั คนไทยด้วย
เช่นกัน เนือ่ งจากหากมีการแพร่ระบาดของโรคในประเทศเมียนมาและประชากรทีย่ า้ ยถิน่
ข้ามชาติเข้ามา ก็สามารถทีจ่ ะข้ามแพร่ระบาดไปยังชุมชนคนไทยได้เหมือนกัน ในมุมมอง
ของประเทศไทยการดูแลประชากรในด้านสุขภาพ ไม่สามารถมองเฉพาะคนไทย ในการ
ท�ำงานจะต้องครอบคลุมประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ การสนับสนุนของรัฐไทย
ในเรื่องของงบประมาณและอัตราก�ำลัง ที่เพียงพอเป็นเรื่องที่พื้นที่และผู้ก�ำหนดนโยบาย
ต้องพิจารณาให้ความส�ำคัญ
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การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ ของเด็กข้ามชาติ ในภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่ถงึ
ร้อยละ 83.2 ไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ หรือบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งหมายความว่า
เมื่อเจ็บป่วยและต้องการได้รับบริการทางสุขภาพที่จ�ำเป็น รวมถึงบริการทางสุขภาพ
ในด้านการป้องกันและส่งเสริมสุขภาพส�ำหรับเด็ก ค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด เป็นส่วนทีค่ รอบครัว
แรงงานข้ามชาติต้องรับผิดชอบ
ในกลุ่มที่มีหลักประกันทางสุขภาพซึ่งมีประมาณร้อยละ 16.8 ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ
11.7 มีหลักประกันทางสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพของรัฐไทยที่ให้กับผู้มีปัญหา
สถานะและสิทธิ และประกันสุขภาพเอกชน (ในที่นี้รวมถึงบัตรประกันสุขภาพ M-Fund
ซึ่งด�ำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน) ร้อยละ 3.8 และ 1.3 มีบัตรประกันสุขภาพเด็ก
อายุน้อยกว่า 7 ปี และบัตรประกันสุขภาพเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปของกระทรวงสาธารณสุข
ตามล�ำดับ
เมื่อจ�ำแนกตามกลุ่มอายุ สัดส่วนของเด็กข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ
มีแนวโน้มลดลงตามกลุ่มอายุของเด็ก โดยคิดเป็นร้อยละ 85.7, 84.1 และ 76.8
ในกลุม่ เด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี 6-11 ปีและ 12-14 ปี ตามล�ำดับ ในกลุม่ เด็กอายุ 0-5 ปี
ที่มีหลักประกันทางสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ถือบัตรประกันสุขภาพเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี
ของกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 7.8) ขณะที่ในกลุ่มเด็กอายุ 6-11 ปี และ 12-14 ปี
ส่วนใหญ่มปี ระกันสุขภาพเอกชนและสิทธิสขุ ภาพส�ำหรับผูม้ ปี ญ
ั หาสถานะ (ร้อยละ 20.7)
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สถานภาพ
การศึกษา

เด็กข้ามชาติ อายุ 0-14 ปี
อายุ 0-5 ปี

อายุ 6-11 ปี

อายุ 12-14 ปี

รวม

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

จำ�นวน

ร้อยละ

บัตรประกันสุขภาพเด็ก (<7ปี)

23

7.8

8

2.3

0

0.0

31

3.8

บัตรประกันสุขภาพเด็ก (>7ปี)

0

0

6

1.7

4

2.4

10

1.3

ประกันสุขภาพอื่นๆ (เช่น ประกัน

19

6.5

41

11.8

34

20.7

94

11.7

ไม่มี/ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

251

85.7

291

84.1

126

76.8

668

83.2

รวม

293

100

346

100

164

100

803

100

สุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์
ประกันเอกชน)

ตาราง 5.1 หลักประกันทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ (อายุ 0-14 ปี) (n=803 คน)
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อายุเด็ก 0-5 ปี

อายุเด็ก 6-11 ปี

76.8%

83.2%
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20%
0%

มีหลักประกันทางสุขภาพ

23.2%
อายุเด็ก 12-14 ปี

16.8%
รวม

ไม่มี/ไม่ทราบ/ไม่ตอบ

ภาพ 5.1 การมีหลักประกันทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ(อายุ 0-14 ปี)(n=803)
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ปัจจัยกำ�หนด...การเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ
ใช้กรอบเดียวกับปัจจัยก�ำหนดการเข้าถึงการศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยคุณลักษณะเด็กข้ามชาติ
2) ปัจจัยคุณลักษณะครอบครัวเด็กข้ามชาติ 3) ปัจจัยการย้ายถิน่ ของครอบครัวเด็กข้ามชาติ
4) ปัจจัยคุณลักษณะผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ และ 5) ปัจจัยการรับรู้และมุมมองต่อการ
พัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของผู้ดูแลหลัก
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยก�ำหนดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพของเด็กข้ามชาติ
พบว่า ตัวแปรทีม่ คี วามสัมพันธ์อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ ต่อการมีหลักประกันทางสุขภาพ
ของเด็กข้ามชาติมีทั้งสิ้น 13 ตัวแปร ได้แก่
- ตัวแปรอายุเด็กข้ามชาติ (เด็กข้ามชาติอายุ 12-14 ปี มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ
สูงกว่าเด็กข้ามชาติอายุ 0-11 ปี)
- ตัวแปรการจดทะเบียนการเกิด (เด็กข้ามชาติที่จดทะเบียนการเกิดมีแนวโน้ม
มีประกันสุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิดหรือไม่ทราบ
สถานะการจดทะเบียนการเกิด)
- ตัวแปรแผนเกีย่ วกับสถานทีอ่ าศัยของเด็กหลังจากอายุ 15 ปีขนึ้ ไป (เด็กข้ามชาติ
ที่ผู้ดูแลหลักมีแผนให้อาศัยอยู่ในแม่สอดหรือในประเทศไทย มีแนวโน้มมีประกัน
สุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ปกครองหลักมีแผนให้ย้ายกลับไปอยู่ในประเทศ
ต้นทางหรือที่อื่นที่ไม่ใช่ในประเทศไทย)
- ตัวแปรชาติพันธุ์ของครอบครัว (เด็กข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์บังคลาเทศมีแนวโน้ม
มีประกันสุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ)
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- ตัวแปรศาสนาของครอบครัว (เด็กข้ามชาติครอบครัวทีน่ บั ถือศาสนาอืน่ ทีไ่ ม่ใช่พทุ ธ
มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่าเด็กข้ามชาติครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ)
- ตัวแปรรายได้ครอบครัวเฉลีย่ ต่อคนต่อเดือน (เด็กข้ามชาติในครอบครัวทีม่ รี ายได้
เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนระหว่าง 2,000-2,999 บาท มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ
น้อยกว่าเด็กข้ามชาติในครอบครัวที่มีระดับรายได้ในระดับที่ต�่ำกว่าหรือในระดับ
ที่สูงกว่า)
- ตั ว แปรระยะเวลาที่ อ าศั ย อยู ่ ใ นประเทศไทยของครอบครั ว (เด็ ก ข้ า มชาติ
ในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 5-9 ปี มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่า
กลุ่มอื่น)
- ตั ว แปรการย้ายถิ่น ในประเทศไทย (เด็ กข้ า มชาติ ใ นครอบครั ว ที่ เ คยย้ า ยถิ่ น
ในประเทศไทย 1 ครั้งมีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่ากลุ่มอื่น)
- ตัวแปรการศึกษาสูงสุดของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักจบการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาในเมียนมามีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ สูงกว่ากลุ่มอื่น)
- ตัวแปรการมีหลักประกันสุขภาพของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมี
ประกันสุขภาพมีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักไม่มี
ประกันสุขภาพ)
- ตัวแปรการมีใบอนุญาตท�ำงานของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักไม่มี
ใบอนุญาตท�ำงานหรือเคยมีแต่ปัจจุบันไม่มี มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่า
เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมีใบอนุญาตท�ำงาน)
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- ตัวแปรความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้ แู ลหลัก (เด็กข้ามชาติทผี่ ดู้ แู ลหลัก
มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย มีแนวโน้มมีประกัน
สุขภาพต�่ำกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับ
ปานกลาง ถึงดีหรือดีมาก)
- ตัวแปรการรับรูส้ ทิ ธิข์ องผูด้ แู ลหลัก ในการซือ้ บัตรประกันสุขภาพของเด็กข้ามชาติ
(เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ
ของเด็กข้ามชาติมีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักไม่มี
ความรู้ในเรื่องนี้)
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เด็กข้ามชาติ:

การจดทะเบียนเกิด

เส้นทางการเข้าถึงใบเกิด
การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ส�ำคัญในการป้องกัน
การค้ามนุษย์และการตกเป็นคนไร้รฐั ของเด็กข้ามชาติทเ่ี กิดในประเทศไทย การจดทะเบียน
การเกิดแก่เด็กข้ามชาติที่พ่อแม่มีเอกสารการเข้าเมืองและใบอนุญาตท�ำงานที่ถูกต้องนั้น
ได้รบั การรับรองทางกฎหมายว่าด�ำเนินการได้มาโดยตลอด ส่วนการจดทะเบียนการเกิดให้
เด็กข้ามชาติที่พ่อแม่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย (หรือไม่มีเอกสารประจ�ำตัว) อนุญาต
ให้ด�ำเนินการได้มาตั้งแต่สิงหาคม ปี 2551 โดยมี “ระเบียบส�ำนักทะเบียนกลาง ว่าด้วย
การจัดท�ำบัตรประจ�ำตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ออกมาเพื่อรองรับและเป็นหลักการ
ในการด�ำเนินการเบือ้ งต้น แต่ในทางปฏิบตั ิ ทีผ่ า่ นมา พบว่ายังมีขอ้ จ�ำกัดในการด�ำเนินการ
และการเข้าถึงการจดทะเบียนในหลายเรื่อง (ทั้งกลุ่มพ่อแม่ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและ
กลุ่มที่หลบหนีเข้าเมือง)
ในการจดทะเบียนการเกิด สถานที่จดทะเบียน ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ที่เด็กเกิด ซึ่งมีใน
2 ลักษณะ หนึ่ง: เขตจดทะเบียนของเขตการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่เทศบาลเมือง
สอง: เขตรับผิดชอบของกรมการปกครอง ซึง่ สามารถไปจดทะเบียนได้ทงี่ านทะเบียนราษฎร
ของที่ท�ำการอ�ำเภอของพื้นที่ที่เด็กข้ามชาติที่เกิดในโรงพยาบาลแม่สอด หรือที่บ้านซึ่งมีที่
ตัง้ อยูใ่ นเขตเทศบาล การจดทะเบียนจึงต้องด�ำเนินการทีง่ านทะเบียนราษฎรของเทศบาล
เมืองแม่สอด ยกเว้นในกรณีทแี่ จ้งจดทะเบียนการเกิดล่าช้าทีต่ อ้ งไปด�ำเนินการทีท่ ที่ ำ� การ
อ�ำเภอ เช่นเดียวกับเด็กข้ามชาติที่เกิดที่คลินิกแม่ตาว หรือเด็กที่เกิดที่บ้านที่มีที่ตั้งอยู่
นอกเขตเทศบาลเมือง
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เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนการเกิด ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้แทนงานทะเบียน
ให้เหตุผลว่าต้องการเพื่อใช้ในการยืนยันได้ว่า การเกิดของเด็กที่มาจดทะเบียนนั้น
เกิดขึ้นในประเทศไทยจริง ส�ำหรับ “กรณีคลอดที่โรงพยาบาล” เอกสารที่ใช้ประกอบ
ด้วย ใบน�ำหรือจดหมายน�ำจากโรงพยาบาล เอกสารรับรองการเกิด (ทร.๑/๑), ใบค�ำร้อง
(ทร.๓๑), และเอกสารประจ�ำตัวหรือ passport ของพ่อแม่ หรือใบรับรองบุคคล
จากผู้น�ำชุมชน ส่วน “กรณีการคลอดที่บ้าน” ต้องมีเอกสารรับรองการเกิดที่ลงนาม
โดย ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น ในกรณีการคลอดทีบ่ า้ นแต่ละพืน้ ทีอ่ าจมีการเรียกเอกสารประกอบ
มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของนายทะเบียน/ปลัด (เช่น บางที่ต้องมีรูปเด็ก
พ่อแม่ ประกอบ, หรือมีพยานบุคคลที่รู้เห็นว่าการเกิดเกิดในประเทศไทย เช่น นายจ้าง
มายืนยันด้วย ส�ำหรับ “กรณีการจดทะเบียนล่าช้าหรือย้อนหลัง” หากคลอดทีโ่ รงพยาบาล
ซึ่งสืบค้นข้อมูลได้ ท�ำไม่ยาก แต่อาจมีค่าปรับ 100-200 บาท ถ้าไม่เช่นนั้นทางงาน
ทะเบียนต้องตัง้ กรรมการเรียกสอบหรือสืบสวน ยืนยันว่าการเกิดนัน้ เกิดในประเทศไทย
เกีย่ วกับเอกสารประจ�ำตัวหรือหนังสือเดินทางของพ่อแม่นนั้ ผูแ้ ทนงานทะเบียนราษฎร
แสดงความเห็นว่ามีจุดประสงค์เพื่อเช็คความถูกต้องตรงกันของข้อมูล โดยเฉพาะ
การสะกดชื่อพ่อแม่ และระบุแหล่งอ้างอิงที่อยู่ของพ่อแม่ได้ ซึ่งแม้หากพ่อแม่ไม่มี
ก็สามารถจดได้ เพียงแต่จะกระทบต่อสูตบิ ตั ร (ทร.๐๓) ของเด็กทีจ่ ะได้รบั (ประเภททีไ่ ด้
และเลขขึ้นต้น) ในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีเอกสาร แต่เคยจดทะเบียนการเกิดมาแล้วส�ำหรับ
ลูกคนที่ 1 ในการจดส�ำหรับลูกคนที่ 2 ก็ขอให้น�ำของคนแรกมาเป็นเอกสารอ้างอิง
ในส่วนของเอกสารจดทะเบียนการเกิดทีเ่ ด็กข้ามชาติได้รบั หรือใบสูตบิ ตั ร จะมีหลาย
ลักษณะตามประเภทของเอกสาร ทร.๐๓ หนึ่ง: ในกรณีที่พ่อแม่ (หรือคนใดคนหนึ่ง)
มี passport (รวมหมายถึงกลุ่ม 3 สัญชาติที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว) ถือว่าเป็นการอยู่ใน
ประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย เด็กจะได้รับเอกสาร ทร.๓ เป็นกระดาษที่มีลายไม้
เหมือนของคนไทย สอง: กรณีที่พ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าว มีเอกสารบัตรจดทะเบียน
อยู่ชั่วคราว เด็กจะได้รับ ทร.๐๓ ซึ่งมีเลข 13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข “00” สาม: กรณี
พ่อแม่ไม่มีเอกสารเลย หรือเป็น “บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน” ทร.๐๓๑ บุตรมีเลข
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13 หลักขึน้ ต้นด้วย “0” น�ำหน้า เป็น “บุคคลไม่มสี ถานะทางทะเบียน” สี:่ ถ้าพ่อคนไทย
ซึง่ ต้องเป็นบิดาชอบด้วยกฎหมายด้วย (จดทะเบียนสมรส หรือมีการรับรองบุตร หรือศาลสัง่ )
เด็กจะได้สัญชาติไทย และถ้าแม่คนไทย บุตรได้สัญชาติไทยตามสายเลือดของแม่
การจดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาติ มีปจั จัยทีเ่ กีย่ วข้องในแต่ละขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญ คือ
หนึง่ สถานทีแ่ ละวิธกี ารคลอด ซึง่ มี 2 กลุม่ หลัก ได้แก่ “กลุม่ ทีค่ ลอดในโรงพยาบาล
หรือสถานพยาบาลของประเทศไทย” (รวมกลุ่มที่มารดาข้ามชาติข้ามฝั่งประเทศเข้ามา
เพื่อคลอดในโรงพยาบาลแม่สอด) และ “กลุ่มที่คลอดเองที่บ้าน” (ในที่นี้ครอบคลุมกลุ่ม
ที่คลอดในคลินิกแม่ตาว - โดยกลุ่มที่คลอดที่บ้านตนเองส่วนใหญ่เป็นการคลอดโดย
หมอต�ำแย หรือ traditional delivery attendant ในชุมชนของประชากรข้ามชาติ)
สอง ผู้ออกเอกสารรับรองการเกิด/การคลอด (birth certificate) ซึ่งเป็นเอกสาร
ส�ำคัญทีใ่ ช้ในกระบวนการจดทะเบียนการเกิดเพือ่ ยืนยันว่าทารกนัน้ เกิดในประเทศไทยจริง
ส�ำหรับกลุ่มที่คลอดในโรงพยาบาลของประเทศไทย จะได้รับเอกสารรับรองการเกิด หรือ
เอกสาร ทร.๑/๑ ซึ่งออกโดยโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นเอกสารส�ำคัญในการจดทะเบียน
ในกลุม่ นี้ โอกาสในการ “ตกหล่น” ในการไปจดทะเบียนการเกิด สาเหตุหลักมาจากการที่
พ่อแม่ขา้ มชาติทคี่ ลอดบุตรไม่มารับเอกสารรับรองการเกิดทีส่ ถานพยาบาลออกให้ ส่วนหนึง่
เป็นกลุ่มที่ยังไม่ทราบหรือตระหนักถึงความส�ำคัญของใบรับรองการเกิดและเอกสาร
จดทะเบียนการเกิด (หรือ “สูตบิ ตั ร”) และสิทธิทเี่ กีย่ วข้อง และกลุม่ ทีข่ า้ มฝัง่ จากเมียนมา
เพื่อมาท�ำการคลอด ซึ่งเมื่อคลอดเสร็จก็เดินทางกลับโดยไม่ได้มารับรับรองการเกิด
ส่วนกลุ่มที่คลอดเองที่บ้าน จ�ำเป็นต้องได้รับเอกสารรับรองการคลอดในพื้นที่ที่
ลงนามโดยผูน้ ำ� ชุมชน (ก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ น) ซึง่ ในบางกรณีตอ้ งมีเอกสารรับรองจากนายจ้าง
ของบิดามารดาที่เป็นแรงงานข้ามชาติประกอบด้วย ในกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้สูงในการ
“ตกหล่น” จากการไปจดทะเบียนการเกิดมากกว่ากลุม่ ทีค่ ลอดทีส่ ถานพยาบาลจากหลาย
สาเหตุ ทัง้ การไม่ทราบกระบวนการขัน้ ตอนและเอกสารทีจ่ ำ� เป็นต้องใช้ในการจดทะเบียน
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การเกิดของพ่อ-แม่ข้ามชาติ และในบางกรณีที่มีข้อจ�ำกัดในการได้รับความร่วมมือจาก
ผู้น�ำชุมชน รวมถึงนายจ้างในการรับรองการเกิด แต่ในบริบทของอ�ำเภอแม่สอดซึ่งมี
คลินคิ แม่ตาวตัง้ อยูแ่ ละแม่ขา้ มชาติสว่ นใหญ่เลือกไปคลอดบุตรทีค่ ลินคิ มากกว่าทีจ่ ะคลอด
ที่บ้าน คลินิกแม่ตาวได้รับความร่วมมือจากผู้น�ำชุมชนในพื้นที่ในการร่วมออกใบรับรอง
การเกิดให้ อีกทั้งคลินิกมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่พ่อแม่ทุกคนที่มาคลอดบุตรให้ไป
จดทะเบียนการเกิดให้บุตร ท�ำให้การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดของแม่ข้ามชาติ
ที่คลอดบุตรที่คลินิกแม่ตาวมีสัดส่วนที่สูงถึงเกือบร้อยละร้อย
สาม การเดินทางไปจดทะเบียนการเกิดทีง่ านทะเบียนราษฎร ของกรมการปกครอง
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในกลุ่มที่คลอดที่สถานพยาบาลและมีใบรับรอง
การเกิดเรียบร้อยนัน้ จ�ำนวนหนึง่ ยังคงมีการ “ตกหล่น” ในการไปจดทะเบียนการเกิดจาก
สาเหตุหลักทีส่ ำ� คัญประการแรก ได้แก่ ความเข้าใจผิดของพ่อแม่ขา้ มชาติวา่ ใบรับรองการเกิด
(birth certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลนั้นคือเอกสารจดทะเบียนการเกิด (birth
registration) จึงไม่ไปด�ำเนินการจดทะเบียน สาเหตุประการถัดมา ได้แก่ การขาดข้อมูล
และความรูเ้ กีย่ วกับสถานทีจ่ ดทะเบียน วิธกี ารเดินทาง ขัน้ ตอน กระบวนการและเอกสาร
ประกอบทีจ่ ำ� เป็น การไม่ตระหนักในเรือ่ งสิทธิและความส�ำคัญของเอกสารจดทะเบียนการเกิด
ความไม่มั่นใจว่าสามารถจดทะเบียนได้หรือความกลัวจากการที่ไม่มีเอกสารประจ�ำตัว
และใบอนุญาตท�ำงานที่ถูกต้องในประเทศไทย รวมถึงข้อจ�ำกัดด้านภาษาในการสื่อสารที่
ส�ำนักงานงานทะเบียน
ส�ำหรับกลุ่มที่ “ตกหล่น” ในแต่ละขั้นตอนนั้น ยังคงสามารถด�ำเนินการจดทะเบียน
การเกิดให้บตุ รทีเ่ กิดในประเทศไทยได้ อย่างไรก็ตาม ต้องด�ำเนินการในลักษณะการจดทะเบียน
เกินก�ำหนดหรือล่าช้า ซึง่ มีขนั้ ตอน กระบวนการและเอกสารทีจ่ ำ� เป็นยุง่ ยาก และสลับซับซ้อน
มากกว่าการจดทะเบียนการเกิดในก�ำหนดเวลา 15 วันหลังคลอดค่อนข้างมาก ท�ำให้
โอกาสในการจดทะเบียนของเด็กกลุ่มที่ตกจดทะเบียนเมื่อแรกเกิดมีความเป็นไปได้
แต่ค่อนข้างน้อย
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สถานการณ์ทั่วไป
ในบริบทปัจจุบันของอ�ำเภอแม่สอด จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า
การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดไม่คอ่ ยเป็นปัญหามากเมือ่ เทียบกับในอดีต จากมุมมอง
ของผู้แทนจากเทศบาลเมืองแม่สอด การแจ้งเกิดกลุ่มเด็กข้ามชาติที่คลอดที่โรงพยาบาล
แม่สอดสามารถพูดได้ว่าเข้าถึงได้เกือบทั้งหมด เนื่องจากมีหน่วยงานเข้ามาให้การ
ช่วยเหลือในลักษณะของคลินิกกฏหมาย ซึ่งมีผู้ประสานงานคอยช่วยเหลือแม่ข้ามชาติ
ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลแม่สอด ต่อเดือนมีจ�ำนวนเด็กคลอดที่โรงพยาบาลแม่สอด
มากกว่า 60 คน นอกจาก โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชน ได้แก่
โรงพยาบาลแม่สอดราม และโรงพยาบาลอินเตอร์ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นลูกของประชากรข้ามชาติ
ที่ค่อนข้างมีความสามารถทางการเงินดี และสามารถเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดได้
ค่อนข้างดีเช่นกัน อย่างไรก็ตามทีย่ งั คงค่อนข้างเป็นปัญหา ได้แก่ กลุม่ เด็กข้ามชาติทไี่ ม่ได้
มีการจดทะเบียนการเกิดและต้องด�ำเนินการจดทะเบียนการเกิดย้อนหลังซึง่ มีกระบวนการ
และหลักฐานที่ต้องใช้ค่อนข้างซับซ้อน นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มเด็กข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่ง
ทีเ่ กิดจากแม่ซงึ่ เป็นประชากรข้ามชาติทขี่ า้ มแดนเข้ามาเพียงเพือ่ คลอดบุตรในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอ
แม่สอดแล้วเดินทางกลับหลังคลอดโดยไม่ได้ด�ำเนินการจดทะเบียนการเกิดให้แก่บุตร
ซึ่งถือว่าเกิดในประเทศไทย เด็กกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึงการ
จดทะเบียนการเกิด ทั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่เกิดจริง และในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่อาศัยของผู้เป็นแม่ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่สามารถติดตามได้ ในเดือน
ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงของการลงพื้นที่เก็บข้อมูล มีพ่อแม่ต่างด้าวจดทะเบียนการเกิด
ให้บุตรเป็นจ�ำนวน 101 คน ที่เทศบาลเมืองแม่สอด จ�ำนวนการจดทะเบียนของเด็กที่
พ่อและแม่เป็นสัญชาติไทยมี 157 คน เด็กทีม่ พี อ่ เป็นคนไทย จ�ำนวน 22 คน เด็กทีม่ แี ม่
เป็นคนไทยจ�ำนวน 17 คน รวมจ�ำนวนการจดทะเบียนการเกิดทั้งหมด 297 คน
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ส�ำหรับคลินกิ แม่ตาว จ�ำนวนเด็กคลอดทีค่ ลินกิ ต่อเดือนอยูท่ ปี่ ระมาณ 140 ถึง 150 คน
ซึ่งน้อยลงกว่าในช่วง 2-3 ปี 200 คนต่อเดือน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการย้ายสถานที่
มายังทีต่ งั้ แห่งใหม่ ซึง่ ไกลขึน้ มีคา่ เดินทางสูงขึน้ และต้องผ่านจุดตรวจ การเดินทางไปกลับ
มีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท อีกหนึ่งปัจจัยเป็นผลมาจากการที่แรงงานจ�ำนวนเพิ่มขึ้น
ได้รับการจดทะเบียนหรือผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติท�ำให้มีบัตรประกันสุขภาพ
หรืออยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมที่สามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่สอดได้เพิ่มขึ้น
การคลอดที่แม่ตาวคลินิกประมาณครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มแม่ที่ข้ามฝั่งมาคลอดจากประเทศ
เมียนมาท�ำให้มีอัตราการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 100
จากข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีเด็กคลอดทั้งหมด 131 คน ที่รับเอกสารรับรอง
การเกิดเพื่อไปจดทะเบียนการเกิดมีจ�ำนวน 123 คน ตกหล่นไป 8 คน สาเหตุส่วนใหญ่
มาจากไม่มีเงิน ไม่มีบัตรประจ�ำตัว หรือในบางกรณีบิดาของเด็กไม่ได้เดินทางมาด้วย
เนื่องจากการจดทะเบียนต้องด�ำเนินการภายใน 15 วัน ซึ่งบางทีแรงงานเดินทางกลับ
มารั บ เอกสารไม่ ทั น แม้ จ� ำ นวนการคลอดที่ แ ม่ ต าวคลิ นิ ก จะลดลง แต่ ใ นภาพรวม
ผูแ้ ทนของคลินคิ คิดว่าจ�ำนวนเด็กข้ามชาติและจ�ำนวนเด็กทีค่ ลอดในแม่สอดยังคงมีจำ� นวน
และแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ จ�ำนวนมากเป็นเด็กทีเ่ กิดจากพ่อแม่ขา้ มชาติทไี่ ม่มเี อกสารประจ�ำตัว
จากข้อมูลของคลินิกแม่ตาว ในจ�ำนวนเด็กที่คลอดในเดือน พ.ย. 2561 จ�ำนวน 131 คน
พบว่า มีแม่ข้ามชาติที่มีเอกสารเพียง 24 คน และที่พ่อมีเอกสารเพียง 36 คน ที่เหลือ
เป็นกลุ่มที่พ่อและแม่ไม่มีเอกสารประจ�ำตัว
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จากการสนทนากลุม่ กับพ่อแม่ขา้ มชาติ พบปัญหาในกลุม่ ทีค่ ลอดบุตรทีบ่ า้ นส่วนใหญ่
เข้าใจว่าไม่สามารถไปจดทะเบียนการเกิดได้จึงไม่ไปจดทะเบียน ตรงนี้เป็นปัญหาจาก
การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและสิทธิ์ในการเข้าถึงใบจดทะเบียนการเกิด ในกลุ่ม
พ่อแม่ที่เป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพบว่า เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารการจดทะเบียน
การเกิด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักในการไม่จดทะเบียนการเกิดมา
จากกลัวต�ำรวจ กลัวโดนจับ ไม่มีความรู้และข้อมูลว่าจะไปจดทะเบียนการเกิดได้ที่ไหน
จ�ำนวนมากเป็นการคลอดที่บ้าน ซึ่งในภายหลังมีการไปคลอดที่แม่ตาวคลินิกเพิ่มขึ้น
ในกลุม่ พ่อแม่ทอี่ าศัยอยูช่ มุ ชนบังกลาเทศซึง่ เป็นชาวมุสลิม ส่วนใหญ่ยงั ไม่คอ่ ยทราบหรือ
ตระหนักถึงความส�ำคัญของเอกสารการจดทะเบียนการเกิด ในจ�ำนวนเด็กอายุ 0-14 ปี
ในชุมชนทีค่ าดว่ามีประมาณ 3,000 คน กลุม่ ทีม่ เี อกสารจดทะเบียนการเกิด ผูน้ ำ� ชุมชน
คาดว่ามีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่การไปจดทะเบียนการเกิดมี
ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการต้องมีผู้ช่วยพาไปจดทะเบียน
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เมื่อแม่สอดถูกพัฒนา
เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ...
ผลกระทบ และ ข้อท้าทาย

การเปลี่ยนแปลง
ณ ช่วงเวลา ของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของการศึกษา การพัฒนาพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนับว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาที่
เกิดขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่เป็นในเรื่องการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค
เพือ่ สนับสนุนและรองรับการลงทุนและปริมาณการค้าชายแดนในอนาคต ทีค่ าดว่าจะมีเพิม่
สูงขึ้น หลักๆ เป็นในส่วนของการก่อสร้างสะพานข้ามแดนแห่งที่ 2 การก่อสร้างส่วนขยาย
สนามบินและถนนไฮเวย์วงแหวนรอบนอกเมืองที่เชื่อมต่อพื้นที่จัดสรรเพื่อการลงทุนในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 2 แปลง เนือ้ ทีก่ ว่า 2 พันไร่ เพือ่ ไปยังสะพานข้ามแดนแห่งที่ 2 โดยคาดว่า
จะมีการเปิดใช้งานในช่วงปี 2562 การขยายศักยภาพการให้บริการของโรงพยาบาลแม่สอด
เพิ่มเป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง มีการจัดตั้งศูนย์จัดการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop
Service Center ของกรมศุลกากรทีม่ กี ารเชือ่ มต่อไปยังสะพานข้ามแดนแห่งที่ 2 การพัฒนา
ถนนโครงข่ายการคมนาคม รวมถึงถนนที่เชื่อมต่อจากจังหวัดตากสู่อ�ำเภอแม่สอด ซึ่งเมื่อ
ก่อสร้างเสร็จสิ้นจะใช้เวลาในการเดินทางที่สั้นลงมาก มีแผนการพัฒนาเครือข่ายเส้นทาง
รถไฟจากจังหวัดนครสวรรค์มายังก�ำแพงเพชรและตาก ซึ่งจะเชื่อมต่อสู่อ�ำเภอแม่สอดได้
มีการก่อสร้างอาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษอาคารแสดงสินค้า OTOP ในส่วนของการบริหาร
จัดการแรงงานข้ามชาติ มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และ
ความมัน่ คง (OSS) ขึน้ เช่นกัน โดยจัดหางานจังหวัดตากมาตัง้ สาขาย่อยในพืน้ ทีเ่ พือ่ ให้การ
สนับสนุนนักลงทุนในด้านการจัดการและจัดการด้านแรงงาน
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พืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�ำเภอแม่สอดครอบคลุมพืน้ ทีท่ งั้ หมด 8 ต�ำบล รวมประมาณ
8 แสนกว่าไร่ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดการพื้นที่เพื่อส่งเสริมการลงทุนเพียง 2,182 ไร่
ประกอบด้วยพืน้ ที่ 2 แปลง พืน้ ที่ 2,000 กว่าไร่นเี้ ป็นพืน้ ทีท่ รี่ ฐั บาลได้ดำ� เนินการเวนคืนให้
พืน้ ทีต่ กเป็นของราชพัสดุเพือ่ ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนตามประกาศ คสช. เดือน
พฤษภาคม 2558 โดยเพิกถอนสภาพที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร โดยเป็นพื้นที่
ที่อยู่ในท้องที่ต�ำบลท่าสายลวด อ�ำเภอแม่สอด แปลงที่ 1 มีขนาด 1,346 ไร่ มอบหมาย
ให้กรมธนารักษ์เปิดประมูลให้เอกชนลงทุน และแปลงที่ 2 ขนาด 836 ไร่ ให้กรมนิคม
อุตสาหกรรมเป็นผู้เช่า
พื้นที่จัดสรรเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 2 แปลง ส�ำหรับแปลงใหญ่
(ประมาณ 1,200 ไร่) ความล่าช้าจากปัญหาการเวนคืนที่ดิน ท�ำให้การด�ำเนินการประมูล
ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนล่าช้ากว่าที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลาที่ลงพื้นที่ พบว่า
กรมธนารักษ์ได้คสู่ ญ
ั ญาทีจ่ ะเป็นผูล้ งทุนประมูลใช้พนื้ ทีห่ ลักแล้ว ซึง่ ก�ำลังอยูใ่ นช่วงของการ
ลงนามท�ำสัญญา คาดว่าในประมาณปี 2564 ถึง 2565 จะมีการจัดตัง้ นิคมอุตสาหกรรมขึน้
โดยกิจกรรมหลักในพื้นที่จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนในธุรกิจ
และอุตสาหกรรมตามประเภทกลุม่ เป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ในขอบเขตแผนการพัฒนา SEZ 13
ประเภท โดยมีลกั ษณะของการแบ่งพืน้ ทีห่ รือโซนนิง่ ส�ำหรับการลงทุนธุรกิจและอุตสาหกรรม
แต่ละประเภท ส่วนแปลงเล็กเป็นพื้นที่ของกรมนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจท�ำหน้าทีบ่ ริหารจัดการ คาดว่าในช่วงปลายปี 2562 จะมีแผนเข้ามาเริม่ ด�ำเนินการ
ณ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการท�ำการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)
ในพื้ น ที่ ที่ มี ก ารจ้ า งแรงงานข้ า มชาติ ท� ำ งานในลั ก ษณะชั่ ว คราวหรื อ ตามฤดู ก าล
ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 จังหวัดตาก
ได้ออกประกาศก�ำหนดแนวทางในการน�ำแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาเข้ามาท�ำงาน
ในลั ก ษณะไป-กลั บ ในช่ ว งเดื อ นกั น ยายน 2559 โดยแรงงานที่ ถื อ บั ต รข้ า มแดนตาม
มาตรา 64 สามารถอยู่ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด แม่ระมาด และอ�ำเภอพบพระได้ครั้งละ
ไม่เกิน 30 วัน และหรือไม่เกินใบอนุญาตท�ำงานที่ก�ำหนด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
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ตุลาคม 2559 เป็นต้นมา ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ภายหลังการเริม่ ด�ำเนินการมา 2 ปี
มีจ�ำนวนแรงงานข้ามชาติตามมาตรา 64 ทั้งหมด 46,489 ราย เนื่องจากใบอนุญาต
ท�ำงานมีระยะเวลาอายุ 3 เดือน ซึ่งถ้านับจ�ำนวนการออกใบอนุญาตทั้งหมด คิดเป็น
จ�ำนวนประมาณ 90,000 ครัง้ แรงงานทีไ่ ด้รบั อนุญาตเข้ามาท�ำงานในพืน้ ทีต่ ามมาตรา 64
จะมีเอกสารประจ�ำตัว (Certificate of Identity หรือ CI) ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกในฝั่ง
ประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ประเทศเมียนมา
ภาพรวม แรงงานข้ามชาติทมี่ เี อกสารในพืน้ ทีแ่ ม่สอด พบพระ และแม่ระมาด ประกอบด้วย
หนึง่ : แรงงานข้ามชาติตามมาตรา 64 จ�ำนวน 46,489 คน สอง: แรงงานทีผ่ า่ นการพิสจู น์
สัญชาติหรือมีบตั รสีชมพู จ�ำนวน 25,780 คน ซึง่ ในทีน่ รี้ วมแรงงานจดทะเบียนทัง้ หมดทีต่ อ้ ง
ผ่านการพิสจู น์สญ
ั ชาติภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 สาม: แรงงานข้ามชาตินำ� เข้าภายใต้
MOU จ�ำนวน 6,265 คน รวมเป็นจ�ำนวนแรงงานทัง้ หมด 78,534 คน (ในจ�ำนวนนีอ้ ยูใ่ น
อ�ำเภอพบพระและแม่ระมาดเพียงประมาณ 100 คน) ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขการ
จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติในปี 2557 ซึง่ มีประมาณ 70,000 คน ในจ�ำนวนนีไ้ ม่รวมกลุม่
ที่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม (เนื่องจากไม่เข้าข่ายมาตรา 64 ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะกลุ่ม
แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น และต้องเป็นพลเมืองของเมืองเมียวดีในเมียนมาด้วย
ซึง่ ในส่วนนีถ้ อื เป็นข้อจ�ำกัด แรงงานในภาคเกษตรส่วนใหญ่จะอยูใ่ น 2 อ�ำเภอ (พบพระและ
แม่ระมาด) เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยที่จะสามารถเข้าถึงได้ ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดคาดว่าแรงงาน
ข้ามชาติทั้งหมดมีจ�ำนวนประมาณ 110,000 คน ในส่วนของข้อมูลผู้ติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ เด็ก มีขอ้ มูลผูต้ ดิ ตามบัตรชมพูเหลือเพียงจ�ำนวน 7 รายเท่านัน้ ซึง่ จ�ำนวนผูต้ ดิ ตาม
ในพื้นที่ที่แท้จริงมีมากกว่าตัวเลขนี้แน่นอน
ข้อสังเกตหนึ่งจากการลงพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการ
พัฒนาและมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะเพียงในพื้นที่จัดสรร 2 แปลงเท่านั้น แต่รวมไปถึงพื้นที่
ในทัง้ 8 ต�ำบลของอ�ำเภอ แม้การลงทุนในพืน้ ทีจ่ ดั สรรยังไม่เริม่ ด�ำเนินการ แต่ในพืน้ ทีร่ อบนอก
โดยเฉพาะโรงงานด้านการผลิตเสือ้ ผ้าสิง่ ทอ พบว่า มีการขยายการลงทุน น�ำไปสูก่ ารจ้างงาน
แรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติตามมาตรา 64
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เงื่อนไขข้อจ�ำกัดที่ยังเป็นปัจจัยท�ำให้เกิดความล่าช้าและความไม่ชัดเจนของทิศทาง
ในการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�ำเภอแม่สอด ซึ่งสะท้อนจากการสัมภาษณ์
เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ ได้แก่
หนึ่ง การขาดกฎระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการก�ำหนดกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ ท�ำให้การบริหารจัดการ
ในเรื่องต่างๆ จ�ำเป็นต้องใช้อ�ำนาจข้อกฎหมายเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในด้านของการให้สิทธิ
ประโยชน์แก่นักลงทุน ซึ่งต้องใช้ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน BOI และข้อก�ำหนดและ
ระเบียบตามกฎหมายศุลกากร ซึ่งท�ำให้การส่งเสริมการลงทุนไม่ค่อยมีลักษณะของการให้
สิทธิพเิ ศษทีน่ า่ ดึงดูดส�ำหรับผูล้ งทุน ซึง่ แตกต่างจากการด�ำเนินงานของการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึง่ มีการออกกฎหมาย
พ.ร.บ. เฉพาะ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ในการบริหารจัดการ
การทีก่ ารพัฒนาพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่มกี ฎหมายเฉพาะ ท�ำให้
อ�ำนาจในการอนุมัติสั่งการบริหารจัดการยังมีขีดจ�ำกัด ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ
หรือบอร์ดขึ้นมาเป็นผู้บริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งท�ำให้การส่งเสริมและการก�ำหนด
แนวทางในการพัฒนาพื้นที่ล่าช้าและไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดโดย
ต�ำแหน่ง ต้องเป็นผูล้ งมาดูแลในเรือ่ งของเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึง่ ท�ำให้แนวคิดหรือ concept
รวมถึงทิศทางในการพัฒนาและการด�ำเนินงานเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละพื้นที่
ในประเทศ ทีม่ กี ารประกาศพัฒนาเป็นเขตพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษมีความแตกต่างกันไป แม้ที่
ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมารับผิดชอบในแต่ละส่วน ได้แก่ ด้านสิทธิ
ประโยชน์นกั ลงทุน ด้านการบริหารจัดการแรงงาน ด้านโครงสร้างพืน้ ฐาน ด้านทีด่ นิ และการ
จัดการที่ดิน และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม การศึกษาและสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ำกัดคือ
แต่ละคณะอนุกรรมการไม่มอี ำ� นาจในการสัง่ การทีม่ ขี อ้ กฏหมายหรือระเบียบรองรับทีช่ ดั เจน
รูปแบบการท�ำงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษจึงยังไม่เกิดเนือ่ งจากคณะกรรมการมีลกั ษณะทีข่ นึ้
อยู่กับจังหวัด ไม่ได้เป็นกรรมการที่สามารถตัดสินใจและสั่งการได้ โดยการมีส่วนร่วมจาก
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจริงในพื้นที่ ท�ำให้แม่สอดก็ยังเป็นพื้นที่ที่ชายแดนที่มีแรงงานราคาถูก
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และไม่มีเอกสารส่วนใหญ่ ในขณะที่แรงงานกลุ่มที่มีเอกสารหรือแรงงาน MOU ก็จะเป็น
กลุ่มที่ย้ายเข้าไปท�ำงานในเมืองหรือพื้นที่ชั้นในเหมือนเดิม ผู้ลงทุนโดยเฉพาะขนาดกลาง
และรายย่อยยังไม่ได้รบั อนุมตั ใิ ห้ลงทุนโดยติดขัดจากข้อก�ำหนดของ พ.ร.บ. การลงทุนหรือ
BOI ติดขัดกับปัญหาผังเมือง รวมถึงปัญหาการเพิ่มสูงขึ้นของราคาที่ดิน กลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและหน่วยงานในพืน้ ทีเ่ ห็นว่าการด�ำเนินการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
อ�ำเภอแม่สอดควรมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยจัดให้มีกฎหมายหรือ
ระเบียบเฉพาะใช้กับพื้นที่
สอง ความไม่ลงรอยเกี่ยวกับความคิดเห็นและความคาดหวังในการพัฒนาพื้นที่เป็น
SEZ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมาภาครัฐเป็นภาคส่วนหลักที่มีอ�ำนาจในการ
ก�ำหนดทิศทางและตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งการด�ำเนินงานในบางเรื่องไม่ตอบ
โจทย์ความต้องการของภาคเอกชน เช่น ในการก�ำหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่
อนุญาตให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ บางอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักซึ่ง
ไม่ตรงกับความต้องการของนักลงทุนและภาคธุรกิจในพื้นที่ แนวทางในการพัฒนาพื้นที่มี
การเปลี่ยนแปลงตามมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละช่วงเช่นเดียวกับ
รูปแบบการท�ำงานของคณะกรรมการก็เปลี่ยนไป การผนึกก�ำลังท�ำงานร่วมกันระหว่าง
ภาคเอกชนและภาครัฐในการพัฒนาพืน้ ทีจ่ งึ ไม่เกิดขึน้ เท่าทีค่ วร ในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็น SEZ
ความคาดหวังของภาคเอกชนเป็นในเรื่องการส่งเสริมการค้าชายแดน ในลักษณะ custom
free zone เพือ่ ส่งเสริมการค้าชายแดนและการขนถ่ายสินค้าระหว่างไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
รวมถึง ประเทศจีน และการจ้างแรงงานในพื้นที่ แต่ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ที่เกิดขึ้น
ซึ่งก�ำหนดจากส่วนงานด้านมหาดไทยและการปกครอง เป็นในด้านการส่งเสริมการลงทุน
ในภาคอุ ต สาหกรรมมากกว่ า ในด้ า นพาณิ ช ย์ ซึ่ ง ไม่ ใ ช่ สิ่ ง ที่ ชุ ม ชนและผู ้ ป ระกอบการ
นักลงทุนในพืน้ ทีค่ าดหวังตัง้ แต่ตน้ และมีมมุ มองว่าเอือ้ ประโยชน์ทจี่ ะเกิดขึน้ ให้กบั นักลงทุน
จากภายนอกพื้นที่มากกว่าจะเป็นส�ำหรับคนและชุมชนในพื้นที่ จากการให้ประโยชน์กับ
ผู้ลงทุนรายใหญ่มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยและขนาดกลาง ภาคเอกชนและนักลงทุนในพื้นที่
สะท้อนถึงการวางแผนและก�ำหนดทิศทางการพัฒนาพืน้ ทีท่ ขี่ าดการมีสว่ นร่วมและการรับฟัง
เสียงของภาคเอกชน
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สาม ปัญหาผลกระทบจากราคาทีด่ นิ ในพืน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ ถึง 8-10 เท่า จากการประกาศ
พื้นที่เป็น 1 ในพื้นที่พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมไปถึงความล่าช้าในการจัดการ
ในเรื่องการเวนคืนที่ดินเพื่อจัดสรรเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนใน SEZ 2 พันกว่าไร่
การประสานงานเคลียร์พนื้ ทีใ่ นฝัง่ เมียนมาทีเ่ ชือ่ มต่อจากสะพานข้ามแดนแห่งใหม่ ซึง่ จะต้อง
มีการเคลียร์พื้นที่ประมาณรัศมี 5 กิโลเมตรซึ่งยังไม่สามารถเวนคืนได้หมด จากเงื่อนไข
การเมืองภายในระหว่างทหารและรัฐบาลชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ประเทศเมียนมา การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษควรต้องมีการพัฒนาในทั้งสองฝั่งประเทศ ในส่วนของสาธารณูปโภค
และโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเร็วในขณะที่ฝั่งประเทศเมียนมา
ยังเป็นไปค่อนข้างล่าช้า
นอกจากนี้ ยังมีปจั จัยปัญหาค่าเงินจ๊าดของเมียนมาทีอ่ อ่ นค่าลงต่อเนือ่ ง ในขณะทีเ่ งินบาท
แข็งค่าขึ้นท�ำให้การส่งออกสินค้าจากไทยข้ามแดนเป็นไปได้ค่อนข้างยากมีต้นทุนสูงขึ้น
ประเด็นผลกระทบท่าเรือและคลังสินค้าตามแนวชายแดนธรรมชาติ (แม่น�้ำเมย) ที่จะได้
รับผลกระทบให้ปิดด�ำเนินการเมื่อเปิดด�ำเนินการสะพานข้ามแดนแห่งที่ 2 ในประเด็นนี้
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนเกรงว่ามีเป็นผลเสียในระยะยาว เนือ่ งจากท่าเรือตามแนวพรมแดน
ธรรมชาติเหล่านีส้ ามารถเป็นช่องทางในการขนส่งสินค้าช่องทางเสริมจากสะพานข้ามแดนได้
ในยามที่มีปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหากมีการปิดไปก็จะท�ำให้เกิดความเสี่ยง
กับผู้ประกอบการในทั้งสองประเทศ (ต้องยอมรับว่าการขนส่งสินค้าผ่านแดนข้ามสะพาน
มีความเสี่ยงในเรื่องความไม่แน่นอนทางการเมืองค่อนข้างสูงเช่นอาจมีการปิดด่านเหมือน
ที่เคยเกิดขึ้นได้)

096

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

แนวโน้มผลกระทบ
ข้อค้นพบในส่วนนี้ เป็นมุมมองและการรับรูข้ องครอบครัวแรงงานข้ามชาติ และผูแ้ ทน
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่คาดการณ์แนวโน้มผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของอ�ำเภอแม่สอด ที่จะมีต่อสถานการณ์ประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติในพื้นที่
ในด้านต่างๆ ได้แก่ ในภาพรวมจ�ำนวนประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติในพืน้ ที่ ผลกระทบ
ต่อการเข้าถึงการศึกษาและบริการสุขภาพ รวมถึงการจดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาติ
ผลกระทบทางสังคมในมิติอื่นๆ เช่นการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ผลกระทบต่อประชากร
ทั่วไปในพื้นที่ และประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง

ภาพ 7.1 การวางผังเมืองเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก (กรทรวงมหาดไทย, 2558)
ที่มา : http://gisweb.diw.go.th/diwzoning/images/content/5download/SEZ.pdf
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ในภาพรวม
เกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่าจะมีผลท�ำให้
ในระยะยาว จ�ำนวนประชากรข้ามชาติในพืน้ ที่ ซึง่ รวมทัง้ แรงงานข้ามชาติและเด็กข้ามชาติ
น่าจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยมีสาเหตุส�ำคัญมาจากความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทัง้ ในพืน้ ทีจ่ ดั สรร 2 แปลง และพืน้ ทีโ่ ดยรอบในอ�ำเภอ จากการขยายตัวของ
ธุรกิจอุตสาหกรรมเป้าหมาย การก่อสร้างสาธารณูปโภคโครงสร้างพืน้ ฐาน ธุรกิจภาคบริการ
การค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลจากการประกาศใช้มาตรา 64 ในการ
จัดจ้างแรงงานข้ามชาติในพื้นที่
อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีผลกระทบค่อนข้าง
น้อยเป็นผลจากความล่าช้าและความไม่ชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ที่เกิดขึ้นแล้ว
จึงเป็นเพียงลักษณะของการเจริญเติบโตขึน้ ในเรือ่ งการลงทุนสร้างถนนใหม่และสร้างสะพาน
เส้นที่ 2 ซึง่ เป็นในเรือ่ งของการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน มีการเติบโตของเซเว่นอีเลฟเว่น
การพัฒนาและขยายศักยภาพของสนามบิน การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านประปาและ
ไฟฟ้าในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น โรบินสัน การจัดตั้งด่านศุลกากรในพื้นที่
ตรงบริเวณสะพานสอง การเข้ามาของโรงพยาบาลเอกชน คือส่วนหนึง่ ท�ำให้คา่ แรงแพงขึน้
แต่ขณะเดียวกันก็ทำ� ให้แรงงานหายากขึน้ ด้วยเช่นกันโดยเฉพาะกลุม่ ทีเ่ ป็นแรงงานชัว่ คราว
โดยแรงงานมีแนวโน้มไปท�ำงานในลักษณะงานโรงงานเพิ่มขึ้น และในด้านลบที่มีก็เป็น
ในเรื่องของปัญหาการจัดการผังเมืองและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตามมาในการพัฒนาพื้นที่
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ต่อจ�ำนวน
การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้มเพิ่มจ�ำนวนการจ้างงานและ
การไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่??
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพบว่า การอนุญาต
จัดจ้างแรงงานข้ามชาติท�ำงานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาลตามมาตรา 64 แห่ง
พระราชบัญญัติการท�ำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 เป็นปัจจัยตัวแปรส�ำคัญ ที่คาดว่า
ส่งผลส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแรงงานข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ โดยเฉพาะ
ภายหลังจากการด�ำเนินการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเต็มรูปแบบ การประกาศใช้
มาตรา 64 ท�ำให้กระบวนการและขัน้ ตอนในการออกใบอนุญาตท�ำงานแก่แรงงานข้ามชาติ
ท�ำได้ง่ายและสะดวกขึ้น จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพียงแต่ลักษณะและ
กลุม่ ของแรงงานข้ามชาติทเี่ พิม่ ขึน้ นี้ รวมถึงรูปแบบการจ้างงานอาจแตกต่างไปจากในปัจจุบนั
การจ้างงานตามมาตรา 64 อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติระยะสั้นสามารถข้ามฝั่ง
ประเทศมาท�ำงานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถท�ำงานได้ในเฉพาะพื้นที่
3 อ�ำเภอ ได้แก่ แม่สอด แม่ระมาด และพบพระ เป็นการอนุญาตท�ำงานระยะสัน้ ครัง้ ละ
3 เดื อ น โดยอย่ า งน้ อ ยในทุ ก 30 วั น แรงงานต้ อ งมี ก ารเดิ น ทางเข้ า ออกประเทศ
ตามข้อก�ำหนดในการจ้างงานลักษณะนี้ แรงงานสามารถน�ำผูต้ ดิ ตามหรือบุตรเข้ามาภายใน
ประเทศได้ดว้ ยโดยใช้บตั รผ่านแดน ซึง่ เป็นไปเพือ่ วัตถุประสงค์ในการท่องเทีย่ วหรือเยีย่ มญาติ
เป็นระยะเวลา 7 วัน หรือหากมีหนังสือเดินทางสามารถพ�ำนักได้สูงสุด 14 วันต่อครั้ง
ทีผ่ า่ นมา ส่วนหนึง่ ซึง่ นับเป็นผลกระทบทางอ้อมจากการประกาศพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด
เป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขยายตัวของการลงทุน โดยเฉพาะในภาคการ
ก่อสร้าง อาคาร ถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการ
พัฒนาพืน้ ทีใ่ นอนาคต น�ำไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของการจ้างงานและจ�ำนวนแรงงานทีย่ า้ ยเข้ามา
ท�ำงานในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ปัจจุบนั ในฝัง่ ประเทศเพือ่ นบ้านแม้จะเริม่ มีการพัฒนาพืน้ ทีบ่ างส่วน
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เพือ่ รองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและมีแนวโน้มต้องการการจ้างแรงงานเพิม่ ขึน้ แต่คาดว่า
การไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติท่ีอ�ำเภอแม่สอด จะยังมีแนวโน้มที่สูงอยู่ สาเหตุหลัก
ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลท้องถิ่นในประเทศเพื่อนบ้าน
ซึง่ ท�ำให้การท�ำงานในประเทศไทยโดยเปรียบเทียบให้ผลตอบแทนทีส่ งู กว่าแก่กลุม่ แรงงาน
อย่างไรก็ตามลักษณะพิเศษหนึ่งของพื้นที่แม่สอดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นเข้ามาของ
แรงงานข้ามชาติ คือมีการไหลเข้าและไหลออกของแรงงานข้ามชาติคอ่ นข้างต่อเนือ่ ง ส่วนหนึง่
เป็นแรงงานกลุ่มใหม่ที่ย้ายถิ่นเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อมาท�ำงานในพื้นที่อ�ำเภอ
แม่สอดทดแทนแรงงานข้ามชาติในพื้นที่จ�ำนวนหนึ่งที่ย้ายเข้าไปท�ำงานในพื้นที่จังหวัด
ชัน้ ในของประเทศไทย ข้อสังเกตหนึง่ ทีพ่ บจากในพืน้ ที่ คือ แม้ปจั จุบนั จ�ำนวนต�ำแหน่งงาน
ทีต่ อ้ งการแรงงานจะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในอ�ำเภอแม่สอด แต่แนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ เป็นความ
ต้องการแรงงานที่มีทักษะ รวมถึงเป็นกลุ่มที่ต้องเข้าเมืองโดยมีเอกสารและใบอนุญาต
ท�ำงานที่ถูกต้องเข้มงวดมากขึ้น
จ�ำนวนแรงงานข้ามชาติในด้านจ�ำนวนว่าอาจจะไม่เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มขึ้นมาก
เท่าใดนัก??
ในมุมมองอีกด้านหนึง่ แม้การจ้างงานแรงงานตามมาตรา 64 จะมีแนวโน้มท�ำให้เกิด
การจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้น แต่แรงงานส่วนใหญ่ในลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่
เข้ามาท�ำงานในประเทศไทยในลักษณะมาเช้า เย็นกลับ ดังนั้น แม้จะมีการจ้างแรงงาน
ประเภทนีเ้ พิม่ สูงขึน้ อาจจะไม่ได้นำ� ไปสูก่ ารเพิม่ ขึน้ ของจ�ำนวนประชากรข้ามชาติในอ�ำเภอ
แม่สอดรวมถึงเด็กข้ามชาติ โดยในมุมมองนีเ้ ห็นว่ากลุม่ แรงงานข้ามชาติเดิมทีม่ อี ยูใ่ นพืน้ ที่
ไม่ได้เป็นกลุม่ ทีเ่ ข้ามาเพือ่ ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดังนั้น จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะในด้านจ�ำนวนการจ้างงาน ยกตัวอย่าง
ในกรณีกลุ่มประชากรข้ามชาติที่ชุมชนอิสลาม หรือกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็น
เวลานานตามข้อก�ำหนดการจ้างงาน ไม่สามารถเข้าไปท�ำงานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
ได้อีกทั้งไม่สามารถถูกจ้างเป็นแรงงานที่ท�ำงานตามมาตรา 64 ได้
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ข้อมูลบางส่วนสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการแรงงานทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ในอนาคตจากการ
พัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้มเป็นในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะ โดยในพื้นที่
ได้มีการอภิปรายเกี่ยวกับข้อเสนอในการส่งเสริมการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นโดยเฉพาะ
แรงงานคนไทยมากกว่าที่จะเป็นแรงงานข้ามชาติ รวมถึงข้อก�ำหนดเกี่ยวกับการจัดจ้าง
แรงงานข้ามชาติในพื้นที่จัดสรร 2 แปลง ที่จะต้องเป็นกลุ่มแรงงานตามมาตรา 64 หรือ
แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานภายในประเทศภายใต้ข้อตกลง MOU ระหว่างประเทศ
เท่านัน้ ซึง่ หากเป็นไปในทิศทางดังกล่าว การจ้างงานแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ ในอนาคตโดยเฉพาะ
ในพื้นที่จัดสรร 2 แปลง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม อาจไม่มี
ผลกระทบต่อจ�ำนวนการจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเท่าใดนัก
ความคิดเห็นของผูแ้ ทนหน่วยงานภาครัฐส่วนหนึง่ มองว่าการด�ำเนินการส่งเสริมการ
จ้างงานภายใต้มาตรา 64 ที่ผ่านมา แม้จะท�ำให้เกิดการจ้างงานในลักษณะนี้เพิ่มสูงขึ้น
แต่ก็เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกจ้าง
ไม่มีเอกสารหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เดิม กล่าวคือ อาจไม่ได้น�ำไปสู่การจ้างงาน
ในภาพรวมที่เพิ่มสูงขึ้น เพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบการแจ้งงานและสถานภาพของแรงงาน
ข้ามชาติในพื้นที่เท่านั้น ซึ่งในมุมนี้ประเมินว่าการด�ำเนินงานตามกฎหมายการจ้างงาน
มาตรา 64 เป็นเพียงมาตรการทีอ่ อกมาเพือ่ ช่วยเหลือนายจ้าง ทีใ่ นอดีตประสบปัญหาจาก
การทีแ่ รงงานข้ามชาติทไี่ ด้รบั การจดทะเบียนและมีใบอนุญาตท�ำงานหรือผ่านกระบวนการ
พิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว ส่วนหนึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เข้าไปท�ำงาน
ในเมืองชั้นในของประเทศไทยและท�ำให้เกิดผลกระทบผลเสียกับนายจ้าง เนื่องจากการ
ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติตามมาตรา 64 ซึ่งมีลักษณะไม่ถาวรและแรงงานไม่สามารถออก
นอกพื้นที่ได้
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ในบางมุมมองเห็นว่าในช่วงแรกของการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจจะ
ส่งผลให้จำ� นวนการจ้างงานและแรงงานข้ามชาติในพืน้ ทีเ่ พิม่ สูงขึน้ แต่ในระยะยาวภายใต้
บริบทของพืน้ ทีท่ มี่ กี ารไหลเข้าและไหลออกของแรงงานข้ามชาติตามจุดผ่านแดนทางธรรมชาติ
รวมถึงการย้ายถิ่นเข้าไปท�ำงานในเมืองชั้นในของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
กลุ่มแรงงานที่เริ่มมีทักษะและประสบการณ์ในการท�ำงานในอ�ำเภอแม่สอด ท�ำให้จ�ำนวน
ประชากรข้ามชาติในอ�ำเภอแม่สอดมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา
ซึ่งในระยะยาวจ�ำนวนประชากรข้ามชาติรายงานตัวเป็นเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
อาจไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก
ภายใต้มุมมองกลุมนี้ โดยสรุปเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจ
จะไม่ได้น�ำไปสู่หรือส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเท่าใดนัก
แต่น่าที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการจ้างงาน จากแต่เดิมที่ส่วนใหญ่เป็น
แรงงานจดทะเบียน หรือแรงงานทีถ่ อื หนังสือเดินทางชัว่ คราวจากการพิสจู น์สญ
ั ชาติ หรือ
ไม่มีเอกสารใดเลย ไปเป็นในลักษณะของการจ้างงานภายใต้มาตรา 64 หรือการจ้างงาน
ลักษณะชั่วคราวตามฤดูกาลเพิ่มสูงขึ้น ส�ำหรับการจ้างงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม
จัดสรร 2 แปลงของเขตเศรษฐกิจพิเศษอ�ำเภอแม่สอด แรงงานข้ามชาติจะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายมาตรา 64 หรือกลุม่ ทีเ่ ข้ามาท�ำงานภายในประเทศผ่าน MOU ระหว่างประเทศ
เท่านั้น ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ที่จะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จะเป็นกลุ่มแรงงานที่มีทักษะระดับหนึ่ง
และมีแนวโน้มท�ำงานและอาศัยอยู่ในพื้นที่เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะแตกต่างกับ
ลักษณะกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แม่สอด ณ ปัจจุบัน
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จ�ำนวนเด็กข้ามชาติ??
ผูแ้ ทนผูน้ ำ� ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐจ�ำนวนหนึง่ คาดว่าในอนาคตจ�ำนวนเด็กข้ามชาติ
ในพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดจะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ส่วนหนึง่ เป็นผลมาจากการเข้ามาท�ำงานของ
แรงงานข้ามชาติทมี่ แี นวโน้มเพิม่ ขึน้ ทัง้ จากกลุม่ แรงงานในปัจจุบนั และกลุม่ แรงงานทีอ่ าจจะ
เพิ่มขึ้นในอนาคต อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการคุมก�ำเนิดที่ค่อนข้างต�่ำในกลุ่ม
ประชากรข้ามชาติทอี่ าศัยอยูใ่ นพืน้ ที่ โดยในปัจจุบนั ภายหลังจากทีม่ กี ารประกาศอนุญาต
ให้เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยมีเอกสารจดทะเบียนการเกิด พ�ำนักและเติบโต
ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ ง และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีสามารถยืน่ ขอสัญชาติได้
ท�ำให้คาดว่าพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติในจ�ำนวนที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มต้องการให้บุตร
ซึ่งเป็นเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นกว่า
แต่ก่อนที่เด็กข้ามชาติส่วนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทยถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง
ปัจจัยที่ส�ำคัญอีกส่วนหนึ่ง มาจากนโยบายการส�ำรวจเด็กข้ามชาติที่ก�ำลังศึกษา
อยู่ในโรงเรียนไทยเพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลทางทะเบียนและออกบัตรประจ�ำตัวผู้ไม่มีสถานะ
ทางทะเบียนให้ ซึ่งเป็นบัตรที่มีอายุ 10 ปี และโดยกฎหมายแล้วเป็นเพียงบัตรที่แสดง
สถานะและตัวตนของบุคคล แต่ไม่ได้เป็นเอกสารตามกฎหมายที่ให้อนุญาตอยู่อาศัย
ในประเทศได้อย่างถูกต้อง แต่ในบริบทของพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด การมีเอกสารดังกล่าว
มีประโยชน์ในหลายเรื่อง เช่น เด็กข้ามชาติที่มีบัตรสามารถท�ำเรื่องขอแจ้งเดินทาง
ออกนอกพื้นที่ได้ชั่วคราว หรือเมื่อถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าที่ที่บังคับใช้กฎหมายสามารถ
แสดงบัตรดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตนได้
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ต่อการเข้าถึงการศึกษา
ผู้ให้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนเห็นว่าในระยะยาว เด็กข้ามชาติทั้งกลุ่มที่มีเอกสาร
ถูกต้องหรือไม่มีเอกสาร หากไม่สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่เหมาะสมแล้วก็จะ
กลายเป็นปัญหาสังคมระยะยาวในพืน้ ที่ และอาจจะเป็นภาระของประเทศไทยได้ในอนาคต
โดยเฉพาะปัญหาการใช้แรงงานเด็กหรือการค้ามนุษย์ การให้การศึกษาหรือส่งเสริมให้
เด็กข้ามชาติกลุ่มนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย จึงอาจมองได้ว่า
เป็นการช่วยเหลือประเทศในทางหนึ่งในระยะยาว
การพัฒนาพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทีผ่ า่ นมา ยังไม่ได้มผี ลกระทบ
ที่ชัดเจนในด้านการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติมากนัก แต่มีผลกระทบทางอ้อม
ในเชิงบวกบางด้านจากการที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษาแก่
เด็กข้ามชาติเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรงเรียนไทยที่เปิดรับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาและศูนย์เรียนรู้ที่
ส่วนใหญ่ด�ำเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ในภาพรวม ความคิดเห็นส่วนใหญ่
มองว่า การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในสัดส่วนที่สูงยังคงเป็นการเข้าเรียนหรือ
รับการศึกษาจากศูนย์เรียนรูข้ ององค์กรพัฒนาเอกชนมากกว่าโรงเรียนไทย ด้วยปัญหาและ
ข้อจ�ำกัดด้านการศึกษาของเด็กข้ามชาติ ทีส่ ำ� คัญเป็นในเรือ่ งของภาษาไทย เนือ่ งจากการ
เข้าศึกษาในโรงเรียนไทยเด็กจ�ำเป็นต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งท�ำให้ครอบครัว
แรงงานข้ามชาติจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่มีแผนการแน่ชัดในการสนับสนุนให้
บุตรหลานทีเ่ ป็นเด็กข้ามชาติเติบโตในประเทศไทยในระยะยาว ยังคงต้องการให้บตุ รหลาน
ซึ่งเป็นเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ใช้ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศต้นทางเป็นหลัก โดยเฉพาะ
ศูนย์เรียนรูท้ มี่ กี ารส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยควบคูก่ นั ไปในการเรียนการสอน
ซึง่ ท�ำให้เด็กข้ามชาติทเี่ รียนในศูนย์เรียนรูบ้ างส่วนมีโอกาสและความสามารถทางด้านภาษา
ที่หลากหลายมากกว่า
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จากมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ
อ�ำเภอแม่สอด หากสามารถด�ำเนินการและขับเคลื่อนได้ตามแผนงานที่ประเทศไทย
ก�ำหนดไว้ คาดว่าน่าจะก่อให้เกิดผลกระทบในพืน้ ที่ โดยเฉพาะในด้านโอกาสการจ้างงาน
ทีด่ ขี นึ้ ในอนาคต เด็กข้ามชาติและนักเรียนในพืน้ ทีท่ ไี่ ด้รบั โอกาสทางการศึกษาจะมีโอกาส
ในการท�ำงานในระยะยาวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสามารถทางด้านภาษา มีความ
เข้าใจในเรือ่ งวัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างของคนแต่ละประเทศ น่าทีจ่ ะมีโอกาสในการมีงานท�ำที่
สูงกว่า ซึง่ หากพิจารณาในมุมมองนี้ การจบการศึกษาในสถานศึกษาหรือโรงเรียนของไทย
ย่อมจะมีภาษีที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถน�ำมาใช้ในการเทียบวุฒิและรับรองวุฒิการศึกษา
ในประเทศไทยได้ ในขณะที่การเรียนหรือการศึกษาในศูนย์เรียนรู้แม้จะสอบผ่านได้ตาม
เกณฑ์แต่เนือ่ งจากเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนของต่างประเทศจึงไม่ถกู รับรองวุฒโิ ดย
หน่วยงานในประเทศไทย นักเรียนที่ต้องการได้รับการรับรอง จ�ำเป็นต้องไปด�ำเนินการ
สอบเทียบในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ของประเทศไทย) ดังนั้น ในอนาคต
แนวโน้มของเด็กข้ามชาติทตี่ อ้ งการศึกษาในโรงเรียนไทยน่าจะมีเพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม
การที่โรงเรียนไทยยังจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาไทยเป็นหลักเท่านั้น
อาจเป็นข้อจ�ำกัด การก�ำหนดนโยบายในด้านการศึกษาในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามชัดเจน โดยมุง่ เน้น
การสนับสนุนครูทงั้ กลุม่ ทีเ่ ป็นคนไทยและครูชาวต่างชาติในโรงเรียนของไทยให้มเี พิม่ มากขึน้
เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายภาษาจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา
ปัจจัยทีจ่ ะส่งเสริมให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติสง่ เด็กข้ามชาติเข้ามาศึกษาในโรงเรียนไทย
เพิม่ ขึน้ อีก เป็นปัจจัยเกีย่ วกับนโยบายของประเทศไทยในการอนุญาตให้เด็กข้ามชาติทเี่ กิด
ในประเทศไทยและมีเอกสารการจดทะเบียนการเกิด พ�ำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและ
ศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ ผู้แทนหน่วยงานที่
เกีย่ วข้องในพืน้ ทีม่ คี วามเห็นว่า ในอนาคตเด็กข้ามชาติทเี่ กิดและคลอดในไทยจะมีแนวโน้ม
เพิ่มสูงขึ้น โดยที่ในสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าในอดีตมีแนวโน้มจะถูกเลี้ยงดูและเติบโตใน
ประเทศไทยมากกว่าแต่ก่อน แนวโน้มในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรข้ามชาติของ
แรงงานข้ามชาติในระบบการศึกษาของไทยจนถึงระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี คาดว่า
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น่าจะมีแนวโน้มเพิม่ สูงขึน้ ในอนาคต ในปัจจุบนั พืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด เด็กข้ามชาติทสี่ ามารถ
เรียนจบหรือสอบเทียบชั้นในระบบการศึกษานอกโรงเรียนถึงระดับมัธยมปลาย สามารถ
เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก�ำแพงเพชรซึ่งมีที่ตั้งวิทยาเขต
อยู่ที่อ�ำเภอแม่สอดได้
ปัญหาและข้อจ�ำกัดที่ประสบโดยโรงเรียนไทยในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นในเรื่องจ�ำนวน
บุคลากรและอัตราก�ำลังของครูผู้ดูแล ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทย
ที่รับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาจะต้องมีการจัดหาผู้ช่วยครูที่สามารถพูดภาษาของประเทศ
เพือ่ นบ้านได้ โดยเฉพาะส�ำหรับเด็กในระดับชัน้ อนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 ครูผรู้ บั ผิดชอบ
ดูแลเด็กในระดับอนุบาลบางส่วนจึงค่อนข้างมีความยากล�ำบากและภาระงานที่เพิ่มขึ้น
แนวโน้มการเพิม่ ขึน้ ของนักเรียนทีเ่ ป็นเด็กข้ามชาติในอนาคตท�ำให้โรงเรียนไทยในพืน้ ทีบ่ างส่วน
เป็นกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในด้านของคุณภาพการศึกษา เนื่องจากภาระการเรียน
การสอนของครูที่จะเพิ่มสูงขึ้นในขณะที่อัตราก�ำลังค่อนข้างมีอยู่อย่างจ�ำกัด นอกจากนี้
ด้วยข้อจ�ำกัดในด้านภาษาและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติที่ยังค่อนข้าง
แตกต่างกันมาก อาจท�ำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในภาพรวม
การจัดการให้มีล่ามหรือผู้ช่วยภายในโรงเรียนเพื่อดูแลกลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติ
ควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นให้แก่โรงเรียนไทยที่รับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา
เสียงสะท้อนจากกลุ่มตัวแทนพ่อแม่เด็กข้ามชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนหนึ่ง
แจ้งว่ามีโรงเรียนไทยบางแห่งไม่รับเด็กข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารประจ�ำตัวหรือเอกสารการ
จดทะเบียนการเกิดเข้าเรียน ซึ่งขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้โรงเรียนไทย
ทุกแห่งรับเด็กข้ามชาติทกุ คนเข้าเรียนหนังสือ แม้ไม่มเี อกสารหรือเอกสารการจดทะเบียน
การเกิด อย่างไรก็ตาม ในมุมมองดังกล่าวนีห้ ากพิจารณาในฝัง่ ของโรงเรียนอาจเป็นไปได้วา่
เป็นมาตรการหนึ่งของโรงเรียนในการส่งเสริมให้พ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติทุกคน
ตระหนักถึงความส�ำคัญและน�ำบุตรข้ามชาติทเี่ กิดทุกคนไปจดทะเบียนการเกิด นอกจากนี้
อาจเป็นไปได้วา่ ความสามารถในการรับนักเรียนของโรงเรียนมีจำ� กัด (โดยเฉพาะโรงเรียน
ในเขตเมือง) ไม่เพียงเฉพาะส�ำหรับเด็กข้ามชาติแต่รวมถึงเด็กไทย ท�ำให้ในการพิจารณา
รับเด็กเข้าศึกษา โรงเรียนจึงก�ำหนดกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกบางอย่าง
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การศึกษาของเด็กข้ามชาติในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอดอีกรูปแบบที่มีความส�ำคัญ คือ
การศึกษาในศูนย์เรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน
ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยในปัจจุบันคาดว่ามีมากกว่า 100 แห่ง
ในจ�ำนวนนี้ประมาณ 50-60 แห่งอยู่ภายใต้การก�ำกับดูแลของ สพป. ตากที่ 2 ปัญหาที่
ศูนย์เรียนรู้หลายแห่งประสบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กข้ามชาติในพื้นที่
คือ การเคลื่อนย้ายของกลุ่มเด็กข้ามชาติ รวมถึงครูผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ที่ท�ำให้เกิดความ
ไม่ตอ่ เนือ่ งในการได้รบั การศึกษาทีม่ คี ณ
ุ ภาพของเด็กข้ามชาติ ครูในศูนย์เรียนรูซ้ งึ่ ส่วนใหญ่
เป็นประชากรข้ามชาติ ส่วนหนึ่งประสบปัญหาในเรื่องสถานการณ์จ้างงาน ซึ่งตาม
กฎหมายไทยไม่สามารถท�ำงานในลักษณะของการเป็นครูผสู้ อนได้ ในสถานการณ์ปจั จุบนั
ทีเ่ ด็กข้ามชาติจำ� นวนมากเข้าศึกษาในศูนย์เรียนรู้ ผูแ้ ทนองค์กรพัฒนาเอกชนจ�ำนวนหนึง่
มีขอ้ เสนอในพืน้ ที่ ควรต้องมีการหารือเกีย่ วกับสถานภาพของครูตา่ งด้าวทีอ่ ยูใ่ นศูนย์เรียนรู้
เหล่านี้ให้ชัดเจนมากขึ้น การขาดทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ
ในศูนย์เรียนรูท้ ตี่ งั้ อยูใ่ นพืน้ ทีห่ า่ งไกล ทีเ่ ป็นพืน้ ทีป่ า่ เข้าถึงยากส�ำหรับกลุม่ เด็กข้ามชาติทเี่ ป็น
ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตร เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแล
การเปิดและปิดตัวของศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหามาจากหลายปัจจัยข้างต้น
ทั้งในส่วนปัญหาของครูผู้สอนในศูนย์เรียนรู้และการขาดการสนับสนุนที่ต่อเนื่องจาก
หน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อการจัดการของโรงเรียนไทยส่วนหนึ่งด้วยเช่นกัน
เนื่องจากนักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง (shelter)
ที่สนับสนุนโดยศูนย์เรียนรู้ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งเมื่อมีการปิดตัวท�ำให้เด็ก
จ�ำนวนหนึ่งต้องย้ายกลับไปยังประเทศต้นทางและขาดหายไปจากระบบการศึกษาของ
โรงเรียนไทย ซึง่ เป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้จำ� นวนเด็กนักเรียนทีเ่ ป็นเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทย
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่นิ่ง และส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินการและการจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนไทยในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
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ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ
การพัฒนาพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้มส่งผลกระทบเชิงบวก
ต่อระบบบริการสุขภาพในพืน้ ทีเ่ ช่นทีโ่ รงพยาบาลแม่สอด ได้รบั การขยายขีดความสามารถ
ในการดูแลประชากรเพิม่ ขึน้ เป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง รวมถึงได้รบั การสนับสนุน
ในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบลในพื้นที่โดยรอบการจัด
ทีมแพทย์และพยาบาลลงไปปฏิบัติงาน การเข้ามาเปิดด�ำเนินการของโรงพยาบาลเอกชน
ซึ่งท�ำให้ทางเลือกในการเข้ารับบริการรักษาทางสุขภาพในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น ปัจจัยอีกด้าน
ที่เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและการมีหลักประกันสุขภาพของ
ประชากรข้ามชาติ รวมถึงเด็กข้ามชาติในพื้นที่ คือการเข้ามาด�ำเนินงานขององค์กร
M-Fund ภายใต้การสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยด�ำเนินการขายแผนประกัน
สุขภาพให้กับประชากรข้ามชาติภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งส�ำหรับตัวบุคคล และ
ส�ำหรับสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเด็กข้ามชาติ
ส่วนปัจจัยที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นปัจจัย
เชิงบวกส่งเสริมให้ประชากรข้ามชาติในพืน้ ทีแ่ ละเด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้
ได้แก่ การด�ำเนินงานของคลินิกแม่ตาว ซึ่งได้การสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนที่
ด�ำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง
การประกาศใช้มาตรา 64 ในการจ้างแรงงานข้ามชาติ ในมุมหนึง่ เป็นปัจจัยทีม่ แี นวโน้ม
ส่ ง ผลกระทบเชิ ง บวกต่ อ การมี ห ลั ก ประกั น ทางสุ ข ภาพของแรงงานข้ า มชาติ ใ ห้ ดี ขึ้ น
เนื่องจากการต่ออายุการอนุญาตท�ำงานในแต่ละครั้ง แรงงานข้ามชาติจะต้องท�ำประกัน
สุขภาพเพื่อน�ำมาใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งท�ำให้สถานการณ์ภาพรวมในการมีหลักประกัน
สุขภาพของประชากรข้ามชาติในพืน้ ทีม่ แี นวโน้มดีขนึ้ เช่นเดียวกับสถานการณ์การควบคุม
และเฝ้าระวังโรคในพื้นที่ ที่ผู้แทนองค์กรภาครัฐด้านสุขภาพจ�ำนวนหนึ่งให้ความเห็นว่า
กฎหมายมาตรา 64 ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านสุขภาพสามารถติดตาม
แรงงานและประสานการท�ำงานในการดูแลและควบคุมโรคในกลุม่ แรงงานข้ามชาติได้งา่ ย
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และสะดวกมากขึ้น เช่นเดียวกับการขายบัตรประกันสุขภาพให้กับแรงงานที่จ�ำเป็นต้อง
ต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ 3 เดือน ซึ่งท�ำให้ตามตรวจสอบและควบคุมโรคได้ง่ายกว่า
กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือเข้ามาท�ำงานภายในประเทศภายใต้ MOU
ซึง่ ตามข้อกฎหมายต้องประกันตนกับระบบประกันสังคมแต่ในทางปฏิบตั ยิ งั มีการตกหล่น
และไม่สามารถติดตามตัวได้อยู่เป็นจ�ำนวนมาก
กลุ่มเด็กข้ามชาติซึ่งจ�ำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ย้ายถิ่นตามพ่อแม่แรงงานข้ามชาติมา
จากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเข้ามาท�ำงานในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กในช่วง
อายุประมาณ 3-4 ขวบ ซึ่งจะไม่มีข้อมูลหรือเอกสารที่ยืนยันได้ว่าได้รับบริการสุขภาพ
โดยเฉพาะในด้านการป้องกันโรค การฉีดวัคซีนที่จ�ำเป็นมาครบถ้วนหรือไม่ เป็นกลุ่มที่
เป็นความท้าทายส�ำคัญ
ในส่วนของผูใ้ ห้บริการทางสุขภาพ แม้โรงพยาบาลแม่สอดจะได้รบั การขยายศักยภาพ
ในการดูแลผูป้ ว่ ยเพิม่ มากขึน้ แต่ปญ
ั หาและข้อจ�ำกัดทีส่ ำ� คัญยังคงเป็นในเรือ่ งก�ำลังคนและ
ยอดค่าใช้จ่ายอนุเคราะห์ต่อปีที่ยังสูงถึงประมาณ 60 ล้านบาท เนื่องจากแรงงานจ�ำนวน
มากยังไม่มีบัตรประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดตามหรือกลุ่มที่เป็นประชากรแฝง
ซึ่ ง จ� ำ นวนมากเป็น กลุ่มเด็ก ปัจ จุบัน แม้ จะมี M-Fund เข้ า มาช่ ว ยเหลื อในการขาย
บัตรประกันสุขภาพทางเลือกให้กับประชากรข้ามชาติกลุ่มนี้ซึ่งมีชุดสิทธิประโยชน์ที่
ครอบคลุมเด็กข้ามชาติ ในลักษณะการซื้อประกันหรือจ่ายสมทบรายเดือน ซึ่งอาจจะ
เหมาะสมกับบริบทของแรงงานข้ามชาติมากกว่าเมื่อเทียบกับบัตรประกันสุขภาพของ
กระทรวงสาธารณสุข แต่ในช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับ
ข้อกังวลในด้านปัญหาการขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากการก�ำหนดวงเงินในการรักษาไว้
ที่ระดับค่อนข้างสูง ในขณะที่การเรียกเก็บเบี้ยสมทบหรือเบี้ยประกันค่อนข้างต�่ำ และ
กลุ่มที่ซื้อประกันสุขภาพยังมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยมากกว่า
กลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง
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ในส่วนของคลินิกแม่ตาว ประเด็นที่เป็นข้อกังวลเป็นเกี่ยวกับสถานะของคลินิกที่
ไม่ได้ถกู รับรองจากกระทรวงสาธารณสุขของประเทศไทยในฐานะสถานพยาบาลทีถ่ กู ต้อง
ตามกฎหมาย และในปัจจุบนั คลินกิ ได้รบั การสนับสนุนทางการเงินทีน่ อ้ ยลง ท�ำให้ประสบ
ปัญหาข้อจ�ำกัดและต้องตัดบริการทางสุขภาพบางเรื่องออกโดยส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการ
ในโรงพยาบาลของประเทศไทย การเข้ารับบริการฝากครรภ์ของแม่ขา้ มชาติยงั เป็นปัญหา
ในกลุ่มที่มาคลอดที่คลินิกแม่ตาว แม่ข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งข้ามฝั่งจากประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ มาคลอดบุตรทีค่ ลินกิ แม่ตาวโดยแจ้งว่าได้รบั บริการฝากครรภ์ในฝัง่ ประเทศเพือ่ นบ้าน
มาแล้ว อย่างไรก็ตามทางคลินกิ ไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ ซึง่ ในประชากรแม่ขา้ มชาติ
กลุ่มนี้แนวโน้มในการได้รับบริการหลังคลอดและการรับวัคซีนให้แก่เด็กข้ามชาติเกิดใหม่
ยังมีค่อนข้างต�่ำ ซึ่งถือเป็นอีกข้อจ�ำกัดและปัญหาที่เกิดขึ้น
เกีย่ วกับการจัดระบบประกันสุขภาพให้กบั ประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติในพืน้ ที่
มีขอ้ คิดเห็นส่วนหนึง่ เสนอว่าการจัดการระบบหลักประกันส�ำหรับประชากรข้ามชาติควรมี
ลักษณะทีย่ ดื หยุน่ และสามารถด�ำเนินการปรับเปลีย่ นได้ตามความเหมาะสมกับบริบทของ
แต่ละพื้นที่ ซึ่งจะท�ำให้ช่วยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชากรข้ามชาติและ
เด็กข้ามชาติได้ดีขึ้น รวมถึงอ�ำนวยความสะดวกการบริหารจัดการของสถานพยาบาล
ในพื้นที่ได้ดีกว่าการก�ำหนดรูปแบบและระบบการจัดการที่ตายตัวและใช้เหมือนกัน
ทั้ ง ประเทศ (ในที่ นี้ หมายถึ ง บั ต รประกั น สุ ข ภาพแรงงานข้ า มชาติ ที่ ด� ำ เนิ น การ
โดยกระทรวงสาธารณสุข) ส�ำหรับประชากรเด็กข้ามชาติที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขมีค่าใช้จ่ายที่เทียบเท่ากับแรงงานข้ามชาติ
อายุ 15 ปีขึ้นไป ซึ่งส่วนหนึ่งท�ำให้ไม่ดึงดูดกับครอบครัวแรงงานข้ามชาติในการซื้อบัตร
ประกันสุขภาพให้กับบุตรหลานเด็กข้ามชาติในช่วงอายุ 7 ถึง 14 ปี การจัดการรูปแบบ
ประกันสุขภาพส�ำหรับประชากรข้ามชาติในลักษณะแพคเกจซือ้ เป็นแบบครอบครัว คล้ายกับ
รูปแบบทีก่ ำ� ลังด�ำเนินงานโดย M-Fund อาจจะมีความเหมาะสมกว่าและถูกน�ำไปพิจารณา
เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรประกันสุขภาพของไทย
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การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มุมมองที่เป็นข้อกังวลซึ่งสะท้อนจากผู้แทน
หน่วยงานทางด้านสุขภาพ คือ ยังขาดการเตรียมการและการให้ความส�ำคัญที่เพียงพอ
เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางด้านสุขภาพจากการพัฒนา ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็น
การมองในเรื่องของธุรกิจการลงทุน แต่ยังขาดการเตรียมความพร้อมทางสุขภาพ รวมถึง
สิ่งแวดล้อมในอนาคตที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ การไหลเข้ามา
ของประชากรต่างถิ่น รวมถึงประชากรแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ย่อมจะน�ำไปสู่แนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และความยากล�ำบากในการควบคุมโรค
โดยเฉพาะในพื้นที่เขตโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมที่จะมีเพิ่มมากขึ้น ความเสี่ยงทาง
สุขภาพ ประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อกังวล คือ การแพร่ระบาดของวัณโรค การพัฒนาเขต
เศรษฐกิจพิเศษเมื่อน�ำไปสู่การไหลเข้ามาของจ�ำนวนแรงงานที่เข้ามาอาศัยและท�ำงาน
เพิ่มมากขึ้นในพื้นที่ คุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงานหรือความแออัดที่อาจมีเพิ่มขึ้น
จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความยากล�ำบากในการควบคุมโรค ปัญหาการจัดการขยะและ
ความสะอาด โดยเฉพาะในเรื่องน�้ำอุปโภคบริโภค การส่งเสริมและป้องกันโรคและ
การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�ำคัญ
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ต่อการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด
สถานการณ์ในช่วง 3-4 ปีทผี่ า่ นมา การจดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาตินบั ว่าดีขนึ้
ต่อเนื่อง ส่วนหนึ่ง เป็นผลจากการด�ำเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กร
ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนหลายภาคส่วนในการให้ความรู้ และสร้าง
ความตระหนักให้แก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติเกี่ยวกับการจดทะเบียนการเกิดเด็ก
ทุกคนทีเ่ กิดในประเทศไทย รวมถึงการให้ความร่วมมือและการสนับสนุนจากสถานพยาบาล
ในพืน้ ที่ เช่นที่ โรงพยาบาลแม่สอดและคลินกิ แม่ตาว ซึง่ เป็นสถานพยาบาลหลักทีแ่ ม่ขา้ มชาติ
จ�ำนวนมากคลอดบุตร ในการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาติ ความเข้าใจ
และการตีความแนวปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบของประเทศไทยของเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบในงานด้านทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะในส่วนการจดทะเบียนการเกิดที่จะ
ต้องมีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างดี เป็นเงื่อนไขที่ส�ำคัญหนึ่งในการเข้าถึงการ
จดทะเบียนการเกิดของเด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุม่ ทีพ่ อ่ แม่ทเี่ ป็นแรงงานข้ามชาติทไี่ ม่มี
เอกสาร ซึง่ ในบริบทพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด นับว่าตระหนักและให้ความส�ำคัญในเรือ่ งนี้ ท�ำให้
การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดของเด็กทุกคนทีม่ เี อกสารยืนยันการเกิดในไทยค่อนข้าง
เป็นไปได้ด้วยดี (ตามนโยบายของประเทศไทย เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทย แม้ว่า
พ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติจะเข้าเมืองมาไม่ถูกกฎหมายหรือไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตาม
กฎหมาย สามารถได้รับการจดทะเบียนการเกิดให้บุตรได้ทุกคน หากมีเอกสารยืนยัน
รับรองการเกิดในประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติ บางกรณี การตีความและการขาด
ความเข้าใจเกีย่ วกับแนวทางการจดทะเบียนการเกิดตามนโยบายข้างต้นทีเ่ หมาะสมของผูท้ ี่
รับผิดชอบในการจดทะเบียน เป็นอุปสรรคหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เด็กข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ ไม่สามารถ
จดทะเบียนการเกิดได้)
ในชุมชนประชากรข้ามชาติพนื้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดบางชุมชน พบว่า พ่อแม่ทเี่ ป็นแรงงาน
ข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ ยังไม่ทราบหรือมีความตระหนักเกีย่ วกับความส�ำคัญของเอกสารการ
จดทะเบียนการเกิด รวมถึงการวางแผนครอบครัวและคุมก�ำเนิด ซึง่ เป็นเรือ่ งทีค่ วรให้ความรู้
และสร้างความตระหนักที่เหมาะสม
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ผลกระทบทางสังคมในมิติอื่นๆ
ผลกระทบจากการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษทางสังคมในมิติ
อื่นๆ ที่ส�ำคัญ ได้แก่ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ผลกระทบต่อประชากรทั่วไปในพื้นที่
และประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง
การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ
การประกาศใช้กฎหมายการจ้างงานภายใต้มาตรา 64 ส่วนหนึ่งท�ำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ จากในลักษณะกลุ่มแรงงานที่มี
หนังสือเดินทาง หรือจดทะเบียนแรงงานทีศ่ นู ย์จดทะเบียนเบ็ดเสร็จ (One Stop Service
Center: OSSC) และขอใบอนุญาตท�ำงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและซื้อประกันสุขภาพ
หรือขึน้ ทะเบียนกับประกันสังคม มาเป็นรูปแบบการจ้างงานภายใต้มาตรา 64 เพิม่ มากขึน้
โดยเป็นการจ้างงานที่ต้องต่ออายุในระยะเวลาทุก 3 เดือน เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก
มีคา่ ใช้จา่ ยค่อนข้างน้อย จากการสัมภาษณ์ผแู้ ทนหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ มีความเห็นว่า
แม้รูปแบบการว่าจ้างหรือจ้างงานจะเปลี่ยนแปลงไป แต่หากพิจารณาในมุมมองด้าน
วิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติอาจจะค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยยังคงมีทั้งกลุ่ม
ที่พักอาศัยอยู่ในฝั่งประเทศไทย และกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เดินทางข้ามฝั่งชายแดน
มาเช้าเย็นกลับในแต่ละวันเป็นจ�ำนวนมาก
กลุม่ แรงงานข้ามชาติทจี่ ะค่อนข้างได้รบั ผลกระทบจากการเปลีย่ นรูปแบบการจ้างงาน
ไปเป็นภายใต้มาตรา 64 เพิ่มขึ้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในฝั่งไทย ซึ่งแต่ก่อน
ส่วนใหญ่จะถือหนังสือเดินทางหรือเป็นกลุม่ ทีจ่ ดทะเบียนแรงงาน แต่ภายหลังถูกผลักดัน
เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานไปเป็นแรงงานชั่วคราวระยะสั้น 3 เดือน ซึ่งท�ำให้เกิดความ
ไม่แน่นอนในการมีงานท�ำสูงขึน้ รวมถึงการได้รบั การคุม้ ครองสิทธิในด้านต่างๆ ทีน่ อ้ ยลง
กว่าแต่กอ่ นเมือ่ เทียบกับการขึน้ ทะเบียนเป็นแรงงานภายใต้ระบบประกันสังคมทีไ่ ด้รบั การ
คุ้มครองแรงงานครอบคลุมมากกว่าเฉพาะในด้านสุขภาพ (เช่น การบาดเจ็บทุพพลภาพ
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หรือเสียชีวิตจากการท�ำงาน รวมถึงสิทธิประโยชน์การคลอดบุตร) ในมุมนี้อาจมองได้ว่า
แรงงานข้ามชาติหรือลูกจ้างที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานมาเป็นภายใต้มาตรา 64
เสียประโยชน์หรือสิทธิประโยชน์ในด้านการได้รบั การคุม้ ครองตามกฎหมายแรงงานทีน่ อ้ ยลง
โดยการจ้ า งงานภายใต้ ม าตรา 64 ยั ง น� ำ ไปสู ่ ค วามไม่ มั่ น คงในการท� ำ งานและ
สถานะการอยู่อาศัยในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติที่มากขึ้น เนื่องจากเป็นลักษณะ
การอนุญาตให้อยู่ในประเทศและท�ำงานในประเทศไทยระยะสั้นและชั่วคราว
ผลกระทบต่อประชากรทั่วไปในพื้นที่
การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างสะพาน
ข้ามแดนแห่งที่ 2 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อท่าข้ามธรรมชาติทมี่ อี ยูใ่ นพืน้ ทีแ่ ต่เดิมซึง่ เคย
ถูกใช้เป็นวิธีการเดินทางและติดต่อสื่อสารของคนในพื้นที่ รวมถึงการขนถ่ายสินค้าของ
ผูป้ ระกอบท้องถิน่ ในภายหลัง การขนถ่ายสินค้า รถทุกคันและสินค้าทุกอย่างถูกก�ำหนด
ต้องผ่านกระบวนการศุลกากรและสะพานข้ามแดนที่เป็นทางการทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะ
ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ รวมถึงการค้าชายแดนตามท่าข้ามหรือ
ด่านธรรมชาติ ผูป้ ระกอบการ โดยเฉพาะ กลุม่ ผูค้ า้ รายย่อยเป็นกลุม่ ทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบ
ในส่วนนี้ค่อนข้างมาก
อุตสาหกรรมทีจ่ ะได้รบั การสนับสนุนให้ลงทุนในพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจพิเศษในพืน้ ทีไ่ ด้มี
การหารือ และเสนอให้ครอบคลุมเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดเล็กหรืออุสาหกรรมเบา ทีจ่ ะ
ไม่ทำ� ให้เกิดผลกระทบในด้านสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของคนในพืน้ ทีใ่ นระยะยาว อย่างไร
ก็ตาม ในประเด็นนี้ ยังไม่มีการประกาศหรือก�ำหนดแนวทางที่แน่นอนชัดเจนออกมา
และยังเป็นข้อกังวลของบางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การขยายระดับการพัฒนาของ
พื้นที่จากการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ น�ำไปสู่ข้อกังวลที่อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบ
ในเรือ่ งทีอ่ ยูอ่ าศัยของประชากรข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ เช่น ประชากรข้ามชาติชมุ ชนอิสลาม
ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองของอ�ำเภอแม่สอดที่อาจได้รับผลกระทบ
เมื่อเมืองมีการขยายตัวและราคาที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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ประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง
ประชากรข้ามชาติในพื้นที่แม่สอดจ�ำนวนหนึ่ง เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเปราะบางและ
มีปญ
ั หาในด้านสถานภาพและการมีเอกสาร ประชากรและแรงงานข้ามชาติกลุม่ นี้ ส่วนใหญ่
เป็นกลุม่ ทีห่ ลบหนีเข้าเมืองโดยทีส่ ว่ นหนึง่ ย้ายถิน่ ฐานเข้ามาอาศัยอยูใ่ นอ�ำเภอแม่สอดเป็น
ระยะเวลานาน ในอดีตประชากรกลุม่ นีส้ ามารถไปขึน้ ทะเบียนจดทะเบียนเป็นแรงงานข้ามชาติ
ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเบ็ดเสร็จ (OSSC) ได้ แต่เมื่อนโยบายของรัฐไทย
ก�ำหนดให้แรงงานข้ามชาติทกุ คนทีจ่ ดทะเบียนจะต้องไปด�ำเนินการพิสจู น์สญ
ั ชาติ แรงงาน
ข้ามชาติและประชากรข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งไม่สามารถไปด�ำเนินการได้ เนื่องจากไม่มี
เอกสารการรับรองจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศต้นทาง
ประชากรข้ามชาติที่มีความเปราะบางในเรื่องนี้กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ประชากรข้ามชาติ
ทีเ่ ป็นผูต้ ดิ ตามแรงงานข้ามชาติทมี่ อี ายุมากกว่า 55 ปี ขึน้ ไป ซึง่ ไม่สามารถด�ำเนินการเป็น
กลุม่ แรงงานข้ามชาติได้ สอง กลุม่ ประชากรข้ามชาติในชุมชนอิสลามทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ น
ประเทศไทยพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด โดยประเทศต้นทางไม่ยอมรับสถานภาพและท�ำให้ไม่
สามารถไปด�ำเนินการพิสจู น์สญ
ั ชาติได้ ในพืน้ ทีแ่ ม่สอดมีการส�ำรวจจ�ำนวนประชากรกลุม่ นี้
โดยฝ่ายความมัน่ คงซึง่ รายงานตัวเลขอยูท่ ปี่ ระมาณ 20,000 คน (อย่างไรก็ตาม จากข้อสังเกต
ของผูแ้ ทนหน่วยงานรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง คาดว่ามีแนวโน้มสูงกว่าตัวเลขจริง เนือ่ งจากในช่วงทีม่ ี
การส�ำรวจอาจมีการย้ายถิ่นเข้ามาของกลุ่มใหม่ท่ีต้องการได้รับการส�ำรวจ โดยคาดว่าจะ
ได้รับบัตรและการขึ้นทะเบียนให้สัญชาติไทยในภายหลัง) ประชากรข้ามชาติในชุมชน
อิสลามเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเสีย่ งและความเปราะบางค่อนข้างมาก เนือ่ งจากมีสถานภาพการ
อยูอ่ าศัยในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถไปด�ำเนินการพิสจู น์สญ
ั ชาติได้
ซึ่งการไม่มีบัตรประจ�ำตัวเลยหรือเอกสารประจ�ำตัวเป็นข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญในการหางานท�ำ
และได้รับโอกาสในการท�ำงานที่มีรายได้ดี (ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นภายหลังพื้นที่ได้
รับการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ) นอกจากนี้ ประชากรในชุมชนอิสลามยังเป็นกลุม่ ที่
มีจำ� นวนบุตรและอัตราการเจริญพันธุท์ คี่ อ่ นข้างสูงเมือ่ เทียบกับกลุม่ ชาติพนั ธ์ของประชากร
ข้ามชาติกลุ่มอื่น เด็กข้ามชาติมุสลิมจึงเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางในระยะยาว
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ในด้านสุขภาพ ชุมชนอิสลามเป็นชุมชนที่มีความเปราะบางจากปัญหาความแออัด
ของพื้นที่และความไม่สะอาด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองของอ�ำเภอ
ซึง่ มีพนื้ ทีจ่ ำ� กัด การด�ำเนินการเข้าไปฉีดวัคซีนให้กบั เด็กข้ามชาติในชุมชนโดยผูใ้ ห้บริการ
ทางสุขภาพในพื้นที่ บางครั้งมีข้อจ�ำกัดเกี่ยวกับความเชื่อในชุมชน ในบางชุมชนมีปัญหา
การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบจากคน
ภายนอก ปัญหาการไม่มีสถานภาพและเอกสารทางกฎหมายเป็นปัจจัยที่ท�ำให้ประชากร
ข้ามชาติในชุมชนอิสลามจ�ำนวนหนึง่ ไม่กล้าเดินทางมารับบริการทางสุขภาพทีโ่ รงพยาบาล
แม้จะมีที่ตั้งไม่ไกลจากชุมชนที่พักอาศัย เนื่องจากกลัวโดนจับ ในบางช่วงของพื้นที่มี
การกวาดล้างโดยฝ่ายความมัน่ คง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความกลัวของพ่อแม่และลูกข้ามชาติ
ในชุมชน ท�ำให้ครอบครัวบางส่วนจ�ำนวนหนึ่งเกิดการพลัดพราก ท�ำให้เด็กข้ามชาติ
กลายเป็นเด็กถูกทอดทิ้ง
ในพื้นที่อ�ำเภอแม่สอด ปัจจุบันมีเด็กจ�ำนวนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้งและอยู่ภายใต้การดูแล
ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ�ำนวนหนึ่งเป็นเด็กไร้รากเหง้า
เด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่ทิ้งหรือพิสูจน์หาพ่อแม่ไม่ได้ ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน
ในพื้ น ที่ ใ ห้ ข ้ อ มู ล ว่ า มี เ ด็ ก ข้ า มชาติ จ� ำ นวนมากที่ ข ้ า มฝั ่ ง เข้ า มาเรี ย นในประเทศไทย
โดยเฉพาะในศูนย์เรียนรู้โดยที่ไม่มีพ่อแม่ติดตามมาด้วย เด็กกลุ่มนี้จ�ำนวนมากพักอาศัย
อยูใ่ นศูนย์ทพี่ กั พิงหรือ shelter หรือ boarding house ซึง่ ถือเป็นเด็กข้ามชาติอกี กลุม่ หนึง่
ที่มีความเปราะบาง และควรได้รับการดูแลคุ้มครองในเรื่องสิทธิ์ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มี
ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อย
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กลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ ง เป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบางเช่นกัน ส่วนใหญ่มแี ผนทีจ่ ะอาศัย
อยูใ่ นประเทศไทยในระยะยาว อาชีพส่วนใหญ่ของประชากรข้ามชาติกลุม่ นีเ้ ป็นการรับจ้าง
ทัว่ ไป ปลูกผักหรือหาของป่า แต่ความแตกต่างของกลุม่ ชาติพนั ธุก์ ะเหรีย่ งและกลุม่ ชุมชน
อิสลาม คือ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงจ�ำนวนมากยังมีญาติหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในฝั่ง
ประเทศต้นทางแม้ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน ในขณะที่กลุ่มข้ามชาติในชุมชนอิสลามส่วนมาก
ไม่มีญาติหรือครอบครัวอยู่ในฝั่งประเทศต้นทางแล้ว อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการยอมรับ
สถานภาพการเป็นประชากรของประเทศต้นทาง
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8

ข้อเสนอแนะ

การส่งเสริมการเข้าถึง

การศึกษาและหลักประกันทางสุขภาพ
จากผลการวิเคราะห์ปจั จัยก�ำหนดทีม่ อี ทิ ธิพลต่อการเข้าถึงการศึกษาและหลักประกันทาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ 4 ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลอย่างมีนยั ยะส�ำคัญและเป็นเงือ่ นไขสนับสนุน
ให้เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงการศึกษา (โดยเฉพาะในโรงเรียนไทย) และมีหลักประกัน
ทางสุขภาพได้มากขึ้น ประกอบด้วย การจดทะเบียนการเกิด แผนของครอบครัวและ
ผูด้ แู ลหลักเกีย่ วกับอนาคตของเด็กว่า มีแนวโน้มอยูใ่ นประเทศไทยหรือกลับประเทศต้นทาง
การรับรูส้ ทิ ธิข์ องเด็กข้ามชาติในการเข้าถึงการศึกษาและซือ้ บัตรประกันสุขภาพโดยผูด้ แู ลหลัก
และความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้ แู ลหลัก ดังนัน้ ในการส่งเสริมพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ประชากรเด็กข้ามชาติซึ่งมีความส�ำคัญในด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กและประโยชน์
ในระยะยาวต่อการพัฒนาพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอดในบริบทเขตเศรษฐกิจพิเศษ หน่วยงานและ
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
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ควรมุง่ เน้นให้ความส�ำคัญในการขยายความครอบคลุมและท�ำให้แน่ใจได้วา่ เด็กข้ามชาติ
ทุกคนที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด ไม่ว่า พ่อแม่หรือ
ครอบครัวแรงงานข้ามชาติของเด็กจะเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองมาอย่างถูกต้องหรือมีเอกสาร
ทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายหรือไม่
ควรมุง่ เน้นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้ความรูแ้ ก่แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะกลุม่
พ่อแม่หรือผูด้ แู ลหลักทีม่ เี ด็กข้ามชาติในปกครอง เกีย่ วกับสิทธิทเี่ ด็กทุกคนในผืนแผ่นดินไทย
ซึง่ รวมถึงเด็กข้ามชาติพงึ ได้รบั โดยเฉพาะ ในด้านการศึกษาและสุขภาพ
ข้ อ จ� ำ กั ด ทางด้านภาษาในกลุ่มพ่อแม่แ รงงานข้ า มชาติ ที่ ส่ือสารภาษาไทยไม่ ไ ด้
เป็นเรื่องที่หน่วยงานทางด้านการศึกษาและสุขภาพในพื้นที่ ควรตระหนักและให้การ
สนับสนุนกับครอบครัวแรงงานข้ามชาติกลุม่ นีเ้ พือ่ ส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติเข้าถึงการศึกษาและ
มีหลักประกันสุขภาพได้ดยี งิ่ ขึน้
ปัจจัยในเรื่องแผนการของครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กข้ามชาติในประเทศไทย หรือ
ส่งกลับไปประเทศต้นทาง อาจเป็นปัจจัยทีไ่ ม่สามารถแทรกแซงได้ แต่อย่างน้อยควรส่งเสริม
การสร้างความตระหนักให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติเห็นประโยชน์และความส�ำคัญของ
การศึกษาและสุขภาพแก่เด็กข้ามชาติทกุ คนในระหว่างทีเ่ ลีย้ งดูอยูใ่ นประเทศไทย
ควรพิจารณามาตรการเพือ่ ส่งเสริมการบูรณาการทางสังคมให้แก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ
เนื่องจากพบว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทย
เช่นกัน
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การดูแลเด็กข้ามชาติในพืนท
้ อำ
ี่ �เภอแม่สอด
ด้านการจัดการศึกษา
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่
มีมมุ มองว่าหากเด็กข้ามชาติ ทัง้ กลุม่ ทีม่ สี ญ
ั ชาติหรือไม่มสี ญ
ั ชาติไทย มีเอกสารหรือไม่มเี อกสาร
ไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาและบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็นได้อย่างเหมาะสม ในระยะยาวก็อาจ
ท�ำให้เกิดเป็นปัญหาสังคมหรือภาระแก่ประเทศได้ ในทางตรงกันข้าม การให้การศึกษาและ
โอกาสในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แก่เด็กกลุม่ นี้ อาจเป็นช่องทางในการช่วยเหลือประเทศ
ทางหนึ่งได้ในระยะยาว ดังนั้น จึงควรมีการจัดระเบียบการจ้างงานกลุ่มแรงงานข้ามชาติ
ในพืน้ ทีใ่ ห้ดขี นึ้ กว่าทีเ่ ป็นอยู่ และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องควรให้ความส�ำคัญกับการจัดการการศึกษา
ให้แก่เด็กข้ามชาติทตี่ ดิ ตามแรงงานข้ามชาติเข้ามาภายในประเทศไทย หรือเกิดในประเทศไทย
ควบคูไ่ ปกับ การพิจารณาก�ำหนดแผนในการใช้ประโยชน์จากเด็กข้ามชาติทเี่ กิดและได้รบั
การศึกษาในประเทศไทยในระยะยาวซึง่ สามารถจะเป็นฟันเฟืองทีส่ ำ� คัญต่อการพัฒนาพืน้ ที่
ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เด็กข้ามชาติจ�ำนวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มอาศัย
อยู่ในประเทศไทยระยะยาว สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา
แต่จ�ำนวนมากเมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วยังค่อนข้างมีโอกาสที่จ�ำกัด
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยปัจจัยข้อจ�ำกัดหลายๆ ด้าน การส่งเสริมโอกาส
ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาของเด็กข้ามชาติกลุม่ ทีม่ ศี กั ยภาพเป็นเรือ่ งทีพ่ นื้ ทีอ่ าจพิจารณา
ให้การสนับสนุน ที่ผ่านมาเด็กข้ามชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนไทย
รวมถึงศูนย์เรียนรู้ จ�ำนวนมากสามารถไปศึกษาต่อหลักสูตรวิชาชีพ หรืออาชีวศึกษาซึง่ เป็นการ
เพิม่ ก�ำลังคนทีม่ คี ณ
ุ ภาพในการท�ำงานและช่วยเหลือการพัฒนาในพืน้ ทีไ่ ด้ระดับหนึง่ ส่วนหนึง่
ท�ำงานในภาคบริการเท่าทีม่ โี อกาส จ�ำนวนหนึง่ ท�ำงานในลักษณะขององค์กรชุมชนช่วยเหลือ
ทัง้ ชุมชนไทยและชุมชนประชากรข้ามชาติในพืน้ ที่ และมีหลายคนทีก่ ลับไปท�ำงานในประเทศ
ต้นทาง ซึง่ จะเห็นได้วา่ สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดขึน้ ได้ทงั้ ในประเทศไทยและประเทศ
ต้นทาง โดยเด็กข้ามชาติทรี่ บั การศึกษาในประเทศไทยสามารถเป็นตัวการเชือ่ มความสัมพันธ์
ระหว่างสองประเทศและการพัฒนาทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ทีช่ ายแดนได้เป็นอย่างดี
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ส�ำหรับการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนไทย ควรพิจารณาส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนด้านภาษาที่หลากหลาย (multilingual skill)
โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่ นบ้าน อีกทัง้ ควรให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งความ
เข้าใจและทักษะในการท�ำงานภายใต้สงิ่ แวดล้อมและบริบทพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายทาง
พหุวฒ
ั นธรรมสูง (multiculturalism) ในอนาคตทีอ่ ำ� เภอแม่สอดพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจ
พิเศษได้ตามแผนงานทีป่ ระเทศก�ำหนดไว้ จะก่อให้เกิดผลกระทบและโอกาสในการจ้างงาน
ในพื้นที่ที่เพิ่มสูงขึ้น เด็กข้ามชาติและนักเรียนไทยในพื้นที่ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา
จะมีโอกาสในการท�ำงานในระยะยาวทีม่ ากขึน้ แต่จำ� เป็นต้องมีความสามารถทางด้านภาษา
ทีห่ ลากหลายและมีความเข้าใจในพหุวฒ
ั นธรรม
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องทางด้านการศึกษา ควรมีการจัดท�ำหรือให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับ education
pathway แก่เด็กข้ามชาติทเี่ กิดในไทยว่าสามารถมีโอกาสและช่องทางอย่างไรในการทีจ่ ะเข้าถึง
การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเด็กข้ามชาติ ครอบครัวแรงงาน
ข้ามชาติและเศรษฐกิจสังคมไทยในอนาคต ข้อเสนอแนะนี้เป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการที่
ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กบั ประชากรข้ามชาติทเ่ี กิดในประเทศ มีเอกสารการจดทะเบียน
การเกิด พ�ำนักและศึกษาต่อเนือ่ งจนจบระดับชัน้ ปริญญาตรีสามารถยืน่ ขอสัญชาติไทยได้
การให้คำ� แนะแนวและข้อมูลนีแ้ ก่พอ่ แม่แรงงานข้ามชาติจะเป็นการสร้างทัศนคติใหม่และ
ส่งเสริมให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติส่งบุตรหลานที่เป็นเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาในระบบ
การศึกษาในระหว่างทีอ่ ยูใ่ นประเทศไทยเพิม่ มากขึน้
ในขณะเดียวกัน จากผลการศึกษาทีพ่ บในการส�ำรวจเชิงปริมาณ ว่าครอบครัวแรงงาน
ข้ามชาติจำ� นวนหนึง่ ยังคงไม่ทราบ หรือไม่รบั รู้ เกีย่ วกับสิทธิของเด็กข้ามชาติในการเข้าถึง
การศึกษาในประเทศไทย (ว่าเด็กทุกคนสามารถเข้าเรียนในโรงเรียนไทยได้ แม้วา่ พ่อแม่ที่
เป็นแรงงานข้ามชาติอาจจะไม่มเี อกสารในการอยูอ่ าศัย หรือใบอนุญาตท�ำงาน) ประเด็นนี้
เป็นอีกเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในพืน้ ที่ ทัง้ ภาครัฐ ภาคประชาสังคม หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชน ควรตระหนักและส่งเสริมให้เกิดการรับรูส้ กึ และตระหนักถึงความส�ำคัญ
ของการศึกษาของเด็กข้ามชาติในครอบครัวแรงงานข้ามชาติเพิม่ มากขึน้
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ด้านสุขภาพ
การท�ำงานในด้านการคุม้ ครองสิทธิแ์ ละปกป้องทางด้านสุขภาพแก่เด็กข้ามชาติจำ� เป็น
ต้องมีการท�ำงานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่ หากสามารถสร้างเครือข่ายการท�ำงานร่วมกันได้
จะเป็นประโยชน์ตอ่ การด�ำเนินงานในด้านต่างๆทางด้านสุขภาพและการควบคุมโรคในพืน้ ที่
ซึง่ กลุม่ เด็กถือเป็นกลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ ง “โรงเรียน” สามารถถูกใช้เป็นศูนย์กลาง
ในการท�ำงานทางด้านสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกันโรคเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ
การได้รบั วัคซีนในกลุม่ เด็กข้ามชาติ และการส่งเสริมให้ขอ้ มูลความรูท้ างด้านสุขภาพทีจ่ ำ� เป็น
ผ่านเด็กข้ามชาติทเี่ ป็นนักเรียนเชือ่ มโยงไปสูป่ ระชากรข้ามชาติและกลุม่ ชาติพนั ธุท์ อี่ าศัย
อยู่ในแม่สอดได้เป็นอย่างดี การท�ำงานในลักษณะ school health เป็นเรื่องที่ควรได้รับ
การสนับสนุนและส่งเสริมจากทุกภาคส่วน
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การด�ำเนินนโยบายบัตรประกันสุขภาพประชากรต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข
ซึง่ อนุญาตให้ประชากรต่างด้าว รวมถึงเด็กต่างด้าวตัง้ แต่แรกเกิดสามารถเข้าถึงหลักประกัน
ทางสุขภาพโดยจ่ายค่าเบีย้ ประกันในอัตราปีละ 365 บาท ส�ำหรับเด็กอายุตำ�่ กว่า 7 ปี และ
1,600 บาทส�ำหรับเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป (เทียบเท่ากับแรงงานข้ามชาติอายุ 15 ปีขึ้นไป)
เป็นนโยบายที่มีประโยชน์และมีความส�ำคัญในการส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติทุกคนที่อยู่ใน
ประเทศไทย สามารถเข้าถึงการมีหลักประกันทางสุขภาพและบริการสุขภาพทีจ่ ำ� เป็นเมือ่ เจ็บป่วย
อย่างไรก็ตาม เกีย่ วกับการจัดระบบประกันสุขภาพให้กบั เด็กข้ามชาติ ผูแ้ ทนหน่วยงานทาง
ด้านสุขภาพในพื้นที่ มีข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งเสนอว่า การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ
ส�ำหรับประชากรข้ามชาติควรมีลกั ษณะทีย่ ดื หยุน่ และสามารถด�ำเนินการปรับเปลีย่ นได้ตาม
ความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ ที่ ซึง่ น่าจะช่วยท�ำให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติในแต่ละพืน้ ทีไ่ ด้ดขี นึ้ รวมถึง อ�ำนวยความสะดวกการ
บริหารจัดการของสถานพยาบาลในพืน้ ทีไ่ ด้ดกี ว่าการก�ำหนดรูปแบบและระบบการจัดการ
ทีต่ ายตัวเหมือนกันทัง้ ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของบัตรประกันสุขภาพ M-Fund
ทีม่ ชี ดุ สิทธิประโยชน์ทหี่ ลากหลายให้ความครอบคลุมได้ทงั้ ลักษณะการเลือกเป็นตัวบุคคล
หรือสมาชิกทัง้ ครอบครัว มีรปู แบบการจ่ายเบีย้ ประกันสุขภาพทีย่ ดื หยุน่ ซึง่ ท�ำให้สามารถ
ตอบโจทย์ความต้องการและดึงดูดให้ประชากรข้ามชาติซอื้ บัตรประกันสุขภาพได้เพิม่ ขึน้

124

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

ด้านการจดทะเบียนการเกิด
การส่งเสริมการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดและมีใบสูตบิ ตั รของเด็กทุกคนทีเ่ กิดใน
พืน้ แผ่นดินไทยเป็นเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ อย่างไรก็ตาม ประชากรข้ามชาติในหลายชุมชนของ
พืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด พบว่า ยังไม่คอ่ ยมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมายและความจ�ำเป็น
ในเรือ่ งนี้ การให้ความรูค้ วามตระหนักเกีย่ วกับข้อกฎหมายและสิทธิในเรือ่ งการจดทะเบียน
การเกิดแก่ครอบครัวและชุมชนแรงงานข้ามชาติควรได้รบั การสนับสนุนให้มกี ารด�ำเนินงาน
อย่างต่อเนือ่ ง นอกจากนี้ ภายใต้บริบทของพืน้ ทีแ่ ม่สอด ทีพ่ บว่ามีแม่ขา้ มชาติจำ� นวนหนึง่ ที่
ข้ามแดนเข้ามาเพือ่ คลอดบุตรแล้วเดินทางกลับประเทศต้นทาง ซึง่ ในจ�ำนวนนีบ้ างส่วนอาจ
ไม่ได้ดำ� เนินการจดทะเบียนการเกิดให้กบั บุตรทีค่ ลอดในประเทศไทย การส่งเสริมให้ความรู้
แก่แม่ขา้ มชาติรวมถึงครอบครัวข้ามชาติทขี่ า้ มแดนเพียงเพือ่ เข้ามาคลอดบุตรให้ตระหนัก
และเห็นความส�ำคัญของการจดทะเบียนการเกิดแก่บตุ ร เป็นอีกเรือ่ งทีค่ วรมีการด�ำเนินการ
สนับสนุนต่อเนือ่ ง
ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องนี้ การส่งเสริมให้ความรูแ้ ละความตระหนักในเรือ่ งการวางแผน
ครอบครัวและคุมก�ำเนิดเป็นอีกเรือ่ งทีม่ คี วามส�ำคัญ นอกจากนีใ้ นพืน้ ทีอ่ ำ� เภอแม่สอด ปัจจุบนั
มีเด็กจ�ำนวนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้ง เป็นเด็กก�ำพร้า พ่อแม่เสียชีวิตหรือพิสูจน์หาพ่อแม่ไม่ได้
ไร้รากเหง้าไม่มีเอกสารหรือข้อมูลแสดงฐานะตัวตน โดยส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ
พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ และบางส่วนภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน
ซึง่ ถือเป็นกลุม่ ทีม่ คี วามเปราะบางและควรได้รบั การดูแลคุม้ ครองเพือ่ ป้องกันปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้
ตามมาในระยะยาว
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ไม่มี/ไม่ทราบ/ไม่ตอบ)

1.00
1.27 (0.732.23-)

1.00
0.81 (0.511.29-)

1.00 (อ้างอิง)
1.00 (0.511.97-)

1.00 (อ้างอิง)
1.32 (0.762.30-)
2.88 (1.405.92-)***

1.00
0.61 (0.271.40-)

1.00
0.85 (0.391.84-)

1.00

1.00

1.89 (0.993.62-)*

2.31 (1.294.12-)***

1.00
8.21 (3.5219.18-)***

1.00
2.38 (1.194.75-)**

Odds ratio (95% CI)

Odds ratio (95% CI)

1. คุณลักษณะเด็กข้ามชาติ
เพศ
เด็กชาย (อ้างอิง)
เด็กหญิง
อายุ
05- ปี
6 - 11 ปี
12 - 14 ปี
สถานที่เกิด
เกิดในไทย (อ้างอิง)
ไม่ได้เกิดในไทย
การจดทะเบียนการเกิด
ไม่ได้จดทะเบียน/ไม่ทราบ
(อ้างอิง)
จดทะเบียน
แผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของของ
เด็ก (หลังจากอายุ 15 ปี ขึ้นไป)
ไม่ใช่ในไทย (อ้างอิง)
ในแม่สอด/ในประเทศไทย

130

เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร

ตัวแปรต้น

การศึกษาของเด็กข้ามชาติ
(กำ�ลังศึกษา: โรงเรียนไทย)
(กลุ่มอ้างอิง: กำ�ลังศึกษา:
ศูนย์เรียนรู้)
Odds ratio (95% CI)

การมีหลักประกันทาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ
((กลุ่มอ้างอิง:
ไม่มี/ไม่ทราบ/ไม่ตอบ)
Odds ratio (95% CI)

2. คุณลักษณะครอบครัวเด็กข้ามชาติ ชาติพันธุ์
พม่า (อ้างอิง)
กะเหรี่ยง
บังคลาเทศ
มอญ
อื่นๆ
ศาสนา
พุทธ (อ้างอิง)
ไม่ใช่พุทธ (คริสต์ อิสลาม
ฮินดูลอื่นๆ)
รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนต่อ
เดือน
ต�่ำกว่า 1,000 บาท (อ้างอิง)
1,0001,999- บาท
2,0002,999- บาท
3,000 บาทขึ้นไป
จ�ำนวนเด็กข้ามชาติ (014-) ใน
ครอบครัว
1 คน (อ้างอิง)
2 คน
3 คน
4 คนขึ้นไป

1.00
0.55 (0.241.28-)
2.30 (0.4212.66-)
0.20 (0.050.76-)**
0.82 (0.173.85-)

1.00
1.41 (0.702.87-)
3.96 (1.1613.46-)**
0.82 (0.312.22-)
1.66 (0.594.65-)

1.00
0.20 (0.080.53-)***

1.00
2.44 (1.035.76-)**

1.00
1.01 (0.412.47-)
0.92 (0.332.58-)
1.94 (0.626.08-)

1.00
0.75 (0.371.56-)
0.39 (0.141.04-)*
0.67 (0.251.78-)

1.00
1.36 (0.553.33-)
4.24 (1.4512.43-)***
3.11 (0.9510.20-)*

1.00
0.94 (0.471.88-)
1.29 (0.553.02-)
1.97 (0.715.49-)

3. ปัจจัยการย้ายถิ่นครอบครัวเด็กข้ามชาติ วิธีการย้ายถิ่นมาประเทศไทย
มาด้วยตนเอง (อ้างอิง)
ความช่วยเหลือจากญาติ เพื่อน
นายหน้า
อื่นๆ ไม่ทราบ ไม่ตอบ
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย
04- ปี (อ้างอิง)
59- ปี

1.00

1.00

0.89 (0.441.79-)

0.87 (0.461.63-)

0.71 (0.242.12-)

0.47 (0.181.21-)

1.00
0.59 (0.191.86-)

1.00
2.92 (0.949.04-)*
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ตัวแปรต้น

การศึกษาของเด็กข้ามชาติ
(กำ�ลังศึกษา: โรงเรียนไทย)
(กลุ่มอ้างอิง: กำ�ลังศึกษา:
ศูนย์เรียนรู้)

การมีหลักประกันทาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ
((กลุ่มอ้างอิง:
ไม่มี/ไม่ทราบ/ไม่ตอบ)

0.20 (0.060.68-)**
0.28 (0.071.18-)*
2.09 (0.4010.73-)

1.23 (0.383.92-)
1.51 (0.425.43-)
0.77 (0.202.99-)

1.00
1.46 (0.583.67-)
0.52 (0.181.47-)
0.65 (0241.73-)

1.00
1.83 (0.933.62-)*
1.33 (0.632.81-)
1.54 (0.703.42-)

1.00
1.87 (0.1819.31-)
1.73 (0.1816.20-)
0.71 (0.076.86-)

1.00
1.66 (0.289.86-)
1.57 (0.308.15-)
1.54 (0.317.72-)

1.00
0.63 (0.271.37-)
0.73 (0.341.59-)

1.00
1.18 (0.612.28-)
0.85 (0.421.73-)

1.00
1.92 (0.685.38-)
3.86 (1.2312.16-)**
2.77 (1.047.39-)**

1.00
1.16 (0.472.88-)
0.82 (0.322.13-)
1.25 (0.523.00-)

1.00
2.20 (1.064.56-)**
0.74 (0.311.77-)

1.00
0.68 (0.381.20-)
1.54 (0.753.15-)

Odds ratio (95% CI)

1014- ปี
1519- ปี
20 ปีขึ้นไป
การย้ายถิ่นในประเทศไทย
ไม่เคยย้าย (อ้างอิง)
เคยย้าย 1 ครั้ง
เคยย้าย 2 ครั้ง
เคยย้ายมากกว่า 2 ครั้ง
แผนการย้ายถิ่นกลับประเทศใน
อนาคต
ภายใน 2 ปีนี้ (อ้างอิง)
ภายใน 35- ปีนี้
ไม่มีแผนกลับประเทศ
ยังไม่มีแผน
การติดต่อกับครอบครัวในประเทศ
ต้นทาง
ไม่มีญาติ/ไม่ได้ติดต่อ (อ้างอิง)
อย่างน้อย12- ครั้งต่อเดือน
น้อยกว่า 12- ครั้งต่อเดือน
ระดับการบูรณาการเข้ากับสังคม
ไทย
ไม่เลย (อ้างอิง)
น้อย
ปานกลาง
มาก

Odds ratio (95% CI)

4. คุณลักษณะผูด
้ แู ลหลักเด็กข้ามชาติ
อายุของผู้ดูแล
< 35 ปี (อ้างอิง)
35 – 44 ปี
45 ปีขึ้นไป
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ตัวแปรต้น

การศึกษาของเด็กข้ามชาติ
(กำ�ลังศึกษา: โรงเรียนไทย)
(กลุ่มอ้างอิง: กำ�ลังศึกษา:
ศูนย์เรียนรู้)

การมีหลักประกันทาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ
((กลุ่มอ้างอิง:
ไม่มี/ไม่ทราบ/ไม่ตอบ)

1.00
1.59 (0.385.88-)
2.75 (0.6611.50-)
2.98 (0.4519.74-)

1.00
1.90 (0.675.32-)
3.32 (1.109.96-)**
1.76 (0.3010.17-)

1.00
0.33 (0.140.80-)**
0.07 (0.010.35-)**
0.55 (0.241.27-)

1.00
0.55 (0.261.17-)
0.24 (0.022.68-)
0.84 (0.431.65-)

1.00

1.00

1.17 (0.304.61-)

0.84 (0.292.46-)

0.52 (0.142.00-)
0.92 (0.080.53-)

1.76 (0.694.50-)
1.71 (0.664.41-)

0.15 (0.050.44-)***

0.68 (0.251.86-)

1.00
3.58 (0.9713.20-)*

1.00
3.59 (1.478.79-)***

1.00
1.26 (0.493.24-)

1.00
8.48 (3.9418.28-)***

1.00
0.59 (0.162.18-)
0.32 (0.101.04-)*

1.00
0.93 (0.412.13-)
0.42 (0.190.96-)**

Odds ratio (95% CI)

การศึกษาสูงสุด
ไม่ได้เรียน (อ้างอิง)
ประถมศึกษา (เมียนมา)
มัธยมศึกษา (เมียนมา)
เรียนในไทยและอื่นๆ
อาชีพ
มีงานท�ำ (มีรายได้) (อ้างอิง)
รองานตามฤดูกาล
ว่างงาน เกษียณ
แม่บ้าน ดูแลคนในครอบครัว
การมีเอกสารอนุญาตอยู่ใน
ประเทศไทย
ไม่มีเอกสาร (อ้างอิง)
หนังสือเดินทาง/หนังสือเดินทาง
ชั่วคราว
เอกสารจดทะเบียนแรงงาน
ใบรับรองที่ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน
บัตรแรงงานไป-กลับ (มาตรา
64)
การมีใบอนุญาตท�ำงานที่ยังไม่หมด
อายุ
มี (อ้างอิง)
ไม่มี/เคยมี
การมีหลักประกันสุขภาพ
ไม่มี (อ้างอิง)
มี
ความสามารถในการใช้ภาษาไทย
ดี/ดีมาก (อ้างอิง)
ปานกลาง
เล็กน้อย/ไม่ได้เลย

Odds ratio (95% CI)
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ตัวแปรต้น

การศึกษาของเด็กข้ามชาติ
(กำ�ลังศึกษา: โรงเรียนไทย)
(กลุ่มอ้างอิง: กำ�ลังศึกษา:
ศูนย์เรียนรู้)

การมีหลักประกันทาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ
((กลุ่มอ้างอิง:
ไม่มี/ไม่ทราบ/ไม่ตอบ)

1.00
8.20 (0.9471.34-)*

1.00
2.48 (1.364.54-)***

Odds ratio (95% CI)

การรับรู้สิทธิ์ในการได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน/ซื้อบัตรประกันสุขภาพ
ของเด็กข้ามชาติ
ไม่รู้ (อ้างอิง)
รู้

Odds ratio (95% CI)

5. การรับรู้และมุมมองต่อการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของผู้ดูแลหลัก
การรับรู้เกี่ยวเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ดี/ดีมาก (อ้างอิง)

1.00

1.00

ปานกลาง

0.83 (0.342.05-)

0.61 (0.321.19-)

น้อย/ไม่เลย

2.85 (0.998.17-)*

1.32 (0.582.99-)

1.00

1.00

เชิงบวกทุกด้าน

0.22 (0.110.45-)***

1.57 (0.872.82-)

n (จ�ำนวนกลุ่มตัวอย่าง)

480 คน

803 คน

-2 log likelihood

363.770

531.231

Nagelkerke R2

0.617

0.364

Omnibus Tests p-value

0.000

0.000

Hosmer and Lameshow Test
p-value

0.161

0.350

มุมมองต่อผลกระทบจาก SEZ
เชิงบวกไม่ทุกด้าน (อ้างอิง)

Note: 1) * p-value<0.1 **p-value<0.05 ***p-value<0.01; 2) เพื่อตรวจสอบโอกาสในการเกิดปัญหา multi-collin�earity หรือ การมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นในโมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคู่
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (จ�ำนวน 25 ตัวแปร รวมเป็น 300 คู่ความสัมพันธ์) ได้ถูกวิเคราะห์ และพบว่า เกือบทุก
คูต่ วั แปร มีความสัมพันธ์ตอ่ กันในระดับทีต่ ำ�่ โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ Pearson’s Correlation ต�ำ่ กว่า 0.3 (โดยมี 6 คูค่ วาม
สัมพันธ์ที่มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.45 แต่ไม่มีคู่ความสัมพันธ์ใดที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่า 0.5)
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