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หนังสือ เด็กข้ามชาติ: เกิด อยู่ โต อย่างไร เป็นอีกหนึ่งผลงานของทีมวิจัย

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวยิาลยัมหดิล ซึง่จะให้ข้อค้นพบท่ีเกีย่วข้องกบัความ

เป็นอยูข่องเดก็ข้ามชาติและครอบครัวทีเ่ข้ามาอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ส�าหรับเดก็ข้ามชาติ 

ได้รับรู้ถึงการเลี้ยงดู การเข้าถึงการศึกษา และการเข้าถึงบริการสุขภาพ นอกจากนี ้

ยงัท�าให้ทราบถงึหน่วยงานภาครฐัทีม่นีโยบายหรอืมาตรการอย่างไรในการจดัการและแก้ไข

ปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อน�าไปพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของกลุ่มประชากรข้ามชาติอีกด้วย 

 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันที่ผลิตผลงานทาง

วชิาการทีม่คีณุภาพและเป็นประโยชน์มาอย่างต่อเนือ่ง สถาบนัฯ หวงัเป็นอย่างยิง่ว่าหนงัสอื

เล่มนี้จะเป็นผลงานวิจัยที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยในการขับเคลื่อนงานในกลุ่มประชากร 

ข้ามชาติต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.รศรินทร์ เกรย์

ผู้อ�านวยการ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล
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กระผมรูส้กึยินดีอย่างยิง่ทีไ่ด้รับการขอให้เขยีนค�านยิมในหนงัสอืเร่ือง “เดก็ข้ามชาต:ิ 

เกดิ อยู ่โต อย่างไร” ซึง่เขยีนขึน้โดย ดร.เฉลมิพล แจ่มจนัทร์ และ คณุกญัญา อภพิรชยัสกลุ  

หนงัสอืทีมี่คุณค่ายิง่เล่มนี ้ได้บรรยายให้เหน็แบบแผนการเลีย้งดบูตุรของครอบครัวแรงงาน

ข้ามชาติ รวมทั้งการเข้าถึงบริการสุขภาพ และการศึกษาของประชากรเด็กข้ามชาติ  

ในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษชายแดน อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก หนังสือเล่มน้ีได้แสดงผล

ของการศึกษาอย่างครบถ้วนในการประเมินแนวโน้มและผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที ่

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของอ�าเภอแม่สอดแห่งนี้ ที่มีต่อสถานการณ์ประชากร 

เด็กข้ามชาติท่ีเกิดและเติบโตในพื้นที่ การศึกษาได้แสดงรายละเอียดในด้านจ�านวน 

แบบแผนการเลี้ยงดูและการเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา และจากการวิเคราะห์

ข้อมูลทั้งหมด ผู้เขียนได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดการพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนให้รัดกุมยิ่งข้ึน โดยค�านึงถึงสิทธิและการคุ้มครองประชากร

เด็กข้ามชาติอย่างเหมาะสม 

คำ�นำิยม
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กระผมจึงขอขอบคุณผู้เขียนทั้งสองเป็นอย่างมากที่ได้นิพนธ์หนังสือเล่มน้ีขึ้นมา 

อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่นักวิชาการทางสังคมศาสตร์ของประเทศในทุกๆ สาขา  

ตลอดจนนสิตินกัศกึษา นกัวิจยั ผูป้ฏบัิตงิานโครงการต่างๆ ทีเ่ก่ียวข้องกบัผูย้้ายถิน่ และ 

ผู้ก�าหนดนโยบายการพัฒนาประเทศ และนโยบายการดูแลผู้ย้ายถิ่นโดยตรง โดยมี 

เป้าหมายสูงสุด นอกจากจะลดความเหลื่อมล�้าในสังคมลงแล้ว คือการสร้างเสริม

คุณภาพชีวิตของผู้ย้ายถ่ินทุกรูปแบบ ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การ

สหประชาชาต ิทีถ่อืว่าผูย้้ายถิน่ไม่ว่าภายในประเทศหรอืระหว่างประเทศกบัประชากรของ

ประเทศนัน้ ต้องมคุีณภาพชวีติท่ีดีตามตวัชีว้ดัของการพฒันาอย่างยัง่ยนืโดยเท่าเทยีมกนั  

หนังสือเล่มนี้ยังได้ให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่ส�าคัญ ในความพยายามของรัฐบาลไทย 

ที่น่าชื่นชมในการเอาใจใส่ดูแลประชากรแม้เป็นชาวต่างชาติเป็นอย่างดี และในอนาคต  

ในสถานการณ์การเกดิทีล่ดลงอย่างรวดเรว็ภายในประเทศไทยจนเป็นวกิฤตอยูใ่นปัจจุบัน 

เด็กท่ีเกิดในประเทศไทยเหล่านี้ก็คงจะต้องได้รับสัญชาติไทยตามเง่ือนไขต่างๆ ในที่สุด 

หนังสือเล่มนี้จึงเป็นข้อมูลส�าคัญอย่างยิ่งอีกแหล่งหน่ึง ส�าหรับการอ้างอิงและการวาง

นโยบายเพื่ออนาคตและความมั่งคงทางประชากรของประเทศไทย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ จ�ารัสฤทธิรงค์                                                                                                                

ที่ปรึกษาอาวุโส สถาบันวิจัยประชากรและสังคม                                                                                                                                            

                                          มหาวิทยาลัยมหิดล
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ลกูคนข้ามชาตใินบรบิทนี ้เป็นส่วนหนึง่จากผลงานวิจยัเกีย่วกบัประชากรเดก็ข้ามชาต ิ

กบัการเลีย้งด ูการเข้าถงึบรกิารสขุภาพและการศกึษาในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษชายแดน 

อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่งศึกษาโดย ดร.เฉลิมพล แจ่มจันทร์ และคุณกัญญา 

อภพิรชยัสกลุ เนือ้หาในเล่มนีจ้ะให้ค�าตอบทีช่ดัเจนแก่ผูท้ีเ่คยสงสัยหรอืต้ังค�าถามว่าท�าไม

ประเทศไทยถึงมีเด็กข้ามฃาติเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก แล้วเด็กข้ามชาติเหล่านี้จะอยู่กัน

อย่างไรในประเทศไทย จะเตบิโตและเข้ามาใช้ชวีติอยู่ในประเทศไทยแบบถาวร หรอือยูไ่ป

จนตลอดชีวิต อยู่จนช่ัวลูกช่ัวหลาน จะเป็นภาระหรือเป็นปัญหาให้กับคนไทยในประเทศ

มากน้อยเพียงใด รัฐมีนโยบายหรือมาตรการอย่างไรในการจัดการและแก้ไขปัญหาต่างๆ

ที่อาจเกิดขึ้น เพราะที่ผ่านมาจ�านวนคนข้ามชาติโดยเฉพาะจากพม่าเข้ามาเป็นแรงงาน 

ในประเทศไทยนับล้านคน กระจายอยู่ในพื้นที่เกือบทุกจังหวัดของประเทศ และการที่ให ้

ลกูหลานเข้ามาอยูด้่วยมากๆ อยูน่านๆ หรอือยูไ่ปจนตลอดชวีติ จะท�าให้คนไทยเสยีเปรยีบ

หรือไม่อย่างไร

คำ�นำิยม
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ข้อมูลและเนื้อหาในเล่มนี้ จะให้ค�าตอบเหล่านี้ได้ อาจจะไม่ใช่ทุกค�าตอบ แต่ผู้อ่าน

จะได้เหน็ภาพและข้อมลูเชงิประจกัษ์ เข้าใจถงึสภาพความเป็นจรงิและข้อเทจ็จรงิทีเ่กดิกบั

เดก็ข้ามชาตเิหล่านี ้โดยมพีืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด จังหวดัตาก ซึง่เป็นพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกิจพเิศษ

ชายแดน เป็นตัวแทนที่สะท้อนภาพและปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ท�าให้ผู้ได้อ่านทราบถึงชีวิต 

ความเป็นอยูข่องคนข้ามชาติซึง่เข้ามารบัจ้างเป็นแรงงานและครอบครัวของคนข้ามชาติได้ดีขึน้ 

รวมทั้งทราบถึงลูกหลานที่เกิดและเติบโตในประเทศไทยว่าอยู่กันอย่างไร ได้รับสิทธิ ์

ขัน้พืน้ฐานและบรกิารอะไรบ้าง รฐัจะท�าอย่างไรเพือ่ให้เดก็ข้ามชาติทีจ่ะอยูใ่นประเทศไทย

ต่อไปเหล่านี้เป็นคนที่มีคุณภาพ เป็นแรงงานที่มีศักยภาพ และเป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศไทยต่อไปในอนาคต 

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งที่ทรงคุณค่าน่าอ่านที่ขอแนะน�าให้อ่าน  

เพราะให้ความรู้บนพ้ืนฐานข้อเท็จจริง ได้ผลจากการศึกษาวิจัยรองรับเนื้อหาที่น�าเสนอ 

เปรียบเสมือนกุญแจท่ีไขข้อข้องใจและให้ค�าตอบจากค�าถามต่างๆ ที่เกิดขึ้นในใจของ 

คนไทยหลายๆคน เกี่ยวกับคนข้ามชาติและลูกคนข้ามชาติที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุณชะลักษี

ที่ปรึกษาวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

V



เด็กข้ามชาต:ิ เกิด อยู่ โต อย่างไร

เด็กข้ามชาต:ิ เกดิ อยู ่โต อย่างไร เป็นหนงัสอืทีร่วบรวมองค์ความรูแ้ละข้อค้นพบ

เกีย่วกบัเดก็ข้ามชาต ิเพือ่ให้ผูอ่้านทราบถงึการเลีย้งดู การเข้าถึงบรกิารสุขภาพ และการ

ศกึษาของประชากรเดก็ข้ามชาตอิาย ุ0-14 ปี ในครอบครวัแรงงานข้ามชาติ โดยเป็นข้อมลู

ที่ได้จากครอบครัวเด็กข้ามชาติ มุมมองของประชากรข้ามชาติ รวมถึงผู้แทนหน่วยงาน 

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 

ทีมผู้วิจัยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิยาลัยมหิดล ภายใต้โครงการวิจัย 

“ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดูการเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาในพื้นที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก” ใคร่ขอขอบคุณการสนับสนุนจาก

ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ที่ให้การสนับสนุนทุนส�าหรับงานวิจัยนี้

โครงการจะส�าเรจ็ไม่ได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมอืจากครอบครวัประชากรข้ามชาติ 

ทุกครอบครัวท่ีเป็นตัวอย่างในการศึกษา หน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที ่

ทีร่่วมให้ข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ต่องานวจิยั ทมีวจิยัขอขอบคณุทกุท่านทีร่่วมเป็นส่วนหน่ึง

ของงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง

กติตกิรรมประกาศ
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ทีส่�าคัญทมีวจัิยใคร่ขอขอบคณุทมีงานภาคสนามในพืน้ที ่คณุธญัยธรณ์ พงษ์ธรจิรพชัร  

ผู้ประสานงานโครงการ คณุสายทพิย์ ยศด ีเจ้าหน้าทีภ่าคสนาม มลูนิธศุิภนิมติแห่งประเทศไทย  

และผู้ควบคุมงานสนามรวมถึงพนักงานสัมภาษณ์ทุกคน คุณพงษ์ศักดิ์ หมื่นศักดา 

คุณภัทราพร ตาสิงห์ นักวิจัยร่วม ขอขอบคุณ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อภิชาติ  

จ�ารัสฤทธิรงค์ และรองศาสตราจารย์ ดร.วาทินี บุณชะลักษี ผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ข้อคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อโครงการวิจัยและหนังสือเล่มนี้ ท้ายที่สุด 

ขอขอบคุณสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีให้การสนับสนุน 

งานวิจัยนี้  

ทีมวิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน และถูกน�าไปใช้

ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้เกิดคุณประโยชน์ต่อไป

คณะผู้ขียน

ตุลาคม 2562    
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หนงัสอืฉบบันี ้รวบรวมองค์ความรูแ้ละข้อค้นพบเกีย่วกบัเดก็ข้ามชาตจิากประเทศเพ่ือนบ้าน 

ที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีอ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก จากโครงการวิจัย “ประชากรเด็กข้ามชาติ: 

การเลีย้งดกูารเข้าถงึบรกิารสขุภาพและการศกึษาในพ้ืนทีเ่ขตเศรษฐกจิพิเศษชายแดน อ�าเภอ

แม่สอด จงัหวดัตาก” ภายใต้การสนบัสนนุจากส�านกังานกองทุนสนบัสนนุการวจิยั (สกว.)  

โดยโครงการวจิยัดงักล่าวมวีตัถปุระสงค์หลกั เพือ่ศกึษาการเลีย้งดกูารเข้าถงึบรกิารสขุภาพ

และการศกึษาของประชากรเดก็ข้ามชาตอิาย ุ0-14 ปี ในครอบครัวแรงงานข้ามชาติ พ้ืนทีเ่ขต

เศรษฐกจิพเิศษชายแดนอ�าเภอแม่สอด จงัหวัดตาก เพือ่คาดการณ์แนวโน้มผลกระทบจากการ

พฒันาพืน้ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกิจพเิศษทีจ่ะมีต่อสถานการณ์เด็กข้ามชาต ิโดยประเมนิจากการ

รบัรูแ้ละมุมมองของประชากรข้ามชาต ิรวมถงึผูแ้ทนหน่วยงานภาคส่วนทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที่ 

และเพ่ือให้ข้อเสนอแนะทีจ่ะเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาและจดัการพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษ 

ทีค่�านงึถึงการพัฒนาทรัพยากรมนษุย์ประชากรเดก็ข้ามชาตอิย่างเหมาะสม วธิกีารศกึษาใน

พืน้ท่ี ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ การศึกษาเชงิปรมิาณ โดยการส�ารวจเกบ็ข้อมลูครอบครวั

แรงงานข้ามชาต ิด้วยแบบสอบถามอย่างมโีครงสร้างจ�านวน 402 ครอบครวั ซึง่มเีดก็ข้ามชาติ 

ช่วงอายุ 0-14 ปีในการดูแล รวม 803 คน และการศึกษาเชิงคุณภาพกับตัวแทนกลุ่ม 

หน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งในภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน  

ผูน้�าชุมชน และกลุม่พ่อแม่ข้ามชาตจิ�านวนรวม 64 ราย

เกีย่วกบัข้อค้นพบทีส่�าคญั ในจ�านวนเดก็ข้ามชาต ิ803 คนทีเ่ป็นกลุม่ตวัอย่าง ประมาณ 

3 ใน 4 เกิดในประเทศไทย โดยมีการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดอยู่ที่ร้อยละ 73.7  

หลงัจากมอีาย ุ15 ปีขึน้ไป ประมาณร้อยละ 71.5 ของเด็กข้ามชาตทัิง้หมด ครอบครวัมแีผนที่

อยากจะให้อาศยัอยูใ่นประเทศไทยต่อไป ในด้านการศึกษา เด็กข้ามชาติทีเ่กดิในช่วงหลงัมี

โอกาสและการเข้าถงึการศึกษาทีค่่อนข้างดกีว่าเดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิในช่วงก่อน โดยมสัีดส่วนที่

เข้าศกึษาในโรงเรยีนไทยเพิม่ขึน้มากกว่าการเข้าศึกษาในศนูย์เรยีนรูข้ององค์กรพัฒนาเอกชน

สรุปเนำื้อหา
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ในพื้นที่ อย่างไรก็ตาม เด็กข้ามชาติจ�านวนมากไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ ในการเข้าถึง 

การศกึษาและการมีหลกัประกนัทางสขุภาพของเดก็ข้ามชาต ิ4 ปัจจัยทีม่อิีทธพิลเชงิบวกทีส่�าคัญ  

ได้แก่ การได้รบัการจดทะเบยีนการเกดิ แผนของครอบครัวในการให้เดก็ข้ามชาตอิาศยัอยูใ่น

อ�าเภอแม่สอด หรอืในประเทศไทยหลงัจากอาย ุ15 ปีขึน้ไป การรบัรูข้องผูด้แูลหลกัเก่ียวกบั 

สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาและการซ้ือบัตรประกันสุขภาพส�าหรับเด็กข้ามชาติ และความ

สามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้แูลหลกั เกีย่วกบัการพฒันาพืน้ท่ีเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ

ของอ�าเภอแม่สอด ในภาพรวมยังมีความคืบหน้าไม่มาก แต่ในระยะยาวคาดว่าจะน�าไปสู่

การจ้างงานและการไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติเพ่ิมข้ึนในพ้ืนที ่ซึง่จะส่งผลท�าให้จ�านวน

เดก็ข้ามชาต ิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ตามไปด้วย จากนโยบายการขอสญัชาตขิองไทยทีเ่ปิดกว้าง

มากข้ึน ครอบครวัแรงงานข้ามชาตทิีม่บีตุรในประเทศไทย คาดว่าจะมแีนวโน้มเลีย้งดบุูตรใน

ประเทศไทยเพิม่มากขึน้และส่งเสริมให้บตุรเข้ารับการศกึษาในระบบการเรียนการสอนของไทย

เพิม่มากขึน้ อย่างไรกต็าม เดก็ทีศึ่กษาในศูนย์เรยีนรู้มข้ีอได้เปรยีบมากกว่าในด้านภาษาและ

ทกัษะพหวุฒันธรรม ส�าหรับผลกระทบต่อการเข้าถงึบรกิารสขุภาพ ยงัไม่มคีวามชดัเจนมาก

ข้อเสนอแนะเชงินโยบายทีส่�าคญัในการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและการมหีลกัประกนั 

ทางสุขภาพของเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วย การมุ่งเน้นให้ความส�าคัญ การเข้าถึงการ 

จดทะเบยีนการเกดิ การส่งเสรมิให้ความรูแ้ก่ครอบครวัแรงงานข้ามชาตเิร่ืองสทิธขิองเดก็ข้ามชาติ  

การลดข้อจ�ากัดด้านภาษาให้กับครอบครัวข้ามชาติที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้ และการสร้าง 

ความตระหนักถึงความส�าคัญของการศึกษาและการมีหลักประกันสุขภาพให้กับครอบครัว

แรงงานข้ามชาติ ในด้านการศึกษา หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีค่วรพจิารณาก�าหนดแผนความ

ต้องการทีช่ดัเจนในการใช้ประโยชน์จากเดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิ และได้รับการศกึษาในประเทศไทย

ในระยะยาวทีส่ามารถเป็นฟันเฟืองส�าคญัต่อการพัฒนาพ้ืนที ่ภายใต้บริบทการเป็นเขตเศรษฐกจิ

พิเศษ ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนด้านภาษาที่ 

หลากหลาย (multilingual skill) และทกัษะพหวุฒันธรรม (multiculturalism skill), ควรมกีาร

จดัท�าหรอืให้ข้อมลู เก่ียวกับ education pathway แก่เดก็ข้ามชาติทีเ่กดิในไทย ในด้านสขุภาพ 

ควรสนบัสนนุและส่งเสรมิความเข้มแข็งการท�างานในลกัษณะ school health ทีม่กีารด�าเนนิงาน 

ในพ้ืนทีใ่ห้มีความต่อเนือ่ง, การจดัระบบประกนัสขุภาพให้กบัเดก็ข้ามชาตขิองประเทศไทย

ควรมลีกัษณะท่ียดืหยุน่ตามบรบิทในพืน้ทีแ่ละความต้องการของประชากรข้ามชาตมิากขึน้
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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 three-

quarters 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 

Summary
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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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การศกึษาในประเดน็ทีเ่ก่ียวข้องกับกลุ่มประชากรข้ามชาติทีย้่ายถ่ินฐานเข้ามาอาศยัอยู่ 

และท�างานในประเทศไทยจากประเทศเพือ่นบ้านเป็นเรือ่งทีม่คีวามส�าคญัและได้รบัความสนใจ 

เพิม่มากขึน้ในปัจจบุนั สบืเนือ่งจากบริบทและสถานการณ์ของประเทศ ทีก่�าลงัเปลีย่นแปลง

ไปในหลายด้าน ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ ท่ีอาจน�าไปสู่ 

การขาดแคลนประชากรและวยัแรงงานในอนาคต ซึง่ท�าให้มแีนวโน้มความต้องการแรงงาน

จากประเทศเพือ่นบ้านทีย่งัสงู การพฒันาความร่วมมอืภายในภมูภิาคสูก่ารเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีหมุดหลักเริ่มต้นที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. 2558 อันจะน�าไปสู่การ

พัฒนาความร่วมมือภายในภูมิภาค ทั้งทางเศรษฐกิจและทางสังคม การเคลื่อนย้ายของ

ประชากรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุม่วยัแรงงาน และกลุม่ผูต้ดิตามต่างๆ ในภมูภิาค

ที่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และมีลักษณะรูปแบบที่ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นเช่นกัน

โหมโรง: 
ทำ�ไมต้อง “เด็กข้ามชาติ” (ในำแม่สอด) 
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ปัจจุบันจ�านวนแรงงานข้ามชาติที่ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยและท�างานในประเทศไทย

จากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงกลุ่มผู้ติดตามซึ่งจ�านวนมากเป็นประชากรเด็กข้ามชาติ  

ยงัคงไม่ทราบชัดถงึจ�านวนทีแ่ท้จรงิ งานศกึษาของสถาบนัวจัิยประชากรและสงัคมทีท่�าการ

คาดประมาณจ�านวนประชากรข้ามชาติ 3 สัญชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยในปี 2558 

คาดว่า มจี�านวนท้ังสิน้ประมาณ 4.5 ล้านคน โดยในจ�านวนนี ้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�านวนนี้มีเพียง

ประมาณ 24,000 คน ที่เป็นกลุ่มผู้ติดตามและกลุ่มประชากรเด็กข้ามชาติ จ�านวน 

การจดทะเบียนของกลุ่มผู้ติดตามและกลุ่มประชากรเด็กข้ามชาตินี้ ลดลงอย่างมากจาก

ตัวเลขที่มีการรายงานจากการจดทะเบียน 

ในปี พ.ศ. 2557 และ 2558 ซึง่มีจ�านวน 93,000 คน และ 39,000 คน ตามล�าดบั 

(Chamchan & Apipornchaisakul, 2016) จ�านวนแรงงานข้ามชาต ิ3 สญัชาต ิทีไ่ด้ผ่าน

กระบวนการพิสจูน์สญัชาต ิ(Nationality Verification: NV) รวมกบัจ�านวนแรงงานข้ามชาติ 

ที่เข้ามาท�างานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างประเทศไทยและ  

3 ประเทศเพือ่นบ้าน ในปี พ.ศ. 2560 มกีารรายงานตัวเลขอยูท่ี ่0.9 และ 0.44 ล้านคน 

ตามล�าดับ (Office of Foreign Workers Administration, 2017) ซึง่เมือ่รวมกบัจ�านวน

แรงงานข้ามชาตทิีไ่ด้ด�าเนนิการจดทะเบยีน ณ ศนูย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสรจ็ 

(OSSC) จะได้ตัวเลขประชากรข้ามชาตริวมอยูท่ีโ่ดยประมาณ 2.55 ล้านคน เท่าน้ัน แสดง

ให้เหน็ว่าประชากรข้ามชาตท้ัิงกลุ่มทีเ่ป็นแรงงานและกลุม่ทีเ่ป็นผู้ตดิตาม ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

ประชากรเด็ก ทีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยโดยไม่มเีอกสาร น่าจะยงัมอียูเ่ป็นจ�านวนมาก 

ประชากรข้ามชาติย้ายถ่ินฐานเข้ามาอยู่อาศัยและท�างานในประเทศไทย เป็นเรื่อง 

ที่มีความส�าคัญและได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน สืบเน่ืองจากบริบทและ

สถานการณ์ของประเทศ ทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงในหลายด้าน จากสถานการณ์ประชากรไทย
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ในปัจจุบันพบว่ามีสัดส่วนของอายุของประชากรวัยเด็ก (อายุต�่ากว่า 15 ปี) ในปี 2561 

มสีดัส่วนลดลงจากร้อยละ 17.25 ของประชากรทัง้หมด เหลอืร้อยละ 12.71 ในปี 2583 

ส่วนประชากรวยัแรงงาน (อาย ุ15 – 59 ปี) มกีารเปลีย่นแปลงอย่างน่าสนใจ (อตัราการ

เปลีย่นแปลง = -15.17 %) กล่าวคอื ในปี 2583 ลดลงเหลอืร้อยละ 55.12 จาก ร้อยละ 

64.98 ในปี 2561 อีกราว 20 ปีข้างหน้า ผู้ท่ีอยู่ในวัยก�าลังแรงงานในประเทศไทย 

จะมสีดัส่วนเป็นคร่ึงหนึง่ของประชากรทัง้หมดในประเทศ และสัดส่วนประชากรวยัสูงอายุ

จะมกีารเพ่ิมขึน้อย่างมากเป็นร้อยละ 32.18 ส่งผลให้ประเทศไทยอยูใ่นสังคมสูงวยัระดบั

สุดยอด (Super-aged society) (รูป 1)

ภาพ 1.1 สัดส่วนประชากรตามช่วงวัยของประเทศไทย ปี 2553-2583

แหล่งข้อมูล : ประมวลผลจากข้อมูลการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย 

พ.ศ. 2553-2583 ปรับประชากรกลางปี พ.ศ. 2557)
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จากบริบทและสถานการณ์ของประเทศข้างต้น สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยก�าลัง

เกดิการเปลีย่นแปลงในหลายด้าน ทัง้การเปลีย่นแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ 

ที่อาจน�าไปสู่การขาดแคลนประชากรและวัยแรงงานในอนาคต ซึ่งท�าให้มีแนวโน้มความ

ต้องการแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่ยังสูง การพัฒนาความร่วมมือภายในภูมิภาค

สู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งมีหมุดหลักเริ่มต้นที่ชัดเจนในปี พ.ศ. 2558 

(กรมอาเซยีน, 2555) อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาความร่วมมอืภายในภมูภิาค ทัง้ทางเศรษฐกจิ

และทางสังคม การเคล่ือนย้ายของประชากรระหว่างประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มวัยแรงงาน 

และกลุ่มผู้ติดตามต่างๆ ในภูมิภาคที่จะมีแนวโน้มเพิ่มมากข้ึน และมีลักษณะรูปแบบที ่

ซับซ้อนและหลากหลายขึ้นเช่นกัน

ข้อจ�ากัดของข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับประชากรเด็กข้ามชาติในประเทศ โดยเฉพาะ 

จ�านวนและการกระจายตัวของประชากรเด็กที่ไม่มีตัวเลขท่ีชัดเจน ท�าให้ประชากรกลุ่ม

นี้มีความเปราะบางและความเสี่ยงในหลายด้าน โดยเฉพาะในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน 

สิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็กที่ส�าคัญในหลายเร่ือง เช่น การเข้าถึงการจดทะเบียนการ

เกิดส�าหรับเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยซึ่งเป็นใบเบิกทางที่ส�าคัญต่อการเข้าถึงสิทธิ

ขั้นพื้นฐานอื่นๆ ที่จ�าเป็น โดยเฉพาะการเข้าถึงการศึกษาและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ที่จ�าเป็น นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงในเรื่องของการถูกใช้แรงงานเป็นแรงงานเด็ก และ

การตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้วยเช่นกัน หากพิจารณาในมุมมองด้านการปกป้อง

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิเด็ก รวมถึงมุมมองในด้านการลงทุนในการพัฒนามนุษย์ 

ซึ่งประชากรเด็กข้ามชาติถือเป็นทรัพยากรที่มีความส�าคัญและสามารถมีบทบาทในการ

พัฒนาประเทศ ท้ังต่อประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง การให้ความส�าคัญกับการ

ศึกษาวิจัยในประชากรกลุ่มนี้เพ่ือก�าหนดนโยบายและแนวทางที่เหมาะสมในการปกป้อง

คุ้มครองสทิธิ ์ส่งเสริมการเข้าถึงบริการและสทิธิขัน้พืน้ฐานทีจ่�าเป็นของเดก็ข้ามชาติ และ

คุ้มครองจากความเสี่ยงและความเปราะบางจึงเป็นเรื่องที่ประเทศไทยควรต้องตระหนัก

และไม่ควรมองข้าม
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จากการศึกษาโดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม ร่วมกับ มูลนิธิศุภนิมิตแห่ง

ประเทศไทยในปี 2559 (Chamchan et al. 2016) ได้ส�ารวจประชากรเด็กข้ามชาติ  

(อายุ 0-14 ปี) ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดของประเทศไทยท่ีมีการอาศัยอยู่ของแรงงานข้ามชาติ 

และกลุม่ผูต้ดิตามในจ�านวนทีส่งู ซ่ึงได้แก่ พ้ืนทีจ่งัหวดัตาก (อ�าเภอแม่สอด) จังหวดัชมุพร 

และจังหวัดระนอง ในภาพรวมพบว่าเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ ประมาณ 3 ใน 4 เกิดใน

ประเทศไทย อีก 1 ใน 4 เกิดในประเทศต้นทางและอพยพตามพ่อแม่ทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาต ิ

เข้ามาในประเทศไทย ในจ�านวนนี้ สัดส่วนของเด็กท่ีได้รับการจดทะเบียนการเกิดยังอยู่

ในสัดส่วนท่ีต�่ากว่าที่ควรจะเป็น โดยเฉลี่ยในแต่ละพื้นที่อยู่ที่ประมาณร้อยละ 70-80 

ซึ่งหมายความว่ามีเด็กจ�านวนมากที่ไม่มีเอกสารส�าคัญ ในการยืนยันสถานะบุคคลและ 

ตวัตน ซ่ึงในระยะยาวอาจส่งผลต่อการเข้าถงึบรกิารและสิทธใินด้านต่างๆ โดยเฉพาะ ด้าน

สุขภาพและการศึกษา ในด้านสุขภาพ พบว่า เพียงประมาณหน่ึงในส่ีของเด็กข้ามชาติที่

มีบัตรประกันสุขภาพ หมายความว่าอีกประมาณ 3 ใน 4 หากจ�าเป็นต้องได้รับบริการ

สขุภาพทีจ่�าเป็น ในทีน่ีร้วมถึงการได้รบัวัคซนีในแต่ละช่วงอายท่ีุเหมาะสม ซึง่มคีวามส�าคัญ

มากส�าหรับเด็กปฐมวัย ครอบครัวของประชากรข้ามชาติจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง 

ซึ่งมีโอกาสสูงที่เด็กจะไม่เข้าถึงบริการสุขภาพและการได้รับวัคซีนป้องกันโรคท่ีจ�าเป็น 

ในด้านการศึกษากลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 7-14 ปี ซึ่งเป็นช่วงวัยที่ควรเข้าถึงการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน ประมาณ 4 ใน 5 ของเด็กสามารถเข้าถึงการศึกษาหรือก�าลังเรียนอยู่ใน 

สถานศกึษาซ่ึงถอืเป็นตวัเลขทีด่กีว่าตวัเลขท่ีรายงานจากการศึกษาของ Save The Children 

ที่คาดว่าประมาณร้อยละ 60 ของเด็กข้ามชาติไม่ได้เข้าเรียนหรือไม่สามารถเข้าถึง 

การศกึษาได้ (Save the Children, 2014) อย่างไรกต็ามการเข้าถึงการศกึษาของเดก็ข้ามชาต ิ

โดยส่วนใหญ่เป็นการเรียนที่ศูนย์เรียนรู้ หรือ learning center ที่จัดขึ้นโดยองค์กร

พัฒนาเอกชนต่างๆ ซ่ึงมีความหลากหลายในเรื่องหลักสูตรและภาษาที่ใช้ในการเรียน 

การสอน มากกว่าเป็นการศึกษาในโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาด้วยหลักสูตรของไทย
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ปัจจยัส�าคญัหนึง่ทีม่ผีลต่อการไม่เข้าเรยีนหรอืศกึษาในโรงเรยีนไทยของเด็กข้ามชาติ 

เกีย่วข้องกบัการเลีย้งดเูดก็ข้ามชาติของพ่อแม่แรงงานข้ามชาติ ซึง่จากการศกึษาทีผ่่านมา 

(สุรีย์พร พันพึ่ง และคณะ 2557, Chamchan et al. 2016) พบว่า เด็กข้ามชาติ

จ�านวนมากที่เกิดในประเทศไทยเมื่อมีอายุได้ประมาณ 3-4 ปี จะถูกส่งกลับไปเลี้ยงดู

โดยครอบครัวในประเทศต้นทาง จนมีอายุประมาณหน่ึงที่สามารถดูแลตนเองหรือช่วย

ครอบครัวท�างานได้ก็จะถูกส่งกลับมาอยู่กับครอบครัวพ่อแม่ในประเทศไทย หรือ ในอีก

ลกัษณะหนึง่ เดก็อาจจะถกูเลีย้งดใูนประเทศไทยจนมอีายเุข้าสูวั่ยเรยีน กจ็ะถูกส่งกลบัไป

อยู่ประเทศต้นทาง ซึ่งท�าให้พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ต้องการที่จะส่งลูกเข้าเรียนในโรงเรียนไทย 

ทีม่กีารจดัการเรยีนการสอนตามหลกัสตูรของไทยและใช้ภาษาไทยเป็นหลกั จะเห็นได้ว่า 

การเลี้ยงดู ระหว่างการเลี้ยงดูในประเทศต้นทางและในประเทศไทยเป็นปัจจัยที่ม ี

ความสัมพันธ์ต่อการตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนไทยหรือในศูนย์เรียนรู้ 

หรือการไม่ได้รับการศึกษาเลยของเด็กข้ามชาติ 

พืน้ท่ีอ�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก เป็นพืน้ทีช่ายแดนทีม่ลีกัษณะพิเศษ มคีวามหลากหลาย 

ทางวฒันธรรม เศรษฐกิจและสงัคม มทีัง้คนพืน้เมอืง มกีลุม่ชาตพินัธุท้์องถิน่ กลุม่ผูล้ีภ้ยั 

รวมถึงกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งที่มาในลักษณะอยู่

อาศัยระยะยาว อยู่อาศัยระยะสั้นเพื่อที่จะเคล่ือนย้ายไปสู่จังหวัดอ่ืนภายในประเทศไทย 

รวมถึงกลุ่มที่มีการเคล่ือนย้ายไปกลับระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาศัย

และใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน ท�าให้พื้นที่อ�าเภอแม่สอดมีทั้งโอกาสและความท้าทายในหลาย

เรื่องเกี่ยวกับการจัดการและดูแลกลุ่มประชากรข้ามชาติในพื้นที่ ซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่อ�าเภอ

แม่สอดกเ็ป็นพืน้ทีท่ี่มคีวามน่าสนใจจากความพยายามขององค์กรหน่วยงานต่างๆ ในพืน้ที่  

ที่ได้พัฒนานโยบายและรูปแบบในการจัดการดูแลกลุ่มแรงงานข้ามชาติ รวมถึงกลุ่ม 

เด็กข้ามชาติในหลายเรื่องที่มีความส�าคัญ จนได้รับการยกย่องเป็น “แม่สอดโมเดล” 

ในหลายเรื่อง เช่น โมเดลในการจัดการแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ โมเดลในการส่งเสริม

การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด และการส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ 

เป็นต้น
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ทีผ่่านมาการศกึษาเกีย่วกบัประชากรข้ามชาติในประเทศไทย ค่อนข้างให้ความส�าคัญ

กบักลุม่ทีอ่ยูใ่นวยัก�าลงัแรงงานหรือกลุม่แรงงานข้ามชาติ เน่ืองจากเป็นกลุม่ทีม่ขีนาดใหญ่ 

และมีบทบาทเกี่ยวข้องโดยตรงกับการย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ามาอยู่อาศัยและท�างานใน

ประเทศไทย ในขณะที่การศึกษาเกี่ยวกับประชากรข้ามชาติกลุ่มเด็กที่เกิดหรือติดตาม

พ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงานข้ามชาติมาอาศัยอยู่ในประเทศไทย ยังมีอยู่ค่อนข้างน้อยและจ�ากัด 

หากพจิารณาตามแนวทางการบรหิารจดัการแรงงานข้ามชาติของประเทศไทย ซึง่ก�าหนด

ระยะเวลาจ�านวนปีที่แรงงานข้ามชาติสามารถท�างานในประเทศไทยได้ตามใบอนุญาตใน

การท�างานหรือ work permit ที่ก�าหนดเป็นระยะเวลาสูงสุดเพียง 4 ปี ประชากรเด็ก

ข้ามชาติที่ย้ายถิ่นติดตามพ่อแม่แรงงานหรือเกิดคลอดและเติบโตในประเทศไทย น่าจะมี

จ�านวนไม่มาก อย่างไรก็ตามในสภาพความเป็นจริง งานศึกษาจ�านวนหนึ่งที่มีการส�ารวจ

ภาคสนามในช่วงที่ผ่านมา พบว่า แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 

โดยเฉพาะในพืน้ทีช่ายแดนรอยต่อกับประเทศเพือ่นบ้าน มรีะยะเวลาในการข้ามชาตแิละ

อาศัยอยู่ในประเทศไทยระยะเวลาโดยเฉลี่ยนานหลายปี บางงานศึกษาระยะเวลาของ 

การอาศัยอยูใ่นประเทศ เฉลีย่แล้วยาวนานเป็น 10 ปี (อภชิาต ิจ�ารสัฤทธริงค์ และคณะ, 

2557) ในระหว่างที่อาศัยท�างานอยู่ในประเทศไทย แรงงานข้ามชาติจ�านวนมากแต่งงาน

สร้างครอบครวัและมบีตุรทีเ่กดิและเติบโตอยูใ่นประเทศ จากข้อเท็จจรงิตรงน้ีท�าให้เช่ือได้ว่า 

จ�านวนประชากรเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศ น่าจะมีตัวเลขท่ีสูงอยู่พอสมควร 

ซึ่งยังไม่มีแหล่งข้อมูลที่สามารถยืนยันจ�านวนที่แน่ชัดได้ 

หนังสือฉบับนี้รวบรวมและน�าเสนอข้อค้นพบจากการศึกษาในขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ 

การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาของประชากรเด็กข้ามชาติ (0-14 ปี) 

ในครอบครัวแรงงานข้ามชาติ แนวโน้มผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษ อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่อาจมีต่อสถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติในพื้นที่ 

โดยเฉพาะเกีย่วกบั การเลีย้งด ูการเข้าถึงบรกิารสขุภาพและการศกึษา และข้อเสนอแนะ

ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่ค�านึงถึงการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ประชากรเด็กข้ามชาติอย่างเหมาะสม
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ข้อค้นพบที่รวบรวมและน�าเสนอมาจากการศึกษาซึ่งด�าเนินการศึกษาในลักษณะ 

การวิจัยเชิงบุกเบิก (exploratory research) ในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด เนื่องด้วยประชากร

ที่ศึกษา ได้แก่ ครอบครัวแรงงานข้ามชาติและประชากรเด็กข้ามชาติ เป็นกลุ่มประชากร

ที่ยังเข้าถึงได้ยาก และยังมีการศึกษาที่เกี่ยวข้องในเชิงลึกค่อนข้างน้อย ในส่วนการ 

คาดการณ์แนวโน้ม ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก ที่อาจจะมีต่อสถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะในด้าน

การเล้ียงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพ และการศึกษา เป็นการประเมินจากการรับรู้และ 

มมุมองของครอบครวัแรงงานข้ามชาต ิรวมถึง ผูแ้ทนภาคส่วนต่างๆ ในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด

ที่เกี่ยวข้อง

ด�เนำนิำการศกึษาอย่างไร
งานศกึษาทีอ้่างองิในหนงัสอืฉบบันีใ้ช้ระเบียบวธิวีจิยัแบบผสมผสาน (Mixed methods) 

ประกอบด้วย การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง การวิจัยเชิงปริมาณ และ 

การวิจยัเชงิคณุภาพ 

การทบทวนเอกสารและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
(Documentary research)

เป็นการทบทวนและสังเคราะห์สถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติในประเทศไทย 

ในภาพรวมและในบรบิทพ้ืนทีอ่�าเภอแม่สอดจากรายงานและผลการศกึษาทีม่เีกีย่วกบัการ

คาดประมาณจ�านวนและการกระจายตัวของประชากรเด็ก ลักษณะทางประชากรและ

เศรษฐกิจสังคมของครอบครัวแรงงานข้ามชาติและเด็กข้ามชาติ การเกิดและการเข้าถึง

การจดทะเบยีนการเกดิ การเลีย้งดเูดก็ข้ามชาตโิดยครอบครวัแรงงานข้ามชาติ การเข้าถึง

การศกึษาและรปูแบบของการศกึษาทีไ่ด้รบั การเข้าถึงหลกัประกนัทางสุขภาพและบรกิาร

สขุภาพทีจ่�าเป็น ความเปราะบางและสภาพปัญหาของกลุม่ประชากรเดก็ข้ามชาติ นอกจากนี้ 

เพื่อทบทวนการด�าเนินงานตามนโยบายการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
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อ�าเภอแม่สอด ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกลุ่มแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ 

เพื่อพิจารณาแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงบริบทที่จะมีผลกระทบต่อสถานการณ์แรงงาน

ข้ามชาติ ครอบครัวแรงงานข้ามชาติและประชากรเด็กข้ามชาติในพื้นที่ รวมถึงทิศทาง 

การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะในงานด้านการจดทะเบียนและ

ให้ใบอนุญาตในการท�างาน ด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา 

การศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative research)

การศึกษาเชิงปริมาณเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามกับครอบครัวแรงงาน

ข้ามชาติในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด การด�าเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

โดยด�าเนนิการส�ารวจเกบ็ข้อมูลครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ในพืน้ทีด้่วยแบบสอบถามอย่าง

มโีครงสร้าง (structured questionnaire) โดยพนกังานสมัภาษณ์ ซึง่มปีระเดน็ข้อค�าถาม 

หลักๆ ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานครอบครัวแรงงานข้ามชาติและสมาชิก เช่น เพศ อายุ 

การท�างานและประเภทงาน การมีเอกสารประจ�าตัว ประวัติการย้ายถิ่นและลักษณะ 

การอยู่อาศัยในประเทศไทย เป็นต้น ข้อมูลเชิงลึกของสมาชิกที่เป็นประชากรข้ามชาติ 

เด็กอายุ 0-14 ปี เช่น สถานที่เกิด การได้รับเอกสารรับรองและการจดทะเบียนการเกิด  

การได้รับวัคซีน หลักประกันสุขภาพ การศึกษา การเลี้ยงดูในช่วงอายุที่ผ่านมาและ

แผนการเลี้ยงดูของครอบครัวแรงงานจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่อายุ 15 ปีขึ้นไป นอกจากนี้ 

ยังมีข้อค�าถามเกี่ยวกับข้อมูลบุตรของแรงงานข้ามชาติอายุ 0-14 ปี ที่อาศัย ณ ประเทศ

ต้นทาง ความรู้และทัศนคติของครอบครัวแรงงานข้ามชาติที่มีเก่ียวกับสิทธิพื้นฐานที ่

เด็กข้ามชาติพึงได้รับอีกด้วย 

การค�านวณตวัอย่างในพืน้ที ่ใช้วธีิการค�านวณด้วยสตูรยามาเน่ (Yamane’s formula) 

ซึง่ได้จ�านวนตวัอย่างทีเ่หมาะสมประมาณ 250 ถงึ 400 คน เพือ่เป็นตัวแทนกลุม่เป้าหมาย 

ในการศกึษาจงึก�าหนดการส�ารวจจ�านวน 400 ครอบครวั การเกบ็ข้อมลูภาคสนามกระท�า

โดยผูค้วบคมุงานสนามและพนักงานสมัภาษณ์ ทีส่ามารถส่ือสารภาษาเมยีนมาได้ โดยผ่าน

การอบรมให้มคีวามเข้าใจเนือ้หาทัง้หมดของค�าถามทีอ่ยู่ในแบบสอบถามอย่างถีถ้่วน
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การศกึษาเชงิคณุภาพ (Qualitative research) 

การศกึษาเชงิคณุภาพเป็นการลงพ้ืนทีเ่ก็บข้อมลูภาคสนามกบัตวัแทนกลุม่ หน่วยงาน

และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด ใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการอภิปรายกลุ่ม 

(focus group discussion: FGD) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (in-depth interview: IDI) 

กับกลุ่มตัวอย่าง 

1) การอภิปรายกลุ่ม กับตัวแทนครอบครัวแรงงานข้ามชาติ 4 กลุ่มๆ ละ 8-10 คน  

จ�าแนกเป็นกลุ่มครอบครัวที่มีเด็กข้ามชาติ อายุ 0-4 ปี กลุ่มครอบครัวที่มีเด็กข้ามชาติ  

อายุ 5-14 ปี การแบ่งกลุ่มผู้ปกครองหรือผู้ดูแลหลักของเด็กข้ามชาติตามอายุของ 

เด็กข้ามชาติ ในส่วนนี้ไม่เก่ียวข้องกับการแบ่งกลุ่มอายุของเด็กข้ามชาติในการวิเคราะห์

ข้อมลูจากการศกึษาเชงิปรมิาณ การศกึษาเชงิคุณภาพ จดุประสงค์หลกัเพือ่ประเมนิการรบัรู ้

และมมุมองของผูด้แูลหลักเกีย่วกบัการพฒันาพ้ืนทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษของอ�าเภอแม่สอด 

และผลกระทบทีจ่ะมต่ีอ การเล้ียงดเูด็กข้ามชาต ิการเข้าถงึการศกึษา และบรกิารสุขภาพ

2) การสัมภาษณ์เชิงลึก กับตัวแทนจากหน่วยงานและองค์กรในพื้นที่ที่มีบทบาท

เกีย่วข้องกบัการด�าเนนิการบรหิารจดัการแรงงานข้ามชาติและประชากรกลุม่ติดตาม โดย

เฉพาะเด็กข้ามชาติ เช่น คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก (ที่ดูแล

พ้ืนท่ีอ�าเภอแม่สอด) ส�านักงานทะเบียนราษฎร โรงพยาบาลอ�าเภอ สาธารณสุขอ�าเภอ 

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา โรงเรียน ศนูย์เรียนรู ้และสถานบริการทางสุขภาพทีด่�าเนิน

การโดยองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรชุมชน (community-based 

organization: CBO) หรือผูน้�าชุมชนไทยและผู้น�าชมุชนแรงงานข้ามชาติ รวมถงึ ตัวแทน

ผูป้ระกอบการหรอืสถานประกอบการภาคเอกชน โดยในการเกบ็ข้อมลูด้วยการสัมภาษณ์

เชงิลกึ ใช้แนวค�าถาม (guideline of questions) ถูกพฒันาขึน้จากการทบทวนวรรณกรรม

ในประเด็นต่างๆ เช่น พันธกิจและบทบาทของหน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม 

ข้ามชาติในพื้นท่ีรวมถึงประชากรเด็ก มุมมองและความคาดหวังเกี่ยวกับสถานการณ์

ปัจจุบันของเด็กข้ามชาติในพื้นที่ การคาดการณ์ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็น 
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เขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�าเภอแม่สอด ที่จะมีต่อการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับสถานการณ ์

เดก็ข้ามชาติในเรือ่งจ�านวน การเลีย้งดขูองครอบครวัแรงงานข้ามชาต ิสขุภาพ การศกึษา 

การเข้าถึงสิทธิและบริการพื้นฐานที่จ�าเป็น ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 

จรยิธรรมการวจิยั

เครื่องมือทุกชุดที่ใช้ในการศึกษา ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัยในคน สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ COA. 

No. 2018/10-307

นยิามศพัท์เฉพาะ

• ประชากรเดก็ข้ามชาติ ในทีน่ี ้หมายถงึ ประชากรเดก็อายรุะหว่าง 0-14 ปี ทีไ่ม่มี

สญัชาตไิทยอาศยัอยูใ่นพ้ืนทีอ่�าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก กบัครอบครวัทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาติ 

ย้ายถ่ินจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา ซึ่งอาจจะเกิด หรือ ไม่ได้เกิดใน

ประเทศไทย แต่ไม่รวมกลุ่มเด็กที่อาศัยอยู่ในประเทศเมียนมาข้ามพรมแดนเข้ามาศึกษา

หรอืรบับรกิารทางสขุภาพในประเทศไทย และไม่รวมกลุม่เดก็ข้ามชาตทิีไ่ม่ได้อาศยัอยูร่่วม

กบัครอบครวั แต่อาศยัอยูใ่นทีพั่กพงิชัว่คราว (shelter) ขององค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที่ 

เด็กข้ามชาติที่เป็นเด็กก�าพร้าหรือถูกทอดทิ้ง 

• ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ หมายถงึ ครอบครวัแรงงานทีไ่ม่มสัีญชาติไทย ย้ายถิน่ 

จากประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเฉพาะเมียนมา เข้ามาอาศัยและท�างานอยู่ในพื้นที่อ�าเภอ

แม่สอด จังหวัดตาก เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน โดยรวมทั้งกลุ่มที่มีเอกสารและ

ไม่มีเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและใบอนุญาตท�างาน
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• การเลี้ยงดูเด็กข้ามชาต ิในการศึกษานี้ ครอบคลุม 4 ประเด็นที่ส�าคัญ ได้แก่ 

1) สถานที่ในการเลี้ยงดู หมายถึง สถานที่ที่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติเลี้ยงดู 

เด็กข้ามชาติในแต่ละช่วงอายุ จ�าแนกเป็น ในอ�าเภอแม่สอด 

2) ผู้ดูแลหลักในการเล้ียงดู หมายถึง ผู้ที่มีบทบาทหลักในการเล้ียงดูเด็กข้ามชาติ

ในแต่ละช่วงอาย ุจ�าแนกเป็น พ่อและแม่ดแูลร่วมกนั พ่อดแูลเป็นหลกั แม่ดแูล

เป็นหลัก ปู่ย่าตายายดูแลเป็นหลัก ญาติหรือบุคคลอื่นๆ ดูแลเป็นหลัก 

3) การได้รับการศึกษา หมายถึง สถานภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติในแต่ละ

ช่วงอายุ จ�าแนกเป็น ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้ก�าลังเรียน ได้รับการศึกษา

หรอืเรยีนในประเทศต้นทาง ได้รับการศึกษาหรอืเรยีนในไทยในศูนย์เรยีนรูข้อง

องค์กรพัฒนาเอกชน  ได้รับการศึกษาหรือเรียนในโรงเรียนไทย 

4) การมีหลักประกันทางสุขภาพ หมายถึง การมีประกันสุขภาพที่สามารถช่วยให้

เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่จ�าเป็น เมื่อเจ็บป่วยโดยได้รับการ

คุ้มครองและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการรักษา หรือรับบริการสุขภาพนั้น 

  

เกีย่วกับการเลีย้งดทูัง้ 4 ประเดน็นี ้ครอบคลมุช่วงอายขุองเดก็ข้ามชาติต้ังแต่แรกเกดิ 

ถึง 14 ปี ในบางช่วงอายุที่เกินกว่าอายุ ณ ปัจจุบันของเด็กข้ามชาติ การเก็บข้อมูล 

ในเรือ่งนีม้ลีกัษณะเป็นการสอบถาม "แผนการ" ของครอบครัวแรงงานข้ามชาติทีม่ต่ีอการ

เลีย้งดเูดก็ข้ามชาติ ในบางครัง้ในการกล่าวถงึจงึอาจใช้ค�าว่า "การเลีย้งดแูละแผนการเลีย้งด"ู  

ควบคู่กัน

• การเข้าถงึการศึกษา หมายถงึ สถานภาพการศกึษาของเด็กข้ามชาตริะหว่างทีอ่าศัย

อยู่ในประเทศไทย จ�าแนกเป็น ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้ก�าลังเรียน ได้รับการศึกษา

หรือเรียนในไทยในศูนย์เรียนรู้ (ส่วนใหญ่ด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่) 

และได้รับการศึกษาหรือเรียนในโรงเรียนไทย 
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• การเข้าถึงบริการสุขภาพ หมายถึง ความสามารถในการเข้าถึงบริการสุขภาพ 

ทีจ่�าเป็นของประชากรเด็กข้ามชาต ิซ่ึงครอบคลุมทัง้บรกิารสขุภาพในด้านการส่งเสรมิและ

ป้องกันสุขภาพ บริการการรักษาสุขภาพและการฟื้นฟูที่จ�าเป็นเมื่อเจ็บป่วย โดยในการ

ศึกษานี้ ประเมินจากการมีหรือไม่มีประกันสุขภาพของเด็กข้ามชาติ

• ผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ในการศึกษานี้ หมายถึง 

การรับรู้และมุมมองของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ รวมถึง ผู้แทนภาคส่วนต่างๆ ต่อ 

การพฒันาพืน้ท่ีอ�าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษ ทีม่แีนวโน้มหรืออาจจะมผีลกระทบต่อ 

สถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาตใินพ้ืนที ่โดยเฉพาะในด้านการเลีย้งด ูการเข้าถงึบริการ

สุขภาพและการศึกษา
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2 
ท�าความรู้จัก
เด็กข้ามชาติ
และครอบครัว



อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายของประชากรข้ามชาติทาง

เชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ ส่งผลต่อความหลากหลายของครอบครัวแรงงานข้ามชาติและ

เดก็ข้ามชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่ประกอบด้วยกลุม่ทีม่ชีาตพินัธุพ์ม่า กะเหรีย่ง มอญ ไทใหญ่ 

หรอื บงัคลาเทศซึง่ส่วนใหญ่เป็นชาวมสุลมิ ครอบครัวประชากรข้ามชาติ ส่วนหนึง่เป็นกลุม่ 

ผู้พลัดถิ่นจากประเทศเมียนมาที่หลบหนีเข้าเมืองมาต้ังแต่ในอดีต ซึ่งได้รับการส�ารวจ 

จัดท�าทะเบียนประวัติและก�าหนดให้มีเลขประจ�าตัว 13 หลัก (ขึ้นต้นด้วยเลข 6) ขณะที่

อีกส่วนเป็นกลุ่มที่หลบหนีเข้าเมืองไม่มีเอกสาร หรือย้ายถิ่นเข้ามาท�างานอย่างถูกต้องตาม

กฎหมายในช่วงไม่นานมานี้ ซึ่งท�าให้เด็กข้ามชาติที่อาศัยในพื้นที่มีทั้งกลุ่มที่เกิดและเติบโต

ในประเทศไทย และกลุม่ทีเ่กิดในประเทศเมียนมา โดยย้ายถิน่ฐานตามพ่อแม่ทีเ่ข้ามาท�างาน

ในประเทศไทย

สถานำการณ์ประชากร:
เด็กข้ามชาต ิ(ในำแม่สอด)
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เด็กข้ามชาติที่เกิดจากพ่อแม่ซึ่งเข้ามาท�างานในประเทศไทยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 

แต่ได้ด�าเนินการจดทะเบียนประวัติ หรืออย่างน้อยมีหลักฐานการจดทะเบียนประวัติเพ่ือ 

ได้รบัอนญุาตอยูอ่าศยัชัว่คราว เมือ่เกดิในไทยแล้ว จดทะเบยีนการเกดิจะได้รับเลขประจ�าตัว 

13 หลกัทีข่ึน้ต้นด้วยเลข 00 ส�าหรับกลุม่ทีเ่กิดจากพ่อแม่ซึง่เข้ามาท�างานในประเทศโดยไม่มี

เอกสารหรอืหลกัฐานแสดงตวัตน เมือ่เกดิในไทยและจดทะเบยีนการเกดิจะได้เลขประจ�าตวั 

13 หลักขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งแสดงถึงการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน

ในการก�าหนดตัวเลขแรกของเลขประจ�าตัว 13 หลัก นายทะเบียนผู้ด�าเนินการ 

จดทะเบียนจะยึดสถานะของพ่อหรือแม่ที่ดีที่สุดส�าหรับเด็กข้ามชาติ ส�าหรับเด็กข้ามชาติ 

จ�านวนหนึ่งที่เกิดในประเทศเพื่อนบ้านและย้ายถิ่นฐานตามพ่อแม่ที่เข้ามาท�างานใน

ประเทศไทย ซึง่ไม่มเีอกสารหรือหลกัฐานแสดงตวั รวมถงึ เดก็ข้ามชาตทิีเ่กดิในประเทศไทย

แต่ไม่ได้ด�าเนนิการจดทะเบยีนการเกดิทีถ่กูต้อง หากเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนรัฐไทยและ

ได้รบัการส�ารวจจดัท�าทะเบยีนประวัติจะได้รับบัตรประจ�าตวัซึง่มอีายุบตัร 10 ปี มเีลขประจ�าตวั 

ขึ้นต้นด้วยเลข 0 ซึ่งหมายถึงบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน การได้รับบัตรดังกล่าว 

มปีระโยชน์ต่อเดก็และครอบครวั ในการแสดงตวัตนทีส่ามารถเชือ่มโยงไปยงัข้อมลูทะเบยีน

ประวัติของตัวเด็กหรือนักเรียนได้ และมีประโยชน์ต่อโรงเรียนในการขอรับงบประมาณ

สนับสนุนการศึกษารายหัว อย่างไรก็ตาม ในทางกฎหมาย ยังไม่ได้เป็นเอกสารที่แสดงถึง

การได้รับอนุญาตให้พ�านักอยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้อง

เด็กข้ามชาติที่อาจจะเกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้ท�าการจดทะเบียนการเกิด (ซึ่งเป็น 

กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็น “คนไร้รัฐ” เนื่องจากไม่มีเอกสารหลักฐานแสดงการเกิด 

หรอืมตีวัตน) หรือเกดิในประเทศเพือ่นบ้านแล้วข้ามแดนเข้ามา ไม่ได้เข้าเรยีนในสถานศกึษาของ

ไทยหรือศนูย์เรยีนรูท่ี้ได้รบัการส�ารวจท�าทะเบยีนประวติัและออกบตัรประจ�าตวัให้ ซึง่ถอืเป็น 

กลุ่มเดก็ข้ามชาตไิม่มเีอกสาร หรอื undocumented migrant children ในพ้ืนทีแ่ม่สอดคาดว่า 

มีอยู่เป็นจ�านวนพอสมควร
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ส�าหรับการคาดประมาณจ�านวนเด็กข้ามชาติทั้งหมดในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด อ้างอิง

ข้อมูลสถิติของ ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว หรือ Migrant Education 

Coordinating Center (MECC) ภายใต้การดูแลของส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาตาก (สพป.) ที่ 2 และข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

คาดว่าจ�านวนเดก็ข้ามชาติ เฉพาะในวัยเรียนทีอ่าย ุ5-6 ปี ขึน้ไป มจี�านวนรวมกว่า 30,000 คน  

ในจ�านวนนี้ เป็นกลุ่มที่ก�าลังศึกษาอยู่ในศูนย์เรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ข้ึนอยู่กับ 

MECC ประมาณ 13,000 คน ส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มที่พักอาศัยอยู่ใน shelter และเรียนใน 

ศูนย์เรียนรู้ภายใต้การดูแลขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือองค์กรทางศาสนาที่ไม่มีพ่อแม่ 

เนือ่งจากถกูทอดทิง้ พ่อแม่เสยีชวิีต หรือครอบครวัอาศยัอยูใ่นประเทศเมยีนมา ในโรงเรยีนไทย 

ประมาณ 10,000 คน ซึ่งส่วนหนึ่งอาจเป็นกลุ่มที่มีการเดินทางไป-กลับข้ามแดนเพื่อมา

ศึกษาในประเทศไทย และที่อยู่นอกระบบการศึกษา คาดว่ามีอีกประมาณ 10,000 คน 

ด้านสถานที่เกิด เด็กข้ามชาติจ�านวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่เกิดในประเทศไทยและถูกเลี้ยงด ู

ในประเทศไทย ขณะที่อีกจ�านวนหนึ่งเกิดในประเทศเมียนมาและติดตามพ่อแม่ที่เข้ามา

ท�างาน เหตุผลหลักที่พ่อแม่ข้ามชาติตัดสินใจเลี้ยงดูบุตรในประเทศ ได้แก่ ความต้องการ

ในการทีจ่ะดูแลและเป็นผูเ้ล้ียงดบุูตรด้วยตนเอง รวมถงึ ปัจจยัความต้องการอยากให้บุตรได้

มโีอกาสเรยีนหนงัสอืในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นในโรงเรยีนไทยหรือศูนย์เรยีนรู้ขององค์กร

พัฒนาเอกชน ซ่ึงพ่อแม่ข้ามชาติส่วนใหญ่คาดหวงัว่าจะช่วยให้บตุรสามารถเข้าใจและสือ่สาร

ภาษาไทยได้ จ�านวนหนึ่งมีความเห็นว่าโอกาสทางการศึกษาและการเข้าถึงบริการสุขภาพ

ในประเทศไทยนั้นดีกว่าในประเทศเมียนมา ซึ่งในระยะยาวการอยู่อาศัยและเติบโตใน

ประเทศไทย น่าจะสามารถช่วยเพิม่โอกาสในการมงีานท�าในประเทศไทยทีดี่กว่าในประเทศ

ของตน ส�าหรับครอบครัวแรงงานข้ามชาติจ�านวนหนึ่ง เงื่อนไขที่ครอบครัวไม่มีญาติอยู่ใน

ประเทศต้นทาง หรือไม่สามารถเดินทางกลับไปใช้ชีวิตในประเทศต้นทางได้และจ�าเป็นต้อง 

อาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะยาวหรือเป็นการถาวร การเล้ียงและดูแลบุตรที่เป็น 

เด็กข้ามชาติในประเทศไทย จึงเป็นสถานการณ์ท่ีเลือกไม่ได้ แม้พ่อแม่และสมาชิก 

ในครอบครัวจะไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ถูกต้องในการอยู่อาศัยและท�างาน
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ในขณะเดียวกัน มีเด็กข้ามชาติจ�านวนหนึ่งซึ่งเกิดและได้รับการจดทะเบียนการเกิด 

ในประเทศไทย แต่พ่อแม่ตัดสนิใจส่งลกูกลบัไปเลีย้งดูในประเทศต้นทาง เหตุผลหลกัมาจาก

การทีพ่่อแม่ต้องท�างานเพือ่มรีายได้ จงึไม่มเีวลาและความสามารถทีจ่ะดแูลเลีย้งดบูตุรได้เตม็ที่  

จึงส่งกลับไปให้ญาติหรือครอบครัวที่ยังมีอยู่ในประเทศต้นทางช่วยดูแล โดยส่วนใหญ่ 

ทีพ่บเป็นกลุม่เดก็ข้ามชาตทิีพ่่อแม่ท�างานในภาคการเกษตร หรอืรบัจ้างทัว่ไปทีไ่ด้รบัค่าจ้าง

เป็นอัตรารายวัน มีรายได้ไม่แน่นอนจากการที่มีงานท�าไม่ต่อเนื่อง เป็นกลุ่มที่มีที่พักอาศัย 

ไม่แน่นอนและมแีนวโน้มในการย้ายทีอ่ยู่ค่อนข้างบ่อย ซึง่ท�าให้การเลีย้งดบูตุรเป็นไปได้ยาก

และไม่สะดวก

จากการศึกษาเชิงปริมาณด้วยการส�ารวจครัวเรือนประชากรข้ามชาติในพ้ืนที โดยได้

ข้อมูลเด็กข้ามชาติ ตัวอย่างจ�านวน 803 คน จาก 402 ครอบครัวตัวอย่าง พบว่าสัดส่วน

มีเด็กชายและเด็กหญิงใกล้เคียงกัน ในด้านอายุ การศึกษานี้แบ่งกลุ่มอายุเด็กข้ามชาติ  

ออกเป็น 3 กลุ ่มอายุคือ 1) ก่อนวัยเรียน อายุ 0–5 ปี 2) ประถมศึกษาตอนต้น  

อาย ุ6–11 ปี และ 3) ประถมศึกษาตอนปลาย อายุ 12–14 ปี จากการส�ารวจ พบเด็กส่วนใหญ่ 

อยู่ในช่วงอายุ 6–11 ปี รองลงมาคือ ในช่วงอายุ 0–5 ปี และ ในช่วงอายุ 12–14 ปี  

ตามล�าดับ โดยมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 7.23 ปี ด้านสถานที่เกิดของเด็กข้ามชาติการพบว่าเด็ก

ส่วนใหญ่ กว่าร้อยละ 75 เกิดในประเทศไทย
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ส�าหรับการจดทะเบียนการเกิด เด็กข้ามชาติที่ไม่ได้เกิดในไทยจ�านวน 185 คน 

ในจ�านวนนี้ พบว่า คร่ึงหนึ่งได้จดทะเบียนการเกิด ส่วนเด็กข้ามชาติที่เกิดในไทยจ�านวน 

612 คน ในจ�านวนนี ้พบวา่ ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 70 ได้จดทะเบยีนการเกดิ ในภาพรวม 

เด็กข้ามชาติท้ังหมด ทั้งที่เกิดและไม่ได้เกิดในไทยจ�านวน 803 คน พบว่าส่วนใหญ่ 

ได้จดทะเบียนการเกิด

ภาพ 2.1 เพศ อายุ สถานที่เกิด ของเด็กข้ามชาติ

เพศ อายุ

สถานำทำี่เกิด

เด็กชาย
49.7

6-11 ปี

ไม่ได้เกิดในำไทำย

0-5 ปี

เกิดในำไทำย

12-14 ปี

0.7ไม่ตอบ

เด็กหญิง
50.3

20.4

23.0

76.2

36.5
43.1
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ข้อมูลด้านสุขภาพของเด็กข้ามชาติ พบว่า เกี่ยวกับโรคเรื้อรังหรือโรคประจ�าตัวแต่

ก�าเนดิพบน้อยมาก โดยพบเพยีงร้อยละ 0.7 เท่านัน้ เช่นเดียวกบัความพกิารของเดก็ข้ามชาต ิ

พบน้อยมากเช่นเดียวกัน เพียงร้อยละ 0.3 เท่านั้น ส�าหรับการมีปัญหาการเรียนรู ้

หรือพัฒนาการล่าช้าพบไม่มากนักเพียงร้อยละ 1.5 เท่านั้น
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ภาพ 2.2 การจดทะเบียนเกิด ของเด็กข้ามชาติ
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เกีย่วกบัแผนของครอบครวั ในเรือ่งสถานทีอ่าศยัของเดก็ข้ามชาติหลงัจากอาย ุ15 ปี  

ข้ึนไป พบว่าครอบครวัเดก็ข้ามชาตส่ิวนใหญ่ มแีผนทีจ่ะให้เดก็ข้ามชาตอิาศยัอยูใ่นอ�าเภอ

แม่สอดประเทศไทยถึงร้อยละ 70 รองลงมาคืออยู่ในเมียนมา นอกจากนี้พบว่ากว่า 

ร้อยละ 10 ยังไม่ได้มีการวางแผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของเด็กข้ามชาติ 
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ภาพ 2.3 ข้อมูลสุขภาพ ของเด็กข้ามชาติ

ภาพ 2.4 แผนการอยู่อาศัยของเด็กข้ามชาติ
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ครอบครัวเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ถึงกว่าร้อยละ 80 รองลงมาคือ 

มุสลิม คริสต์ และศาสนาฮินดู ตามล�าดับ 

คำรอบคำรวัเด็กข้ามชาติ 
 จากการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณจากครอบครัวประชากรข้ามชาติ จ�านวน 402 

ครอบครัว ในด้านคุณลักษณะทั่วไป พบว่า ครอบครัวเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ประมาณ 

ร้อยละ 60 มีชาติพันธุ์เป็นพม่า รองลงมาร้อยละ 20 เป็นชาติพันธุ์กระเหร่ียง และ

ชาติพันธุ์บังคลาเทศ มอญ พบบ้างไม่ถึงร้อยละ 10 ส�าหรับชาติพันธุ์อื่นๆ (พะโอ ฉาน 

ยะไข่ คาญา) พบว่ามีบ้างเล็กน้อย

ภาพ 2.5 ชาติพันธุ์ ครอบครัวเด็กข้ามชาติ
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ส�าหรับขนาดของครอบครัว พบว่า ครอบครัวเด็กข้ามชาติมีจ�านวนสมาชิก 

ในครอบครวัเฉลีย่ 4.6 คน มจี�านวนเดก็ข้ามชาติในครอบครวัทีอ่าย ุ0–14 ปี เฉลีย่อยูท่ี่  

2 คน ครอบครัวเด็กข้ามชาติ พบว่า มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือนค่อนข้างอยู่ที่  

2,170 บาท 

ภาพ 2.6 ศาสนา ครอบครัวเด็กข้ามชาติ
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เกีย่วกบัปัจจยัการย้ายถิน่ของครอบครัวข้ามชาต ิการศึกษานีพ้บว่า ครอบครวัส่วนใหญ่ 

มรีะยะเวลารวมอยูอ่าศยัในประเทศไทย ตัง้แต่ย้ายมาครัง้แรกอยูท่ี ่5-9 ปี (ร้อยละ 30.6) 

รองลงมาคอือยู ่10-14 ปี, 15-19 ปี, 0-4 ปี และ 20 ปีขึน้ไป ตามล�าดบั เฉลีย่ระยะเวลา 

ที่อยู่อาศัยในประเทศไทยตั้งแต่ย้ายมาครั้งแรกอยู่ที่ 12.3 ปี 

ภาพ 2.7 ขนาดครอบครัวเด็กข้ามชาติ

ขนำาดคำรอบคำรัว (คน)
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ส�าหรับวิธีการในการย้ายเข้ามาประเทศไทย พบว่า ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 68  

ได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนหรือญาติ รองลงมาคือการย้ายมาด้วยตัวเอง ร้อยละ 21.6  

ส่วนการย้ายถ่ินภายในประเทศไทย พบว่า ครอบครัวเด็กข้ามชาติเมื่อย้ายมาอยู่แล้ว 

ส่วนใหญ่จะไม่ย้ายไปไหน หากย้ายพบว่า ส่วนใหญ่เคยย้ายถิน่ภายในประเทศไทย 1 ครัง้ 

รองลงมาคือ เคยย้ายถิ่นภายในประเทศไทย 2 ครั้ง และเคยย้ายมากว่า 2 ครั้งขึ้นไป 

ตามล�าดับ

ภาพ 2.8 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ครอบครัวเด็กข้ามชาติ

ระยะเวลาทำี่อาศัยอยู่ในำประเทำศไทำย
ตั้งแต่ย้ายมาคำรั้งแรก
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ส�าหรับแผนอนาคตในอีก 5 ปี ข้างหน้าจะย้ายไปอยู่ที่อื่นหรือไม่ พบว่า ส่วนใหญ่

กว่าร้อยละ 70 จะไม่ย้ายไปอยู่ที่อื่น รองลงมาคือ ยังไม่แน่ใจว่าจะย้ายหรือไม่ ส�าหรับ

ครอบครวัทีจ่ะย้าย พบว่า มบ้ีางเลก็น้อยประมาณร้อยละ 11 ส�าหรบัแผนในการย้ายกลบั

ประเทศต้นทางไม่ว่าจะย้ายกลับในระยะยาวหรือย้ายกลับถาวร พบว่า เกือบครึ่งหนึ่ง  

ไม่มีแผนกลับประเทศ ส�าหรับครอบครัวที่มีแผนย้ายกลับประเทศ พบว่า กว่าร้อยละ 10 

มีแผนจะย้ายกลับภายใน 3-5 ปีนี้ 
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ภาพ 2.9 วิธีการย้ายถิ่นและจ�านวนการย้ายถิ่น ครอบครัวเด็กข้ามชาติ
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ส�าหรับการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในประเทศต้นทาง ในรอบปีที่ผ่านมา พบว่า 

ร้อยละ 34.6 ไม่มีญาติอยู่ฝั่งเมียนมาเลยไม่ได้ติดต่อกลับ ส�าหรับครอบครัวที่มีญาติ 

อยู่ฝั่งเมียนมา การติดต่อสื่อสารกับครอบครัวในประเทศต้นทาง โดยส่วนใหญ่จะติดต่อ

กลับไป 1-2 ครั้ง/เดือน ร้อยละ 22.4 รองลงมา คือ มากกว่า 3 เดือนครั้งร้อยละ 20.6 

และอกี 1-2 คร้ังต่อ 3 เดือน พบร้อยละ 11.4 ส่วนการตดิต่อทกุวนัหรอื 1-2 ครัง้ต่อสปัดาห์ 

พบร้อยละ 10.9 
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ภาพ 2.10 แผนการย้ายถิ่น ครอบครัวเด็กข้ามชาติ
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ภาพ 2.11 การติดต่อกลับประเทศต้นทาง ครอบครัวเด็กข้ามชาติ

การติดต่อกับคำรอบคำรัวในำประเทำศต้นำทำาง
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ผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ
สถานภาพด้านการมีเอกสารของผู้เป็นพ่อแม่ เป็นเงื่อนไขส�าคัญที่ก�าหนดสถานะทาง

กฎหมายของเด็กข้ามชาติขณะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เด็กที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นกลุ่ม 

ผู้พลดัถิน่อยูอ่าศัยในประเทศไทยมาเป็นระยะเวลานาน หรอืชนกลุม่น้อยและกลุม่ชาตพินัธ์ุ 

ซ่ึงได้รับการส�ารวจจัดท�าทะเบียนประวัติและมีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วยเลข 6 รวมถึง 

กลุ่มแรงงานข้ามชาติที่มีเอกสารการเข้าเมืองถูกต้องและได้รับอนุญาตอยู่ในประเทศ

ชัว่คราว เช่น มพีาสปอร์ตหรอืเอกสารท่ีได้รบัจากการพสูิจน์สญัชาต ิหากเกดิในประเทศไทย

และด�าเนินการจดทะเบยีนการเกิดจะได้เลขประจ�าตวั 13 หลกั ท่ีขึน้ต้นด้วยเลข 7 ส�าหรับ 

เด็กกลุ่มนี้ในระยะยาวหากมีหลักฐานในการอยู ่อาศัยในประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง 

เมื่อเติบโตขึ้นสามารถด�าเนินการขอสัญชาติไทยได้ โดยเมื่อได้รับการพิจารณาให้สัญชาติ

แล้วจึงได้รับเลขประจ�าตัว 13 หลักใหม่ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8

ในการศกึษานีอ้อกแบบในการเกบ็ข้อมลูกบัผู้ดแูลหลกัเดก็ข้ามชาติด้วย ซึง่ได้จ�านวน

ผู้ดูแลหลัก 402 ราย ผลการศึกษา พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ 3 ใน 4 เป็นผู้หญิงและ

เป็นแม่ของเด็กข้ามชาติด้วย มีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 37 ปี ด้านการศึกษา พบว่า ผู้ดูแลหลัก

มากกว่าครึ่งหนึ่ง จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาในประเทศเมียนมา รองลงมาคือ 

จบการศกึษาระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนต้นในประเทศเมยีนมา และจบการศกึษาระดบัชัน้

มัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศเมียนมา ตามล�าดับ ส�าหรับการเรียนในประเทศไทย 

พบบ้างเล็กน้อย นอกจากนี้ยังพบว่ามีผู้ดูแลหลักไม่ได้เรียนหนังสืออีกเกือบร้อยละ 10
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ส�าหรับด้านอาชีพผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ไม่ได้ท�างาน 

จะเป็นแม่บ้านหรือเป็นผู ้ดูแลคนในครอบครัว รองลงมาคือ มีงานท�าและมีรายได้  

และอีกประมาณ 1 ใน 4 รองานตามฤดูกาล 

เรียนในไทย

มัธยมศึกษาตอนปลาย
(เมียนมา)

มัธยมศึกษาตอนต้น
(เมียนมา)

ประถมศึกษา (เมียนมา)

หญิง

ชาย
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ตั้งแต่ 55 ปี ขึ้นไป

45-54 ปี

35-44 ปี

25-34 ปี

<25 ปี

ไม่ได้เรียน

8.7

2.0

4.5

34.6

31.3

19.2

74.4
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25.6

27.4
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ภาพ 2.12 เพศ อายุ การศึกษา ผู้ดูแลหลัก

ร้อ
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ะ
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ด้านเอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ่ไม่มีเอกสาร

ที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ส�าหรับคนที่มีเอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย 

ส่วนใหญ่จะมีเป็นบัตรแรงงานไป-กลับ (มาตรา 64) รองลงมาคือ หนังสือเดินทาง

ช่ัวคราว / CI และใบรบัรองทีอ่อกโดยผูใ้หญ่บ้าน ส�าหรับ Passport กบั บัตรลงทะเบยีน 

Registration Card พบน้อยไม่ถึงร้อยละ 10

ภาพ 2.13 อาชีพ ผู้ดูแลหลัก

อาชีพ
แม่บ้าน 

ดูแลคนใน
ครอบครัว

ว่างงาน
เกษียณ

รองานตาม
ฤดูกาล

มีงานท�
(มีรายได้)
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การมใีบอนญุาตท�างานท่ียงัไม่หมดอาย ุพบว่า มากกว่าครึง่หน่ึงไม่มีใบอนุญาตท�างาน 

และประมาณร้อยละ 40 มใีบอนุญาตท�างานทีย่งัไม่หมดอายุ นอกจากน้ีพบว่า ร้อยละ 6.2  

ให้ข้อมูลว่าเคยมีใบอนุญาตท�างาน

ภาพ 2.14 การมีเอกสารอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทย ผู้ดูแลหลัก

การมีเอกสารอนำุญาตอยู่ในำประเทำศไทำย

บัตรแรงงาน
ไป-กลับ

(มาตรา 64)

ใบรับรองที่ออก
โดยผู้ใหญ่บ้าน

บัตรลงทะเบียน
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ส�าหรบัการมบีตัรประกันสขุภาพ พบว่า ผูด้แูลหลกัมากกว่าครึง่หน่ึงไม่มบีตัรประกนั

สขุภาพ ส�าหรบัผูดู้แลหลกัทีม่บัีตรประกนัสขุภาพ จะมเีป็นบัตรประกนัสขุภาพของแรงงาน

ข้ามชาติ และมีบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้าประมาณร้อยละ 10 ส่วนบัตรประกันสังคม

พบว่ามีบ้างเล็กน้อย 

ภาพ 2.15 การมีใบอนุญาตท�างานที่ยังไม่หมดอายุ ผู้ดูแลหลัก

การมีใบอนำุญาตทำ�งานำทำี่ยังไม่หมดอายุ
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ด้านความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผู้ดูแลหลัก พบว่า ผู้ดูแลหลักส่วนใหญ ่

ไม่ความสามารถใช้ภาษาไทยได้เลย ประมาณร้อยละ 30 มคีวามสามารถในการใช้ภาษาไทย 

เล็กน้อย ส่วนความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้ดีหรอืดมีากพบว่ามบ้ีางไม่ถงึร้อยละ 10 

การมีหลักประกันำสุขภาพ

0 2010 4030 6050

ภาพ 2.16 การหลักประกันทางสุขภาพ ผู้ดูแลหลัก
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ส�าหรับการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ของเด็กข้ามชาติ ทางด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า 

ร้อยละ 95.5 ผู้ดูแลหลักจะทราบว่าเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีสิทธิ์ได้รับ 

การศึกษาขั้นพื้นฐานจากรัฐบาลไทย โดยไม่ค�านึงถึงสัญชาติหรือสถานะทางกฎหมาย 

ส�าหรับการซื้อบัตรประกันสุขภาพซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ เด็กอายุต�่าว่า 7 ปี  

และมากกว่า 7 ปี ส�าหรับเด็กข้ามชาติท่ีมีอายุต�่ากว่า 7 ปี พบว่า ร้อยละ 66.7  

ของผูด้แูลหลกัตอบว่ามสีทิธิซ์ือ้บตัรประกันสขุภาพในราคา 365 บาท ได้ทีโ่รงพยาบาลรฐั 

ส่วนเด็กข้ามชาติที่มีอายุมากกว่า 7 ปี พบว่ามีเพียง 51.7 ที่ผู้ปกครองตอบว่ามีสิทธิ์ 

ซื้อบัตรประกันสุขภาพในราคา 365 บาท ได้ที่โรงพยาบาลรัฐ 

ภาพ 2.17 ความสามารถในการใช้ภาษาไทย ผู้ดูแลหลัก

คำวามสามารถในำการใช้ภาษาไทำย
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3 
เด็กข้ามชาติ: 

(แผน) การเลี้ยงดู
โดยครอบครัว



จากการสนทนากลุ่มกับพ่อแม่หรือผูดู้แลหลกัของเด็กข้ามชาต ิในพืน้ทีท่ี่มบุีตรเกดิใน

ประเทศไทย พบว่า พ่อแม่ส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรเติบโตอยูใ่นประเทศไทย เพือ่เป็นผูเ้ลีย้งด ู

ด้วยตนเอง โดยต้องการให้ได้เรยีนภาษาไทยในโรงเรยีนไทยหรอือย่างน้อยในศนูย์เรยีนรู้

โดยคาดหวงัว่า จะเพ่ิมโอกาสในการมงีานท�าและได้พ�านักอาศยัระยะยาวอยู่ในประเทศไทย 

ส่วนหนึง่ท่ีส่งบตุรกลับไปเล้ียงในประเทศต้นทาง ส่วนใหญ่มาจากเหตผุลทีไ่ม่สามารถดแูล

ลกูในขณะท่ียังเลก็ เนือ่งจากต้องท�างานและมกีารย้ายทีอ่ยูอ่าศัยบ่อย แต่เมือ่บตุรถงึวยัเข้า

เรียนและสามารถดูแลตัวเองได้มากขึ้น ส่วนใหญ่คาดว่าจะน�าบุตรกลับมาเลี้ยงและดูแล

ในประเทศไทย ส�าหรับกลุ่มพ่อแม่ข้ามชาติที่ไม่มีญาติหรือไม่สามารถเดินทางกลับไปยัง 

ประเทศต้นทางได้ หรือย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลานาน 

(ซึ่งจ�านวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่มีเลขประจ�าตัว 13 หลักขึ้นต้นด้วย 6) พบว่า ส่วนใหญ่มีแผน

เลีย้งดเูดก็ข้ามชาตใินประเทศไทยไปตลอด โดยต้องการให้บุตรหลานมกีารศึกษาในระบบ

การศึกษาของไทย พูดและสื่อสารภาษาไทยได้ โดยคาดหวังว่าในระยะยาวจะมีโอกาส 

ในการขอสัญชาติไทยให้แก่บุตรได้

(แผนำ) การเลี้ยงดู
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“การเลี้ยงดู” ในทีน่ีร้วมถงึแผนการเลีย้งดใูนอนาคตหรอื (ในช่วงอายทุีเ่กินอาย ุณ 

ปัจจุบนัของเดก็ข้ามชาต)ิ จนถึงอายุ 15 ปีบริบรูณ์ ครอบคลมุ 4 ประเดน็ ได้แก่ สถานที ่

ในการเลี้ยงดู (ที่อ�าเภอแม่สอด ที่ประเทศต้นทาง ที่อ่ืนในประเทศไทยหรือประเทศอ่ืน) 

ผูด้แูลหลกั (พ่อและแม่ร่วมกัน แม่คนเดียว พ่อคนเดยีวปูย่่าตายายและญาตหิรอืบคุคลอืน่) 

สถานภาพการศึกษา (ไม่ได้รบัการศกึษาหรอืไม่ได้เข้าเรยีน การศกึษาในประเทศต้นทาง 

การศกึษาในไทยทีศ่นูย์เรียนรู ้การศกึษาในไทยในโรงเรยีนไทย) และการมปีระกนัสุขภาพ 

(ไม่มปีระกนัสขุภาพ มบีตัรประกันสขุภาพของกระทรวงสาธารณสุขในไทย มปีระกนัสุขภาพ

ลกัษณะอืน่ในไทย และมปีระกนัสขุภาพในประเทศต้นทาง) 

ในการน�าเสนอผล ได้จ�าแนกเด็กข้ามชาติออกเป็น 3 กลุ่ม ตามกลุ่มอายุ ได้แก ่

อายุ 0-5 ปี, อาย ุ6-11 ปี และอาย ุ12-14 ปี ซึง่สัมพนัธ์ตามเกณฑ์อายขุองระดบัการศึกษา 

ระดับปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

ตามล�าดับ ส�าหรับกลุ่มอายุ 0-5 ปี เพื่อความสะดวกในการแปลผลและอธิบาย ผลการ

วเิคราะห์ในช่วงอายุ 0-5 ปี จะถกูนบัเป็นการเลีย้งดทูีเ่กิดขึน้จริง (แม้เดก็ข้ามชาติจ�านวน

หนึง่อาจจะมอีายนุ้อยกว่า 5 ปี) ขณะทีใ่นช่วงอาย ุ6-14 ปีเป็นแผนการเลีย้งดใูนอนาคตของ

ผูด้แูลหลกัและครอบครวัแรงงานข้ามชาต ิส�าหรับกลุม่อาย ุ6-11 ปี ผลการวิเคราะห์ในช่วง

อาย ุ0-11 ปี ถอืเป็นการเลีย้งดทูีเ่กดิขึน้จรงิ (แม้เดก็ข้ามชาติจ�านวนหน่ึงจะมอีายไุม่ถึง 11 ปี)  

ขณะทีใ่นช่วงอาย ุ12-14 ปีเป็นแผนการเลีย้งดใูนอนาคต และส�าหรบักลุม่อาย ุ12-14 ปี 

ผลการวเิคราะห์ในช่วงอาย ุ0-14 ปีถอืเป็นการเลีย้งดทูีเ่กดิขึน้จรงิ (แม้เดก็ข้ามชาตจิ�านวนหนึง่ 

จะมอีายไุม่ถึง 14 ปี) 

ผลการวิเคราะห์ในส่วนนี้ น�าเสนอการเล้ียงดูและแผนการเลี้ยงดูเด็กข้ามชาติ 

เป็นแบบแผนสดัส่วนร้อยละเดก็ข้ามชาต ิทกุช่วงอาย ุ6 เดอืน ตัง้แต่แรกเกดิจนมอีาย ุ14 ปี 

หรอืก่อนอายุครบ 15 ปีบรบูิรณ์
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เดก็ข้ามชาติ กลุ่มอายุ 0-5 ปี 

ในกลุม่เดก็ข้ามชาตอิายุ 0-5 ปี เกีย่วกบั สถานทีเ่ลีย้งด ูในช่วงอาย ุ0-5 ปี พบว่า 

ทีอ่าย ุ0 ปี ร้อยละ 90 ของเดก็ข้ามชาตถูิกเลีย้งในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด อาจตีความได้ว่า 

เด็กกลุ่มนี้เกิดในอ�าเภอแม่สอด โดยสัดส่วนของเด็กที่ถูกเลี้ยงในอ�าเภอแม่สอดเพิ่มขึ้น 

ในช่วงอาย ุ0-3 ปี เป็นประมาณร้อยละ 95 (หมายความว่า มเีดก็ข้ามชาตจิ�านวนหนึง่ที่ 

ไม่ได้เกดิในอ�าเภอแม่สอดแต่ย้ายถิน่เข้ามาอาศัยอยู่ในช่วงอาย ุ0-3 ปี) ก่อนทีจ่ะลดลงใน

ช่วงอาย ุ4-5 ปี เหลอืเพยีงประมาณร้อยละ 90 ตามแผนการเลีย้งดขูองครอบครวัแรงงาน

ข้ามชาต ิสดัส่วนของเดก็ข้ามชาตทิีจ่ะถกูเลีย้งดใูนอ�าเภอแม่สอด มแีนวโน้มลดลงต่อเน่ือง  

อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 79 ก่อนทีจ่ะมอีายคุรบ 15 ปีบรบิรูณ์ จากแบบแผนดงักล่าว เหน็ได้ว่า 

ในช่วงอายหุลงั 5 ปี ครอบครวัแรงงานข้ามชาตมิแีนวโน้มส่งเดก็ข้ามชาต ิกลบัไปเลีย้งด ู

ในประเทศต้นทางเป็นสัดส่วนทีเ่พ่ิมขึน้ตามอายขุองเดก็ทีสู่งขึน้ โดยทีอ่าย ุ15 ปี คาดว่าจะ

มเีด็กอาย ุ0-5 ปี ในปัจจบุนัทีอ่ยูใ่นอ�าเภอแม่สอดเหลอือยูป่ระมาณ 4 ใน 5 (ร้อยละ 79) 

ผูด้แูลหลกั ตลอดช่วงอาย ุ0-14 ปี โดยส่วนใหญ่เดก็ข้ามชาตอิยูภ่ายใต้การดแูลของ 

ทัง้พ่อและแม่ร่วมกนั (ร้อยละ 73 ณ อาย ุ0 ปีหรอืแรกเกดิแล้วลดลงเลก็น้อยเป็นร้อยละ 69  

ทีอ่าย ุ14 ปี) ในสดัส่วนรองลงมา ดูแลโดยแม่เป็นหลกั (ร้อยละ 19 ณ อาย ุ0 ปี หรอืแรก

เกดิและลดลงเป็นร้อยละ 16 ทีอ่าย ุ14 ปี) ขณะทีสั่ดส่วนของเด็กข้ามชาติทีถ่กูดแูลโดย

ปูย่่าตายาย รวมถงึญาติและบคุคลอืน่ เพ่ิมข้ึนจากประมาณร้อยละ 8 ณ แรกเกดิ เพิม่เป็น

ประมาณร้อยละ 14 ทีอ่ายุ 14 ปี โดยส่วนหน่ึงน่าจะเป็นกลุม่เดก็ข้ามชาติ ท่ีถกูส่งกลบัไป

เลีย้งดทูีป่ระเทศต้นทาง ในขณะทีพ่่อหรอืแม่ยงัคงท�างานอยูใ่นประเทศไทย

การศกึษา เดก็ข้ามชาตกิลุม่อาย ุ0-5 ปี เริม่เข้าเรยีนหรอืรบัการศกึษาตัง้แต่อาย ุ3 ปีขึน้ไป 

(หมายเหต ุการดแูล ส่งเสรมิพฒันาการและการเรยีนรูข้องเดก็ในตัง้แต่แรกเกดิ (จนถงึอายุ

ประมาณ 8 ปี) นับเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการศึกษาปฐมวัย หรือ early childhood 

education ซึง่อาจเป็นในลักษณะศูนย์เด็กเลก็ ศนูย์พฒันาเดก็เลก็ หรอืในลกัษณะโรงเรยีน

อนุบาล) โดยที่อายุ 3 ปี กลุ่มที่เข้าเรียนหนังสือมีเพียงร้อยละ 8-9 ที่อายุ 4 ปีและ 5 ปี 
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เพิม่ข้ึนเป็นประมาณร้อยละ 28 และ 73 ตามล�าดบั ทีอ่ายุ 6 ปีขึน้ไปจนถงึ 14 ปี (ในส่วนนี ้

เป็นแผนการท่ีคิดไว้ของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ) มากกว่าร้อยละ 95 ถึงร้อยละ 99  

ของเด็กข้ามชาติ มีแนวโน้มจะได้รับการศึกษาหรือเข้าเรียนหนังสือ ในสัดส่วนมากท่ีสุด  

เป็นการเรยีนในไทยในโรงเรยีนไทย (ประมาณร้อยละ 45-48) ตามด้วยการเรยีนในไทยที่ 

ศนูย์เรยีนรูห้รอืการศึกษาในลกัษณะอืน่ (ร้อยละ 34-39) และการเรยีนในประเทศต้นทาง 

(ร้อยละ 10-19) ตามล�าดบั

การมปีระกนัสขุภาพ ในกลุม่เดก็ข้ามชาตอิาย ุ0-5 ปี สัดส่วนของเดก็ทีไ่ม่มปีระกนั

ตัง้แต่แรกเกดิอาย ุ0 ปี มมีากถงึร้อยละ 90 แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเน่ืองตามอายทุีเ่พิม่ขึน้

ของเดก็ข้ามชาต ิเป็นประมาณร้อยละ 81 ทีอ่าย ุ5 ปี และลดลงเป็นร้อยละ 77 ทีอ่าย ุ14 ปี  

ซึง่แปลความได้ว่า ครอบครวัแรงงานข้ามชาต ิมแีนวโน้มจัดหาหรอืซือ้ประกันสุขภาพให้กบั

เดก็ข้ามชาตเิพิม่ขึน้ตามอายทุีส่งูขึน้ของเดก็ (ร้อยละ 10 ทีอ่ายุ 0 ปีเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 23 

ทีอ่ายุ 14 ปี) จะเห็นได้ว่าในกลุ่มเดก็ข้ามชาตทิีม่ปีระกนัสุขภาพหรอืครอบครวัมแีผนจัดหา

หรือซือ้ประกนัสขุภาพให้ สดัส่วนของเดก็ทีม่บีตัรประกันสุขภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข 

มแีนวโน้มสงูกว่าสัดส่วนของเดก็ทีม่ปีระกนัสุขภาพอ่ืนๆ ในไทยเลก็น้อย

เดก็ข้ามชาต ิกลุม่อายุ 6-11 ปี

สถานทีเ่ลีย้งด ูในช่วงอาย ุ0-11 ปี พบว่า ท่ีอาย ุ0 ปี หรอื ณ แรกเกดิ มเีดก็ข้ามชาติ 

กลุ่มอายุนี้ท่ีเกิดในอ�าเภอแม่สอดประมาณร้อยละ 78 (ต�่ากว่าเด็กในกลุ่มอายุ 0-5 ปี) 

โดยสดัส่วนของเดก็ทีถ่กูเลีย้งในอ�าเภอแม่สอด มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ต่อเนือ่ง เป็นถงึร้อยละ 97 

ทีอ่าย ุ11 ปี หลงัจากนัน้ทีอ่าย ุ12 ปีขึน้ไป (ตามแผนการเลีย้งดขูองครอบครวัแรงงานข้ามชาต)ิ  

เดก็จ�านวนหนึง่มแีนวโน้มถกูส่งกลบัไปยงัประเทศต้นทาง ท�าให้สัดส่วนทีจ่ะอาศัยอยูใ่นอ�าเภอ

แม่สอดลดลงเหลอืร้อยละ 91 ทีอ่าย ุ14 ปี จากข้อมูลดงักล่าวน้ี เหน็ได้ว่าในช่วงอาย ุ0-11 ปี 

เดก็ข้ามชาติจ�านวนหนึง่ ทีอ่าจจะไม่ได้เกดิในประเทศไทย มกีารย้ายถิน่เข้ามาอาศยัอยู่ใน

อ�าเภอแม่สอดเพิม่ขึน้ แต่เมือ่อายุ 12 ปีขึน้ไป จ�านวนหนึง่มแีนวโน้มจะถกูครอบครัวส่งกลบัไป 

อยูใ่นประเทศต้นทาง
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ผู้ดแูลหลกั การเลีย้งดแูละแผนการเลีย้งดตูลอดช่วงอาย ุ0-14 ปี ค่อนข้างคล้ายคลงึ

จากที่พบในเด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี โดยส่วนใหญ่เด็กข้ามชาติอยู่ภายใต้การดูแลของ 

ท้ังพ่อและแม่ร่วมกัน ร้อยละ 79 ณ อายุ 0 ปีหรือแรกเกิด โดยลดลงเล็กน้อยเหลือ 

ร้อยละ 75 แล้วร้อยละ 74 ที่อายุ 11 ปี และ 14 ปี ตามล�าดับ ในสัดส่วนรองลงมา 

อยู่ภายใต้การดูแลของแม่เป็นหลัก ร้อยละ 13 ณ อายุ 0 ปี หรือแรกเกิด และเพ่ิมขึ้น 

เป็นร้อยละ 16 ทีอ่ายุ 14 ปี (เหน็ได้ว่าแตกต่างจากแบบแผนทีพ่บในเดก็ข้ามชาติกลุ่มอายุ 

0-5 ปี ท่ีตามแผนการเลีย้งดขูองครอบครัวแรงงานข้ามชาติ เดก็มแีนวโน้มถกูส่งกลับไป 

เลีย้งดใูนประเทศต้นทาง โดยปู่ย่าตายายญาติหรอืบุคคลอ่ืน ในสัดส่วนทีสู่งกว่า) 

การศกึษา ในช่วงอายุ 0-2 ปี เดก็ข้ามชาติส่วนใหญ่ถึงร้อยละ 98 ไม่ได้รบัการศึกษา

หรอืเข้าเรยีนหนงัสอื จนเมือ่มอีายุ 3 ปี และ 4 ปี สัดส่วนของเดก็ทีไ่ม่ได้รับการศึกษาหรอื

เข้าเรยีนหนงัสอื จึงลดลงเหลือร้อยละ 95 และร้อยละ 81-82 ตามล�าดบั เมือ่เปรยีบเทยีบกบั 

กลุม่เด็กข้ามชาตอิาย ุ0-5 ปี เห็นได้ว่าสดัส่วนของเดก็ทีไ่ด้รบัการศกึษาหรอืเข้าเรยีนหนงัสอื

ในช่วงอายุ 3-4 ปีต�่ากว่าเล็กน้อย สะท้อนให้เห็นว่าเด็กข้ามชาติรุ่นใหม่ (อายุ 0-5 ปี) 

น่าที่จะมีแนวโน้มในการเข้าถึงการศึกษาระดับปฐมวัยหรือก่อนประถมศึกษา ที่ดีกว่า 

เด็กข้ามชาติรุ่นก่อน (อายุ 6-11 ปี) ที่อายุ 6 ปี สัดส่วนของเด็กที่ไม่ได้รับการศึกษา 

หรอืเข้าเรยีนหนงัสอืมอียูท่ี่ประมาณร้อยละ 10 ก่อนทีจ่ะลดลงเหลอืร้อยละ 7 ทีอ่ายุ 7 ปี 

และเหลอืร้อยละ 2 ตัง้แต่อาย ุ8 ปีขึน้ไปจนถงึ 14 ปี กล่าวได้ว่า ตัง้แต่อาย ุ8 ปีขึน้ไป 

เดก็ข้ามชาต ิอาย ุ6-11 ปี เกอืบทัง้หมด มแีนวโน้มเข้าถงึการศกึษาและได้รบัการศกึษา 

โดยส่วนใหญ่ ประมาณครึง่หนึง่หรอืร้อยละ 48-52 เป็นการเรยีนในไทยท่ีศนูย์เรยีนรูห้รอื 

การศึกษาในลกัษณะอืน่ ถัดมาเป็นการเรยีนในไทยทีโ่รงเรยีนไทยประมาณ ร้อยละ 40-42  

และการเรียนในประเทศต้นทางฃร้อยละ 5-9 ตามล�าดับ เห็นได้ว่าแบบแผนนี้ค่อนข้าง 

แตกต่างกบัเดก็ข้ามชาติอาย ุ0-5 ปี หรอืกลุม่เดก็ข้ามชาติรุน่ใหม่ ทีมี่แนวโน้มเรียนในไทย

ในโรงเรยีนไทยสงูกว่าในศูนย์เรยีนรู้
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การมีประกันสุขภาพ ในกลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 6-11 ปี สัดส่วนของเด็กที่ไม่มี

ประกันตั้งแต่แรกเกิดอายุ 0 ปี คิดเป็นสัดส่วนสูงกว่ากลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี อยู่ที ่

ร้อยละ 94 โดยสัดส่วนของเด็กที่ไม่มีประกัน มีแนวโน้มลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้นของ 

เด็กข้ามชาตเิป็นประมาณร้อยละ 77 ทีอ่าย ุ11 ปี และลดลงเป็นร้อยละ 75 ทีอ่าย ุ14 ปี  

ซึ่งอาจตีความได้ว่า ครอบครัวแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มจัดหาหรือซื้อประกันสุขภาพ 

ให้กบัเดก็ข้ามชาตเิพิม่ขึน้ ตามอายทุีส่งูขึน้ของเดก็เช่นเดยีวกบัแบบแผนทีพ่บในกลุม่เดก็

อายุ 0-5 ปี โดยสดัส่วนของเดก็ข้ามชาตทิีมี่ประกนัสุขภาพเพ่ิมขึน้ จากประมาณร้อยละ 6  

ในช่วงแรกเกิดเป็นร้อยละ 23 และ 25 ในช่วงอายุ 11 ปี และ 14 ปีตามล�าดับ  

แต่ทีน่่าสงัเกต เหน็ได้ว่า สดัส่วนของเด็กทีม่ปีระกนัสขุภาพในไทย ในสดัส่วนทีส่งูกว่าเป็น

ประกันสุขภาพลักษณะอื่นๆ เมื่อเทียบกับบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข 

เด็กข้ามชาติกลุ่มอายุ 12-14 ปี

สถานที่เล้ียงดู ในช่วงอายุ 0-14 ปี พบว่าท่ีอายุ 0 ปี หรือแรกเกิด ร้อยละ 52  

ของเดก็ข้ามชาตกิลุ่มอายนุี ้ถูกเลีย้งและน่าจะเกดิในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด โดยสดัส่วนของ

เดก็ทีถ่กูเลีย้งในอ�าเภอแม่สอด เพิม่ข้ึนต่อเนือ่งเป็นสงูถงึร้อยละ 96-98 ในช่วงอาย ุ12-14 ปี  

ซึ่งเกิดจากการย้ายถิ่น เข้ามาอาศัยอยู่ในอ�าเภอแม่สอดของเด็กข้ามชาติ ที่ไม่ได้เกิดใน

อ�าเภอแม่สอดหรอืในประเทศไทยในช่วงอายุ 0-11 ปี เห็นได้จากสัดส่วนของเดก็ข้ามชาติ

ที่อยู่ในประเทศต้นทางที่อายุ 0 ปี หรือแรกเกิด ถึงร้อยละ 45 โดยมีสัดส่วนลดลงตาม

ช่วงอายุที่เพิ่มขึ้นเหลือเพียงประมาณ ร้อยละ 1-2 ในช่วงอายุ 12-14 ปี

ผูด้แูลหลกั แบบแผนของผูดู้แลหลักตลอดช่วงอาย ุ0-14 ปี ของเดก็กลุม่อาย ุ12-14 ปี 

ค่อนข้างคล้ายคลึงกับแบบแผนที่พบในเด็กกลุ่มอายุ 6-11 ปี ประมาณร้อยละ 78 ของ 

เดก็กลุม่อายุนี ้ณ แรกเกิด อยูภ่ายใต้การดแูลของพ่อและแม่ร่วมกนั โดยมสีดัส่วนลดลง

เลก็น้อยเมือ่มอีายสุงูขึน้เป็นร้อยละ 74 ทีอ่าย ุ14 ปี สดัส่วนของเดก็ข้ามชาตทิีอ่ยูภ่ายใต้ 

การดูแลของแม่เป็นหลัก เพ่ิมสูงขึ้นจากร้อยละ 14 ณ แรกเกิดตามอายุที่เพิ่มขึ้น 
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เป็นประมาณร้อยละ 18-19 ในช่วงอายุ 12-14 ปี สัดส่วนของเด็กที่อยู่ภายใต้การดูแล

ของปูย่่าตายาย ญาติหรือบุคคลอ่ืนอยูใ่นช่วงประมาณร้อยละ 5-7 ตลอดช่วงอาย ุ0-14 ปี

การศึกษา ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุประมาณ 3 ปี เด็กข้ามชาติอายุ 12-14 ปีเกือบ

ทั้งหมด หรือร้อยละ 97-98 ไม่ได้รับการศึกษาหรือเข้าเรียนหนังสือ จนกระทั่งอายุ 4 ปี

สดัส่วนเดก็ทีไ่ด้รับการศกึษาหรือเข้าเรียนหนังสือ จงึเพิม่ขึน้เป็นประมาณร้อยละ 10 ทีอ่าย ุ

5 ปี และ 6 ปี เป็นประมาณร้อยละ 45 และ 76 ตามล�าดบั ตัง้แต่อาย ุ7 ปี จนถึง 11 ปี  

สัดส่วนเด็กที่ได้รับการศึกษาหรือเข้าเรียนเพ่ิมสูงขึ้นเล็กน้อย โดยอยู่ในช่วงประมาณ 

ร้อยละ 86-93 ก่อนทีจ่ะลดลงในช่วงอาย ุ12-14 ปี ซึง่เป็นช่วงระดับมธัยมศึกษาตอนต้น

เหลืออยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 ที่น่าสนใจจะเห็นได้ว่าในกลุ่มเด็กข้ามชาติอายุ 12-14 ปี  

ท่ีได้รบัการศึกษาหรอืเข้าในหนงัสอื โดยส่วนใหญ่และในสัดส่วนทีสู่งกว่า เป็นการเรยีนหนังสือ

ในไทยท่ีศูนย์เรียนรู้และการศึกษาลักษณะอื่น มากกว่าการเรียนหนังสือในโรงเรียนไทย  

โดยสัดส่วนการเรียนในศูนย์เรียนรู้ ตั้งแต่อายุ 6 ปีขึ้นไป อยู่ที่ประมาณร้อยละ 39-51  

ขณะที่การเรียนหนังสือในโรงเรียนไทยมีสัดส่วนที่ร้อยละ 23-38 ซ่ึงเป็นแบบแผนที ่

ค่อนข้างคล้ายคลงึกบัทีพ่บในเดก็ข้ามชาตกิลุม่อาย ุ6-11 ปี แต่แตกต่างจากกลุม่เดก็ข้ามชาติ 

อายุ 0-5 ปี นอกจากนี้ ในกลุ่มเด็กอายุ 12-14 ปี ในช่วงอายุ 6 ปี ถึงประมาณ 10 ปี  

พบว่า มีสัดส่วนที่เรียนหรือได้รับการศึกษาในประเทศต้นทางประมาณร้อยละ 7-14  

ซ่ึงสงูกว่าท่ีพบในกลุม่เดก็ข้ามชาตอิาย ุ6-11 ปี แต่ต�า่กว่าในกลุม่เดก็ข้ามชาตอิาย ุ0-5 ปี 

การมปีระกันสขุภาพ ในกลุ่มเด็กข้ามชาตอิาย ุ12-14 ปีสัดส่วนของเดก็ทีไ่ม่มีประกนั

สขุภาพตัง้แต่แรกเกดิอาย ุ0 ปี มมีากถงึร้อยละ 98 โดยมสีดัส่วนทีค่่อนข้างสงู ทีร้่อยละ 

98-99 จนถึงอายุประมาณ 8 ปี จากนั้นสัดส่วนเด็กที่มีประกันสุขภาพจึงเริ่มมีเพิ่มขึ้น 

จนคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 14 ที่อายุ 14 ปี โดยส่วนใหญ่มีประกันสุขภาพ 

ในประเทศไทยในลักษณะอ่ืนๆ ในสัดส่วนท่ีสูงกว่ากลุ ่มที่มีบัตรประกันสุขภาพโดย

กระทรวงสาธารณสุข
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ประเด็นำและข้อสงัเกตทุำีน่่ำาสนำใจ

ส�าหรบัประเดน็ สถานทีใ่นการเลีย้งด ูเดก็ข้ามชาติเป็นกลุม่ประชากรท่ีมกีารเคล่ือนย้าย 

ข้ามชาตไิปมาระหว่างประเทศไทยและประเทศต้นทางตลอดช่วงอายุ 0-14 ปี โดยในกลุม่ที่

เกดิในไทย (พจิารณาจากกลุม่เดก็อาย ุ0-5 ปี) มีแนวโน้มถกูส่งกลบัไปอยูใ่นประเทศต้นทาง

เป็นสัดส่วนทีเ่พิม่ขึน้ตามอายทุีเ่พิม่ขึน้ของเดก็โดยทีอ่าย ุ14 ปี มีประมาณ 4 ใน 5 ท่ียงัคง

มแีนวโน้มอาศัยอยูใ่นอ�าเภอแม่สอด ขณะเดียวกนัตลอดช่วงอาย ุ0-14 ปีมกีารย้ายถ่ินเข้ามา 

ของเดก็ข้ามชาตทิีไ่ม่ได้เกิดในประเทศไทย จากประเทศต้นทางอย่างต่อเน่ือง พจิารณาจาก

กลุ่มเดก็อาย ุ12 ถงึ 14 ปี ทีปั่จจบุนัอาศยัอยูใ่นอ�าเภอแม่สอดมเีพยีงประมาณคร่ึงหน่ึงเท่านัน้ 

ทีเ่กดิในอ�าเภอแม่สอด (หรอืหากพจิารณาจากกลุม่เดก็อาย ุ6-11 ปี ทีปั่จจบัุนอาศยัอยูใ่น

อ�าเภอแม่สอด ประมาณไม่ถึง 4 ใน 5 เกิดในอ�าเภอแม่สอด)

ประเดน็ด้าน ผูด้แูลหลัก บทบาทในการดูแลเดก็ข้ามชาต ิโดยส่วนใหญ่เป็นหน้าทีข่อง

พ่อและแม่ร่วมกนั หรืออย่างน้อยแม่เป็นหลัก ในกรณทีีเ่ด็กข้ามชาติถกูส่งกลับไปเลีย้งใน

ประเทศต้นทาง ปูย่่าตายายรวมถึงญาตจิงึมบีทบาทเป็นผูด้แูลหลกั พจิารณาในกลุม่เดก็อายุ 

0-5 ปี ในช่วงอาย ุ6-14 ปี ซึง่ยงัไม่เกดิขึน้แต่เป็นแผนการเลีย้งดูของครอบครวัแรงงานข้ามชาติ 

เด็กข้ามชาติในสัดส่วนที่สูงกว่า คาดว่าจะถูกดูแลโดยปู่ย่าตายายและญาติหรือบุคคลอ่ืน 

ในสดัส่วนทีส่งูกว่าทีพ่บในกลุ่มเดก็อายุ 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 ่มท่ีไม่ได้รับการศึกษาหรือเรียนหนังสือในช่วงอายุ 3 ปีขึ้นไป ที่ต�่ากว่า  

ท่ีน่าสนใจอีกหนึง่ประเดน็ คอื ในกลุม่ทีม่แีนวโน้มได้รบัการศึกษาหรอืยงัเรยีนหนังสือ ส�าหรบั 

เด็กข้ามชาติที่เกิดในช่วงหลัง ในกลุ่มอายุ 0-5 ปี มีแนวโน้มเข้าเรียนหรือรับการศึกษา 

ในโรงเรียนไทยเป็นสดัส่วนทีส่งูกว่าในเดก็ข้ามชาติทีเ่กดิในช่วงก่อนหรอืกลุ่มอาย ุ6-11 ปี 

และ 12-14 ปีในปัจจบุนั ทีเ่ข้าเรียนหรอืรบัการศึกษาในศูนย์เรยีนรู ้(ซึง่ส่วนใหญ่ด�าเนินการ

โดยองค์กรพัฒนาเอกชน) รวมถงึการศกึษาในรปูแบบอืน่ๆในประเทศไทย ในสดัส่วนทีส่งูกว่า 

การเข้าเรยีนในโรงเรียนไทย

ประเดน็ด้านการมปีระกนัสขุภาพ เดก็ข้ามชาติต้ังแต่ร้อยละ 90 ข้ึนไป ในทัง้ 3 กลุม่อายุ  

เมื่อแรกเกิดหรืออายุ 0 ปี ไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ แต่ส่วนน้ีมีแนวโน้มลดลง 

ตามอายุที่เพิ่มข้ึนของเด็กในทั้ง 3 กลุ่มอายุ ที่น่าสนใจคือในกลุ่มเด็กที่เกิดช่วงหลัง  

หรอืเดก็อาย ุ0-5 ปี ในกลุม่ทีม่ปีระกันสขุภาพในสัดส่วนทีสู่งกว่า เป็นการมบีตัรประกนัสุขภาพ 

โดยกระทรวงสาธารณสุขของไทย ในขณะที่ในกลุ ่มเด็กที่เกิดช่วงก่อนถึงปัจจุบัน 

มีอายุ 6-11 ปี และ 12-14 ปี ในสัดส่วนที่สูงกว่า เป็นการมีประกันสุขภาพในไทย 

ในรปูแบบอืน่ๆ มากกว่าบตัรประกันสขุภาพโดยกระทรวงสาธารณสุข

การวเิคราะห์การเลีย้งดขูองเดก็ข้ามชาตใินครัง้นี ้ทัง้ 4 ประเดน็มข้ีอจ�ากดัเกีย่วกบัความ

ครอบคลมุของกลุ่มตวัอย่างเดก็ข้ามชาต ิทีส่ามารถเกบ็ข้อมลูได้ ซึง่เป็นเฉพาะกลุ่มที ่ณ ปัจจบุนั 

อาศยัอยูใ่นพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด เดก็ข้ามชาติจ�านวนหน่ึง ทีเ่กดิในประเทศไทยแต่ย้ายถิน่ 

กลบัไปยงัประเทศต้นทางแล้ว เป็นกลุ่มทีไ่ม่สามารถเกบ็ข้อมลูได้ และถือเป็นข้อจ�ากดัทีส่�าคัญที่

จ�าเป็นต้องตระหนกัในการวเิคราะห์เปรียบเทยีบ ความเหมอืนและความแตกต่างของแบบแผน 

ตลอดช่วงอาย ุ0-14 ปี ในการเลีย้งดเูดก็ข้ามชาติของครอบครวัแรงงานข้ามชาติระหว่าง 

กลุม่เดก็อาย ุ0-5 ปีเดก็อาย ุ6-11 ปี และเดก็อาย ุ12-14 ปี
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ภาพ 3.1 แผนการเลี้ยงดูเด็กอายุ 0-5 ปี

สถานำทำี่ในำการเลี้ยงดู

แม่สอด

พ่อและแม่

เมียนำมา

แม่

พ่อ

ปู่ย่าตายาย

ทำี่อื่นำในำในำไทำย/
ประเทำศอื่นำ

ญาติและอื่นำๆ

อายุ

อายุ
ผู้ดูแลหลัก
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4 
เด็กข้ามชาติ: 
การศึกษา



ด้านการศกึษา ในท่ีนีค้รอบคลุมตัง้แต่ระดบัปฐมวยัจนถงึระดบัมธัยมศกึษา สามารถ

จ�าแนกเด็กข้ามชาติ ในพื้นที่ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ หนึ่ง: กลุ่มที่ก�าลังศึกษาอยู่ใน 

โรงเรียนไทย (โดยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนภาครัฐ ซึ่งเปิดรับนักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติ  

ตามนโยบายการศกึษาถ้วนหน้า Education for All ของประเทศไทยตัง้แต่ในช่วง พ.ศ. 2548)  

สอง: กลุม่ท่ีศกึษาหรอืได้รับการพฒันาเดก็อยูใ่นศนูย์เรยีนรูข้ององค์กรพฒันาเอกชน และ 

สาม: กลุม่ทีย่งัไม่ได้เข้าสูร่ะบบการศกึษา ในกลุ่มเดก็เล็กก่อนวยัเรยีน ในบางพืน้ทีพ่บว่า 

เด็กปฐมวัยข้ามชาติจ�านวนหนึ่ง ได้รับการดูแลและพัฒนาอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบรหิารส่วนต�าบล

ภาพรวมในการเลือกส่งบุตรเข้าศึกษาในโรงเรียนไทยหรือโรงเรียนที่เป็นศูนย์เรียนรู้  

เหตุผลหลักของครอบครัวแรงงานข้ามชาติ จะขึ้นอยู่กับแผนการของพ่อแม่ที่เป็นแรงงาน 

ข้ามชาตว่ิา มแีนวโน้มหรอืความต้องการทีจ่ะอยูอ่าศัยและท�างานในเมืองไทยไปในระยะยาว

หรอืมแีนวโน้มจะย้ายถ่ินกลบัไปยงัประเทศต้นทาง ครอบครัวแรงงานข้ามชาตทิีม่แีผนการอยู่

ระยะยาว ส่วนใหญ่ตดัสนิใจส่งเดก็ข้ามชาตเิข้าเรยีนทีโ่รงเรียนไทย ส่วนกลุม่ทีม่แีผนย้ายถิน่ 

กลบัประเทศต้นทาง มแีนวโน้มส่งเดก็เข้าเรยีนทีศ่นูย์เรยีนรูเ้ป็นหลกั ส่วนเดก็ท่ีเข้าไม่ถงึ 

การศึกษา ส่วนใหญ่เป็นเด็กในครอบครัวที่ย้ายถิ่นเข้ามาในพื้นท่ีไม่นาน ครอบครัวมีแผน 

ย้ายท่ีอยูอ่าศัยค่อนข้างบ่อย จากลักษณะการท�างาน หรอืมแีผนย้ายทีอ่ยูท่ีท่�างานไปยงัพืน้ทีอ่ื่น  

สถานำการณ์ทำั่วไป
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และกลุ่มครอบครัวแรงงานข้ามชาติ ที่อาศัยในพื้นที่เดินทางเข้าถึงล�าบาก โดยเฉพาะที่

ท�างานในภาคการเกษตร ในด้านนโยบายของไทยมมุมองในพืน้ทีส่่วนใหญ่เหน็ว่า ค่อนข้าง

เปิดกว้างในการเข้าเรยีนในโรงเรยีนไทยของเดก็ข้ามชาต ิแต่สาเหตสุ�าคญัอกีปัจจัยหนึง่ที่

พ่อแม่ข้ามชาติไม่ส่งลูกเรียนโรงเรียนไทย เป็นในเรื่องของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเดินทาง 

ในขณะท่ีศนูย์เรยีนรูห้ลายแห่งมกีารสนบัสนนุค่าใช้จ่ายให้ นอกจากนีย้งัเป็นปัญหาในเรือ่งการ

ขาดความรู ้ความตระหนกัและความเข้าใจของพ่อแม่เดก็ข้ามชาติ เก่ียวกบัความส�าคัญของ 

การศึกษาของเดก็ข้ามชาติ

ส�าหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐไทย ที่ผ่านมาหากเป็นกลุ่มที่ไม่มี

เอกสารประจ�าตวัหรอืสตูบิตัร จะได้รบัการส�ารวจเพือ่จัดท�าทะเบียนประวติัและออกบัตร 

ผู้ไม่มสีถานะทางทะเบยีน เป็นบตัรด้านหน้าสขีาว ด้านหลงัสชีมพ ูถ้าเป็นบตุรแรงงานข้ามชาติ 

ทีม่ทีะเบยีนประวตั ิจะได้เลขประจ�าตวัขึน้ต้นด้วย 00 แต่หากเป็นบตุรของผูท้ีไ่ม่มสีถานะ

ทางทะเบียนหรือไม่มีเอกสารแสดงตัวตน จะมีเลขประจ�าตัวขึ้นต้นด้วย 0 โดยเป็น 

บัตรทีมี่อาย ุ10 ปี เพ่ือบอกสถานะและการมตีวัตนของเดก็ในระหว่างทีอ่ยูแ่ละก�าลงัศกึษา 

อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น แต่ไม่ได้เป็นเอกสารที่อนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยอย่าง 

ถกูต้องตามกฎหมาย ในช่วงก่อนหน้านี ้จะมีประเด็นในโรงเรียนไทยซึง่เป็นโรงเรยีนเอกชน 

ทีไ่ม่สามารถขอสนบัสนนุการศกึษาให้เด็กกลุม่นีไ้ด้ เนือ่งจากยงัไม่มกีารด�าเนนิการส�ารวจ

เดก็ทีไ่ม่มเีอกสารและสถานะทางทะเบียนและมบีตัร ซึง่ในช่วงหลงัได้เริม่มีการส�ารวจและ 

ท�างานร่วมกบัโรงเรยีนเอกชน ท�าให้เริม่สามารถขอรบัเงินสนับสนุนให้กบัเดก็ต่างชาติได้
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โดยกระบวนการในช่วงแรกส�าหรบัเดก็ทีไ่ม่มเีอกสาร โรงเรียนจะออกเลข 13 หลกัขึน้ต้น 

ด้วยตวั G ให้ ซึง่ต่อมากระทรวงมหาดไทยโดยงานทะเบยีน ได้ด�าเนนิการส�ารวจร่วมกบั

โรงเรยีนเพือ่ท�าฐานทะเบยีนให้เดก็โดยจะกลายเป็นรหสั 0 หรือ 00 ในช่วงแรกหรือประมาณ 

2-3 ปีก่อน กระบวนการท�าได้ค่อนข้างรวดเรว็คอื โรงเรยีนส่งข้อมลูเด็กทีท่�าการส�ารวจให้

กบังานทะเบยีน แต่ในช่วงหลงัได้มกีารก�าหนดกระบวนการขัน้ตอนทีม่หีลายขัน้ตอนมากขึน้  

โดยจะต้องมกีารส่งช่ือเดก็ทีท่�าการส�ารวจเข้าไปบรรจุอยู่ในฐานทะเบยีนกลางก่อน หลงัจากนัน้ 

จงึท�าเรือ่งเสนอย้อนกลบัมาทีโ่รงเรยีน เพือ่ท�าเรือ่งในการขอรับเงินสนับสนุน ซึง่ตรงน้ีท�าให้

เกิดเป็นปัญหาในความล่าช้า เด็กจ�านวนหนึง่อาจจะต้องรอกระบวนการในการขึน้ทะเบยีน

ประมาณ 1 ปี หากไม่เคยมชีือ่อยูใ่นฐานทะเบียนกลาง

เดก็ข้ามชาตศิกึษาอยูใ่นโรงเรียนไทย จะได้รบัการศกึษาตามหลกัสูตรการเรยีนของไทย 

ซึ่งไม่สามารถน�าไปใช้ในการเทียบระดับการศึกษาในประเทศเมียนมาได้ ท�าให้ครอบครัว

แรงงานข้ามชาตทิีม่แีผนส่งบตุรกลบัไปศกึษาในระดับทีส่งูกว่าในประเทศต้นทาง หรือครอบครัว

มีแผนเดินทางย้ายถิ่นกลับไปประเทศต้นทาง จึงเลือกที่จะไม่ส่งบุตรที่เป็นเด็กข้ามชาติ 

เข้าเรยีนในระบบการศกึษาโรงเรยีนไทย 

เดก็ข้ามชาตทิีศ่กึษาในโรงเรยีนไทยเกือบทัง้หมด สามารถพดูและส่ือสารภาษาไทยได้ดี

เนือ่งจากเป็นข้อก�าหนดในการเข้ารับศกึษา ตัง้แต่ในระดบัชัน้อนุบาลและประถมศึกษาที ่1 ที่

เดก็ทกุคนต้องได้รับการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาไทยทีเ่พยีงพอ ในการรบัเดก็ข้ามชาติ 

เข้ามาศกึษาในโรงเรยีน มกีระบวนการท่ีแตกต่างจากเดก็ไทยเลก็น้อย โดยดูหลกัฐานทีอ่ยู่

อาศยัเป็นหลกั อาจจะเป็นของพ่อแม่หรือนายจ้าง ผ่านการรบัรองโดยผู้น�าชมุชนในพืน้ที ่

เช่น ก�านันและผู้ใหญ่บ้าน เพ่ือสามารถพิสูจน์ได้ว่า เด็กมีตัวตนอยู่จริงในประเทศไทย 

เดก็ข้ามชาตจิะต้องพดูภาษาไทยได้ ดงันัน้คณุครใูนระดบัอนบุาลและประถมศกึษาปีที ่1 

จะต้องรับภาระหน้าท่ีในเร่ืองภาษาค่อนข้างหนกั ซึง่ในระดบัอนุบาลโรงเรยีนไทย ทีเ่ข้าเกบ็

ข้อมลูเชงิคณุภาพรายงานว่า ได้มกีารจ้างครูผู้ช่วยพม่ามาช่วย 2 คน เดก็ข้ามชาติสามารถ

เรยีนในโรงเรยีนไทยได้ฟร ีโดยไม่มค่ีาใช้จ่ายต้ังแต่ชัน้อนุบาล 1 จนถงึประถมศึกษาปีที ่6 

เช่นเดยีวกบัเดก็ไทย
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ข้อมูลจากโรงเรยีนประถมศกึษาแห่งหนึง่ในต�าบลท่าสายลวด ทีม่นัีกเรยีนเดก็ข้ามชาติ 

จ�านวนมาก พบว่า เด็กที่เรียนในโรงเรียนไทยจ�านวนมาก เมื่อจบการศึกษาระดับ ป.6  

จะหยดุการศกึษาและแยกย้ายไปท�างานหรือไปอยูอ่าศยัทีอ่ืน่ ส่วนใหญ่ด้วยการตดิปัญหาใน

เรือ่งสญัชาต ิปัจจบุนัโรงเรยีนไทยหลายแห่ง ได้เริม่มโีครงการในการสนับสนุนให้เด็กทีจ่บ  

ป.6 สามารถเข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนรัฐระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมการศึกษา 

ในระดบัทีส่งูขึน้ให้กบัเดก็ข้ามชาต ิซึง่จ�านวนมากมคีวามขยันตัง้ใจเรยีนและมผีลการเรยีนทีด่ี  

โรงเรียนไทยส่วนหนึ่งได้มีการจัดจ้างครูภาษาพม่าเข้ามาร่วมสอน โดยสอนทั้งภาษาไทย

พม่าและอังกฤษ ให้กับเด็กไทยและเด็กข้ามชาติในโรงเรียน เพ่ือส่งเสริมความสามารถ 

ในด้านภาษาของนกัเรยีน รวมถงึส่งเสรมิสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่น้นความเป็นพหุวัฒนธรรม

 นักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทยส่วนหน่ึง โดยเฉพาะในโรงเรียนที่มีที่ต้ัง 

ไม่ไกลจากพรมแดนแม่น�้าเมย เป็นกลุ่มท่ีข้ามฝั่งมาเรียนจากประเทศเมียนมา ส่วนหนึ่ง

ประกอบด้วย เดก็ทีพ่่อแม่เคยท�างานอยู่ในฝ่ังประเทศไทยและย้ายกลบัไปอยูฝ่ั่งประเทศเมยีนมา  

(ซึง่ส่วนใหญ่เป็นเดก็ทีโ่ตระดบัหนึง่ ศกึษาในระดบั ป.4 หรอืสงูกว่านัน้ทีส่ามารถเดินทาง

ได้ด้วยตนเอง) กับอีกส่วนหนึ่งเป็นเด็กที่พักอาศัยอยู่ใน shelter หรือศูนย์การรียนรู้ของ

องค์กรพัฒนาเอกชนซ่ึงเคยตัง้อยูใ่นประเทศไทย แต่ปัจจบุนัย้ายไปอยูใ่นฝ่ังประเทศเมยีนมา 

กลุ่มเด็กที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยและศึกษาอยู่ในโรงเรียนไทยที่ตัดสินใจไม่ลาออก 

จงึต้องข้ามฝ่ังมาเรยีนท่ีโรงเรียน
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เหตผุลหลกัทีพ่่อแม่ข้ามชาตใิห้เด็กข้ามชาติเข้าเรียนในโรงเรยีนไทยได้แก่ หน่ึง: อยาก

ให้เด็กได้ภาษาไทย สอง: อยากให้เดก็มบีตัรประจ�าตัว หรือ บัตร 10 ปี ซึง่ในเหตุผลหลงัน้ี  

โรงเรียนต้องท�าความเข้าใจกับพ่อแม่ข้ามชาติว่าบัตร 10 ปี ไม่ได้เป็นใบอนุญาตให้อยู่ใน

ประเทศไทยได้ถูกต้องตามกฎหมาย สาม: ด้วยนโยบายเรียนฟรีส�าหรับเด็กทุกคนของ

ประเทศไทยและ สี:่ ปัจจยัเก่ียวกับข้อกฎหมายทีอ่นุญาตให้เดก็ทีเ่กดิในประเทศไทยและ

จบการศกึษาระดบัปริญญาตร ีสามารถขอสญัชาติไทยได้ ซึง่จากการเก็บข้อมลูเชิงคุณภาพ 

ตวัแทนโรงเรยีนรัฐและหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ที ่เชือ่ว่าจะเป็นปัจจัยส�าคญัทีม่ผีลท�าให้

เดก็มแีนวโน้มได้เรียนต่อในระดบัช้ันทีส่งูเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากพ่อแม่ข้ามชาติรวมถึงเด็กข้ามชาติ 

ที่เรียนในโรงเรียนไทย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีจุดประสงค์ที่จะพักอาศัยและท�างานอยู่ใน 

ประเทศไทยในอนาคต ข้อมูลจากโรงเรียนไทยระดับประถมศึกษาแห่งหน่ึง พบว่า 

ในปีการศกึษา 2560 แนวโน้มของเดก็ทีเ่รียนต่อในระดบัมธัยมน้ัน เพิม่สูงขึน้อย่างชัดเจน

เป็นอย่างมากถึงประมาณร้อยละ 90 ของนักเรยีนเดก็ข้ามชาติทีจ่บ ป.6
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จากการสนทนากลุม่กบัพ่อแม่ข้ามชาต ิในชมุชนมสุลมิซึง่อยูใ่นพืน้ทีเ่มอืงของอ�าเภอ

แม่สอด จ�านวนหนึ่งให้ข้อมูลว่า ไม่สามารถน�าบุตรไปสมัครเข้าเรียนที่โรงเรียนไทยได้ 

เน่ืองจากโรงเรยีนไทยในเขตเมอืงมจี�านวนทีน่ัง่ส�าหรบันักเรยีนค่อนข้างจ�ากดั ทัง้เดก็ไทยและ

เดก็ข้ามชาต ิท�าให้การคดัเลือกเดก็จากมมุมองของพ่อแม่ ให้โอกาสในกลุม่เดก็ข้ามชาติทีม่ี

เอกสารก่อน ซ่ึงตรงนีเ้ป็นข้อจ�ากดัในเรือ่ง capacity ของโรงเรยีนในการรบัเดก็เพือ่เข้าเรยีนใน

เขตเมอืง พ่อแม่ข้ามชาตใินชมุชนบงัคลาเทศส่วนใหญ่ ต้องการให้บุตรได้เรยีนในโรงเรยีนไทย

เพือ่พดูภาษาไทยได้ และสามารถท�างานในประเทศไทยในระยะยาว เน่ืองจากครอบครวัไม่ม ี

ญาติอยู่ในฝั่งประเทศเมียนมา และครอบครัวมีแนวโน้มอาศัยอยู่ในประเทศไทยไปตลอด 

ส่วนใหญ่ต้องการให้ลูกเรียนสงูทีส่ดุอย่างน้อยจนถึงระดบัชัน้ ม.6 ซึง่สอดคล้องกบัการสนทนา 

กลุม่กบัพ่อแม่ข้ามชาต ิในอีกชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มชาตพินัธุก์ะเหรีย่ง ทีค่าดหวงัให้บตุรได้เรยีน

ในโรงเรียนไทยเพ่ือให้ได้ภาษาไทย เนื่องจากมีแผนระยะยาวในการอยู่ประเทศไทยถาวร 

การเรยีนในโรงเรยีนไทย ท�าให้บตุรได้รับบตัรประจ�าตัว 10 ปี (บัตรแสดงตนผู้ไม่มสีถานะทาง

ทะเบยีนท่ีก�าลงัศกึษาอยูใ่นประเทศไทย) ซึง่พ่อแม่ข้ามชาตเิชือ่ว่า มปีระโยชน์ท�าให้สามารถ

หางานได้ง่ายขึน้และไม่โดนต�ารวจจบั ดงันัน้ บุตรทีเ่ป็นนกัเรยีนในโรงเรยีนไทยจงึค่อนข้าง

ปลอดภยั ในขณะทีพ่่อแม่ยังมคีวามเสีย่งในการถูกผูบ้งัคบัใช้กฏหมายจบั พ่อแม่ข้ามชาติ 

ในชุมชนกะเหร่ียง ส่วนใหญ่คาดหวังให้ลูกได้เรียนในชั้นที่สูงที่สุด แต่อยู่ที่ข้อจ�ากัดของ

ครอบครวัในอนาคตเช่นกนั หลายคนรับทราบว่าหากบุตรทีเ่กดิในไทย และอาศัยอยู่ในไทย 

สามารถเรยีนจบระดบัปรญิญาตร ีจะสามารถยืน่ขอสัญชาติไทยได้ แต่ส่วนใหญ่ยงัค่อนข้าง 

ไม่แน่ใจว่า จะมีความสามารถในการส่งลูกให้เรียนต่อจนถึงระดับชั้นปริญญาตรีหรือไม่  

ในมุมมองของพ่อแม่ข้ามชาติคิดว่า การเข้าถึงการศึกษาในระดับชั้นประถมของโรงเรียน

ไทยค่อนข้างเป็นไปได้ด ีแต่การเข้าถงึระดบัชัน้มธัยม โดยเฉพาะมธัยมปลาย และระดบั

อดุมศกึษาปรญิญาตรยีงัมค่ีอนข้างน้อย ข้อจ�ากดัส่วนใหญ่ไปในเรือ่งเงินค่าใช้จ่ายในการส่ง

ลกูเข้าเรยีน และการขาดข้อมลูเกีย่วกบัการแนะแนวการศึกษาต่อทีพ่่อแม่ยงัไม่ค่อยทราบ

หรอืมข้ีอมลู
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ส�าหรับกลุ่มเด็กข้ามชาติที่ศึกษาในศูนย์เรียนรู้ ในอ�าเภอแม่สอดมีศูนย์เรียนรู้หรือ 

learning center ขององค์กรพฒันาเอกชนมากอยูพ่อสมควร จ�านวนหนึง่ด�าเนินการเปิด 

การเรียนการสอนมาค่อนข้างยาวนาน เช่นศนูย์ Children Development Center หรอื ศนูย์เรยีนรู้  

CDC ซึง่มกีารเรยีนการสอนส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรเมยีนมา โดยเน้นการสอนภาษาไทยและ

ภาษาอังกฤษควบคูไ่ปด้วย ซึง่การศกึษาของเดก็ข้ามชาติในศูนย์การเรยีนรู ้ไม่สามารถเทยีบ

ระดับการศกึษาในระบบการศกึษาของประเทศไทยได้ ปัจจุบัน CDC ได้ท�าความร่วมมอืกับ

การศกึษานอกโรงเรยีน กศน. ในการสนบัสนุนให้เด็กของโรงเรยีน สามารถเข้าเรยีนในระบบ 

กศน. เพือ่ทีจ่ะสามารถน�าไปใช้ในการสอบเทียบวุฒกิารศึกษาของประเทศไทยได้ โดยท่ัวไป 

ศนูย์เรยีนรูใ้นพืน้ทีม่ ี2 ลกัษณะ คอื หนึง่: เป็นศนูย์เรยีนรูท้ีม่ทีีอ่ยูอ่าศยัหรือ shelter ส�าหรบั

เดก็ข้ามชาต ิโดยเฉพาะกลุ่มท่ีเป็นเด็กถูกทอดท้ิง พ่อแม่เสยีชวีติ หรอืบางส่วนอาจเป็นกลุม่

ทีข้่ามฝ่ังเพ่ือมาศกึษาในประเทศไทย โดยมคีรอบครวัอยูใ่นฝ่ังประเทศเมยีนมา (ส่วนใหญ่  

ในกลุม่หลงันีเ้ป็นนักเรียนเดก็ข้ามชาตทิีม่าเรยีนในโรงเรยีนรฐัไทย) สอง: ศนูย์เรยีนรู้ทีม่กีาร

จดัการเรยีนการสอนได้อย่างเดียวไม่มท่ีีพกัอาศัย หรอื shelter ส�าหรบัเดก็

ในการก�ากบัดแูลและประสานงาน การด�าเนินการจัดการเรยีนการสอนของศูนย์เรียนรู ้

ในพืน้ที ่ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก (สพป.) ที ่2 ได้จดัตัง้ศนูย์ประสานงาน 

การจดัการศกึษาเดก็ต่างด้าว หรือ Migrant Education Coordinating Center (MECC) 

ซึง่เริม่ด�าเนนิการมาตัง้แต่ปี 2549 แต่เพิง่ท�าให้เกดิความชัดเจนและมโีครงสร้างทีชั่ดเจน

เมือ่ประมาณปี 2559-2560 ปัจจบุนัศนูย์ประสานงานฯ น้ี ดูแลศูนย์เรยีนรู ้59 แห่งใน 3 

อ�าเภอของจงัหวดัตาก (ประมาณ 45-50 แห่ง อยูใ่นอ�าเภอแม่สอด) ซึง่ยงัไม่ครอบคลมุ

ศนูย์เรยีนรูท้ีม่อียูจ่รงิทัง้หมด ซึง่มตีวัเลขเปลีย่นแปลงค่อนข้างตลอดเวลาจากการเปิดต้ังขึน้ 

และปิดตัวของบางศูนย์ที่ประสบปัญหา เรื่องความไม่ต่อเนื่องของงบประมาณสนับสนุน 

จากองค์กรพัฒนาเอกชนหรือปัญหาอ่ืนๆ ในช่วงทีผ่่านมามกีารเปิดศนูย์เรยีนรูแ้ห่งใหม่อยู่

อย่างต่อเนือ่ง ซึง่หลายศนูย์ยงัไม่ได้อยู่ภายใต้การก�ากบัดูแลของ MECC
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MECC มกีารจดัประชุมร่วมกับผูบ้ริหารศนูย์เรยีนรูแ้ละภาคส่วนของรฐับาลทีเ่กีย่วข้อง 

ทุกๆ 3 เดือน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมด้วย มีกิจกรรมในการลงนิเทศ

มาตรฐานการศกึษาในศนูย์เรยีนรูใ้นแต่ละพืน้ที ่โดยตัง้เป้าหมายไว้อย่างน้อยเทอมละ 1 คร้ัง 

แต่ด้วยจ�านวนศูนย์เรียนรู้ที่มากและบุคลากรไม่เพียงพอ ท�าให้การนิเทศมาตรฐาน 

ไม่ครอบคลุมได้ท้ังหมดตามที่ต้ังเป้าหมายไว้ ในการลงนิเทศมาตรฐานของศูนย์เรียนรู้ม ี

3 เรือ่งท่ีให้ความส�าคญั ได้แก่ หนึง่: ประเดน็ด้านความมัน่คงของชาติ สอง: สุขภาพของ

นกัเรยีนเดก็ข้ามชาต ิสาม: การตดิตามช่วยเหลอืเดก็ทีเ่ป็นกลุม่เปราะบางและต้องการได้

รบัการช่วยเหลอื ในปัจจุบนัด้วยความร่วมมอืระหว่าง MECC กบัหน่วยงานทะเบียนในพืน้ที่  

ได้เร่ิมมกีารด�าเนนิการส�ารวจ เพือ่จดัท�าทะเบยีนประวติัและบตัรประจ�าตัวให้กบัเดก็ข้ามชาติ

ทีไ่ม่มเีอกสารประจ�าตัว ทีก่�าลังเรียนอยูใ่นศนูย์เรียนรู ้รวมถงึส�ารวจครตู่างชาติทีส่อนในศูนย์

เรยีนรู ้ซึง่ตามกฎหมายไม่สามารถท�างานในสถานะครูได้ เพือ่ท�าการรบัรองกบัฝ่ายความ

มัน่คงของพืน้ท่ี เพือ่ลดความเส่ียงในการถกูจบักมุของครู และให้ครสูามารถเป็นตัวกลางท�า

หน้าท่ีในการส�ารวจเดก็ เพือ่ท�าทะเบยีนประวตัต่ิอไป บตัรประจ�าตวันกัเรียน หรอื บตัร 10 ปี 

แม้เป็นเพียงเอกสาร ที่บอกอัตลักษณ์ของบุคคลและสถานะการเป็นบุคคลผู้ไม่มีสถานะ 

ทางทะเบยีน ไม่ได้เป็นเอกสารท่ีอนญุาตให้เดก็ข้ามชาติ สามารถอาศัยอยูใ่นประเทศไทยได้

ตามกฎหมาย ไม่ได้ก่อให้เกดิสทิธิอ์ะไรทัง้ส้ินในทางกฎหมาย แต่กเ็ป็นความเข้าใจในพ้ืนท่ีว่า

เป็นเอกสารส�าคญั ในการรบัรองตวับคุคลของเดก็และลดความเส่ียงในการถูกจับกมุ
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ข้อมลูหนึง่ ทีไ่ด้จากการเกบ็ข้อมลูเชงิคุณภาพในพืน้ท่ี พบว่า ปัจจุบัน จ�านวนศูนย์เรยีนรู ้

ท่ีอยูภ่ายใต้การดแูลของ MECC มแีนวโน้มลดลง เมือ่เทยีบกบัในช่วง 2-3 ปีก่อน ซึง่เคย

มจี�านวนประมาณ 70 แห่ง เนือ่งจากจ�านวนหนึง่ไม่ผ่านการประเมนิตามกรอบมาตรฐาน

ทางการศึกษา (Education Quality Framework หรอื EQF) ทีม่กีารก�าหนดเกณฑ์และ

ด�าเนนิการโดย MECC ร่วมกบัหน่วยงานด้านการศกึษาของประเทศเมยีนมา ซึง่เร่ิมมกีารลง

ประเมนิตามกรอบมาตรฐานตัง้แต่ปี 2558 ศนูย์เรยีนรูท้ีไ่ม่ผ่านมาตรฐานต้องปิดด�าเนินการ  

ซึง่จ�านวนหน่ึงมลัีกษณะเป็นศนูย์ทีม่ทีีพั่กอาศยัหรอื shelter ให้กบัเดก็ข้ามชาติ (ส่วนใหญ่ 

เป็นกลุม่ทีไ่ม่มีพ่อแม่ ถูกละทิง้ หรือพ่อแม่เสยีชวีติ) ซึง่เดก็จ�านวนหนึง่ก�าลงัเรียนในโรงเรยีน

รฐัไทย หลงัปิดตวัในของประเทศไทย ศูนย์เหล่านัน้ได้ไปเปิดด�าเนนิการในฝ่ังประเทศเมยีนมา 

ท�าให้มกีารเคล่ือนย้ายของเดก็ข้ามชาตจิ�านวนหน่ึง ทีเ่คยเรยีนในประเทศไทยทัง้ในโรงเรยีน

รฐัไทยหรอืศนูย์เรยีนรู ้ต้องย้ายกลบัไปอาศยัอยูใ่นประเทศเมยีนมา นอกจากการประเมนิ

ตามกรอบ EQF ได้เริม่มกีารประเมนิศนูย์เรยีนรูใ้นด้านสขุอนามยั โดย MECC ร่วมกบั 

โรงพยาบาลแม่สอด ซ่ึง ณ ปี 2561 เป็นการด�าเนินการในปีท่ี 2 ในแง่บวกการประเมนิ 

ทัง้ทางด้านมาตรฐานการศกึษาและทางด้านสขุภาพ จะช่วยท�าให้ศูนย์เรยีนรูใ้นพืน้ทีม่กีาร

พฒันาในด้านคณุภาพท่ีดขีึน้ แต่ในอกีแง่หนึง่กอ็าจก่อให้เกดิผลกระทบกบัการจดัการเรยีน

การสอนของเด็กข้ามชาตใินพืน้ที่

ข้อมูลทีน่่าสนใจอกีเรือ่งในศนูย์เรยีนรู้ เดก็ข้ามชาติส่วนใหญ่ทีม่าเรยีน เป็นเดก็ทีอ่าศัย

อยู่ในอ�าเภอแม่สอด ไม่ค่อยมีเด็กข้ามชาติที่ข้ามฝั่งประเทศมาเรียนแบบมาเช้าเย็นกลับ 

จากข้อสงัเกตของตวัแทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่การจัดการการศึกษาในเมยีวดนัีบว่า 

ค่อนข้างมมีาตรฐาน ดกีว่าศนูย์การเรียนรูข้ององค์กรพฒันาเอกชนในประเทศไทย ดังน้ัน 

เดก็ข้ามชาตทิีอ่าศยัในประเทศเมยีนมา จงึไม่จ�าเป็นต้องข้ามมาเรยีนในฝ่ังไทย ในกลุ่มทีเ่ป็น

เดก็ข้ามมาเรยีนเช้ากลับเยน็ หรือพักอาศยัใน shelter โดยทีค่รอบครัวอาศยัอยู่ในประเทศ

เมยีนมา ส่วนใหญ่เป็นกลุม่ท่ีเข้ามาเพือ่เรียนในโรงเรียนไทยมากกว่า
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ปัจจุบนั สปพ. ตากที ่2 โดย MECC ร่วมกับเครอืข่ายศูนย์เรยีนรู ้ทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบั 

และหน่วยงานทางการศึกษาท่ีเกีย่วข้องในพืน้ท่ี ได้เริม่ด�าเนนิการความร่วมมือ เพ่ือพฒันา

โครงการท่ีมีชื่อว่า educational pathways ส�าหรับเด็กข้ามชาติที่ศึกษาในศูนย์เรียนรู้ 

ในพ้ืนท่ี เพือ่การเรยีนต่อหรือเทยีบโอนระดบัการศกึษาในระบบ กศน. ของไทย การเรียนต่อ 

หรอืเทยีบโอนระดบัการศกึษาในระบบ กศน. ของประเทศเมียนมา การสอบเทยีบเพือ่เรยีนต่อ 

ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนรัฐบาลของไทย การสอบเทียบเพื่อเรียนต่อในสถานศึกษา 

หรอืโรงเรยีนตามระบบการศกึษาของประเทศเมียนมา 

จากข้อมลูสถติจิาก MECC ในเดอืนพฤศจกิายน 2560 ในพืน้ที ่3 อ�าเภอ แม่สอด 

พบพระ และแม่ระมาด มจี�านวนศนูย์เรยีนรูท้ีไ่ด้รบัการรบัรอง จากเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจ�านวน

ทัง้สิน้ 59 ศูนย์เรยีนรู้ และมห้ีองเรียนทีเ่ป็นสาขาอกีประมาณ 12 แห่ง หากพจิารณาเฉพาะ 

ในพืน้ทีแ่ม่สอด มศูีนย์เรียนรูอ้ยู ่45 แห่งและสาขาอกี 4 แห่ง การจดัการศึกษาของศูนย์เรียนรู้  

มีต้ังแต่ระดับเนอสเซอร่ีจนถึงระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งในพื้นที่แม่สอดมีศูนย์เรียนรู้ที่

มีการเรียนการสอนถึงระดับช้ัน ม.6 เพียง 3 แห่ง ส�าหรับจ�านวนนักเรียนเด็กข้ามชาต ิ

ในศูนย์เรียนรู้ 59 แห่ง มีระดับอนุบาล 2,982 คน ระดับชั้นประถมศึกษา 5,787 คน  

ระดบัมธัยมศกึษาขึน้ไป 2,749 คน ในห้องเรียนสาขาทัง้ 12 แห่ง มรีะดบัอนบุาล 636 คน 

ระดบัประถมศกึษา 684 คน และสงูกว่ามธัยมศกึษา 10 คน รวมจ�านวนนักเรยีนเด็กข้ามชาติ 

ทัง้หมด 12,848 คน ในส่วนของครูมจี�านวนครทูัง้หมด 651 คนในศูนย์เรยีนรู ้59 แห่ง 

และห้องเรยีนสาขาอกี 68 คน

จากการเกบ็ข้อมลูเชงิคุณภาพกับตัวแทนศนูย์เรียนรูแ้ห่งหน่ึง ซึง่มกีารเรียนการสอน

ตัง้แต่ระดบัก่อนวยัเรียนจนถึงระดับมธัยมศกึษา (ตามระบบการศกึษาของประเทศเมยีนมา 

เป็นหลกั) พบว่า วสิยัทศัน์ของศูนย์เรยีนรู ้คอืมองถึงประโยชน์ของการศึกษาในระยะยาวที่

มต่ีอตวัเดก็ข้ามชาติและครอบครวัแรงงานข้ามชาต ิโดยต้องการส่งเสริมให้มโีอกาสในการ

ท�างานท่ีดีในอนาคต ให้เดก็สามารถเข้าถงึการศกึษา ได้ต้ังแต่ระดับการพัฒนาเดก็เลก็จนถึง

ระดับเกรด 12 หรอื ม.6 โดยส่งเสรมิโอกาสทางการศึกษาต่อเน่ืองในระดบัมหาวิทยาลยั
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ศนูย์เรยีนรูด้งักล่าว มคีวามร่วมมอืกับองค์กรพฒันาเอกชนในจงัหวดัเชยีงใหม่ โดยส่งเสรมิ 

ให้นักเรียนซึ่งเป็นเด็กข้ามชาติของศูนย์ฯ เข้าสอบ pre-GED หรือ General Education 

Development Program ซึง่เป็นระบบการสอบของสหรฐัอเมรกิา ถ้าเดก็สามารถสอบผ่าน

จะมโีอกาสในการเข้าเรียนในต่างประเทศได้ การจัดการเรยีนการสอน พยายามสร้างทาง

เลอืกทางการศึกษาให้เด็กข้ามชาติ ทัง้ส�าหรับการเรียนต่อในโรงเรยีนของไทย โรงเรยีนของ 

เมียนมา และการเรียนต่อในต่างประเทศ จงึให้ความส�าคญักบัการเรยีนทัง้ในภาษาไทย ภาษาพม่า 

และภาษาอังกฤษ โดยการจัดการเรียนการสอนหลัก พยายามให้เป็นไปตามมาตรฐาน

การศึกษาในประเทศเมียนมา ส�าหรับเด็กข้ามชาติที่สนใจเรียนต่อในไทย มีการส่งเสริม 

ให้สามารถเข้าสู่ระบบการเรียน กศน.ของประเทศไทย โดยการสอบ กศน. นกัเรยีนเดก็ข้ามชาต ิ

สามารถไปสอบได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 9 ขวบ 12 ขวบและ 15 ขวบ ตามระดับชั้นที่ต้องการ 

สอบเทยีบ (ป.3 ป.6 ม.3 ตามล�าดบั) 

เด็กข้ามชาติที่จบการศึกษาจากศูนย์เรียนรู้ ที่ผ่านมาหลายคนสามารถไปศึกษาต่อ

หลกัสตูรอบรมเป็นครู หลกัสตูรอาชวีศกึษา หรอื สาธารณสุขชุมชน ภายใต้การสนับสนุน

ของเครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ จ�านวนหนึ่งเลือกท�างานในภาคบริการต่างๆ  

ในพืน้ท่ี จ�านวนหนึง่ท�างานในลกัษณะขององค์กรชมุชนหรอื community-based organization 

(CBO) และมีหลายคนที่กลับไปท�างานในเมียนมา ในขณะท่ีจ�านวนหน่ึงเป็นคุณคร ู

ในศนูย์เรยีนรู้อืน่ในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด ซึง่จะเห็นได้ว่า เป็นการเพิม่ก�าลงัคนท่ีมคุีณภาพใน

การท�างานช่วยเหลอืการท�างานในด้านต่างๆ ให้กบัทัง้ชมุชนคนข้ามชาตแิละคนไทยในพืน้ทีไ่ด้

เด็กข้ามชาติที่จบการศึกษาและสามารถสอบเทียบ กศน.ได้จะสามารถไปต่อระดับ

มหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชร ที่ต้ังอยู่ในวิทยาเขตอ�าเภอแม่สอดได้ 

โดยทีผ่่านมา มจี�านวนหนึง่ทีส่ามารถไปศกึษาต่อในระดับอดุมศกึษาท่ีมหาวทิยาลยัขอนแก่น 

ในหลกัสตูร Tourism Management Program ซ่ึงเป็นหลกัสูตรนานาชาติได้ 

การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ การศึกษานี้จ�าแนกสถานภาพการศึกษาของ 

กลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติออกเป็น 3 สถานภาพ ได้แก่ ไม่ได้ก�าลังศึกษา ก�าลังศึกษา 

ในศนูย์เรยีนรู้ขององค์กรพฒันาเอกชน และก�าลงัศึกษาในโรงเรยีนไทย
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จากผลการส�ารวจกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ (อายุ 0-14 ปี) จ�านวน 803 คน 

ในภาพรวม พบว่า เด็กข้ามชาติร้อยละ 30.3 ไม่ได้ก�าลังศึกษา สัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง 

เด็กข้ามชาตทิีก่�าลงัศกึษาในศนูย์เรียนรู้ สูงกว่ากลุม่ทีก่�าลงัศกึษาในโรงเรียนไทยเลก็น้อย 

โดยมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 37.1 และ 32.6 ตามล�าดับ ในกลุ่มเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้ 

ก�าลังศึกษา ไม่ใช่ทั้งหมดที่จะมีสาเหตุมาจากการไม่สามารถเข้าถึงการศึกษาได้ แต่อาจ

มาจากช่วงอายทุีย่งัไม่เหมาะสมหรอืจ�าเป็นต้องเข้ารบัการศึกษา โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัย  

ซึง่เป็นช่วงก่อนเกณฑ์อายขุองการศกึษาภาคบงัคบัในประเทศไทย (ซึง่ก�าหนดเป็นในช่วงอายุ

ย่างเข้าปีที ่7 ของเด็ก หรือ ในช่วงอาย ุ6 ปี) เมือ่จ�าแนกเดก็ข้ามชาตติามกลุม่อาย ุ0-5 ปี  

(ระดับการศึกษาปฐมวยัหรือก่อนประถมศกึษา) อาย ุ6-11 ปี (ระดับการศกึษาประถมศกึษา) 

และอาย ุ12-14 ปี (ระดบัการศกึษามธัยมศกึษาตอนต้น) พบว่า สดัส่วนของเดก็ข้ามชาติ

ทีไ่ม่ได้ก�าลงัศกึษา ในช่วงอาย ุ0-5 ปี สงูถึงร้อยละ 72.7 ขณะทีใ่นช่วงอาย ุ6-11 ปี และ  

12-14 ปี มเีพยีงประมาณร้อยละ 4 และ 9.8 ตามล�าดบั เด็กข้ามชาติในช่วงอาย ุ6-11 ปี

และ 12-14 ปี ทีก่�าลงัศกึษา มสัีดส่วนของกลุม่ทีก่�าลังศึกษาในศูนย์เรยีนรู ้สูงกว่ากลุ่มทีก่�าลงั

ศกึษาในโรงเรยีนไทยอยูพ่อสมควร ตรงข้ามกบัเดก็ในช่วงอาย ุ0-5 ปี ทีก่�าลงัศึกษาท่ีพบว่าเป็น 

การศกึษาในโรงเรยีนไทย สงูกว่าการศกึษาในศนูย์เรยีนรู้

สถานำภาพ
การศึกษา

เด็กข้ามชาติ อายุ 0-14 ปี

อายุ 0-5 ปี อายุ 6-11 ปี อายุ 12-14 ปี รวม

จ�นำวนำ ร้อยละ จ�นำวนำ ร้อยละ จ�นำวนำ ร้อยละ จ�นำวนำ ร้อยละ

ไม่ได้ก� ลังศึกษา 213 72.7 14 4.0 16 9.8 243 30.3

ก� ลังศึกษา (ศูนย์เรียนรู้) 34 11.6 184 53.2 80 48.8 298 37.1

ก� ลังศึกษา (โรงเรียนไทย) 46 15.7 148 42.8 68 41.5 262 32.6

รวม 293 100 346 100 164 100 803 100

ตาราง 4.1 สถานภาพการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ (อายุ 0-14 ปี) (n=803 คน)
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ปัจจยัก�หนำด...การเข้าถงึการศกึษา

ในการวิเคราะห์ปัจจัยก�าหนด ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติ 

เมือ่ท�าการจ�าแนกเดก็ข้ามชาตติามกลุม่อายุ ออกเป็น 3 กลุม่อายุ ได้แก่ 0-5 ปี 6-11 ปี 

และ 12-14 ปี ซึง่เป็นการจ�าแนกช่วงอายตุามระดบัการศกึษา ในกลุม่แรกเป็นช่วงการศึกษา

ระดับปฐมวัย หรือ ก่อนประถมศึกษา กลุ่มที่ 2 เป็นช่วงการศึกษาระดับประถมศึกษา 

และกลุม่ที ่3 เป็นช่วงการศกึษาระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น

จากการวเิคราะห์ข้อมลูเชงิพรรณนา กลุม่ตวัอย่างเดก็ข้ามชาตทิัง้หมด 803 คน พบว่า  

เดก็ข้ามชาตอิาย ุ0-5 ปี มจี�านวนกลุ่มตวัอย่าง 293 คน อาย ุ6-11 ปี มจี�านวนกลุม่ตัวอย่าง 

346 คน และอาย ุ12-14 ปี มจี�านวนกลุม่ตวัอย่าง 164 คน เกีย่วกับสถานภาพการศึกษา 

พบว่าถึงประมาณ 3 หรือ 4 ของเด็กข้ามชาติอายุ 0-5 ปี ไม่ได้รับการศึกษาหรือไม่ได้ 

ก�าลงัเรยีนหนงัสอื ท้ังในโรงเรียนไทยหรอืศูนย์เรยีนรูข้ององค์กรพัฒนาเอกชน จากจ�านวน 

กลุม่ข้ามชาตอิาย ุ0-14 ปีทัง้หมดทีไ่ม่ได้ก�าลงัศกึษาจ�านวน 243 คน อยูใ่นช่วงอาย ุ0-5 ปี 

มากถงึ 213 คน หรือ เกือบร้อยละ 90

ปัจจยัส�าคัญมาจากอายขุองเดก็ข้ามชาติ ซึง่เมือ่พิจารณาเป็นรายอาย ุพบว่า ในช่วงอายุ  

0-5 ปี เดก็ข้ามชาตเิกือบร้อยละ 90 ไม่ได้รบัการศกึษาหรอืไม่ได้ก�าลงัเรยีนหนังสือ แต่ในช่วง

อาย ุ4-5 ปี สดัส่วนกลุม่ทีไ่ด้รบัการศกึษาและในหนังสือเพิม่ขึน้เป็นประมาณร้อยละ 51.7 และ 

66 ตามล�าดับ โดยในสดัส่วนทีส่งูกว่าเลก็น้อยเป็นการเรยีนระดบัปฐมวยัหรอืการประถมศกึษา

ในโรงเรยีนไทยมากกว่า ในศนูย์เรยีนรูข้ององค์กรพฒันาเอกชน เน่ืองจากการเข้าถึงการศึกษา

ของเดก็ในช่วงวยันี ้(0-5 ปี) ขึน้อยูก่บัปัจจยัอายขุองเด็กเป็นหลกั การวิเคราะห์ปัจจัยก�าหนด 

ที่มีอิทธิพลต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในการศึกษานี้ จึงปรับให้ครอบคลุม 

เฉพาะกลุม่ตวัอย่างเดก็ข้ามชาต ิอาย ุ6-14 ปี เท่านัน้ ซึง่ถือเป็นช่วงอายใุนระดบัการศกึษา

ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตอนต้น อย่างไรกต็าม เมือ่พจิารณาสถานภาพการศึกษา

ของกลุม่ตวัอย่างเดก็ข้ามชาตอิาย ุ6-14 ปี ซึง่มจี�านวนทัง้ส้ิน 510 คน พบว่า มเีพยีง 30 คน 

เท่านัน้ ท่ีไม่ได้รบัการศกึษาหรอืก�าลงัศกึษาอยูใ่นโรงเรียนไทยหรอืศนูย์เรยีนรูข้ององค์กร 
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พฒันาเอกชน เนือ่งจากขนาดของกลุ่มตวัอย่างทีค่่อนข้างน้อยเพยีง 30 คน สะท้อนให้เหน็ว่า 

เด็กข้ามชาติในช่วงอาย ุ6-14 ปี สามารถเข้าถงึการศกึษาในประเทศไทยได้มากถงึร้อยละ 94.1  

โดยในกลุ่มที่เข้าถึงการศึกษา มากกว่าคร่ึงเป็นการรับการศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ขององค์กร 

พฒันาเอกชน

ดงันัน้ การวเิคราะห์ปัจจยัก�าหนด ทีม่อิีทธิพลต่อการเข้าถึงการศกึษาของเดก็ข้ามชาติ 

ในส่วนนี ้จงึครอบคลุมปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการศกึษาของเดก็ข้ามชาตใิน 2 ลกัษณะ ได้แก่ 

การเรยีนในศนูย์เรยีนรูอ้งค์กรพฒันาเอกชน เปรยีบเทยีบกบัการเรยีนในโรงเรยีนไทย โดยใน

การวเิคราะห์ทางสถติ ิใช้เทคนคิการวเิคราะห์การถดถอยโลจิสติกส์แบบทวิ (Binary Logistic 

Regression Analysis) เพือ่ทดสอบปัจจยัทีม่อิีทธิพลต่อการเข้าเรยีน ระหว่างในโรงเรยีนไทย

กบัศนูย์การเรียนรู้ขององค์กรพฒันาเอกชนของเดก็ข้ามชาติ โดยท�าการวเิคราะห์ครอบคลมุ

เฉพาะเดก็ข้ามชาตอิาย ุ6-14 ปี ทีก่�าลังท�าการศกึษาอยูใ่นประเทศไทยจ�านวน 480 คน
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ภาพ 4.1 สถานภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาติ อายุ 0-5 ปี รายอายุ
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กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ ปัจจัยก�าหนดการเข้าถึงการศึกษา ตัวแปรต้นท่ี 

คาดว่าเป็นปัจจัยก�าหนดประกอบด้วยตัวแปร 5 ปัจจัย ได้แก่ 

 

หนึ่ง ปัจจัยคุณลักษณะเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร 

อายุเด็กข้ามชาติ (จ�าแนกเป็นกลุ่มอายุ 0-5 ปี 6-11 ปี และ 12-14 ปี โดยในการ

วิเคราะห์ปัจจัยการเข้าถึงการศึกษา จะมีเพียงกลุ่มอายุ 6-11 ปี และ 12-14 ปีเท่าน้ัน)  

เพศเดก็ข้ามชาต ิ(จ�าแนกเป็น เดก็ชายและเดก็หญงิ) สถานทีเ่กดิ (จ�าแนกเป็น เกดิในไทย 

และไม่ได้เกิดในไทย) การจดทะเบียนการเกิด (จ�าแนกเป็น ไม่ได้จดทะเบียนการเกิด  

(รวมไม่ทราบ) และจดทะเบียนการเกิด) แผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของเด็ก (หลังอายุ  

15 ปีขึ้นไป) (จ�าแนกเป็น ไม่ใช่ในประเทศไทยและในแม่สอดหรือในประเทศไทย)

สอง ปัจจัยคุณลักษณะครอบครัวเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร

ชาตพัินธุข์องครอบครวั (จ�าแนกเป็น พม่า กะเหรีย่ง บงัคลาเทศ มอญ และชาตพัินธุอ์ืน่ๆ)  

ศาสนา (จ�าแนกเป็น พุทธและไม่ใช่พุทธ (คริสต์อิสลามฮินดูและศาสนาอื่นๆ) รายได้ 

ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนต่อเดือน (จ�าแนกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ต�่ากว่า 1,000 บาท, 

1,000-1,999 บาท, 2,000-2,999 บาท และ 3,000 บาทข้ึนไป) จ�านวนเด็กข้ามชาติ 

อายุ 0-14 ปี ในครอบครัว (จ�าแนกเป็น 1 คน 2 คน 3 คน และ 4 คนขึ้นไป) 

สาม ปัจจัยการย้ายถิ่นของครอบครัวเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร

วธีิการย้ายถิน่มาประเทศไทย (จ�าแนกเป็น ย้ายถิน่มาด้วยตนเอง ได้รบัความช่วยเหลอื 

จากญาติเพื่อนหรือนายหน้า และด้วยวิธีอ่ืน (รวมไม่ทราบและไม่ตอบ)) การย้ายถิ่น 

ในประเทศไทย (จ�าแนกเป็น ไม่เคยย้าย เคยย้าย 1 คร้ัง เคยย้าย 2 คร้ัง และเคยย้าย

มากกว่า 2 ครั้ง) แผนการย้ายถิ่นกลับประเทศในอนาคต (จ�าแนกเป็น ภายใน 2 ปีนี้ 

ภายใน 3-5 ปีนี ้ไม่มีแผนกลบัประเทศ และยงัไม่มแีผน) การตดิต่อกบัครอบครวัในประเทศ

ต้นทาง (จ�าแนกเป็น ไม่มีญาติหรือไม่ได้ติดต่อ อย่างน้อย 1-2 ครั้งต่อเดือน และน้อยกว่า 

1-2 ครัง้ต่อเดอืน)ระดบัการบรูณาการเข้ากับสงัคมไทย (จ�าแนกเป็น ไม่เลย น้อย ปานกลาง  

และมาก)
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สี ่ปัจจัยคุณลักษณะผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ ประกอบด้วยตัวแปร

อายุของผู้ดูแลหลัก (จ�าแนกเป็น น้อยกว่า 35 ปี 35-44 ปี และ 45 ปีขึ้นไป) 

การศึกษาสูงสุดของผู้ดูแลหลัก (จ�าแนกเป็น ไม่ได้เรียน ประถมศึกษาในเมียนมา 

มัธยมศึกษาในเมียนมา และเรียนในไทยหรือการศึกษารูปแบบอื่นๆ) อาชีพ (จ�าแนกเป็น 

มีงานท�า (มีรายได้) รองานตามฤดูกาล ว่างงานหรือเกษียณ และแม่บ้านหรือดูแล

คนในครอบครัว) การมีเอกสารอนุญาตอยู่ในประเทศไทย (จ�าแนกเป็น ไม่มีเอกสาร 

มีหนังสือเดินทางหรือหนังสือเดินทางช่ัวคราว มีเอกสารจดทะเบียนแรงงาน มีใบรับรอง 

ที่ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน และมีบัตรแรงงานไปกลับตามมาตรา 64) การมีใบอนุญาตท�างานที่

ยังไม่หมดอายุ (จ�าแนกเป็น มีและไม่มีหรือเคยมี) การมีหลักประกันสุขภาพ (จ�าแนกเป็น 

ไม่มีและมี) ความสามารถในการใช้ภาษาไทย (จ�าแนกเป็น ดีหรือดีมาก ปานกลาง 

เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย) การรับรู้สิทธิ์ในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส�าหรับวิเคราะห์

ปัจจยัก�าหนดการเข้าถงึการศกึษา) หรอืสทิธิใ์นการซือ้บตัรประกนัสุขภาพของเด็กข้ามชาติ 

(ส�าหรับการวิเคราะห์ปัจจัยก�าหนดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ) 

ห้า ปัจจยัการรับรู้และมมุมองต่อการพฒันาพืน้ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษของผูดู้แลหลกั 

ประกอบด้วยตวัแปร การรับรู้เก่ียวกับเขตเศรษฐกิจพเิศษ (จ�าแนกเป็น ดีหรอืดีมาก ปานกลาง 

และน้อยหรือไม่รู้เลย) มุมมองต่อผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(วิเคราะห์จากข้อค�าถามเกี่ยวกับมุมมองต่อผลกระทบที่มีใน 9 ด้าน ได้แก่ สภาพความ

เป็นอยู่ทั่วไป สภาพการท�างานหรือโอกาสในการท�างาน รายได้หรือค่าแรง การเข้าถึง

บริการสุขภาพ ที่อยู่อาศัยหรือที่พัก สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

การตระหนักและคุ้มครองสิทธิของแรงงานข้ามชาติในสังคมไทย และการด�าเนินชีวิตทาง

สังคม โดยจ�าแนกเป็น มีมุมมองต่อผลกระทบในเชิงบวกทุกด้าน และมีมุมมองผลกระทบ

ในเชิงบวกไม่ทุกด้าน)
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาต ิพบว่า ตัวแปรที่มี

ความสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถิตต่ิอสถานภาพการศกึษาของเดก็ข้ามชาต ิระหว่าง

ในโรงเรยีนไทยและในศูนย์เรียนรู้มีทั้งสิ้น 15 ตัวแปร ได้แก่ 

- ตวัแปรการจดทะเบยีนการเกิดของเดก็ข้ามชาต ิ(เดก็ข้ามชาตทิีจ่ดทะเบยีนการเกดิ 

ไม่ว่าจะเกดิในประเทศไทยหรือในประเทศต้นทาง มแีนวโน้มในการศกึษาในโรงเรยีนไทย 

เม่ือเทยีบกับศึกษาในศูนย์เรียนรู้ สงูกว่าเดก็ข้ามชาตท่ีิไม่ได้จดทะเบยีนการเกดิหรือ

ไม่ทราบสถานภาพการจดทะเบียนการเกิด) 

- ตัวแปรแผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของเด็กหลังจากอายุ 15 ปีขึ้นไป (เด็กข้ามชาติ

ท่ีผู้ดูแลหลักมีแผนให้อาศัยอยู่ในแม่สอด หรือในประเทศไทย มีแนวโน้มในการ

ศึกษาในโรงเรียนไทย เมื่อเทียบกับการศึกษาในศูนย์เรียนรู้ สูงกว่าเด็กข้ามชาติท่ี 

ผู้ดแูลหลกัมแีผนให้ย้ายกลบั ไปอาศยัท่ีประเทศต้นทางหรือทีอ่ืน่ทีไ่ม่ใช่ประเทศไทย) 

- ตวัแปรชาตพินัธุข์องครอบครวั (เดก็ข้ามชาตกิลุม่ชาตพินัธ์ุมอญ มแีนวโน้มในการศกึษา 

ในโรงเรียนไทย น้อยกว่าเด็กข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์อื่น) 

- ตัวแปรศาสนา (เด็กข้ามชาติที่ครอบครัวนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธ 

มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย น้อยกว่าเด็กข้ามชาติในครอบครัวที่นับถือ

ศาสนาพทุธ) 

- ตวัแปรจ�านวนเดก็ข้ามชาต ิ0-14 ปีในครอบครวั (เด็กข้ามชาติในครอบครัวทีม่เีด็ก

อาย ุ0-14 ปี ต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป มีแนวโน้มในการศกึษาในโรงเรยีนไทย สูงกว่าเด็ก

ข้ามชาติในครอบครัวที่มีจ�านวนเด็กข้ามชาติ 2 คนลงไป) 
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- ตัวแปรระยะเวลาท่ีครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศไทย (เด็กข้ามชาติในครอบครัว

ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ 10-19 ปี มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย 

น้อยกว่าเด็กข้ามชาติที่ครอบครัวอาศัยอยู่ในประเทศไทยต�่ากว่า 10 ปี หรือ 

ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป)

- ตัวแปรระดับการบูรณาการเข้ากับสังคมไทยของครอบครัว (เด็กข้ามชาติ 

ในครอบครัวที่มีระดับการบูรณาการ ปานกลางถึงมาก มีแนวโน้มในการศึกษา 

ในโรงเรยีนไทย สงูกว่าเดก็ข้ามชาติในครอบครวั ทีม่รีะดบัการบรูณาการกับสงัคมไทย 

น้อยหรือไม่เลย) 

- ตัวแปรอายุของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่มีผู้ดูแลหลักอยู่ในช่วงอายุ 35-44 ปี  

มแีนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย สงูกว่าเดก็ข้ามชาตทิีม่ผีูดู้แลหลกัอายนุ้อยกว่า 

35 ปี หรือตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป) 

- ตัวแปรอาชีพของผู ้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่มีผู ้ดูแลหลักเป็นกลุ ่มว่างงาน 

หรือเกษียณ หรือก�าลังรองานตามฤดูกาล มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย 

ต�่ากว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมีงานท�าและมีรายได้ หรือเป็นแม่บ้านดูแลคนใน

ครอบครัว) 

- ตัวแปรการมีเอกสารอนุญาตอยู่ในประเทศไทย (เด็กข้ามชาติท่ีผู้ดูแลหลักถือบัตร

แรงงานไปกลับ ตามมาตรา 64 ของพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีแนวโน้มในการ

ศึกษาในโรงเรียนไทย ต�่ากว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก ถือเอกสารอนุญาตอยู่ใน

ประเทศไทยในลักษณะอื่นๆ รวมถึงที่ผู้ดูแลหลักไม่มีเอกสาร) 

- ตวัแปรการมใีบอนญุาตท�างานของผูด้แูลหลกั (เดก็ข้ามชาตทิีผู่ด้แูลหลัก ไม่มหีรอื

เคยมี แต่ปัจจุบันไม่มีใบอนุญาตท�างาน มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทยสูง

กว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก มีใบอนุญาตท�างาน) 
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- ตวัแปรความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้แูลหลกั (เดก็ข้ามชาตทิีผู่ด้แูลหลกั

สื่อสารภาษาไทยได้เล็กน้อยหรือไม่ได้เลย มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย 

น้อยกว่าเด็กข้ามชาติท่ีผู้ดูแลหลักสื่อสารหรือใช้ภาษาไทยได้ปานกลาง ถึงดีหรือ 

ดีมาก) 

- ตวัแปรการรบัรูส้ทิธิใ์นการได้รบัการศกึษาข้ันพืน้ฐานของเดก็ข้ามชาติของผูด้แูลหลกั  

(เด็กข้ามชาติที่ผู ้ดูแลหลัก มีความรู ้เรื่องสิทธ์ิในการได้รับการศึกษาของเด็ก  

มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย สงูกว่าเดก็ข้ามชาตทิีผู่ด้แูลหลักไม่มคีวามรู้ 

เรื่องสิทธิ์ในการได้รับการศึกษาของเด็ก) 

- ตวัแปรการรบัรูเ้ก่ียวกับเขตเศรษฐกจิพเิศษ (เดก็ข้ามชาตทิีผู่ดู้แลหลกั รบัรูเ้กีย่วกบั 

เขตเศรษฐกิจพิเศษ น้อยหรือไม่รู้เลย มีแนวโน้มในการศึกษาในโรงเรียนไทย 

สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก รับรู้เกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษตั้งแต่ปานกลาง  

ถึงดีหรือดีมาก)

 

- ตัวแปรมุมมองต่อผลกระทบจากเขตเศรษฐกิจพิเศษ (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมี

มมุมองเชงิบวกทกุด้านต่อผลกระทบจากเขตเศรษฐกจิพเิศษ มแีนวโน้มในการศกึษา

ในโรงเรียนไทย น้อยกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก มีมุมมองต่อผลกระทบเชิงบวก 

ไม่ทุกด้าน)
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5 
เด็กข้ามชาต:ิ

 หลักประกันทางสุขภาพ



ในด้านประกันสุขภาพ เด็กข้ามชาติสามารถเข้าถึงการมีหลักประกันทางสุขภาพใน 

3 ลกัษณะ หนึง่: การซือ้บตัรประกนัสขุภาพทีด่�าเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข (ค่าใช้จ่าย 

365 บาทต่อปีส�าหรับเด็กอายุต�่ากว่า 7 ปี และ 1,600 บาทต่อปี ส�าหรับเด็กอายุ 7 ป ี

ขึ้นไป โดยสิทธิประโยชน์ทางสุขภาพที่ครอบคลุม เทียบเท่าสิทธิประโยชน์ตามระบบ 

หลกัประกนัสุขภาพถ้วนหน้า เช่นเดียวกับคนไทย ทัง้ในด้านการรกัษาพยาบาลผูป่้วยนอก

และผูป่้วยใน บริการด้านการส่งเสรมิสขุภาพและป้องกนัโรค เช่น การฉดีวคัซีนตามช่วงวยั

ท่ีเหมาะสม รวมถึงการรกัษาด้วยยาต้านไวรสัเอดส์) สอง: บตัรประกนัสขุภาพ M-Fund1 

สาม: ประกันสุขภาพเอกชน หรือ ประกันสุขภาพจากนายจ้างของพ่อแม่ซึ่งเป็นแรงงาน

ข้ามชาติ อย่างไรก็ตาม จากการลงพืน้ทีส่มัภาษณ์ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง และสนทนา

กลุ่มกับพ่อแม่ข้ามชาติ จ�านวนเด็กข้ามชาติที่มีหลักประกันสุขภาพยังมีค่อนข้างน้อย 

ส่วนใหญ่ที่มีจะเป็นกลุ่มที่ซื้อบัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (โดยเฉพาะ

กลุม่เดก็เลก็ทีร่าคาบตัรไม่สงูมาก) และกลุม่ทีม่กีารซือ้บตัรประกนั M-Fund เป็นแพคเกจ 

ครอบครัว กลุ่มเด็กข้ามชาติที่ค่อนข้างมีความเปราะบาง ในการเข้าไม่ถึงหลักประกัน 

ทางสุขภาพ และบริการทางสุขภาพที่จ�าเป็นส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก (รวมถึงแม่ซึ่งเป็น 

ผู้หญิงข้ามชาติ) ท่ีมีสถานะเป็นผู้ติดตามของแรงงานหรือท�างานในภาคที่เป็นนอกระบบ 

โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ห่างไกล

1 M-Fund เปิดขายบตัรประกนัสขุภาพมาประมาณ 2 ปี ก่อนหน้านัน้มกีารท�าวจิยัศกึษาเกีย่วกบัความต้องการประกนั

สขุภาพของประชากรข้ามชาต ิราคาท่ีเหมาะสมในการขายบตัรประกนั ความคุม้ค่าและความคุม้ทนุมาก่อนประมาณ 

3-2 ปี ปัจจบุนั มกีารขายบตัรประกนัอยูห่ลายแพคเกจ ส�าหรับกลุม่ผู้ทีม่สีขุภาพด ีกลุม่นกัเรียน กลุม่แม่และเดก็ 

กลุ่มผู้ป่วยเร้ือรัง และกลุ่มขนาดใหญ่ เช่น แรงงานในโรงงาน รวมถึง การขายเป็นแพคเกจครอบครัว ลักษณะ

การจ่ายค่าบัตรประกันเป็นรายเดือน โดยผู้ซื้อประกันสามารถเข้าใช้บริการสุขภาพได้ทั้งที่ โรงพยาบาลแม่สอด

และคลนิกิแม่ตาว ซ่ึงค่าใช้จ่ายทีค่รอบคลุมต่อการเข้ารบับรกิารสขุภาพต่อคนต่อปีมเีพดานทีค่่อนข้างสงู (50,000-

60,000 บาท) ณ การลงเก็บข้อมูล M-Fund มีการด�าเนินการครอบคลุมใน 3 อ�าเภอ คือแม่สอด พบพระ และ

แม่ระมาดโดยมีจ�านวนผู้ซื้อประกันอยู่ที่ประมาณ 7,000 ราย (เช็คข้อมูล) อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนทางการเงิน

ของ M-Fund เป็นความท้าทายที่ส�าคัญ เนื่องจากราคาค่าบัตรที่ค่อนข้างต�่าในขณะที่วงเงินการรักษาพยาบาลที่ให้

ค่อนข้างสูง

สถานำการณ์ทำั่วไป
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ในส่วนของบัตรประกันสุขภาพ โดยกระทรวงสาธารณสุขส�าหรับเด็กข้ามชาติ 

โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 7 ปีข้ึนไป พ่อแม่ซ่ึงเป็นแรงงานข้ามชาติส่วนใหญ่มองว่ามีราคา 

ค่อนข้างสงู อย่างไรกต็ามในมมุมองของผูใ้ห้บรกิารทางสขุภาพ สะท้อนว่าหากเปรยีบเทยีบกบั 

ค่าใช้จ่ายทางสขุภาพของคนไทย (จากงบประมาณรายหวัของระบบประกนัสขุภาพถ้วนหน้า)  

แล้วถือว่าไม่แพง และที่จริงแล้วไม่สามารถครอบคลุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการให้บริการทาง

สุขภาพแก่แรงงานต่อคนได้ ซึ่งถือเป็นการอุดหนุนแล้วในส่วนหนึ่งจากสถานพยาบาล 

หน่วยงานทางสขุภาพในพืน้ทีม่องว่า การดแูลสุขภาพเดก็ ทัง้เดก็ไทยและเดก็ข้ามชาติ 

เป็นเรื่องของ Life Long Approach ซึ่งควรต้องมีการดูแลตั้งแต่การรับฝากครรภ์ 

การคลอด บรกิารหลงัคลอด การรบัวคัซีน ไปจนถงึการเข้าถงึการศกึษา และพฒันาการ

ในด้านต่างๆ ตลอดช่วงชีวิต

ณ ปัจจุบันเด็กข้ามชาต ิยงัได้รับวคัซนีท่ีครบเป็นสดัส่วนทีค่่อนข้างต�า่ ซึง่เป็นความเสีย่ง 

ในเรือ่งการควบคมุโรคของพืน้ที ่ส�าหรบัการท�างานด้านสขุภาพของเดก็ข้ามชาต ิเครอืข่าย 

ทางสขุภาพในพืน้ที ่เช่น โรงพยาบาลแม่สอดและเครือข่ายผู้ให้บรกิารคลนิิกแม่ตาว ส�านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน ร่วมกับหน่วยงานทางด้านการศึกษา  

เช่น MECC ได้ร่วมมอืด�าเนนิงานในลักษณะ school health เพือ่ส่งเสรมิการเข้าถงึวคัซนี

ของเดก็ท่ีเหมาะสมตามช่วงวยั ให้ความรูท้างสขุภาพและการป้องกนัโรค ส่งเสรมิสขุภาพ

แก่เดก็ข้ามชาต ิโดยใช้โรงเรยีนไทย รวมถงึศนูย์เรยีนรูข้ององค์กรพฒันาเอกชนเป็นฐาน

หรอืศูนย์กลาง โดยมกีารท�างานร่วมกันกับโรงเรยีนและศนูย์เรยีนรูใ้นพืน้ที ่ด้านสขุอนามยั 

การฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ทั้งเด็กนักเรียนไทยและเด็กข้ามชาติ รวมถึง ครูท่ีดูแล 

เดก็นกัเรยีน มกีารพฒันาและจัดท�าแบบบนัทกึด้านการศึกษาและสุขภาพของเดก็นักรยีน 

ซึ่งใช้บันทึกข้อมูลการได้รับวัคซีนที่จ�าเป็นของเด็กแต่ละคน ในการด�าเนินงาน school 

health บุคลากรทางสุขภาพจะเข้าไปให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครอง รวมถึงนักเรียนใน

ลักษณะของ peer education ทีส่ามารถกระจายความรูแ้ละข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์ทางด้าน

สุขภาพไปยังสมาชิกที่เป็นประชากรข้ามชาติในครอบครัว โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง 

ซึ่งโครงการนี้ได้มีการด�าเนินงานมาแล้วประมาณ 10 ปี
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โรงพยาบาลแม่สอดได้มีการด�าเนินการ mobile hospital เพื่อส่งเสริมการฉีดวัคซีน

ให้กับเด็กในโรงเรียนและชุมชนต่างๆ ส่วนหนึ่งของเด็กที่คลอดที่คลินิกแม่ตาวหรือที่ 

โรงพยาบาลแม่สอด สามารถเข้ามารับบริการวัคซีนได้ที่คลินิกแม่ตาว และควบคู่กับการ

ด�าเนินงานในรูปแบบ school health ในพื้นที่มีการท�างานในลักษณะการส่งเสริมสุขภาพ

รปูแบบ community health โดยมอีาสาสมคัรสาธารณสขุต่างด้าว เป็นหนึง่ใน key player 

ที่ส�าคัญในการท�างานในชุมชน การท�างานทางสุขภาพในอ�าเภอแม่สอดถือว่าปรับปรุง 

ดขีึน้ต่อเนือ่ง จากการท�างานในลกัษณะเครอืข่ายร่วมกบัภาครฐั ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน 

และภาคชุมชนในพื้นที่

จากการสนทนากลุม่กบัพ่อแม่ข้ามชาต ิเกีย่วกบับัตรประกนัสขุภาพส�าหรบัเดก็ข้ามชาติ  

พ่อแม่ข้ามชาตจิ�านวนหนึง่ ตดัสนิใจซือ้บตัรประกนัสขุภาพทีโ่รงพยาบาลแม่สอดให้กบับตุร 

โดยเห็นว่าสามารถเข้าถึงได้สะดวก มีการจัดบริการสุขภาพที่เอื้อต่อประชากรข้ามชาติ 

จ�านวนหน่ึง ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศหรือองค์กรพัฒนาเอกชนที่

ช่วยจ่ายค่าบัตรประกันสขุภาพให้ ในขณะท่ีจ�านวนหน่ึงซือ้บตัรประกนัสุขภาพของ M-Fund 

โดยจ่ายค่าบตัรเดอืนละประมาณ 80 บาท ในการเข้ารบับรกิารสขุภาพมค่ีาใช้จ่ายครัง้ละ 

30 บาท แม้เด็กไม่มีใบเกิดก็สามารถซ้ือบัตรประกันสุขภาพได้ โดยโรงพยาบาลจะขอดู

เฉพาะเอกสารของพ่อแม่เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม พ่อแม่ข้ามชาติจ�านวนหน่ึงที่ไม่สามารถ

พูดภาษาไทยได้สะท้อนประสบการณ์ ไม่รู้ขั้นตอนและวิธีในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ

ของกระทรวงสาธารณสขุทีโ่รงพยาบาล จึงไม่ได้ท�าการซือ้บัตรให้กบัลกูและมคีวามเข้าใจ

ว่าการซือ้บตัรประกันสขุภาพท�าได้ค่อนข้างยาก พ่อแม่ข้ามชาติหลายคนไม่รูจั้กหรอืทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับบัตร M-Fund โดยรวมการเข้าถึงบริการทางสุขภาพส�าหรับเด็กข้ามชาติ

ส่วนใหญ่ในหลายชุมชน โดยเฉพาะที่อยู่นอกเมือง ส่วนใหญ่ไปรับบริการที่คลินิกแม่ตาว 
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จากการสัมภาษณ์ผู้แทนหน่วยงานด้านสุขภาพในพ้ืนที่ ประเด็นการควบคุมโรค 

และป้องกันโรคในพื้นท่ี โดยเฉพาะกับกลุ่มแรงงานข้ามชาติเป็นความท้าทายที่ส�าคัญ

ของอ�าเภอแม่สอด ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจาก วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชากรข้ามชาติ 

ที่แตกต่างกับคนไทย รวมถึงพฤติกรรมในด้านการรักษาความสะอาด การควบคุมโรค 

โดยเฉพาะกลุม่แรงงานข้ามชาต ิทีน่�าเข้ามาจากประเทศเพือ่นบ้าน ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง

ประเทศหรือ MOU เป็นอีกเร่ืองท่ีส�าคัญ เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ไม่มีการตรวจโรคหรือ 

คัดกรอง ณ จุดข้ามแดน แต่มีการส่งตัวแรงงาน เข้าไปยังเมืองชั้นในและตรวจโรค 

เมื่อเดินทางถึงในชั้นในแล้ว ซึ่งท�าให้เป็นความเสี่ยง

การส่งเสรมิท่ีส�าคัญ ตอนนีเ้ป็นในเรือ่งของการเข้าถึงบรกิารฝากครรภ์ของแม่ข้ามชาติ  

ซึ่งพบว่าในอดีตยังมีการฝากครรภ์ที่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด โดยมีเป้าหมายท่ีจะให้แม่ 

ที่ตั้งครรภ์ข้ามชาติทุกคน เข้าถึงการฝากครรภ์ครบทั้ง 5 ครั้ง และเป็นการฝากครรภ ์

ครั้งแรกก่อนอายุครรภ์ครบ 12 สัปดาห์ ตามมาตรฐานที่ใช้กับแม่คนไทย ซึ่งในส่วนน้ี 

อาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว มีบทบาทช่วยเหลือเป็นอย่างมาก

ส�าหรับสถานพยาบาลของไทย การให้บริการทางสุขภาพแก่ประชากรข้ามชาติ 

มเีป็นจ�านวนมากพอสมควร ซึง่ไม่สามารถเรียกเกบ็ได้ และไม่มปีระกนัสขุภาพ ซึง่นับเป็น

ภาระส่วนหนึง่กบัสถานพยาบาลและผูใ้ห้บรกิารทางสุขภาพ อย่างไรกต็าม หากพจิารณา 

ในมมุบวก กเ็ป็นโอกาสอนัด ีในการได้ควบคมุและป้องกนัโรค ซึง่เป็นผลดกีบัคนไทยด้วย

เช่นกนั เนือ่งจากหากมกีารแพร่ระบาดของโรคในประเทศเมยีนมาและประชากรทีย้่ายถ่ิน

ข้ามชาตเิข้ามา กส็ามารถทีจ่ะข้ามแพร่ระบาดไปยงัชมุชนคนไทยได้เหมือนกนั ในมมุมอง

ของประเทศไทยการดูแลประชากรในด้านสุขภาพ ไม่สามารถมองเฉพาะคนไทย ในการ 

ท�างานจะต้องครอบคลุมประชากรทุกคนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ การสนับสนุนของรัฐไทย 

ในเรื่องของงบประมาณและอัตราก�าลัง ที่เพียงพอเป็นเรื่องที่พื้นที่และผู้ก�าหนดนโยบาย

ต้องพิจารณาให้ความส�าคัญ
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การเข้าถงึหลกัประกนัทางสขุภาพ ของเดก็ข้ามชาติ ในภาพรวม พบว่าส่วนใหญ่ถงึ 

ร้อยละ 83.2 ไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ หรือบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งหมายความว่า

เมื่อเจ็บป่วยและต้องการได้รับบริการทางสุขภาพที่จ�าเป็น รวมถึงบริการทางสุขภาพ 

ในด้านการป้องกนัและส่งเสรมิสขุภาพส�าหรบัเดก็ ค่าใช้จ่ายทัง้หมด เป็นส่วนทีค่รอบครวั

แรงงานข้ามชาติต้องรับผิดชอบ 

ในกลุ่มที่มีหลักประกันทางสุขภาพซึ่งมีประมาณร้อยละ 16.8 ส่วนใหญ่ หรือร้อยละ 

11.7 มีหลักประกันทางสุขภาพภายใต้ระบบประกันสุขภาพของรัฐไทยที่ให้กับผู้มีปัญหา

สถานะและสิทธิ และประกันสุขภาพเอกชน (ในที่น้ีรวมถึงบัตรประกันสุขภาพ M-Fund 

ซึ่งด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชน) ร้อยละ 3.8 และ 1.3 มีบัตรประกันสุขภาพเด็ก

อายุน้อยกว่า 7 ปี และบัตรประกันสุขภาพเด็กอายุ 7 ปีขึ้นไปของกระทรวงสาธารณสุข 

ตามล�าดับ

เมื่อจ�าแนกตามกลุ่มอายุ สัดส่วนของเด็กข้ามชาติที่ไม่มีหลักประกันทางสุขภาพ 

มีแนวโน้มลดลงตามกลุ่มอายุของเด็ก โดยคิดเป็นร้อยละ 85.7, 84.1 และ 76.8 

ในกลุม่เดก็ข้ามชาตอิาย ุ0-5 ปี 6-11 ปีและ 12-14 ปี ตามล�าดบั ในกลุม่เดก็อาย ุ0-5 ปี 

ที่มีหลักประกันทางสุขภาพ โดยส่วนใหญ่ถือบัตรประกันสุขภาพเด็กอายุน้อยกว่า 7 ปี

ของกระทรวงสาธารณสุข (ร้อยละ 7.8) ขณะท่ีในกลุ่มเด็กอายุ 6-11 ปี และ 12-14 ปี 

ส่วนใหญ่มปีระกันสขุภาพเอกชนและสทิธสิขุภาพส�าหรับผูม้ปัีญหาสถานะ (ร้อยละ 20.7)
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มีหลักประกันำทำางสุขภาพ ไม่มี/ไม่ทำราบ/ไม่ตอบ

ภาพ 5.1 การมีหลักประกันทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ(อายุ 0-14 ปี)(n=803)

สถานำภาพ
การศึกษา

เด็กข้ามชาติ อายุ 0-14 ปี

อายุ 0-5 ปี อายุ 6-11 ปี อายุ 12-14 ปี รวม

จ�นำวนำ ร้อยละ จ�นำวนำ ร้อยละ จ�นำวนำ ร้อยละ จ�นำวนำ 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
สุขภาพผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ์ 
ประกันเอกชน)

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

ตาราง 5.1 หลักประกันทางสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างเด็กข้ามชาติ (อายุ 0-14 ปี) (n=803 คน)
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ปัจจัยก�หนำด...การเข้าถึงหลักประกันำทำางสุขภาพ

กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยก�าหนดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพ 

ใช้กรอบเดยีวกบัปัจจยัก�าหนดการเข้าถงึการศึกษา ได้แก่ 1) ปัจจัยคณุลักษณะเดก็ข้ามชาติ  

2) ปัจจยัคณุลกัษณะครอบครวัเด็กข้ามชาต ิ3) ปัจจยัการย้ายถิน่ของครอบครวัเดก็ข้ามชาติ 

4) ปัจจัยคุณลักษณะผู้ดูแลหลักเด็กข้ามชาติ และ 5) ปัจจัยการรับรู้และมุมมองต่อการ

พัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของผู้ดูแลหลัก 

ผลการวิเคราะห์ปัจจัยก�าหนดการเข้าถึงหลักประกันทางสุขภาพของเด็กข้ามชาติ 

พบว่า ตวัแปรทีม่คีวามสมัพนัธ์อย่างมนียัส�าคญัทางสถติ ิต่อการมหีลกัประกนัทางสขุภาพ

ของเด็กข้ามชาติมีทั้งสิ้น 13 ตัวแปร ได้แก่ 

- ตัวแปรอายุเด็กข้ามชาติ (เด็กข้ามชาติอายุ 12-14 ปี มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ

สูงกว่าเด็กข้ามชาติอายุ 0-11 ปี) 

- ตัวแปรการจดทะเบียนการเกิด (เด็กข้ามชาติที่จดทะเบียนการเกิดมีแนวโน้ม 

มีประกันสุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้จดทะเบียนการเกิดหรือไม่ทราบ

สถานะการจดทะเบียนการเกิด)

- ตวัแปรแผนเกีย่วกบัสถานทีอ่าศยัของเดก็หลงัจากอายุ 15 ปีข้ึนไป (เดก็ข้ามชาติ

ที่ผู้ดูแลหลักมีแผนให้อาศัยอยู่ในแม่สอดหรือในประเทศไทย มีแนวโน้มมีประกัน

สุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ปกครองหลักมีแผนให้ย้ายกลับไปอยู่ในประเทศ

ต้นทางหรือที่อื่นที่ไม่ใช่ในประเทศไทย) 

- ตัวแปรชาติพันธุ์ของครอบครัว (เด็กข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์บังคลาเทศมีแนวโน้ม

มีประกันสุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ) 
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- ตวัแปรศาสนาของครอบครวั (เดก็ข้ามชาตคิรอบครวัทีนั่บถือศาสนาอ่ืนทีไ่ม่ใช่พทุธ  

มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่าเด็กข้ามชาติครอบครัวนับถือศาสนาพุทธ) 

- ตวัแปรรายได้ครอบครวัเฉลีย่ต่อคนต่อเดอืน (เดก็ข้ามชาติในครอบครวัทีม่รีายได้ 

เฉล่ียต่อคนต่อเดือนระหว่าง 2,000-2,999 บาท มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ 

น้อยกว่าเด็กข้ามชาติในครอบครัวที่มีระดับรายได้ในระดับที่ต�่ากว่าหรือในระดับ

ที่สูงกว่า) 

- ตัวแปรระยะเวลาที่อาศัยอยู ่ในประเทศไทยของครอบครัว (เด็กข้ามชาต ิ

ในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย 5-9 ปี มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่า

กลุ่มอื่น) 

- ตัวแปรการย้ายถ่ินในประเทศไทย (เด็กข้ามชาติในครอบครัวที่เคยย้ายถิ่น 

ในประเทศไทย 1 ครั้งมีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่ากลุ่มอื่น) 

- ตัวแปรการศึกษาสูงสุดของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักจบการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาในเมียนมามีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ สูงกว่ากลุ่มอื่น) 

- ตัวแปรการมีหลักประกันสุขภาพของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมี

ประกันสุขภาพมีแนวโน้มมีประกันสุขภาพ สูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักไม่มี

ประกันสุขภาพ) 

- ตัวแปรการมีใบอนุญาตท�างานของผู้ดูแลหลัก (เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักไม่ม ี

ใบอนุญาตท�างานหรือเคยมีแต่ปัจจุบันไม่มี มีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่า 

เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมีใบอนุญาตท�างาน) 
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- ตวัแปรความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้แูลหลกั (เดก็ข้ามชาตท่ีิผูด้แูลหลกั 

มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยเล็กน้อยหรือไม่ได้เลย มีแนวโน้มมีประกัน

สุขภาพต�่ากว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักมีความสามารถในการใช้ภาษาไทยระดับ

ปานกลาง ถึงดีหรือดีมาก) 

- ตวัแปรการรบัรูส้ทิธิข์องผูด้แูลหลกั ในการซ้ือบัตรประกันสขุภาพของเดก็ข้ามชาต ิ 

(เด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลัก มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ์ในการซื้อบัตรประกันสุขภาพ 

ของเด็กข้ามชาติมีแนวโน้มมีประกันสุขภาพสูงกว่าเด็กข้ามชาติที่ผู้ดูแลหลักไม่มี

ความรู้ในเรื่องนี้) 
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6 
เด็กข้ามชาติ: 

การจดทะเบียนเกิด



การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดเป็นหน่ึงในกระบวนการที่ส�าคัญในการป้องกัน 

การค้ามนษุย์และการตกเป็นคนไร้รัฐของเดก็ข้ามชาติทีเ่กดิในประเทศไทย การจดทะเบยีน 

การเกิดแก่เด็กข้ามชาติที่พ่อแม่มีเอกสารการเข้าเมืองและใบอนุญาตท�างานที่ถูกต้องน้ัน 

ได้รับการรบัรองทางกฎหมายว่าด�าเนนิการได้มาโดยตลอด ส่วนการจดทะเบียนการเกดิให้

เด็กข้ามชาติที่พ่อแม่หลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย (หรือไม่มีเอกสารประจ�าตัว) อนุญาต

ให้ด�าเนินการได้มาตั้งแต่สิงหาคม ปี 2551 โดยมี “ระเบียบส�านักทะเบียนกลาง ว่าด้วย

การจัดท�าบัตรประจ�าตัวบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย” ออกมาเพื่อรองรับและเป็นหลักการ 

ในการด�าเนนิการเบือ้งต้น แต่ในทางปฏบิตั ิทีผ่่านมา พบว่ายงัมข้ีอจ�ากดัในการด�าเนนิการ 

และการเข้าถึงการจดทะเบียนในหลายเรื่อง (ทั้งกลุ่มพ่อแม่ที่เข้าเมืองถูกกฎหมายและ

กลุ่มที่หลบหนีเข้าเมือง)

ในการจดทะเบียนการเกิด สถานที่จดทะเบียน ขึ้นอยู่กับเขตพื้นที่ที่เด็กเกิด ซึ่งมีใน  

2 ลักษณะ หนึ่ง: เขตจดทะเบียนของเขตการปกครองท้องถิ่น ซึ่งเป็นที่เทศบาลเมือง  

สอง: เขตรบัผดิชอบของกรมการปกครอง ซึง่สามารถไปจดทะเบียนได้ทีง่านทะเบียนราษฎร 

ของที่ท�าการอ�าเภอของพื้นที่ที่เด็กข้ามชาติที่เกิดในโรงพยาบาลแม่สอด หรือที่บ้านซึ่งมีที่

ตัง้อยูใ่นเขตเทศบาล การจดทะเบยีนจึงต้องด�าเนินการทีง่านทะเบียนราษฎรของเทศบาล

เมอืงแม่สอด ยกเว้นในกรณีทีแ่จ้งจดทะเบียนการเกดิล่าช้าทีต้่องไปด�าเนินการทีท่ีท่�าการ

อ�าเภอ เช่นเดียวกับเด็กข้ามชาติที่เกิดที่คลินิกแม่ตาว หรือเด็กที่เกิดที่บ้านที่มีที่ตั้งอยู่ 

นอกเขตเทศบาลเมือง 

เส้นำทำางการเข้าถึงใบเกิด
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เอกสารท่ีใช้ในการจดทะเบียนการเกิด ซ่ึงจากการสัมภาษณ์ผู้แทนงานทะเบียน

ให้เหตุผลว่าต้องการเพ่ือใช้ในการยืนยันได้ว่า การเกิดของเด็กที่มาจดทะเบียนนั้น 

เกิดขึ้นในประเทศไทยจริง ส�าหรับ “กรณีคลอดท่ีโรงพยาบาล” เอกสารที่ใช้ประกอบ

ด้วย ใบน�าหรอืจดหมายน�าจากโรงพยาบาล เอกสารรบัรองการเกดิ (ทร.๑/๑), ใบค�าร้อง  

(ทร.๓๑), และเอกสารประจ�าตัวหรือ passport ของพ่อแม่ หรือใบรับรองบุคคล

จากผู้น�าชุมชน ส่วน “กรณีการคลอดที่บ้าน” ต้องมีเอกสารรับรองการเกิดที่ลงนาม 

โดย ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน ในกรณกีารคลอดทีบ้่านแต่ละพืน้ทีอ่าจมกีารเรยีกเอกสารประกอบ

มากน้อยต่างกัน ขึ้นอยู่กับวินิจฉัยของนายทะเบียน/ปลัด (เช่น บางที่ต้องมีรูปเด็ก  

พ่อแม่ ประกอบ, หรือมีพยานบุคคลที่รู้เห็นว่าการเกิดเกิดในประเทศไทย เช่น นายจ้าง

มายนืยนัด้วย ส�าหรบั “กรณกีารจดทะเบียนล่าช้าหรอืย้อนหลงั” หากคลอดทีโ่รงพยาบาล 

ซึ่งสืบค้นข้อมูลได้ ท�าไม่ยาก แต่อาจมีค่าปรับ 100-200 บาท ถ้าไม่เช่นนั้นทางงาน

ทะเบยีนต้องตัง้กรรมการเรียกสอบหรือสบืสวน ยนืยนัว่าการเกดินัน้ เกดิในประเทศไทย

เกีย่วกบัเอกสารประจ�าตวัหรือหนังสอืเดินทางของพ่อแม่นัน้ ผูแ้ทนงานทะเบยีนราษฎร 

แสดงความเห็นว่ามีจุดประสงค์เพื่อเช็คความถูกต้องตรงกันของข้อมูล โดยเฉพาะ 

การสะกดชื่อพ่อแม่ และระบุแหล่งอ้างอิงที่อยู่ของพ่อแม่ได้ ซึ่งแม้หากพ่อแม่ไม่มี 

กส็ามารถจดได้ เพยีงแต่จะกระทบต่อสตูบิตัร (ทร.๐๓) ของเดก็ทีจ่ะได้รับ (ประเภทท่ีได้  

และเลขขึ้นต้น) ในกรณีที่พ่อแม่ไม่มีเอกสาร แต่เคยจดทะเบียนการเกิดมาแล้วส�าหรับ

ลูกคนที่ 1 ในการจดส�าหรับลูกคนที่ 2 ก็ขอให้น�าของคนแรกมาเป็นเอกสารอ้างอิง 

ในส่วนของเอกสารจดทะเบยีนการเกดิทีเ่ดก็ข้ามชาตไิด้รบัหรอืใบสตูบิตัร จะมหีลาย

ลักษณะตามประเภทของเอกสาร ทร.๐๓ หน่ึง: ในกรณีที่พ่อแม่ (หรือคนใดคนหน่ึง) 

มี passport (รวมหมายถึงกลุ่ม 3 สัญชาติที่พิสูจน์สัญชาติแล้ว) ถือว่าเป็นการอยู่ใน

ประเทศไทยโดยชอบด้วยกฎหมาย เด็กจะได้รับเอกสาร ทร.๓ เป็นกระดาษที่มีลายไม้

เหมือนของคนไทย สอง: กรณีที่พ่อแม่เป็นแรงงานต่างด้าว มีเอกสารบัตรจดทะเบียน

อยู่ชั่วคราว เด็กจะได้รับ ทร.๐๓ ซึ่งมีเลข 13 หลักข้ึนต้นด้วยเลข “00” สาม: กรณี

พ่อแม่ไม่มีเอกสารเลย หรือเป็น “บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน” ทร.๐๓๑ บุตรมีเลข 
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13 หลกัขึน้ต้นด้วย “0” น�าหน้า เป็น “บคุคลไม่มสีถานะทางทะเบียน” ส่ี: ถ้าพ่อคนไทย 

ซึง่ต้องเป็นบดิาชอบด้วยกฎหมายด้วย (จดทะเบยีนสมรส หรอืมกีารรับรองบตุร หรอืศาลสัง่) 

เด็กจะได้สัญชาติไทย และถ้าแม่คนไทย บุตรได้สัญชาติไทยตามสายเลือดของแม่

การจดทะเบยีนการเกดิของเด็กข้ามชาติ มปัีจจยัทีเ่กีย่วข้องในแต่ละขัน้ตอนทีส่�าคัญ คอื 

หนึง่ สถานทีแ่ละวธิกีารคลอด ซึง่ม ี2 กลุม่หลกั ได้แก่ “กลุม่ทีค่ลอดในโรงพยาบาล

หรือสถานพยาบาลของประเทศไทย” (รวมกลุ่มที่มารดาข้ามชาติข้ามฝั่งประเทศเข้ามา

เพื่อคลอดในโรงพยาบาลแม่สอด) และ “กลุ่มที่คลอดเองที่บ้าน” (ในที่นี้ครอบคลุมกลุ่ม

ที่คลอดในคลินิกแม่ตาว - โดยกลุ่มที่คลอดที่บ้านตนเองส่วนใหญ่เป็นการคลอดโดย 

หมอต�าแย หรือ traditional delivery attendant ในชุมชนของประชากรข้ามชาติ)

สอง ผู้ออกเอกสารรับรองการเกิด/การคลอด (birth certificate) ซึ่งเป็นเอกสาร

ส�าคญัทีใ่ช้ในกระบวนการจดทะเบยีนการเกิดเพือ่ยนืยนัว่าทารกนัน้เกดิในประเทศไทยจริง  

ส�าหรับกลุ่มที่คลอดในโรงพยาบาลของประเทศไทย จะได้รับเอกสารรับรองการเกิด หรือ

เอกสาร ทร.๑/๑ ซ่ึงออกโดยโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นเอกสารส�าคัญในการจดทะเบียน  

ในกลุม่นี ้โอกาสในการ “ตกหล่น” ในการไปจดทะเบยีนการเกดิ สาเหตหุลกัมาจากการที่ 

พ่อแม่ข้ามชาตทิีค่ลอดบตุรไม่มารบัเอกสารรบัรองการเกดิทีส่ถานพยาบาลออกให้ ส่วนหนึง่ 

เป็นกลุ่มที่ยังไม่ทราบหรือตระหนักถึงความส�าคัญของใบรับรองการเกิดและเอกสาร 

จดทะเบยีนการเกดิ (หรอื “สตูบิตัร”) และสทิธทิีเ่กีย่วข้อง และกลุม่ทีข้่ามฝ่ังจากเมยีนมา 

เพื่อมาท�าการคลอด ซึ่งเมื่อคลอดเสร็จก็เดินทางกลับโดยไม่ได้มารับรับรองการเกิด

 ส่วนกลุ่มที่คลอดเองท่ีบ้าน จ�าเป็นต้องได้รับเอกสารรับรองการคลอดในพื้นที่ที่ 

ลงนามโดยผู้น�าชุมชน (ก�านนั ผูใ้หญ่บ้าน) ซึง่ในบางกรณต้ีองมเีอกสารรบัรองจากนายจ้าง 

ของบิดามารดาที่เป็นแรงงานข้ามชาติประกอบด้วย ในกลุ่มนี้มีความเป็นไปได้สูงในการ 

“ตกหล่น” จากการไปจดทะเบยีนการเกิดมากกว่ากลุม่ทีค่ลอดทีส่ถานพยาบาลจากหลาย

สาเหต ุท้ังการไม่ทราบกระบวนการขัน้ตอนและเอกสารทีจ่�าเป็นต้องใช้ในการจดทะเบียน
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การเกิดของพ่อ-แม่ข้ามชาติ และในบางกรณีที่มีข้อจ�ากัดในการได้รับความร่วมมือจาก

ผู้น�าชุมชน รวมถึงนายจ้างในการรับรองการเกิด แต่ในบริบทของอ�าเภอแม่สอดซึ่งม ี

คลนิิคแม่ตาวตัง้อยูแ่ละแม่ข้ามชาตส่ิวนใหญ่เลือกไปคลอดบตุรทีค่ลนิคิมากกว่าทีจ่ะคลอด

ที่บ้าน คลินิกแม่ตาวได้รับความร่วมมือจากผู้น�าชุมชนในพื้นที่ในการร่วมออกใบรับรอง

การเกิดให้ อีกทั้งคลินิกมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่พ่อแม่ทุกคนที่มาคลอดบุตรให้ไป 

จดทะเบียนการเกิดให้บุตร ท�าให้การเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดของแม่ข้ามชาติ 

ที่คลอดบุตรที่คลินิกแม่ตาวมีสัดส่วนที่สูงถึงเกือบร้อยละร้อย 

สาม การเดนิทางไปจดทะเบยีนการเกดิทีง่านทะเบยีนราษฎร ของกรมการปกครอง

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพ้ืนที่ ในกลุ่มที่คลอดท่ีสถานพยาบาลและมีใบรับรอง 

การเกิดเรยีบร้อยนัน้ จ�านวนหน่ึงยงัคงมกีาร “ตกหล่น” ในการไปจดทะเบยีนการเกดิจาก

สาเหตหุลกัทีส่�าคญัประการแรก ได้แก่ ความเข้าใจผดิของพ่อแม่ข้ามชาตว่ิาใบรบัรองการเกดิ 

(birth certificate) ที่ออกโดยโรงพยาบาลนั้นคือเอกสารจดทะเบียนการเกิด (birth 

registration) จึงไม่ไปด�าเนินการจดทะเบียน สาเหตุประการถดัมา ได้แก่ การขาดข้อมลู

และความรูเ้กีย่วกบัสถานทีจ่ดทะเบยีน วธีิการเดินทาง ขัน้ตอน กระบวนการและเอกสาร

ประกอบท่ีจ�าเป็น การไม่ตระหนกัในเรือ่งสทิธแิละความส�าคัญของเอกสารจดทะเบียนการเกดิ 

ความไม่มั่นใจว่าสามารถจดทะเบียนได้หรือความกลัวจากการที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว

และใบอนุญาตท�างานที่ถูกต้องในประเทศไทย รวมถึงข้อจ�ากัดด้านภาษาในการส่ือสารที่

ส�านักงานงานทะเบียน

ส�าหรับกลุ่มท่ี “ตกหล่น” ในแต่ละขั้นตอนนั้น ยังคงสามารถด�าเนินการจดทะเบียน 

การเกิดให้บุตรท่ีเกิดในประเทศไทยได้ อย่างไรกต็าม ต้องด�าเนนิการในลกัษณะการจดทะเบยีน 

เกนิก�าหนดหรอืล่าช้า ซึง่มขีัน้ตอน กระบวนการและเอกสารทีจ่�าเป็นยุง่ยาก และสลับซบัซ้อน 

มากกว่าการจดทะเบียนการเกิดในก�าหนดเวลา 15 วันหลังคลอดค่อนข้างมาก ท�าให้

โอกาสในการจดทะเบียนของเด็กกลุ่มที่ตกจดทะเบียนเมื่อแรกเกิดมีความเป็นไปได้ 

แต่ค่อนข้างน้อย 
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สถานำการณ์ทำั่วไป

ในบริบทปัจจุบันของอ�าเภอแม่สอด จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ พบว่า 

การเข้าถงึการจดทะเบยีนการเกิดไม่ค่อยเป็นปัญหามากเมือ่เทยีบกบัในอดตี จากมมุมอง

ของผู้แทนจากเทศบาลเมืองแม่สอด การแจ้งเกิดกลุ่มเด็กข้ามชาติที่คลอดที่โรงพยาบาล

แม่สอดสามารถพูดได้ว่าเข้าถึงได้เกือบท้ังหมด เน่ืองจากมีหน่วยงานเข้ามาให้การ 

ช่วยเหลือในลักษณะของคลินิกกฏหมาย ซึ่งมีผู้ประสานงานคอยช่วยเหลือแม่ข้ามชาติ

ที่มาคลอดบุตรในโรงพยาบาลแม่สอด ต่อเดือนมีจ�านวนเด็กคลอดที่โรงพยาบาลแม่สอด

มากกว่า 60 คน นอกจาก โรงพยาบาลแม่สอดแล้วก็มีโรงพยาบาลเอกชน ได้แก ่

โรงพยาบาลแม่สอดราม และโรงพยาบาลอนิเตอร์ ซึง่ส่วนใหญ่เป็นลกูของประชากรข้ามชาติ 

ท่ีค่อนข้างมีความสามารถทางการเงินดี และสามารถเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดได้ 

ค่อนข้างดเีช่นกัน อย่างไรก็ตามทีย่งัคงค่อนข้างเป็นปัญหา ได้แก่ กลุม่เดก็ข้ามชาติทีไ่ม่ได้

มกีารจดทะเบียนการเกดิและต้องด�าเนินการจดทะเบียนการเกดิย้อนหลงัซ่ึงมกีระบวนการ

และหลักฐานที่ต้องใช้ค่อนข้างซับซ้อน นอกจากน้ี ยังมีกลุ่มเด็กข้ามชาติจ�านวนหน่ึง 

ท่ีเกดิจากแม่ซึง่เป็นประชากรข้ามชาตทิีข้่ามแดนเข้ามาเพยีงเพือ่คลอดบตุรในพืน้ทีอ่�าเภอ

แม่สอดแล้วเดินทางกลับหลังคลอดโดยไม่ได้ด�าเนินการจดทะเบียนการเกิดให้แก่บุตร 

ซึ่งถือว่าเกิดในประเทศไทย เด็กกลุ่มนี้เป็นอีกกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไม่ถึงการ 

จดทะเบียนการเกิด ทั้งในประเทศไทยซึ่งเป็นสถานที่เกิดจริง และในประเทศเพื่อนบ้าน

ซึ่งเป็นประเทศที่อยู่อาศัยของผู้เป็นแม่ เนื่องจากไม่มีข้อมูลที่สามารถติดตามได้ ในเดือน

ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นช่วงของการลงพื้นที่เก็บข้อมูล มีพ่อแม่ต่างด้าวจดทะเบียนการเกิด 

ให้บุตรเป็นจ�านวน 101 คน ที่เทศบาลเมืองแม่สอด จ�านวนการจดทะเบียนของเด็กที ่

พ่อและแม่เป็นสญัชาตไิทยม ี157 คน เดก็ทีม่พ่ีอเป็นคนไทย จ�านวน 22 คน เด็กทีม่แีม่

เป็นคนไทยจ�านวน 17 คน รวมจ�านวนการจดทะเบียนการเกิดทั้งหมด 297 คน
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ส�าหรบัคลนิกิแม่ตาว จ�านวนเดก็คลอดทีค่ลนิกิต่อเดือนอยูท่ีป่ระมาณ 140 ถึง 150 คน 

ซึ่งน้อยลงกว่าในช่วง 2-3 ปี 200 คนต่อเดือน ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการย้ายสถานที ่

มายังทีต่ัง้แห่งใหม่ ซึง่ไกลขึน้มค่ีาเดนิทางสงูขึน้และต้องผ่านจดุตรวจ การเดนิทางไปกลบั

มีค่าใช้จ่ายประมาณ 300 บาท อีกหนึ่งปัจจัยเป็นผลมาจากการที่แรงงานจ�านวนเพิ่มขึ้น 

ได้รับการจดทะเบียนหรือผ่านกระบวนการพิสูจน์สัญชาติท�าให้มีบัตรประกันสุขภาพ

หรืออยู่ภายใต้ระบบประกันสังคมท่ีสามารถไปใช้บริการที่โรงพยาบาลแม่สอดได้เพิ่มขึ้น 

การคลอดท่ีแม่ตาวคลินิกประมาณครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มแม่ที่ข้ามฝั่งมาคลอดจากประเทศ 

เมียนมาท�าให้มีอัตราการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิดเกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 100 

จากข้อมูลในเดือนพฤศจิกายน 2561 มีเด็กคลอดทั้งหมด 131 คน ท่ีรับเอกสารรับรอง 

การเกิดเพื่อไปจดทะเบียนการเกิดมีจ�านวน 123 คน ตกหล่นไป 8 คน สาเหตุส่วนใหญ่

มาจากไม่มีเงิน ไม่มีบัตรประจ�าตัว หรือในบางกรณีบิดาของเด็กไม่ได้เดินทางมาด้วย  

เนื่องจากการจดทะเบียนต้องด�าเนินการภายใน 15 วัน ซึ่งบางทีแรงงานเดินทางกลับ

มารับเอกสารไม่ทัน แม้จ�านวนการคลอดที่แม่ตาวคลินิกจะลดลง แต่ในภาพรวม 

ผูแ้ทนของคลนิคิคดิว่าจ�านวนเดก็ข้ามชาตแิละจ�านวนเดก็ทีค่ลอดในแม่สอดยังคงมจี�านวน

และแนวโน้มท่ีเพิม่ขึน้ จ�านวนมากเป็นเด็กทีเ่กดิจากพ่อแม่ข้ามชาตทิีไ่ม่มเีอกสารประจ�าตวั  

จากข้อมูลของคลินิกแม่ตาว ในจ�านวนเด็กที่คลอดในเดือน พ.ย. 2561 จ�านวน 131 คน 

พบว่า มีแม่ข้ามชาติที่มีเอกสารเพียง 24 คน และที่พ่อมีเอกสารเพียง 36 คน ที่เหลือ

เป็นกลุ่มที่พ่อและแม่ไม่มีเอกสารประจ�าตัว
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จากการสนทนากลุ่มกับพ่อแม่ข้ามชาต ิพบปัญหาในกลุม่ทีค่ลอดบตุรทีบ้่านส่วนใหญ่

เข้าใจว่าไม่สามารถไปจดทะเบียนการเกิดได้จึงไม่ไปจดทะเบียน ตรงน้ีเป็นปัญหาจาก 

การขาดความรู้เกี่ยวกับกระบวนการและสิทธิ์ในการเข้าถึงใบจดทะเบียนการเกิด ในกลุ่ม

พ่อแม่ท่ีเป็นชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพบว่า เด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารการจดทะเบียน 

การเกิด โดยเฉพาะกลุ่มที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป สาเหตุหลักในการไม่จดทะเบียนการเกิดมา

จากกลัวต�ารวจ กลัวโดนจับ ไม่มีความรู้และข้อมูลว่าจะไปจดทะเบียนการเกิดได้ที่ไหน 

จ�านวนมากเป็นการคลอดที่บ้าน ซึ่งในภายหลังมีการไปคลอดที่แม่ตาวคลินิกเพิ่มขึ้น 

ในกลุม่พ่อแม่ท่ีอาศยัอยูช่มุชนบังกลาเทศซึง่เป็นชาวมสุลิม ส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยทราบหรอื

ตระหนักถึงความส�าคัญของเอกสารการจดทะเบียนการเกิด ในจ�านวนเด็กอายุ 0-14 ปี

ในชมุชนทีค่าดว่ามปีระมาณ 3,000 คน กลุม่ทีม่เีอกสารจดทะเบยีนการเกดิ ผูน้�าชมุชน

คาดว่ามีเพียงประมาณ 1 ใน 3 ปัจจัยส่วนหนึ่งมาจากการที่การไปจดทะเบียนการเกิดมี

ภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการต้องมีผู้ช่วยพาไปจดทะเบียน
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7 
เมื่อแม่สอดถูกพัฒนา

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ...

ผลกระทบ และ ข้อท้าทาย



ณ ช่วงเวลา ของการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของการศึกษา การพัฒนาพื้นที่อ�าเภอแม่สอด

เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนับว่ายังอยู่ในช่วงเริ่มต้น การเปล่ียนแปลงหรือการพัฒนาที ่

เกิดขึ้นแล้ว ส่วนใหญ่เป็นในเรื่องการลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 

เพ่ือสนบัสนุนและรองรับการลงทนุและปริมาณการค้าชายแดนในอนาคต ท่ีคาดว่าจะมเีพิม่

สูงขึ้น หลักๆ เป็นในส่วนของการก่อสร้างสะพานข้ามแดนแห่งที่ 2 การก่อสร้างส่วนขยาย

สนามบินและถนนไฮเวย์วงแหวนรอบนอกเมืองที่เช่ือมต่อพ้ืนที่จัดสรรเพ่ือการลงทุนในเขต

เศรษฐกจิพิเศษ 2 แปลง เน้ือทีก่ว่า 2 พนัไร่ เพือ่ไปยงัสะพานข้ามแดนแห่งที ่2 โดยคาดว่า

จะมกีารเปิดใช้งานในช่วงปี 2562 การขยายศกัยภาพการให้บรกิารของโรงพยาบาลแม่สอด 

เพิ่มเป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง มีการจัดตั้งศูนย์จัดการเบ็ดเสร็จ หรือ One Stop 

Service Center ของกรมศลุกากรทีม่กีารเชือ่มต่อไปยงัสะพานข้ามแดนแห่งที ่2 การพัฒนา

ถนนโครงข่ายการคมนาคม รวมถึงถนนที่เชื่อมต่อจากจังหวัดตากสู่อ�าเภอแม่สอด ซึ่งเมื่อ

ก่อสร้างเสร็จสิ้นจะใช้เวลาในการเดินทางที่ส้ันลงมาก มีแผนการพัฒนาเครือข่ายเส้นทาง

รถไฟจากจังหวัดนครสวรรค์มายังก�าแพงเพชรและตาก ซึ่งจะเช่ือมต่อสู่อ�าเภอแม่สอดได้ 

มีการก่อสร้างอาคารเขตเศรษฐกิจพิเศษอาคารแสดงสินค้า OTOP ในส่วนของการบริหาร

จัดการแรงงานข้ามชาติ มีการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านแรงงาน สาธารณสุข และ

ความม่ันคง (OSS) ขึน้เช่นกนั โดยจดัหางานจังหวดัตากมาตัง้สาขาย่อยในพืน้ทีเ่พือ่ให้การ

สนับสนุนนักลงทุนในด้านการจัดการและจัดการด้านแรงงาน

การเปลี่ยนำแปลง
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พืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษของอ�าเภอแม่สอดครอบคลมุพืน้ท่ีทัง้หมด 8 ต�าบล รวมประมาณ 

8 แสนกว่าไร่ ซึ่งในปัจจุบันมีการจัดการพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมการลงทุนเพียง 2,182 ไร่  

ประกอบด้วยพืน้ที ่2 แปลง พ้ืนที ่2,000 กว่าไร่นีเ้ป็นพ้ืนทีท่ี่รฐับาลได้ด�าเนนิการเวนคนืให้

พืน้ทีต่กเป็นของราชพสัดเุพือ่ใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทนุตามประกาศ คสช. เดือน

พฤษภาคม 2558 โดยเพิกถอนสภาพที่ดินป่าสงวนแห่งชาติ เขตป่าไม้ถาวร โดยเป็นพื้นที่

ที่อยู่ในท้องที่ต�าบลท่าสายลวด อ�าเภอแม่สอด แปลงที่ 1 มีขนาด 1,346 ไร่ มอบหมาย

ให้กรมธนารักษ์เปิดประมูลให้เอกชนลงทุน และแปลงที่ 2 ขนาด 836 ไร่ ให้กรมนิคม

อุตสาหกรรมเป็นผู้เช่า

พื้นที่จัดสรรเพื่อการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด 2 แปลง ส�าหรับแปลงใหญ่ 

(ประมาณ 1,200 ไร่) ความล่าช้าจากปัญหาการเวนคืนที่ดิน ท�าให้การด�าเนินการประมูล

ให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนล่าช้ากว่าที่ก�าหนด อย่างไรก็ตาม ณ ช่วงเวลาที่ลงพ้ืนที่ พบว่า 

กรมธนารกัษ์ได้คูส่ญัญาทีจ่ะเป็นผูล้งทนุประมลูใช้พืน้ทีห่ลกัแล้ว ซึง่ก�าลงัอยูใ่นช่วงของการ

ลงนามท�าสญัญา คาดว่าในประมาณปี 2564 ถงึ 2565 จะมีการจดัตัง้นคิมอตุสาหกรรมขึน้  

โดยกิจกรรมหลักในพื้นที่จะเป็นในเรื่องของกิจกรรมด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนในธุรกิจ

และอตุสาหกรรมตามประเภทกลุม่เป้าหมายทีก่�าหนดไว้ในขอบเขตแผนการพฒันา SEZ 13 

ประเภท โดยมีลกัษณะของการแบ่งพืน้ทีห่รอืโซนนิง่ส�าหรับการลงทนุธรุกจิและอตุสาหกรรม

แต่ละประเภท ส่วนแปลงเล็กเป็นพ้ืนที่ของกรมนิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นหน่วยงาน 

รฐัวสิาหกจิท�าหน้าทีบ่รหิารจดัการ คาดว่าในช่วงปลายปี 2562 จะมแีผนเข้ามาเริม่ด�าเนนิการ 

ณ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของการท�าการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA)

ในพ้ืนที่ที่มีการจ้างแรงงานข้ามชาติท�างานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาล 

ตามมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 จังหวัดตาก

ได้ออกประกาศก�าหนดแนวทางในการน�าแรงงานข้ามชาติสัญชาติเมียนมาเข้ามาท�างาน 

ในลักษณะไป-กลับในช่วงเดือนกันยายน 2559 โดยแรงงานที่ถือบัตรข้ามแดนตาม 

มาตรา 64 สามารถอยู่ในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด แม่ระมาด และอ�าเภอพบพระได้ครั้งละ 

ไม่เกิน 30 วัน และหรือไม่เกินใบอนุญาตท�างานที่ก�าหนด โดยเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
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ตลุาคม 2559 เป็นต้นมา ณ วันที ่25 ตุลาคม 2561 ภายหลังการเริม่ด�าเนนิการมา 2 ปี  

มีจ�านวนแรงงานข้ามชาติตามมาตรา 64 ทั้งหมด 46,489 ราย เน่ืองจากใบอนุญาต

ท�างานมีระยะเวลาอายุ 3 เดือน ซึ่งถ้านับจ�านวนการออกใบอนุญาตทั้งหมด คิดเป็น

จ�านวนประมาณ 90,000 ครัง้ แรงงานทีไ่ด้รับอนญุาตเข้ามาท�างานในพ้ืนทีต่ามมาตรา 64  

จะมีเอกสารประจ�าตัว (Certificate of Identity หรือ CI) ซึ่งเป็นเอกสารที่ออกในฝั่ง

ประเทศไทยโดยเจ้าหน้าที่ประเทศเมียนมา

ภาพรวม แรงงานข้ามชาตท่ีิมีเอกสารในพืน้ทีแ่ม่สอด พบพระ และแม่ระมาด ประกอบด้วย 

หนึง่: แรงงานข้ามชาตติามมาตรา 64 จ�านวน 46,489 คน สอง: แรงงานทีผ่่านการพสิจูน์

สญัชาตหิรอืมบีตัรสชีมพู จ�านวน 25,780 คน ซึง่ในทีน่ีร้วมแรงงานจดทะเบยีนทัง้หมดทีต้่อง

ผ่านการพิสจูน์สญัชาติภายในวันที ่31 มกราคม 2563 สาม: แรงงานข้ามชาตนิ�าเข้าภายใต้ 

MOU จ�านวน 6,265 คน รวมเป็นจ�านวนแรงงานทัง้หมด 78,534 คน (ในจ�านวนน้ีอยูใ่น

อ�าเภอพบพระและแม่ระมาดเพียงประมาณ 100 คน) ซึ่งค่อนข้างใกล้เคียงกับตัวเลขการ

จดทะเบยีนแรงงานข้ามชาตใินปี 2557 ซึง่มปีระมาณ 70,000 คน ในจ�านวนนีไ้ม่รวมกลุม่

ที่เป็นแรงงานภาคเกษตรกรรม (เนื่องจากไม่เข้าข่ายมาตรา 64 ซึ่งอนุญาตให้เฉพาะกลุ่ม

แรงงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น และต้องเป็นพลเมืองของเมืองเมียวดีในเมียนมาด้วย 

ซึง่ในส่วนนีถ้อืเป็นข้อจ�ากดั แรงงานในภาคเกษตรส่วนใหญ่จะอยูใ่น 2 อ�าเภอ (พบพระและ

แม่ระมาด) เป็นกลุ่มที่ไม่ค่อยที่จะสามารถเข้าถึงได้ ในพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอดคาดว่าแรงงาน

ข้ามชาติทั้งหมดมีจ�านวนประมาณ 110,000 คน ในส่วนของข้อมูลผู้ติดตาม ซึ่งส่วนใหญ่

เป็นกลุม่เดก็ มีข้อมูลผู้ติดตามบตัรชมพเูหลอืเพียงจ�านวน 7 รายเท่านัน้ ซึง่จ�านวนผูต้ดิตาม

ในพื้นที่ที่แท้จริงมีมากกว่าตัวเลขนี้แน่นอน

ข้อสังเกตหนึ่งจากการลงพื้นที่ การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเป็นการ

พัฒนาและมีผลกระทบไม่ใช่เฉพาะเพียงในพื้นที่จัดสรร 2 แปลงเท่านั้น แต่รวมไปถึงพื้นที ่

ในทัง้8 ต�าบลของอ�าเภอ แม้การลงทนุในพืน้ทีจ่ดัสรรยงัไม่เริม่ด�าเนนิการ แต่ในพืน้ทีร่อบนอก 

โดยเฉพาะโรงงานด้านการผลิตเส้ือผ้าสิง่ทอ พบว่า มกีารขยายการลงทนุ น�าไปสูก่ารจ้างงาน 

แรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติตามมาตรา 64
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เงื่อนไขข้อจ�ากัดที่ยังเป็นปัจจัยท�าให้เกิดความล่าช้าและความไม่ชัดเจนของทิศทาง 

ในการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของอ�าเภอแม่สอด ซึ่งสะท้อนจากการสัมภาษณ์

เชิงลึกผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคธุรกิจในพื้นที่ ได้แก่

หนึ่ง การขาดกฎระเบียบและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ซึ่ง ณ ปัจจุบันยังไม่มีการก�าหนดกฎหมายที่มีลักษณะเฉพาะ ท�าให้การบริหารจัดการ 

ในเรื่องต่างๆ จ�าเป็นต้องใช้อ�านาจข้อกฎหมายเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน ในด้านของการให้สิทธิ

ประโยชน์แก่นักลงทุน ซึ่งต้องใช้ตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุน BOI และข้อก�าหนดและ

ระเบียบตามกฎหมายศุลกากร ซ่ึงท�าให้การส่งเสริมการลงทุนไม่ค่อยมีลักษณะของการให้

สทิธพิเิศษทีน่่าดงึดดูส�าหรบัผูล้งทนุ ซึง่แตกต่างจากการด�าเนนิงานของการพัฒนาพ้ืนทีเ่ขต

พฒันาพิเศษภาคตะวนัออก หรอื Eastern Economic Corridor (EEC) ซึง่มกีารออกกฎหมาย 

พ.ร.บ. เฉพาะ พ.ร.บ. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ในการบริหารจัดการ

 การทีก่ารพฒันาพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกจิพิเศษไม่มีกฎหมายเฉพาะ ท�าให้

อ�านาจในการอนุมัติสั่งการบริหารจัดการยังมีขีดจ�ากัด ไม่สามารถแต่งตั้งคณะกรรมการ

หรือบอร์ดข้ึนมาเป็นผู้บริหารจัดการการพัฒนาพื้นที่ ซึ่งท�าให้การส่งเสริมและการก�าหนด

แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่ล่าช้าและไม่มีทิศทางที่ชัดเจน ปัจจุบัน ผู้ว่าราชการจังหวัดโดย

ต�าแหน่ง ต้องเป็นผูล้งมาดูแลในเร่ืองของเขตเศรษฐกจิพิเศษ ซ่ึงท�าให้แนวคดิหรือ concept 

รวมถึงทิศทางในการพัฒนาและการด�าเนินงานเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจพิเศษของแต่ละพ้ืนที่

ในประเทศ ทีม่กีารประกาศพฒันาเป็นเขตพ้ืนทีเ่ศรษฐกจิพิเศษมคีวามแตกต่างกนัไป แม้ที ่

ผ่านมามีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้ึนมารับผิดชอบในแต่ละส่วน ได้แก่ ด้านสิทธิ

ประโยชน์นกัลงทนุ ด้านการบริหารจัดการแรงงาน ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านทีดิ่นและการ

จัดการที่ดิน และด้านสังคมสิ่งแวดล้อม การศึกษาและสุขภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อจ�ากัดคือ 

แต่ละคณะอนกุรรมการไม่มอี�านาจในการสัง่การทีมี่ข้อกฏหมายหรือระเบยีบรองรับทีชั่ดเจน 

รปูแบบการท�างานของเขตเศรษฐกจิพเิศษจงึยงัไม่เกดิเนือ่งจากคณะกรรมการมลีกัษณะทีข้ึ่น

อยู่กับจังหวัด ไม่ได้เป็นกรรมการที่สามารถตัดสินใจและส่ังการได้ โดยการมีส่วนร่วมจาก

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจริงในพื้นที่ ท�าให้แม่สอดก็ยังเป็นพื้นที่ที่ชายแดนที่มีแรงงานราคาถูก 
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และไม่มีเอกสารส่วนใหญ่ ในขณะที่แรงงานกลุ่มที่มีเอกสารหรือแรงงาน MOU ก็จะเป็น 

กลุ่มที่ย้ายเข้าไปท�างานในเมืองหรือพื้นที่ชั้นในเหมือนเดิม ผู้ลงทุนโดยเฉพาะขนาดกลาง

และรายย่อยยงัไม่ได้รับอนมุติัให้ลงทนุโดยตดิขดัจากข้อก�าหนดของ พ.ร.บ. การลงทนุหรอื 

BOI ติดขัดกับปัญหาผังเมือง รวมถึงปัญหาการเพิ่มสูงข้ึนของราคาที่ดิน กลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสยีและหน่วยงานในพืน้ทีเ่หน็ว่าการด�าเนนิการพฒันาพืน้ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษของ

อ�าเภอแม่สอดควรมีรูปแบบที่คล้ายคลึงกับการพัฒนาพื้นที่ EEC โดยจัดให้มีกฎหมายหรือ

ระเบียบเฉพาะใช้กับพื้นที่

สอง ความไม่ลงรอยเก่ียวกับความคิดเห็นและความคาดหวังในการพัฒนาพ้ืนที่เป็น 

SEZ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่ผ่านมาภาครัฐเป็นภาคส่วนหลักที่มีอ�านาจในการ

ก�าหนดทิศทางและตัดสินใจเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ ซึ่งการด�าเนินงานในบางเร่ืองไม่ตอบ

โจทย์ความต้องการของภาคเอกชน เช่น ในการก�าหนดประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมายที่

อนุญาตให้มีการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ บางอุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรมหนักซึ่ง

ไม่ตรงกับความต้องการของนักลงทุนและภาคธุรกิจในพ้ืนที่ แนวทางในการพัฒนาพ้ืนที่มี

การเปลี่ยนแปลงตามมุมมองและวิสัยทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละช่วงเช่นเดียวกับ 

รูปแบบการท�างานของคณะกรรมการก็เปลี่ยนไป การผนึกก�าลังท�างานร่วมกันระหว่าง 

ภาคเอกชนและภาครฐัในการพฒันาพืน้ทีจ่งึไม่เกดิข้ึนเท่าทีค่วร ในการพัฒนาพ้ืนทีเ่ป็น SEZ 

ความคาดหวังของภาคเอกชนเป็นในเรื่องการส่งเสริมการค้าชายแดน ในลักษณะ custom  

free zone เพือ่ส่งเสริมการค้าชายแดนและการขนถ่ายสินค้าระหว่างไทยและประเทศเพือ่นบ้าน 

รวมถึง ประเทศจีน และการจ้างแรงงานในพื้นที่ แต่ทิศทางการพัฒนาพื้นที่ที่เกิดขึ้น 

ซึ่งก�าหนดจากส่วนงานด้านมหาดไทยและการปกครอง เป็นในด้านการส่งเสริมการลงทุน 

ในภาคอุตสาหกรรมมากกว่าในด้านพาณิชย์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่ชุมชนและผู ้ประกอบการ 

นกัลงทนุในพืน้ทีค่าดหวงัตัง้แต่ต้น และมมีมุมองว่าเอือ้ประโยชน์ทีจ่ะเกดิขึน้ให้กบันกัลงทนุ

จากภายนอกพื้นที่มากกว่าจะเป็นส�าหรับคนและชุมชนในพื้นที่ จากการให้ประโยชน์กับ 

ผู้ลงทุนรายใหญ่มากกว่าผู้ลงทุนรายย่อยและขนาดกลาง ภาคเอกชนและนักลงทุนในพื้นที่

สะท้อนถงึการวางแผนและก�าหนดทศิทางการพัฒนาพ้ืนทีท่ีข่าดการมส่ีวนร่วมและการรับฟัง 

เสียงของภาคเอกชน 
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สาม ปัญหาผลกระทบจากราคาทีด่นิในพืน้ทีเ่พิม่สงูขึน้ถงึ 8-10 เท่า จากการประกาศ 

พื้นที่เป็น 1 ในพื้นที่พัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ รวมไปถึงความล่าช้าในการจัดการ

ในเร่ืองการเวนคืนที่ดินเพื่อจัดสรรเป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนใน SEZ 2 พันกว่าไร ่

การประสานงานเคลยีร์พืน้ทีใ่นฝ่ังเมยีนมาทีเ่ชือ่มต่อจากสะพานข้ามแดนแห่งใหม่ ซึง่จะต้อง

มีการเคลียร์พื้นที่ประมาณรัศมี 5 กิโลเมตรซึ่งยังไม่สามารถเวนคืนได้หมด จากเงื่อนไข

การเมืองภายในระหว่างทหารและรัฐบาลชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ประเทศเมียนมา การพัฒนา

เขตเศรษฐกิจพิเศษควรต้องมีการพัฒนาในทั้งสองฝั่งประเทศ ในส่วนของสาธารณูปโภค

และโครงสร้างพื้นฐานประเทศไทยมีการพัฒนาที่ค่อนข้างเร็วในขณะที่ฝั่งประเทศเมียนมา

ยังเป็นไปค่อนข้างล่าช้า

นอกจากนี ้ยังมีปัจจยัปัญหาค่าเงนิจ๊าดของเมยีนมาทีอ่่อนค่าลงต่อเนือ่ง ในขณะทีเ่งนิบาท 

แข็งค่าขึ้นท�าให้การส่งออกสินค้าจากไทยข้ามแดนเป็นไปได้ค่อนข้างยากมีต้นทุนสูงขึ้น 

ประเด็นผลกระทบท่าเรือและคลังสินค้าตามแนวชายแดนธรรมชาติ (แม่น�้าเมย) ที่จะได้

รับผลกระทบให้ปิดด�าเนินการเมื่อเปิดด�าเนินการสะพานข้ามแดนแห่งที่ 2 ในประเด็นนี้ 

ผูป้ระกอบการภาคเอกชนเกรงว่ามเีป็นผลเสยีในระยะยาว เนือ่งจากท่าเรือตามแนวพรมแดน

ธรรมชาตเิหล่านีส้ามารถเป็นช่องทางในการขนส่งสนิค้าช่องทางเสริมจากสะพานข้ามแดนได้

ในยามที่มีปัญหาเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ซึ่งหากมีการปิดไปก็จะท�าให้เกิดความเสี่ยง

กับผู้ประกอบการในทั้งสองประเทศ (ต้องยอมรับว่าการขนส่งสินค้าผ่านแดนข้ามสะพาน

มีความเสี่ยงในเร่ืองความไม่แน่นอนทางการเมืองค่อนข้างสูงเช่นอาจมีการปิดด่านเหมือน

ที่เคยเกิดขึ้นได้)
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ภาพ 7.1 การวางผังเมืองเฉพาะเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดตาก (กรทรวงมหาดไทย, 2558)

ที่มา : http://gisweb.diw.go.th/diwzoning/images/content/5download/SEZ.pdf

แนำวโนำ้มผลกระทำบ 

ข้อค้นพบในส่วนน้ี เป็นมมุมองและการรบัรู้ของครอบครวัแรงงานข้ามชาต ิและผูแ้ทน

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่คาดการณ์แนวโน้มผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจ

พิเศษของอ�าเภอแม่สอด ที่จะมีต่อสถานการณ์ประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติในพ้ืนที ่

ในด้านต่างๆ ได้แก่ ในภาพรวมจ�านวนประชากรข้ามชาติและเดก็ข้ามชาตใินพืน้ที ่ผลกระทบ 

ต่อการเข้าถงึการศกึษาและบรกิารสขุภาพ รวมถงึการจดทะเบยีนการเกดิของเดก็ข้ามชาติ 

ผลกระทบทางสังคมในมิติอื่นๆ เช่นการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ผลกระทบต่อประชากร

ทั่วไปในพื้นที่ และประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง
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ในภาพรวม 

เกี่ยวกับผลกระทบจากการพัฒนาพ้ืนท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ คาดว่าจะมีผลท�าให้

ในระยะยาว จ�านวนประชากรข้ามชาตใินพืน้ที ่ซึง่รวมทัง้แรงงานข้ามชาตแิละเดก็ข้ามชาต ิ

น่าจะเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยมีสาเหตุส�าคัญมาจากความต้องการแรงงานที่เพิ่มขึ้นในเขต

เศรษฐกจิพิเศษท้ังในพืน้ทีจ่ดัสรร 2 แปลง และพืน้ทีโ่ดยรอบในอ�าเภอ จากการขยายตวัของ

ธรุกจิอุตสาหกรรมเป้าหมาย การก่อสร้างสาธารณปูโภคโครงสร้างพืน้ฐาน ธรุกจิภาคบรกิาร 

การค้าและอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลจากการประกาศใช้มาตรา 64 ในการ

จัดจ้างแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ 

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันผลกระทบของเขตเศรษฐกิจพิเศษยังมีผลกระทบค่อนข้าง

น้อยเป็นผลจากความล่าช้าและความไม่ชัดเจนของทิศทางการพัฒนาพื้นที่ ที่เกิดขึ้นแล้ว 

จึงเป็นเพยีงลกัษณะของการเจรญิเติบโตขึน้ในเรือ่งการลงทนุสร้างถนนใหม่และสร้างสะพาน 

เส้นท่ี 2 ซ่ึงเป็นในเรือ่งของการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน มกีารเตบิโตของเซเว่นอเีลฟเว่น 

การพัฒนาและขยายศักยภาพของสนามบิน การพัฒนาสาธารณูปโภคด้านประปาและ

ไฟฟ้าในพื้นที่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ เช่น โรบินสัน การจัดต้ังด่านศุลกากรในพื้นที่

ตรงบรเิวณสะพานสอง การเข้ามาของโรงพยาบาลเอกชน คือส่วนหนึง่ท�าให้ค่าแรงแพงข้ึน 

แต่ขณะเดยีวกนัก็ท�าให้แรงงานหายากขึน้ด้วยเช่นกนัโดยเฉพาะกลุม่ทีเ่ป็นแรงงานชัว่คราว 

โดยแรงงานมีแนวโน้มไปท�างานในลักษณะงานโรงงานเพิ่มขึ้น และในด้านลบที่มีก็เป็น

ในเรื่องของปัญหาการจัดการผังเมืองและความวุ่นวายที่เกิดขึ้นตามมาในการพัฒนาพื้นที่
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ต่อจ�านวน 

การพัฒนาพ้ืนที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้มเพิ่มจ�านวนการจ้างงานและ 

การไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติในพื้นที่??

จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้แทนหน่วยงานภาคส่วนที่เกี่ยวข้องพบว่า การอนุญาต 

จัดจ้างแรงงานข้ามชาติท�างานในลักษณะชั่วคราวหรือตามฤดูกาลตามมาตรา 64 แห่ง 

พระราชบัญญัติการท�างานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2561 เป็นปัจจัยตัวแปรส�าคัญ ที่คาดว่า

ส่งผลส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานแรงงานข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องในพื้นที่ โดยเฉพาะ 

ภายหลงัจากการด�าเนินการพัฒนาพืน้ทีเ่ป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษเต็มรูปแบบ การประกาศใช้ 

มาตรา 64 ท�าให้กระบวนการและขัน้ตอนในการออกใบอนญุาตท�างานแก่แรงงานข้ามชาติ 

ท�าได้ง่ายและสะดวกขึ้น จ�านวนแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เพียงแต่ลักษณะและ

กลุม่ของแรงงานข้ามชาตทิีเ่พิม่ขึน้นี ้รวมถงึรปูแบบการจ้างงานอาจแตกต่างไปจากในปัจจบุนั

การจ้างงานตามมาตรา 64 อนุญาตให้แรงงานข้ามชาติระยะส้ันสามารถข้ามฝั่ง

ประเทศมาท�างานในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยสามารถท�างานได้ในเฉพาะพื้นที ่ 

3 อ�าเภอ ได้แก่ แม่สอด แม่ระมาด และพบพระ เป็นการอนญุาตท�างานระยะส้ัน ครัง้ละ  

3 เดือน โดยอย่างน้อยในทุก 30 วันแรงงานต้องมีการเดินทางเข้าออกประเทศ 

ตามข้อก�าหนดในการจ้างงานลักษณะนี ้แรงงานสามารถน�าผูติ้ดตามหรอืบตุรเข้ามาภายใน

ประเทศได้ด้วยโดยใช้บตัรผ่านแดน ซึง่เป็นไปเพือ่วตัถปุระสงค์ในการท่องเทีย่วหรอืเยีย่มญาติ 

เป็นระยะเวลา 7 วัน หรือหากมีหนังสือเดินทางสามารถพ�านักได้สูงสุด 14 วันต่อครั้ง

ท่ีผ่านมา ส่วนหนึง่ซึง่นบัเป็นผลกระทบทางอ้อมจากการประกาศพืน้ท่ีอ�าเภอแม่สอด

เป็นพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ การขยายตัวของการลงทุน โดยเฉพาะในภาคการ

ก่อสร้าง อาคาร ถนนหนทางโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์ เพื่อรองรับการ

พฒันาพืน้ทีใ่นอนาคต น�าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของการจ้างงานและจ�านวนแรงงานทีย้่ายเข้ามา

ท�างานในพืน้ทีเ่พ่ิมขึน้ ปัจจบุนัในฝ่ังประเทศเพือ่นบ้านแม้จะเริม่มกีารพฒันาพืน้ทีบ่างส่วน 
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เพือ่รองรบัการพฒันาทางเศรษฐกจิและมีแนวโน้มต้องการการจ้างแรงงานเพ่ิมข้ึน แต่คาดว่า 

การไหลเข้ามาของแรงงานข้ามชาติที่อ�าเภอแม่สอด จะยังมีแนวโน้มที่สูงอยู่ สาเหตุหลัก

ส่วนหนึ่งมาจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับค่าเงินสกุลท้องถิ่นในประเทศเพื่อนบ้าน 

ซึง่ท�าให้การท�างานในประเทศไทยโดยเปรยีบเทยีบให้ผลตอบแทนทีสู่งกว่าแก่กลุม่แรงงาน 

อย่างไรก็ตามลักษณะพิเศษหนึ่งของพื้นที่แม่สอดเกี่ยวกับการย้ายถิ่นเข้ามาของ

แรงงานข้ามชาต ิคอืมกีารไหลเข้าและไหลออกของแรงงานข้ามชาตค่ิอนข้างต่อเนือ่ง ส่วนหนึง่ 

เป็นแรงงานกลุ่มใหม่ที่ย้ายถ่ินเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน เพ่ือมาท�างานในพื้นที่อ�าเภอ

แม่สอดทดแทนแรงงานข้ามชาติในพ้ืนที่จ�านวนหนึ่งที่ย้ายเข้าไปท�างานในพื้นที่จังหวัด 

ชัน้ในของประเทศไทย ข้อสงัเกตหนึง่ทีพ่บจากในพืน้ที ่คอื แม้ปัจจบุนัจ�านวนต�าแหน่งงาน 

ทีต้่องการแรงงานจะมแีนวโน้มเพิม่สงูขึน้ในอ�าเภอแม่สอด แต่แนวโน้มทีเ่พิม่ขึน้เป็นความ

ต้องการแรงงานท่ีมีทักษะ รวมถึงเป็นกลุ่มที่ต้องเข้าเมืองโดยมีเอกสารและใบอนุญาต

ท�างานที่ถูกต้องเข้มงวดมากขึ้น

จ�านวนแรงงานข้ามชาติในด้านจ�านวนว่าอาจจะไม่เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มขึ้นมาก

เท่าใดนัก??

ในมมุมองอกีด้านหนึง่ แม้การจ้างงานแรงงานตามมาตรา 64 จะมแีนวโน้มท�าให้เกดิ

การจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มสูงขึ้น แต่แรงงานส่วนใหญ่ในลักษณะนี้ถูกมองว่าเป็นกลุ่มที่

เข้ามาท�างานในประเทศไทยในลักษณะมาเช้า เย็นกลับ ดังนั้น แม้จะมีการจ้างแรงงาน

ประเภทนีเ้พิม่สงูข้ึน อาจจะไม่ได้น�าไปสูก่ารเพิม่ขึน้ของจ�านวนประชากรข้ามชาติในอ�าเภอ

แม่สอดรวมถงึเดก็ข้ามชาต ิโดยในมมุมองนีเ้หน็ว่ากลุม่แรงงานข้ามชาตเิดมิทีม่อียูใ่นพืน้ที่

ไม่ได้เป็นกลุม่ท่ีเข้ามาเพือ่ตอบโจทย์ความต้องการแรงงานทีเ่พิม่ข้ึนในเขตเศรษฐกจิพเิศษ 

ดังนั้น จึงไม่น่าจะได้รับผลกระทบมาก โดยเฉพาะในด้านจ�านวนการจ้างงาน ยกตัวอย่าง 

ในกรณีกลุ่มประชากรข้ามชาติที่ชุมชนอิสลาม หรือกะเหรี่ยงที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มาเป็น

เวลานานตามข้อก�าหนดการจ้างงาน ไม่สามารถเข้าไปท�างานในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 

ได้อีกทั้งไม่สามารถถูกจ้างเป็นแรงงานที่ท�างานตามมาตรา 64 ได้
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ข้อมลูบางส่วนสะท้อนให้เห็นว่า ความต้องการแรงงานท่ีจะเพิม่ขึน้ในอนาคตจากการ

พัฒนาพื้นท่ีเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษมีแนวโน้มเป็นในกลุ่มแรงงานที่มีทักษะ โดยในพื้นที่

ได้มีการอภิปรายเก่ียวกับข้อเสนอในการส่งเสริมการจ้างงานแรงงานท้องถิ่นโดยเฉพาะ

แรงงานคนไทยมากกว่าที่จะเป็นแรงงานข้ามชาติ รวมถึงข้อก�าหนดเกี่ยวกับการจัดจ้าง

แรงงานข้ามชาติในพื้นที่จัดสรร 2 แปลง ที่จะต้องเป็นกลุ่มแรงงานตามมาตรา 64 หรือ

แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�างานภายในประเทศภายใต้ข้อตกลง MOU ระหว่างประเทศ

เท่านัน้ ซ่ึงหากเป็นไปในทศิทางดังกล่าว การจ้างงานแรงงานท่ีเพิม่ขึน้ในอนาคตโดยเฉพาะ

ในพ้ืนท่ีจัดสรร 2 แปลง เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการลงทุนภาคอุตสาหกรรม อาจไม่ม ี

ผลกระทบต่อจ�านวนการจ้างแรงงานข้ามชาติเพิ่มขึ้นเท่าใดนัก

ความคดิเหน็ของผูแ้ทนหน่วยงานภาครฐัส่วนหนึง่ มองว่าการด�าเนนิการส่งเสรมิการ

จ้างงานภายใต้มาตรา 64 ท่ีผ่านมา แม้จะท�าให้เกิดการจ้างงานในลักษณะน้ีเพิ่มสูงขึ้น  

แต่ก็เป็นเพียงการเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานของกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เป็นลูกจ้าง 

ไม่มีเอกสารหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายแต่เดิม กล่าวคือ อาจไม่ได้น�าไปสู่การจ้างงาน 

ในภาพรวมที่เพ่ิมสูงขึ้น เพียงแต่เปล่ียนรูปแบบการแจ้งงานและสถานภาพของแรงงาน 

ข้ามชาติในพื้นที่เท่านั้น ซึ่งในมุมนี้ประเมินว่าการด�าเนินงานตามกฎหมายการจ้างงาน

มาตรา 64 เป็นเพยีงมาตรการทีอ่อกมาเพือ่ช่วยเหลอืนายจ้าง ทีใ่นอดตีประสบปัญหาจาก

การทีแ่รงงานข้ามชาตทิีไ่ด้รับการจดทะเบยีนและมใีบอนุญาตท�างานหรอืผ่านกระบวนการ

พิสูจน์สัญชาติเรียบร้อยแล้ว ส่วนหนึ่งมีแนวโน้มเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่เข้าไปท�างาน 

ในเมืองชั้นในของประเทศไทยและท�าให้เกิดผลกระทบผลเสียกับนายจ้าง เน่ืองจากการ 

ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติตามมาตรา 64 ซึ่งมีลักษณะไม่ถาวรและแรงงานไม่สามารถออก 

นอกพื้นที่ได้
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ในบางมุมมองเห็นว่าในช่วงแรกของการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจจะ

ส่งผลให้จ�านวนการจ้างงานและแรงงานข้ามชาตใินพืน้ทีเ่พิม่สูงขึน้ แต่ในระยะยาวภายใต้ 

บรบิทของพืน้ทีท่ีม่กีารไหลเข้าและไหลออกของแรงงานข้ามชาตติามจดุผ่านแดนทางธรรมชาติ 

รวมถึงการย้ายถ่ินเข้าไปท�างานในเมืองชั้นในของประเทศไทยอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะ 

กลุ่มแรงงานท่ีเร่ิมมีทักษะและประสบการณ์ในการท�างานในอ�าเภอแม่สอด ท�าให้จ�านวน

ประชากรข้ามชาติในอ�าเภอแม่สอดมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไหลเข้าไหลออกตลอดเวลา 

ซึ่งในระยะยาวจ�านวนประชากรข้ามชาติรายงานตัวเป็นเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที ่

อาจไม่เปลี่ยนแปลงเท่าใดนัก

ภายใต้มุมมองกลุมนี้ โดยสรุปเก่ียวกับการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษอาจ

จะไม่ได้น�าไปสู่หรือส่งผลกระทบต่อการจ้างแรงงานข้ามชาติในพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นเท่าใดนัก  

แต่น่าท่ีจะมีผลต่อการเปล่ียนแปลงของรูปแบบการจ้างงาน จากแต่เดิมที่ส่วนใหญ่เป็น

แรงงานจดทะเบยีน หรอืแรงงานทีถื่อหนงัสอืเดนิทางชัว่คราวจากการพสิจูน์สญัชาต ิหรอื

ไม่มีเอกสารใดเลย ไปเป็นในลักษณะของการจ้างงานภายใต้มาตรา 64 หรือการจ้างงาน

ลักษณะช่ัวคราวตามฤดูกาลเพิ่มสูงขึ้น ส�าหรับการจ้างงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม

จดัสรร 2 แปลงของเขตเศรษฐกิจพิเศษอ�าเภอแม่สอด แรงงานข้ามชาตจิะต้องเป็นไปตาม

กฎหมายมาตรา 64 หรือกลุม่ทีเ่ข้ามาท�างานภายในประเทศผ่าน MOU ระหว่างประเทศ

เท่านั้น ซึ่งแรงงานกลุ่มนี้ที่จะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน จะเป็นกลุ่มแรงงานที่มีทักษะระดับหน่ึง 

และมีแนวโน้มท�างานและอาศัยอยู่ในพื้นที่เพียงชั่วระยะเวลาหน่ึง ซึ่งจะแตกต่างกับ

ลักษณะกลุ่มประชากรข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แม่สอด ณ ปัจจุบัน
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จ�านวนเด็กข้ามชาติ??

ผูแ้ทนผู้น�าชมุชนและหน่วยงานภาครฐัจ�านวนหนึง่ คาดว่าในอนาคตจ�านวนเดก็ข้ามชาติ 

ในพืน้ท่ีอ�าเภอแม่สอดจะมแีนวโน้มเพิม่สงูข้ึน ส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากการเข้ามาท�างานของ

แรงงานข้ามชาตทิีม่แีนวโน้มเพ่ิมขึน้ ทัง้จากกลุม่แรงงานในปัจจบุนัและกลุม่แรงงานทีอ่าจจะ 

เพิ่มข้ึนในอนาคต อีกส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากอัตราการคุมก�าเนิดที่ค่อนข้างต�่าในกลุ่ม

ประชากรข้ามชาตทีิอ่าศยัอยูใ่นพืน้ที ่โดยในปัจจุบันภายหลงัจากทีม่กีารประกาศอนุญาต

ให้เด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยมีเอกสารจดทะเบียนการเกิด พ�านักและเติบโต 

ในประเทศไทยอย่างต่อเนือ่ง และจบการศกึษาระดบัปรญิญาตรสีามารถย่ืนขอสญัชาตไิด้ 

ท�าให้คาดว่าพ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติในจ�านวนที่เพิ่มขึ้น มีแนวโน้มต้องการให้บุตร 

ซ่ึงเป็นเด็กข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยอยู่ในประเทศไทยในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นกว่า 

แต่ก่อนที่เด็กข้ามชาติส่วนหนึ่งที่เกิดในประเทศไทยถูกส่งกลับไปยังประเทศต้นทาง

ปัจจัยท่ีส�าคัญอีกส่วนหนึ่ง มาจากนโยบายการส�ารวจเด็กข้ามชาติที่ก�าลังศึกษา 

อยู่ในโรงเรียนไทยเพื่อจัดท�าฐานข้อมูลทางทะเบียนและออกบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสถานะ

ทางทะเบียนให้ ซึ่งเป็นบัตรที่มีอายุ 10 ปี และโดยกฎหมายแล้วเป็นเพียงบัตรที่แสดง

สถานะและตัวตนของบุคคล แต่ไม่ได้เป็นเอกสารตามกฎหมายท่ีให้อนุญาตอยู่อาศัย 

ในประเทศได้อย่างถูกต้อง แต่ในบริบทของพื้นที่อ�าเภอแม่สอด การมีเอกสารดังกล่าว 

มีประโยชน์ในหลายเรื่อง เช่น เด็กข้ามชาติที่มีบัตรสามารถท�าเรื่องขอแจ้งเดินทาง 

ออกนอกพื้นที่ได้ชั่วคราว หรือเมื่อถูกตรวจพบโดยเจ้าหน้าท่ีที่บังคับใช้กฎหมายสามารถ

แสดงบัตรดังกล่าวเพื่อยืนยันตัวตนได้ 
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ต่อการเข้าถึงการศึกษา 

ผู้ให้ข้อมูลจากหลายภาคส่วนเห็นว่าในระยะยาว เด็กข้ามชาติทั้งกลุ่มที่มีเอกสาร 

ถูกต้องหรือไม่มีเอกสาร หากไม่สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาที่เหมาะสมแล้วก็จะ

กลายเป็นปัญหาสงัคมระยะยาวในพืน้ที ่และอาจจะเป็นภาระของประเทศไทยได้ในอนาคต 

โดยเฉพาะปัญหาการใช้แรงงานเด็กหรือการค้ามนุษย์ การให้การศึกษาหรือส่งเสริมให้ 

เด็กข้ามชาติกลุ่มนี้ โดยเฉพาะกลุ่มที่เกิดและเติบโตในประเทศไทย จึงอาจมองได้ว่า

เป็นการช่วยเหลือประเทศในทางหนึ่งในระยะยาว

การพฒันาพ้ืนทีอ่�าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทีผ่่านมา ยงัไม่ได้มผีลกระทบ 

ที่ชัดเจนในด้านการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติมากนัก แต่มีผลกระทบทางอ้อม 

ในเชิงบวกบางด้านจากการที่มีหน่วยงานภายนอกเข้ามาให้การสนับสนุนการศึกษาแก่ 

เด็กข้ามชาติเพิ่มขึ้น ได้แก่ โรงเรียนไทยที่เปิดรับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาและศูนย์เรียนรู้ที่

ส่วนใหญ่ด�าเนินการโดยองค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ ในภาพรวม ความคิดเห็นส่วนใหญ่

มองว่า การเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในสัดส่วนที่สูงยังคงเป็นการเข้าเรียนหรือ 

รบัการศกึษาจากศนูย์เรยีนรู้ขององค์กรพฒันาเอกชนมากกว่าโรงเรยีนไทย ด้วยปัญหาและ

ข้อจ�ากดัด้านการศกึษาของเดก็ข้ามชาต ิทีส่�าคญัเป็นในเรือ่งของภาษาไทย เน่ืองจากการ

เข้าศึกษาในโรงเรียนไทยเด็กจ�าเป็นต้องสามารถสื่อสารภาษาไทยได้ ซึ่งท�าให้ครอบครัว

แรงงานข้ามชาติจ�านวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังไม่มีแผนการแน่ชัดในการสนับสนุนให้

บุตรหลานท่ีเป็นเดก็ข้ามชาตเิตบิโตในประเทศไทยในระยะยาว ยังคงต้องการให้บุตรหลาน

ซึ่งเป็นเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้ขององค์กรพัฒนาเอกชนที่ใช้ภาษาไทยและ 

ภาษาอังกฤษ รวมถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของประเทศต้นทางเป็นหลัก โดยเฉพาะ 

ศนูย์เรยีนรู้ทีมี่การส่งเสรมิการใช้ภาษาองักฤษและภาษาไทยควบคูก่นัไปในการเรยีนการสอน  

ซึง่ท�าให้เดก็ข้ามชาติทีเ่รียนในศนูย์เรยีนรูบ้างส่วนมโีอกาสและความสามารถทางด้านภาษา

ที่หลากหลายมากกว่า
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จากมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนในพื้นที่ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของ

อ�าเภอแม่สอด หากสามารถด�าเนินการและขับเคลื่อนได้ตามแผนงานที่ประเทศไทย

ก�าหนดไว้ คาดว่าน่าจะก่อให้เกดิผลกระทบในพืน้ที ่โดยเฉพาะในด้านโอกาสการจ้างงาน

ทีดี่ขึน้ในอนาคต เดก็ข้ามชาตแิละนกัเรยีนในพืน้ทีท่ี่ได้รบัโอกาสทางการศึกษาจะมโีอกาส

ในการท�างานในระยะยาวที่ดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความสามารถทางด้านภาษา มีความ

เข้าใจในเรือ่งวฒันธรรมทีแ่ตกต่างของคนแต่ละประเทศ น่าทีจ่ะมีโอกาสในการมงีานท�าที่

สงูกว่า ซึง่หากพิจารณาในมมุมองน้ี การจบการศกึษาในสถานศกึษาหรอืโรงเรยีนของไทย

ย่อมจะมีภาษีที่ดีกว่า เนื่องจากสามารถน�ามาใช้ในการเทียบวุฒิและรับรองวุฒิการศึกษา

ในประเทศไทยได้ ในขณะที่การเรียนหรือการศึกษาในศูนย์เรียนรู้แม้จะสอบผ่านได้ตาม

เกณฑ์แต่เนือ่งจากเป็นหลกัสตูรการเรยีนการสอนของต่างประเทศจงึไม่ถกูรบัรองวฒุโิดย

หน่วยงานในประเทศไทย นักเรียนที่ต้องการได้รับการรับรอง จ�าเป็นต้องไปด�าเนินการ

สอบเทียบในระบบการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ของประเทศไทย) ดังนั้น ในอนาคต

แนวโน้มของเดก็ข้ามชาตทิีต้่องการศกึษาในโรงเรยีนไทยน่าจะมเีพิม่สูงขึน้ อย่างไรกต็าม 

การท่ีโรงเรียนไทยยังจัดการเรียนการสอนโดยเน้นการใช้ภาษาไทยเป็นหลักเท่านั้น 

อาจเป็นข้อจ�ากัด การก�าหนดนโยบายในด้านการศกึษาในพืน้ทีท่ีม่คีวามชดัเจน โดยมุง่เน้น 

การสนบัสนนุครูทัง้กลุม่ท่ีเป็นคนไทยและครชูาวต่างชาตใินโรงเรยีนของไทยให้มเีพิม่มากขึน้ 

เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายภาษาจึงเป็นเรื่องที่ควรพิจารณา 

ปัจจยัทีจ่ะส่งเสรมิให้ครอบครวัแรงงานข้ามชาติส่งเด็กข้ามชาติเข้ามาศกึษาในโรงเรยีนไทย 

เพ่ิมขึน้อกี เป็นปัจจยัเก่ียวกับนโยบายของประเทศไทยในการอนญุาตให้เด็กข้ามชาตทิีเ่กดิ

ในประเทศไทยและมีเอกสารการจดทะเบียนการเกิด พ�านักอาศัยอยู่ในประเทศไทยและ

ศึกษาต่อเนื่องจนจบระดับปริญญาตรี สามารถยื่นขอสัญชาติไทยได้ ผู้แทนหน่วยงานที่

เกีย่วข้องในพืน้ทีม่คีวามเหน็ว่า ในอนาคตเดก็ข้ามชาติทีเ่กดิและคลอดในไทยจะมแีนวโน้ม 

เพิ่มสูงขึ้น โดยที่ในสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าในอดีตมีแนวโน้มจะถูกเลี้ยงดูและเติบโตใน

ประเทศไทยมากกว่าแต่ก่อน แนวโน้มในการสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรข้ามชาติของ

แรงงานข้ามชาตใินระบบการศกึษาของไทยจนถงึระดบัอดุมศกึษาหรอืปรญิญาตร ีคาดว่า
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น่าจะมแีนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ในอนาคต ในปัจจุบนัพืน้ท่ีอ�าเภอแม่สอด เดก็ข้ามชาติทีส่ามารถ

เรียนจบหรือสอบเทียบช้ันในระบบการศึกษานอกโรงเรียนถึงระดับมัธยมปลาย สามารถ

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก�าแพงเพชรซึ่งมีที่ต้ังวิทยาเขต 

อยู่ที่อ�าเภอแม่สอดได้

ปัญหาและข้อจ�ากัดที่ประสบโดยโรงเรียนไทยในพื้นที่ ส่วนใหญ่เป็นในเร่ืองจ�านวน

บุคลากรและอัตราก�าลังของครูผู ้ดูแล ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนไทย 

ที่รับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาจะต้องมีการจัดหาผู้ช่วยครูที่สามารถพูดภาษาของประเทศ 

เพือ่นบ้านได้ โดยเฉพาะส�าหรบัเด็กในระดบัชัน้อนบุาลและประถมศึกษาปีที ่1 ครผูู้รับผิดชอบ 

ดูแลเด็กในระดับอนุบาลบางส่วนจึงค่อนข้างมีความยากล�าบากและภาระงานที่เพิ่มขึ้น 

แนวโน้มการเพิม่ขึน้ของนกัเรียนทีเ่ป็นเดก็ข้ามชาติในอนาคตท�าให้โรงเรยีนไทยในพืน้ทีบ่างส่วน 

เป็นกังวลเกี่ยวกับผลกระทบในด้านของคุณภาพการศึกษา เนื่องจากภาระการเรียน 

การสอนของครูท่ีจะเพ่ิมสูงข้ึนในขณะที่อัตราก�าลังค่อนข้างมีอยู่อย่างจ�ากัด นอกจากน้ี 

ด้วยข้อจ�ากัดในด้านภาษาและความสามารถในการเรียนรู้ของเด็กข้ามชาติที่ยังค่อนข้าง 

แตกต่างกันมาก อาจท�าให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในภาพรวม 

การจัดการให้มีล่ามหรือผู้ช่วยภายในโรงเรียนเพื่อดูแลกลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาต ิ

ควรได้รับการสนับสนุนเพิ่มขึ้นให้แก่โรงเรียนไทยที่รับเด็กข้ามชาติเข้าศึกษา 

เสียงสะท้อนจากกลุ่มตัวแทนพ่อแม่เด็กข้ามชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาติส่วนหน่ึง 

แจ้งว่ามีโรงเรียนไทยบางแห่งไม่รับเด็กข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารประจ�าตัวหรือเอกสารการ 

จดทะเบียนการเกิดเข้าเรียน ซ่ึงขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลไทยท่ีให้โรงเรียนไทย 

ทกุแห่งรบัเดก็ข้ามชาตทิกุคนเข้าเรียนหนงัสอื แม้ไม่มเีอกสารหรอืเอกสารการจดทะเบยีน

การเกดิ อย่างไรกต็าม ในมมุมองดงักล่าวนีห้ากพจิารณาในฝ่ังของโรงเรยีนอาจเป็นไปได้ว่า 

เป็นมาตรการหนึ่งของโรงเรียนในการส่งเสริมให้พ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติทุกคน

ตระหนกัถึงความส�าคัญและน�าบตุรข้ามชาตทิีเ่กิดทกุคนไปจดทะเบียนการเกดิ นอกจากนี้ 

อาจเป็นไปได้ว่าความสามารถในการรบันกัเรยีนของโรงเรยีนมจี�ากดั (โดยเฉพาะโรงเรยีน

ในเขตเมือง) ไม่เพียงเฉพาะส�าหรับเด็กข้ามชาติแต่รวมถึงเด็กไทย ท�าให้ในการพิจารณา

รับเด็กเข้าศึกษา โรงเรียนจึงก�าหนดกฏเกณฑ์ในการคัดเลือกบางอย่าง
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การศึกษาของเด็กข้ามชาติในพื้นที่อ�าเภอแม่สอดอีกรูปแบบที่มีความส�าคัญ คือ 

การศึกษาในศูนย์เรียนรู้ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ภายใต้การด�าเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชน 

ที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก โดยในปัจจุบันคาดว่ามีมากกว่า 100 แห่ง 

ในจ�านวนนี้ประมาณ 50-60 แห่งอยู่ภายใต้การก�ากับดูแลของ สพป. ตากที่ 2 ปัญหาที่

ศูนย์เรียนรู้หลายแห่งประสบเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กข้ามชาติในพื้นที่ 

คือ การเคลื่อนย้ายของกลุ่มเด็กข้ามชาติ รวมถึงครูผู้สอนในศูนย์เรียนรู้ที่ท�าให้เกิดความ 

ไม่ต่อเนือ่งในการได้รบัการศกึษาทีม่คีณุภาพของเดก็ข้ามชาติ ครใูนศนูย์เรยีนรูซ้ึง่ส่วนใหญ่ 

เป็นประชากรข้ามชาติ ส่วนหนึ่งประสบปัญหาในเรื่องสถานการณ์จ้างงาน ซึ่งตาม

กฎหมายไทยไม่สามารถท�างานในลกัษณะของการเป็นครผูู้สอนได้ ในสถานการณ์ปัจจุบัน

ท่ีเด็กข้ามชาตจิ�านวนมากเข้าศกึษาในศนูย์เรยีนรู ้ผูแ้ทนองค์กรพฒันาเอกชนจ�านวนหนึง่

มข้ีอเสนอในพืน้ที ่ควรต้องมกีารหารอืเก่ียวกบัสถานภาพของครูต่างด้าวทีอ่ยูใ่นศนูย์เรยีนรู ้

เหล่านี้ให้ชัดเจนมากขึ้น การขาดทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะ 

ในศนูย์เรยีนรูท้ีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีห่่างไกล ทีเ่ป็นพืน้ทีป่่าเข้าถงึยากส�าหรับกลุม่เดก็ข้ามชาติทีเ่ป็น 

ลูกหลานแรงงานข้ามชาติในภาคเกษตร เป็นเรื่องที่หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องควรเข้ามาดูแล

การเปิดและปิดตัวของศูนย์เรียนรู้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นปัญหามาจากหลายปัจจัยข้างต้น 

ทั้งในส่วนปัญหาของครูผู้สอนในศูนย์เรียนรู้และการขาดการสนับสนุนที่ต่อเน่ืองจาก 

หน่วยงานภายนอก ส่งผลกระทบต่อการจัดการของโรงเรียนไทยส่วนหน่ึงด้วยเช่นกัน 

เนื่องจากนักเรียนที่เป็นเด็กข้ามชาติจ�านวนหนึ่งพักอาศัยอยู่ในศูนย์พักพิง (shelter) 

ที่สนับสนุนโดยศูนย์เรียนรู้ หรือองค์กรพัฒนาเอกชน ซึ่งเมื่อมีการปิดตัวท�าให้เด็ก 

จ�านวนหนึ่งต้องย้ายกลับไปยังประเทศต้นทางและขาดหายไปจากระบบการศึกษาของ

โรงเรยีนไทย ซึง่เป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้จ�านวนเดก็นักเรยีนทีเ่ป็นเดก็ข้ามชาตใินโรงเรยีนไทย 

มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงไม่นิ่ง และส่งผลกระทบต่อการด�าเนินการและการจัดการเรียน

การสอนของโรงเรียนไทยในพื้นที่ด้วยเช่นกัน
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ต่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ

การพฒันาพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ มแีนวโน้มส่งผลกระทบเชงิบวก 

ต่อระบบบรกิารสขุภาพในพืน้ทีเ่ช่นทีโ่รงพยาบาลแม่สอด ได้รบัการขยายขดีความสามารถ

ในการดแูลประชากรเพ่ิมข้ึนเป็นโรงพยาบาลขนาด 500 เตียง รวมถงึได้รบัการสนับสนุน

ในการพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�าบลในพื้นที่โดยรอบการจัด 

ทีมแพทย์และพยาบาลลงไปปฏิบัติงาน การเข้ามาเปิดด�าเนินการของโรงพยาบาลเอกชน 

ซึ่งท�าให้ทางเลือกในการเข้ารับบริการรักษาทางสุขภาพในพื้นที่มีเพิ่มขึ้น ปัจจัยอีกด้าน

ที่เป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการเข้าถึงบริการทางสุขภาพและการมีหลักประกันสุขภาพของ

ประชากรข้ามชาติ รวมถึงเด็กข้ามชาติในพื้นที่ คือการเข้ามาด�าเนินงานขององค์กร 

M-Fund ภายใต้การสนบัสนนุจากองค์กรระหว่างประเทศ โดยด�าเนินการขายแผนประกนั

สุขภาพให้กับประชากรข้ามชาติภายใต้ชุดสิทธิประโยชน์ต่างๆ ทั้งส�าหรับตัวบุคคล และ

ส�าหรับสมาชิกในครอบครัวรวมถึงเด็กข้ามชาติ

ส่วนปัจจัยที่มีอยู่เดิมตั้งแต่ก่อนการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นปัจจัย 

เชงิบวกส่งเสรมิให้ประชากรข้ามชาตใินพืน้ทีแ่ละเดก็ข้ามชาตสิามารถเข้าถงึบรกิารสขุภาพได้ 

ได้แก่ การด�าเนินงานของคลินิกแม่ตาว ซ่ึงได้การสนับสนุนจากองค์กรพัฒนาเอกชนท่ี

ด�าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง

การประกาศใช้มาตรา 64 ในการจ้างแรงงานข้ามชาต ิในมมุหนึง่เป็นปัจจัยทีม่แีนวโน้ม 

ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการมีหลักประกันทางสุขภาพของแรงงานข้ามชาติให้ดีขึ้น 

เนื่องจากการต่ออายุการอนุญาตท�างานในแต่ละครั้ง แรงงานข้ามชาติจะต้องท�าประกัน

สุขภาพเพื่อน�ามาใช้เป็นหลักฐาน ซ่ึงท�าให้สถานการณ์ภาพรวมในการมีหลักประกัน

สขุภาพของประชากรข้ามชาตใินพืน้ทีม่แีนวโน้มดขีึน้ เช่นเดยีวกบัสถานการณ์การควบคมุ

และเฝ้าระวังโรคในพ้ืนที่ ที่ผู้แทนองค์กรภาครัฐด้านสุขภาพจ�านวนหน่ึงให้ความเห็นว่า 

กฎหมายมาตรา 64 ช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องทางด้านสุขภาพสามารถติดตาม

แรงงานและประสานการท�างานในการดแูลและควบคุมโรคในกลุม่แรงงานข้ามชาติได้ง่าย
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และสะดวกมากขึ้น เช่นเดียวกับการขายบัตรประกันสุขภาพให้กับแรงงานที่จ�าเป็นต้อง 

ต่ออายุใบอนุญาตทุกๆ 3 เดือน ซึ่งท�าให้ตามตรวจสอบและควบคุมโรคได้ง่ายกว่า 

กลุ่มแรงงานที่ผ่านการพิสูจน์สัญชาติหรือเข้ามาท�างานภายในประเทศภายใต้ MOU 

ซึง่ตามข้อกฎหมายต้องประกันตนกับระบบประกันสังคมแต่ในทางปฏิบติัยงัมกีารตกหล่น

และไม่สามารถติดตามตัวได้อยู่เป็นจ�านวนมาก 

กลุ่มเด็กข้ามชาติซึ่งจ�านวนหนึ่งเป็นกลุ่มที่ย้ายถิ่นตามพ่อแม่แรงงานข้ามชาติมา

จากประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือเข้ามาท�างานในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กในช่วง

อายุประมาณ 3-4 ขวบ ซ่ึงจะไม่มีข้อมูลหรือเอกสารที่ยืนยันได้ว่าได้รับบริการสุขภาพ 

โดยเฉพาะในด้านการป้องกันโรค การฉีดวัคซีนที่จ�าเป็นมาครบถ้วนหรือไม่ เป็นกลุ่มที่

เป็นความท้าทายส�าคัญ 

ในส่วนของผูใ้ห้บริการทางสขุภาพ แม้โรงพยาบาลแม่สอดจะได้รบัการขยายศักยภาพ

ในการดแูลผูป่้วยเพิม่มากขึน้ แต่ปัญหาและข้อจ�ากดัท่ีส�าคญัยงัคงเป็นในเรือ่งก�าลงัคนและ

ยอดค่าใช้จ่ายอนุเคราะห์ต่อปีที่ยังสูงถึงประมาณ 60 ล้านบาท เนื่องจากแรงงานจ�านวน

มากยังไม่มีบัตรประกันสุขภาพ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ติดตามหรือกลุ่มที่เป็นประชากรแฝง 

ซ่ึงจ�านวนมากเป็นกลุ ่มเด็ก ปัจจุบันแม้จะมี M-Fund เข้ามาช่วยเหลือในการขาย 

บัตรประกันสุขภาพทางเลือกให้กับประชากรข้ามชาติกลุ่มน้ีซึ่งมีชุดสิทธิประโยชน์ที่

ครอบคลุมเด็กข้ามชาติ ในลักษณะการซื้อประกันหรือจ่ายสมทบรายเดือน ซึ่งอาจจะ

เหมาะสมกับบริบทของแรงงานข้ามชาติมากกว่าเมื่อเทียบกับบัตรประกันสุขภาพของ

กระทรวงสาธารณสุข แต่ในช่วงเวลาของการสัมภาษณ์ก็เริ่มมีเสียงสะท้อนเกี่ยวกับ 

ข้อกังวลในด้านปัญหาการขาดทุนที่เพิ่มมากขึ้นจากการก�าหนดวงเงินในการรักษาไว้ 

ที่ระดับค่อนข้างสูง ในขณะที่การเรียกเก็บเบ้ียสมทบหรือเบ้ียประกันค่อนข้างต�่า และ 

กลุ่มที่ซื้อประกันสุขภาพยังมีแนวโน้มเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเจ็บป่วยมากกว่า 

กลุ่มที่มีสุขภาพแข็งแรง
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ในส่วนของคลินิกแม่ตาว ประเด็นท่ีเป็นข้อกังวลเป็นเกี่ยวกับสถานะของคลินิกที ่

ไม่ได้ถูกรบัรองจากกระทรวงสาธารณสขุของประเทศไทยในฐานะสถานพยาบาลทีถ่กูต้อง

ตามกฎหมาย และในปัจจบัุนคลินกิได้รับการสนบัสนุนทางการเงนิทีน้่อยลง ท�าให้ประสบ

ปัญหาข้อจ�ากัดและต้องตัดบริการทางสุขภาพบางเรื่องออกโดยส่งตัวผู้ป่วยไปรับบริการ 

ในโรงพยาบาลของประเทศไทย การเข้ารบับรกิารฝากครรภ์ของแม่ข้ามชาตยิงัเป็นปัญหา

ในกลุ่มท่ีมาคลอดที่คลินิกแม่ตาว แม่ข้ามชาติจ�านวนหนึ่งข้ามฝั่งจากประเทศเพื่อนบ้าน

เพือ่มาคลอดบุตรทีค่ลินกิแม่ตาวโดยแจ้งว่าได้รับบรกิารฝากครรภ์ในฝ่ังประเทศเพือ่นบ้าน

มาแล้ว อย่างไรกต็ามทางคลนิกิไม่สามารถตรวจสอบข้อมลูได้ ซึง่ในประชากรแม่ข้ามชาติ

กลุ่มนี้แนวโน้มในการได้รับบริการหลังคลอดและการรับวัคซีนให้แก่เด็กข้ามชาติเกิดใหม่

ยังมีค่อนข้างต�่า ซึ่งถือเป็นอีกข้อจ�ากัดและปัญหาที่เกิดขึ้น

เกีย่วกบัการจัดระบบประกนัสขุภาพให้กบัประชากรข้ามชาติและเดก็ข้ามชาติในพืน้ที่ 

มข้ีอคิดเหน็ส่วนหนึง่เสนอว่าการจดัการระบบหลักประกนัส�าหรบัประชากรข้ามชาติควรมี

ลกัษณะทีย่ดืหยุน่และสามารถด�าเนนิการปรับเปลีย่นได้ตามความเหมาะสมกบับริบทของ

แต่ละพื้นที่ ซึ่งจะท�าให้ช่วยสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประชากรข้ามชาติและ 

เด็กข้ามชาติได้ดีข้ึน รวมถึงอ�านวยความสะดวกการบริหารจัดการของสถานพยาบาล

ในพื้นที่ได้ดีกว่าการก�าหนดรูปแบบและระบบการจัดการที่ตายตัวและใช้เหมือนกัน 

ทั้งประเทศ (ในท่ีนี้ หมายถึง บัตรประกันสุขภาพแรงงานข้ามชาติที่ด�าเนินการ

โดยกระทรวงสาธารณสุข) ส�าหรับประชากรเด็กข้ามชาติที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป 

บัตรประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุขมีค่าใช้จ่ายที่เทียบเท่ากับแรงงานข้ามชาติ 

อายุ 15 ปีข้ึนไป ซ่ึงส่วนหนึ่งท�าให้ไม่ดึงดูดกับครอบครัวแรงงานข้ามชาติในการซื้อบัตร

ประกันสุขภาพให้กับบุตรหลานเด็กข้ามชาติในช่วงอายุ 7 ถึง 14 ปี การจัดการรูปแบบ 

ประกันสขุภาพส�าหรบัประชากรข้ามชาตใินลักษณะแพคเกจซือ้เป็นแบบครอบครวั คล้ายกบั 

รปูแบบทีก่�าลงัด�าเนินงานโดย M-Fund อาจจะมคีวามเหมาะสมกว่าและถกูน�าไปพจิารณา

เพื่อปรับเปลี่ยนรูปแบบบัตรประกันสุขภาพของไทย
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การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ มุมมองที่เป็นข้อกังวลซึ่งสะท้อนจากผู้แทน

หน่วยงานทางด้านสุขภาพ คือ ยังขาดการเตรียมการและการให้ความส�าคัญที่เพียงพอ

เกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทางด้านสุขภาพจากการพัฒนา ที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็น 

การมองในเรื่องของธุรกิจการลงทุน แต่ยังขาดการเตรียมความพร้อมทางสุขภาพ รวมถึง 

สิ่งแวดล้อมในอนาคตที่การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษเกิดขึ้นเต็มรูปแบบ การไหลเข้ามา

ของประชากรต่างถิ่น รวมถึงประชากรแรงงานข้ามชาติที่เพิ่มขึ้น ย่อมจะน�าไปสู่แนวโน้ม 

ที่เพิ่มขึ้นของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และความยากล�าบากในการควบคุมโรค 

โดยเฉพาะในพ้ืนที่เขตโรงงานหรือนิคมอุตสาหกรรมที่จะมีเพิ่มมากข้ึน ความเสี่ยงทาง

สุขภาพ ประเด็นหน่ึงที่เป็นข้อกังวล คือ การแพร่ระบาดของวัณโรค การพัฒนาเขต

เศรษฐกิจพิเศษเมื่อน�าไปสู่การไหลเข้ามาของจ�านวนแรงงานที่เข้ามาอาศัยและท�างาน

เพ่ิมมากข้ึนในพื้นท่ี คุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงานหรือความแออัดท่ีอาจมีเพิ่มขึ้น

จะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เพิ่มความยากล�าบากในการควบคุมโรค ปัญหาการจัดการขยะและ

ความสะอาด โดยเฉพาะในเรื่องน�้าอุปโภคบริโภค การส่งเสริมและป้องกันโรคและ 

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในเบื้องต้น เป็นเรื่องที่ต้องให้ความส�าคัญ
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ต่อการเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด

สถานการณ์ในช่วง 3-4 ปีทีผ่่านมา การจดทะเบียนการเกดิของเดก็ข้ามชาตินับว่าดขีึน้ 

ต่อเนื่อง ส่วนหน่ึง เป็นผลจากการด�าเนินโครงการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสนุนโดยองค์กร

ระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชนหลายภาคส่วนในการให้ความรู้ และสร้าง

ความตระหนักให้แก่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติเก่ียวกับการจดทะเบียนการเกิดเด็ก 

ทกุคนทีเ่กดิในประเทศไทย รวมถึงการให้ความร่วมมอืและการสนบัสนนุจากสถานพยาบาล 

ในพืน้ที ่เช่นที ่โรงพยาบาลแม่สอดและคลนิกิแม่ตาว ซึง่เป็นสถานพยาบาลหลกัทีแ่ม่ข้ามชาต ิ

จ�านวนมากคลอดบตุร ในการเข้าถงึการจดทะเบยีนการเกดิของเดก็ข้ามชาติ ความเข้าใจ

และการตีความแนวปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบของประเทศไทยของเจ้าหน้าที ่

ที่รับผิดชอบในงานด้านทะเบียนราษฎร์ โดยเฉพาะในส่วนการจดทะเบียนการเกิดที่จะ

ต้องมีความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติเป็นอย่างดี เป็นเง่ือนไขที่ส�าคัญหน่ึงในการเข้าถึงการ

จดทะเบยีนการเกดิของเดก็ข้ามชาต ิโดยเฉพาะกลุม่ทีพ่่อแม่ทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาตทิีไ่ม่มี

เอกสาร ซึง่ในบรบิทพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด นบัว่าตระหนกัและให้ความส�าคญัในเรือ่งนี ้ท�าให้

การเข้าถงึการจดทะเบยีนการเกดิของเดก็ทกุคนทีม่เีอกสารยนืยนัการเกดิในไทยค่อนข้าง

เป็นไปได้ด้วยดี (ตามนโยบายของประเทศไทย เด็กทุกคนท่ีเกิดในประเทศไทย แม้ว่า

พ่อแม่ที่เป็นแรงงานข้ามชาติจะเข้าเมืองมาไม่ถูกกฎหมายหรือไม่มีเอกสารที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย สามารถได้รับการจดทะเบียนการเกิดให้บุตรได้ทุกคน หากมีเอกสารยืนยัน 

รับรองการเกิดในประเทศไทย แต่ในทางปฏิบัติ บางกรณี การตีความและการขาด 

ความเข้าใจเกีย่วกบัแนวทางการจดทะเบยีนการเกิดตามนโยบายข้างต้นทีเ่หมาะสมของผูท้ี่ 

รบัผดิชอบในการจดทะเบยีน เป็นอปุสรรคหนึง่ทีท่�าให้เดก็ข้ามชาติจ�านวนหน่ึงไม่สามารถ

จดทะเบียนการเกิดได้)

 ในชุมชนประชากรข้ามชาตพิืน้ทีอ่�าเภอแม่สอดบางชมุชน พบว่า พ่อแม่ทีเ่ป็นแรงงาน

ข้ามชาตจิ�านวนหนึง่ ยงัไม่ทราบหรอืมคีวามตระหนกัเกีย่วกบัความส�าคัญของเอกสารการ

จดทะเบยีนการเกดิ รวมถงึการวางแผนครอบครัวและคมุก�าเนดิ ซึง่เป็นเรือ่งทีค่วรให้ความรู ้

และสร้างความตระหนักที่เหมาะสม
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ผลกระทบทางสังคมในมิติอื่นๆ

ผลกระทบจากการพฒันาพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษทางสงัคมในมติิ

อื่นๆ ที่ส�าคัญ ได้แก่ การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ ผลกระทบต่อประชากรทั่วไปในพื้นที่ 

และประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง

การคุ้มครองแรงงานข้ามชาติ

การประกาศใช้กฎหมายการจ้างงานภายใต้มาตรา 64 ส่วนหนึ่งท�าให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงในรูปแบบการจ้างงานแรงงานข้ามชาติ จากในลักษณะกลุ่มแรงงานท่ีมี

หนงัสอืเดินทาง หรอืจดทะเบียนแรงงานทีศ่นูย์จดทะเบยีนเบด็เสรจ็ (One Stop Service 

Center: OSSC) และขอใบอนุญาตท�างานที่ถูกต้องตามกฎหมายและซื้อประกันสุขภาพ 

หรอืข้ึนทะเบยีนกบัประกนัสงัคม มาเป็นรปูแบบการจ้างงานภายใต้มาตรา 64 เพิม่มากขึน้ 

โดยเป็นการจ้างงานที่ต้องต่ออายุในระยะเวลาทุก 3 เดือน เนื่องจากเป็นวิธีการที่สะดวก 

มค่ีาใช้จ่ายค่อนข้างน้อย จากการสมัภาษณ์ผูแ้ทนหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ที ่มีความเหน็ว่า 

แม้รูปแบบการว่าจ้างหรือจ้างงานจะเปล่ียนแปลงไป แต่หากพิจารณาในมุมมองด้าน 

วิถีชีวิตของแรงงานข้ามชาติอาจจะค่อนข้างไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก โดยยังคงมีทั้งกลุ่ม 

ที่พักอาศัยอยู่ในฝั่งประเทศไทย และกลุ่มแรงงานข้ามชาติที่เดินทางข้ามฝั่งชายแดน 

มาเช้าเย็นกลับในแต่ละวันเป็นจ�านวนมาก

กลุม่แรงงานข้ามชาตทิีจ่ะค่อนข้างได้รับผลกระทบจากการเปลีย่นรปูแบบการจ้างงาน

ไปเป็นภายใต้มาตรา 64 เพิ่มขึ้นนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อาศัยอยู่ในฝั่งไทย ซึ่งแต่ก่อน

ส่วนใหญ่จะถอืหนงัสอืเดนิทางหรอืเป็นกลุม่ทีจ่ดทะเบียนแรงงาน แต่ภายหลังถกูผลกัดนั

เปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานไปเป็นแรงงานชั่วคราวระยะสั้น 3 เดือน ซึ่งท�าให้เกิดความ 

ไม่แน่นอนในการมงีานท�าสงูขึน้ รวมถงึการได้รบัการคุม้ครองสิทธใินด้านต่างๆ ทีน้่อยลง

กว่าแต่ก่อนเม่ือเทยีบกบัการขึน้ทะเบยีนเป็นแรงงานภายใต้ระบบประกนัสังคมทีไ่ด้รบัการ

คุ้มครองแรงงานครอบคลุมมากกว่าเฉพาะในด้านสุขภาพ (เช่น การบาดเจ็บทุพพลภาพ 
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หรือเสียชีวิตจากการท�างาน รวมถึงสิทธิประโยชน์การคลอดบุตร) ในมุมนี้อาจมองได้ว่า

แรงงานข้ามชาติหรือลูกจ้างที่ถูกปรับเปลี่ยนรูปแบบการจ้างงานมาเป็นภายใต้มาตรา 64 

เสยีประโยชน์หรอืสทิธปิระโยชน์ในด้านการได้รับการคุม้ครองตามกฎหมายแรงงานทีน้่อยลง 

โดยการจ้างงานภายใต้มาตรา 64 ยังน�าไปสู ่ความไม่มั่นคงในการท�างานและ 

สถานะการอยู่อาศัยในประเทศไทยของแรงงานข้ามชาติที่มากขึ้น เน่ืองจากเป็นลักษณะ 

การอนุญาตให้อยู่ในประเทศและท�างานในประเทศไทยระยะสั้นและชั่วคราว

ผลกระทบต่อประชากรทั่วไปในพื้นที่

การพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับการก่อสร้างสะพาน 

ข้ามแดนแห่งที ่2 คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อท่าข้ามธรรมชาตทิีม่อียูใ่นพืน้ทีแ่ต่เดมิซึง่เคย

ถูกใช้เป็นวิธีการเดินทางและติดต่อสื่อสารของคนในพ้ืนที่ รวมถึงการขนถ่ายสินค้าของ 

ผู้ประกอบท้องถิน่ ในภายหลงั การขนถ่ายสนิค้า รถทุกคนัและสินค้าทกุอย่างถกูก�าหนด

ต้องผ่านกระบวนการศุลกากรและสะพานข้ามแดนที่เป็นทางการทั้งหมด ซึ่งคาดว่าจะ

ท�าให้เกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในพื้นท่ี รวมถึงการค้าชายแดนตามท่าข้ามหรือ 

ด่านธรรมชาต ิผูป้ระกอบการ โดยเฉพาะ กลุม่ผูค้้ารายย่อยเป็นกลุม่ทีจ่ะได้รบัผลกระทบ 

ในส่วนนี้ค่อนข้างมาก 

อตุสาหกรรมท่ีจะได้รบัการสนบัสนนุให้ลงทนุในพืน้ทีเ่ขตเศรษฐกจิพเิศษในพืน้ทีไ่ด้มี

การหารอื และเสนอให้ครอบคลมุเฉพาะอตุสาหกรรมขนาดเลก็หรอือสุาหกรรมเบา ทีจ่ะ

ไม่ท�าให้เกดิผลกระทบในด้านสิง่แวดล้อมและสขุภาพของคนในพืน้ทีใ่นระยะยาว อย่างไร

ก็ตาม ในประเด็นนี้ ยังไม่มีการประกาศหรือก�าหนดแนวทางที่แน่นอนชัดเจนออกมา

และยังเป็นข้อกังวลของบางภาคส่วนที่เก่ียวข้องในพื้นที่ การขยายระดับการพัฒนาของ

พื้นที่จากการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ น�าไปสู่ข้อกังวลที่อาจจะส่งผลกระทบในด้านลบ 

ในเร่ืองทีอ่ยูอ่าศยัของประชากรข้ามชาตจิ�านวนหนึง่ เช่น ประชากรข้ามชาตชิมุชนอสิลาม 

ที่ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองของอ�าเภอแม่สอดที่อาจได้รับผลกระทบ 

เมื่อเมืองมีการขยายตัวและราคาที่ดินมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
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ประชากรข้ามชาติและเด็กข้ามชาติกลุ่มเปราะบาง

ประชากรข้ามชาติในพ้ืนที่แม่สอดจ�านวนหน่ึง เป็นกลุ่มที่มีลักษณะเปราะบางและ 

มปัีญหาในด้านสถานภาพและการมเีอกสาร ประชากรและแรงงานข้ามชาตกิลุม่นี ้ส่วนใหญ่ 

เป็นกลุม่ท่ีหลบหนเีข้าเมืองโดยทีส่่วนหนึง่ย้ายถ่ินฐานเข้ามาอาศยัอยูใ่นอ�าเภอแม่สอดเป็น

ระยะเวลานาน ในอดีตประชากรกลุม่นีส้ามารถไปขึน้ทะเบียนจดทะเบียนเป็นแรงงานข้ามชาติ 

ณ ศูนย์จดทะเบียนแรงงานข้ามชาติเบ็ดเสร็จ (OSSC) ได้ แต่เมื่อนโยบายของรัฐไทย

ก�าหนดให้แรงงานข้ามชาติทกุคนทีจ่ดทะเบยีนจะต้องไปด�าเนนิการพิสจูน์สญัชาต ิแรงงาน

ข้ามชาติและประชากรข้ามชาติจ�านวนหนึ่งไม่สามารถไปด�าเนินการได้ เนื่องจากไม่มี

เอกสารการรับรองจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศต้นทาง 

ประชากรข้ามชาติที่มีความเปราะบางในเรื่องนี้กลุ่มหลักๆ ได้แก่ ประชากรข้ามชาต ิ

ทีเ่ป็นผูต้ดิตามแรงงานข้ามชาติทีม่อีายุมากกว่า 55 ปี ขึน้ไป ซึง่ไม่สามารถด�าเนนิการเป็น 

กลุม่แรงงานข้ามชาตไิด้ สอง กลุม่ประชากรข้ามชาติในชมุชนอสิลามทีเ่ข้ามาอาศัยอยูใ่น 

ประเทศไทยพ้ืนที่อ�าเภอแม่สอด โดยประเทศต้นทางไม่ยอมรับสถานภาพและท�าให้ไม่

สามารถไปด�าเนนิการพิสจูน์สญัชาตไิด้ ในพืน้ทีแ่ม่สอดมกีารส�ารวจจ�านวนประชากรกลุม่น้ี 

โดยฝ่ายความมัน่คงซึง่รายงานตัวเลขอยูท่ีป่ระมาณ 20,000 คน (อย่างไรกต็าม จากข้อสงัเกต 

ของผูแ้ทนหน่วยงานรัฐทีเ่ก่ียวข้อง คาดว่ามแีนวโน้มสูงกว่าตัวเลขจริง เน่ืองจากในช่วงทีม่ี

การส�ารวจอาจมีการย้ายถ่ินเข้ามาของกลุ่มใหม่ที่ต้องการได้รับการส�ารวจ โดยคาดว่าจะ 

ได้รับบัตรและการขึ้นทะเบียนให้สัญชาติไทยในภายหลัง) ประชากรข้ามชาติในชุมชน

อสิลามเป็นกลุ่มทีม่คีวามเสีย่งและความเปราะบางค่อนข้างมาก เนือ่งจากมสีถานภาพการ

อยูอ่าศยัในประเทศไทยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สามารถไปด�าเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ 

ซึ่งการไม่มีบัตรประจ�าตัวเลยหรือเอกสารประจ�าตัวเป็นข้อจ�ากัดที่ส�าคัญในการหางานท�า

และได้รับโอกาสในการท�างานที่มีรายได้ดี (ซึ่งคาดว่าน่าจะมีเพิ่มมากขึ้นภายหลังพื้นที่ได้

รบัการพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกจิพเิศษ) นอกจากน้ี ประชากรในชมุชนอสิลามยงัเป็นกลุ่มที่

มจี�านวนบตุรและอตัราการเจรญิพันธุท์ีค่่อนข้างสูงเมือ่เทยีบกบักลุม่ชาตพินัธ์ของประชากร

ข้ามชาติกลุ่มอื่น เด็กข้ามชาติมุสลิมจึงเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางในระยะยาว 
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ในด้านสุขภาพ ชุมชนอิสลามเป็นชุมชนที่มีความเปราะบางจากปัญหาความแออัด

ของพื้นที่และความไม่สะอาด เนื่องจากส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ในเขตเมืองของอ�าเภอ

ซึง่มพ้ืีนท่ีจ�ากดั การด�าเนนิการเข้าไปฉดีวคัซนีให้กบัเด็กข้ามชาตใินชมุชนโดยผูใ้ห้บริการ

ทางสุขภาพในพื้นที่ บางครั้งมีข้อจ�ากัดเกี่ยวกับความเช่ือในชุมชน ในบางชุมชนมีปัญหา

การใช้ความรุนแรงในครอบครัวที่ค่อนข้างสูง และมีแนวโน้มถูกเอารัดเอาเปรียบจากคน

ภายนอก ปัญหาการไม่มีสถานภาพและเอกสารทางกฎหมายเป็นปัจจัยที่ท�าให้ประชากร

ข้ามชาตใินชมุชนอิสลามจ�านวนหนึง่ไม่กล้าเดนิทางมารบับรกิารทางสุขภาพทีโ่รงพยาบาล 

แม้จะมีท่ีตั้งไม่ไกลจากชุมชนที่พักอาศัย เนื่องจากกลัวโดนจับ ในบางช่วงของพื้นที่ม ี

การกวาดล้างโดยฝ่ายความมัน่คง ซ่ึงส่งผลกระทบต่อความกลวัของพ่อแม่และลกูข้ามชาต ิ

ในชุมชน ท�าให้ครอบครัวบางส่วนจ�านวนหนึ่งเกิดการพลัดพราก ท�าให้เด็กข้ามชาติ 

กลายเป็นเด็กถูกทอดทิ้ง

ในพื้นที่อ�าเภอแม่สอด ปัจจุบันมีเด็กจ�านวนหน่ึงที่ถูกทอดทิ้งและอยู่ภายใต้การดูแล 

ของพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จ�านวนหนึ่งเป็นเด็กไร้รากเหง้า 

เด็กที่พ่อแม่เสียชีวิต พ่อแม่ทิ้งหรือพิสูจน์หาพ่อแม่ไม่ได้ ผู้แทนจากองค์กรพัฒนาเอกชน 

ในพื้นที่ให้ข้อมูลว่ามีเด็กข้ามชาติจ�านวนมากที่ข้ามฝั ่งเข้ามาเรียนในประเทศไทย 

โดยเฉพาะในศูนย์เรียนรู้โดยที่ไม่มีพ่อแม่ติดตามมาด้วย เด็กกลุ่มนี้จ�านวนมากพักอาศัย

อยูใ่นศนูย์ทีพ่กัพงิหรือ shelter หรือ boarding house ซึง่ถอืเป็นเดก็ข้ามชาตอิกีกลุม่หนึง่ 

ที่มีความเปราะบาง และควรได้รับการดูแลคุ้มครองในเรื่องสิทธิ์ เน่ืองจากเป็นกลุ่มที่มี

ข้อมูลเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้ค่อนข้างน้อย
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กลุม่ชาตพัินธุก์ะเหรีย่ง เป็นกลุม่ท่ีมคีวามเปราะบางเช่นกนั ส่วนใหญ่มแีผนทีจ่ะอาศัย

อยูใ่นประเทศไทยในระยะยาว อาชพีส่วนใหญ่ของประชากรข้ามชาติกลุม่น้ีเป็นการรบัจ้าง

ทัว่ไป ปลกูผกัหรอืหาของป่า แต่ความแตกต่างของกลุม่ชาติพนัธุก์ะเหรีย่งและกลุม่ชุมชน

อิสลาม คือ กลุ่มชาติพันธุ์กะเหร่ียงจ�านวนมากยังมีญาติหรือครอบครัวที่อาศัยอยู่ในฝั่ง

ประเทศต้นทางแม้ไม่ค่อยได้ติดต่อกัน ในขณะที่กลุ่มข้ามชาติในชุมชนอิสลามส่วนมาก

ไม่มีญาติหรือครอบครัวอยู่ในฝั่งประเทศต้นทางแล้ว อีกทั้งส่วนใหญ่ไม่ได้รับการยอมรับ

สถานภาพการเป็นประชากรของประเทศต้นทาง
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8 
ข้อเสนอแนะ



จากผลการวเิคราะห์ปัจจยัก�าหนดทีมี่อทิธพิลต่อการเข้าถงึการศกึษาและหลักประกนัทาง

สขุภาพของเด็กข้ามชาต ิ4 ปัจจัยทีมี่อทิธพิลอย่างมนัียยะส�าคัญและเป็นเง่ือนไขสนับสนุน

ให้เดก็ข้ามชาตสิามารถเข้าถึงการศกึษา (โดยเฉพาะในโรงเรยีนไทย) และมีหลกัประกนั

ทางสุขภาพได้มากขึ้น ประกอบด้วย การจดทะเบียนการเกิด แผนของครอบครัวและ 

ผูด้แูลหลกัเกีย่วกบัอนาคตของเดก็ว่า มแีนวโน้มอยู่ในประเทศไทยหรือกลบัประเทศต้นทาง 

การรบัรูส้ทิธ์ิของเดก็ข้ามชาตใินการเข้าถงึการศกึษาและซือ้บตัรประกนัสขุภาพโดยผูดู้แลหลกั 

และความสามารถในการใช้ภาษาไทยของผูด้แูลหลกั ดงัน้ัน ในการส่งเสรมิพฒันาทรพัยากร

มนุษย์ประชากรเด็กข้ามชาติซึ่งมีความส�าคัญในด้านการคุ้มครองสิทธิเด็กและประโยชน์ 

ในระยะยาวต่อการพัฒนาพ้ืนทีอ่�าเภอแม่สอดในบรบิทเขตเศรษฐกจิพเิศษ หน่วยงานและ

ภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง 

การส่งเสริมการเข้าถึง
การศึกษาและหลักประกันำทำางสุขภาพ
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ควรมุง่เน้นให้ความส�าคญัในการขยายความครอบคลมุและท�าให้แน่ใจได้ว่าเดก็ข้ามชาติ 

ทุกคนที่เกิดในผืนแผ่นดินไทยสามารถเข้าถึงการจดทะเบียนการเกิด ไม่ว่า พ่อแม่หรือ

ครอบครัวแรงงานข้ามชาติของเด็กจะเป็นกลุ่มที่เข้าเมืองมาอย่างถูกต้องหรือมีเอกสาร 

ทีถู่กต้องตามกฎหมายหรือไม่ 

ควรมุง่เน้นการประชาสมัพนัธ์และส่งเสรมิให้ความรูแ้ก่แรงงานข้ามชาต ิโดยเฉพาะกลุม่

พ่อแม่หรอืผูด้แูลหลกัทีม่เีด็กข้ามชาตใินปกครอง เกีย่วกับสทิธทิีเ่ดก็ทกุคนในผืนแผ่นดินไทย 

ซึง่รวมถงึเดก็ข้ามชาตพึิงได้รบั โดยเฉพาะ ในด้านการศึกษาและสขุภาพ 

ข้อจ�ากัดทางด้านภาษาในกลุ ่มพ่อแม่แรงงานข้ามชาติที่สื่อสารภาษาไทยไม่ได้ 

เป็นเร่ืองท่ีหน่วยงานทางด้านการศึกษาและสุขภาพในพ้ืนที่ ควรตระหนักและให้การ

สนบัสนนุกบัครอบครัวแรงงานข้ามชาตกิลุม่นีเ้พือ่ส่งเสรมิให้เดก็ข้ามชาตเิข้าถงึการศกึษาและ 

มหีลักประกนัสขุภาพได้ดยีิง่ขึน้ 

ปัจจัยในเรื่องแผนการของครอบครัวในการเลี้ยงดูเด็กข้ามชาติในประเทศไทย หรือ 

ส่งกลบัไปประเทศต้นทาง อาจเป็นปัจจยัทีไ่ม่สามารถแทรกแซงได้ แต่อย่างน้อยควรส่งเสรมิ

การสร้างความตระหนักให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติเห็นประโยชน์และความส�าคัญของ 

การศึกษาและสุขภาพแก่เด็กข้ามชาติทกุคนในระหว่างท่ีเลีย้งดูอยูใ่นประเทศไทย

ควรพจิารณามาตรการเพ่ือส่งเสริมการบูรณาการทางสงัคมให้แก่ครอบครวัแรงงานข้ามชาติ 

เนื่องจากพบว่าเป็นปัจจัยเชิงบวกต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติในโรงเรียนไทย 

เช่นกัน
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การดแูลเด็กข้ามชาติในำพืน้ำทำีอ่�เภอแม่สอด
ด้านการจดัการศกึษา

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงภาคเอกชนในพื้นที่ 

มมีมุมองว่าหากเดก็ข้ามชาต ิทัง้กลุม่ทีม่สีญัชาติหรือไม่มสีญัชาติไทย มีเอกสารหรือไม่มเีอกสาร 

ไม่สามารถเข้าถึงการศกึษาและบรกิารสขุภาพทีจ่�าเป็นได้อย่างเหมาะสม ในระยะยาวกอ็าจ

ท�าให้เกดิเป็นปัญหาสงัคมหรอืภาระแก่ประเทศได้ ในทางตรงกนัข้าม การให้การศกึษาและ

โอกาสในการพฒันาทรพัยากรมนษุย์แก่เด็กกลุม่นี ้อาจเป็นช่องทางในการช่วยเหลอืประเทศ

ทางหนึ่งได้ในระยะยาว ดังนั้น จึงควรมีการจัดระเบียบการจ้างงานกลุ่มแรงงานข้ามชาติ 

ในพ้ืนทีใ่ห้ดีข้ึนกว่าทีเ่ป็นอยู ่และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องควรให้ความส�าคญักบัการจดัการการศกึษา 

ให้แก่เดก็ข้ามชาตทิีต่ดิตามแรงงานข้ามชาตเิข้ามาภายในประเทศไทย หรอืเกดิในประเทศไทย 

ควบคูไ่ปกบั การพจิารณาก�าหนดแผนในการใช้ประโยชน์จากเดก็ข้ามชาตท่ีิเกดิและได้รบั 

การศึกษาในประเทศไทยในระยะยาวซึง่สามารถจะเป็นฟันเฟืองทีส่�าคญัต่อการพฒันาพืน้ที่

ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ เด็กข้ามชาติจ�านวนหนึ่งโดยเฉพาะกลุ่มที่มีแนวโน้มอาศัย 

อยู่ในประเทศไทยระยะยาว สามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา 

แต่จ�านวนมากเมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วยังค่อนข้างมีโอกาสที่จ�ากัด 

ในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาด้วยปัจจัยข้อจ�ากัดหลายๆ ด้าน การส่งเสริมโอกาส 

ในการศกึษาต่อระดบัอดุมศกึษาของเดก็ข้ามชาตกิลุม่ทีม่ศีกัยภาพเป็นเรือ่งทีพ่ืน้ทีอ่าจพจิารณา

ให้การสนับสนุน ที่ผ่านมาเด็กข้ามชาติที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนไทย 

รวมถงึศนูย์เรยีนรู ้จ�านวนมากสามารถไปศกึษาต่อหลกัสูตรวิชาชีพ หรอือาชีวศึกษาซึง่เป็นการ 

เพิม่ก�าลงัคนทีม่คีณุภาพในการท�างานและช่วยเหลอืการพฒันาในพืน้ทีไ่ด้ระดับหนึง่ ส่วนหนึง่

ท�างานในภาคบรกิารเท่าทีมี่โอกาส จ�านวนหน่ึงท�างานในลกัษณะขององค์กรชมุชนช่วยเหลอื 

ทัง้ชมุชนไทยและชุมชนประชากรข้ามชาตใินพืน้ที ่และมหีลายคนทีก่ลบัไปท�างานในประเทศ

ต้นทาง ซ่ึงจะเหน็ได้ว่าสามารถสร้างประโยชน์ให้เกดิขึน้ได้ทัง้ในประเทศไทยและประเทศ

ต้นทาง โดยเด็กข้ามชาตท่ีิรบัการศกึษาในประเทศไทยสามารถเป็นตัวการเช่ือมความสัมพนัธ์

ระหว่างสองประเทศและการพฒันาทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมในพืน้ทีช่ายแดนได้เป็นอย่างดี
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ส�าหรบัการจดัการเรียนการสอนในโรงเรยีนไทย ควรพจิารณาส่งเสริมการจัดการเรยีน

การสอนเพื่อเพิ่มความสามารถของนักเรียนด้านภาษาที่หลากหลาย (multilingual skill)  

โดยเฉพาะ ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่นบ้าน อีกทัง้ ควรให้ความส�าคญักบัเรือ่งความ

เข้าใจและทกัษะในการท�างานภายใต้สิง่แวดล้อมและบรบิทพืน้ทีท่ีม่คีวามหลากหลายทาง 

พหวุฒันธรรมสงู (multiculturalism) ในอนาคตทีอ่�าเภอแม่สอดพฒันาเป็นเขตเศรษฐกจิ

พเิศษได้ตามแผนงานทีป่ระเทศก�าหนดไว้ จะก่อให้เกดิผลกระทบและโอกาสในการจ้างงาน 

ในพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมสูงข้ึน เด็กข้ามชาติและนักเรียนไทยในพื้นที่ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

จะมโีอกาสในการท�างานในระยะยาวทีม่ากข้ึน แต่จ�าเป็นต้องมคีวามสามารถทางด้านภาษา

ทีห่ลากหลายและมคีวามเข้าใจในพหุวฒันธรรม

หน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทางด้านการศึกษา ควรมีการจดัท�าหรือให้ข้อมลูเกีย่วกบั education 

pathway แก่เด็กข้ามชาตทิีเ่กดิในไทยว่าสามารถมโีอกาสและช่องทางอย่างไรในการทีจ่ะเข้าถึง 

การศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวเด็กข้ามชาติ ครอบครัวแรงงาน

ข้ามชาติและเศรษฐกิจสังคมไทยในอนาคต ข้อเสนอแนะน้ีเป็นส่วนที่ต่อเน่ืองจากการที่

ประเทศไทยได้เปิดโอกาสให้กบัประชากรข้ามชาตทิีเ่กดิในประเทศ มเีอกสารการจดทะเบยีน

การเกดิ พ�านกัและศกึษาต่อเนือ่งจนจบระดบัชัน้ปรญิญาตรสีามารถยืน่ขอสัญชาติไทยได้ 

การให้ค�าแนะแนวและข้อมลูนีแ้ก่พ่อแม่แรงงานข้ามชาติจะเป็นการสร้างทศันคติใหม่และ 

ส่งเสริมให้ครอบครัวแรงงานข้ามชาติส่งบุตรหลานที่เป็นเด็กข้ามชาติเข้าศึกษาในระบบ 

การศึกษาในระหว่างทีอ่ยู่ในประเทศไทยเพิม่มากขึน้ 

ในขณะเดยีวกนั จากผลการศกึษาทีพ่บในการส�ารวจเชงิปรมิาณ ว่าครอบครัวแรงงาน

ข้ามชาตจิ�านวนหนึง่ยงัคงไม่ทราบ หรอืไม่รบัรู ้เกีย่วกบัสทิธขิองเดก็ข้ามชาตใินการเข้าถงึ

การศกึษาในประเทศไทย (ว่าเดก็ทกุคนสามารถเข้าเรยีนในโรงเรยีนไทยได้ แม้ว่าพ่อแม่ที่

เป็นแรงงานข้ามชาตอิาจจะไม่มเีอกสารในการอยูอ่าศัย หรอืใบอนุญาตท�างาน) ประเด็นน้ี 

เป็นอกีเรือ่งท่ีมคีวามส�าคัญทีห่น่วยงานทีเ่ก่ียวข้องในพืน้ที ่ทัง้ภาครฐั ภาคประชาสงัคม หรอื

องค์กรพฒันาเอกชน ควรตระหนกัและส่งเสริมให้เกดิการรบัรูสึ้กและตระหนกัถงึความส�าคญั

ของการศกึษาของเดก็ข้ามชาตใินครอบครวัแรงงานข้ามชาติเพิม่มากข้ึน
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ด้านสขุภาพ

การท�างานในด้านการคุ้มครองสทิธ์ิและปกป้องทางด้านสขุภาพแก่เด็กข้ามชาติจ�าเป็น

ต้องมีการท�างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ท้ังในประเทศไทยและประเทศเพือ่นบ้าน ซึง่หากสามารถสร้างเครอืข่ายการท�างานร่วมกนัได้

จะเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนนิงานในด้านต่างๆทางด้านสขุภาพและการควบคุมโรคในพืน้ที่

ซ่ึงกลุม่เดก็ถอืเป็นกลุม่ประชากรทีม่คีวามเส่ียง “โรงเรยีน” สามารถถกูใช้เป็นศูนย์กลาง 

ในการท�างานทางด้านสุขภาพ ทั้งในด้านการป้องกันโรคเพื่อเพิ่มความครอบคลุมของ 

การได้รบัวัคซนีในกลุม่เดก็ข้ามชาต ิและการส่งเสริมให้ข้อมลูความรูท้างด้านสขุภาพทีจ่�าเป็น

ผ่านเดก็ขา้มชาตทิีเ่ป็นนกัเรยีนเชือ่มโยงไปสูป่ระชากรข้ามชาตแิละกลุม่ชาติพนัธุท์ีอ่าศยั 

อยู่ในแม่สอดได้เป็นอย่างดี การท�างานในลักษณะ school health เป็นเรื่องที่ควรได้รับ 

การสนบัสนนุและส่งเสรมิจากทกุภาคส่วน
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การด�าเนินนโยบายบัตรประกันสุขภาพประชากรต่างด้าวของกระทรวงสาธารณสุข 

ซึง่อนญุาตให้ประชากรต่างด้าว รวมถึงเด็กต่างด้าวตัง้แต่แรกเกดิสามารถเข้าถงึหลกัประกนั

ทางสขุภาพโดยจ่ายค่าเบ้ียประกนัในอตัราปีละ 365 บาท ส�าหรบัเด็กอายตุ�า่กว่า 7 ปี และ 

1,600 บาทส�าหรับเด็กอายุ 7 ปีข้ึนไป (เทียบเท่ากับแรงงานข้ามชาติอายุ 15 ปีขึ้นไป) 

เป็นนโยบายที่มีประโยชน์และมีความส�าคัญในการส่งเสริมใหเ้ด็กข้ามชาติทุกคนที่อยู่ใน

ประเทศไทย สามารถเข้าถงึการมหีลกัประกนัทางสขุภาพและบรกิารสุขภาพทีจ่�าเป็นเมือ่เจบ็ป่วย 

อย่างไรกต็าม เกีย่วกบัการจดัระบบประกนัสขุภาพให้กับเดก็ข้ามชาติ ผู้แทนหน่วยงานทาง

ด้านสุขภาพในพื้นที่ มีข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งเสนอว่า การจัดการระบบหลักประกันสุขภาพ

ส�าหรบัประชากรข้ามชาตคิวรมลีกัษณะทียื่ดหยุน่และสามารถด�าเนนิการปรบัเปลีย่นได้ตาม

ความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละพืน้ที ่ซึง่น่าจะช่วยท�าให้สามารถตอบโจทย์ความต้องการ

ของประชากรข้ามชาตแิละเดก็ข้ามชาตใินแต่ละพ้ืนท่ีได้ดีขึน้ รวมถึง อ�านวยความสะดวกการ

บรหิารจัดการของสถานพยาบาลในพ้ืนทีไ่ด้ดีกว่าการก�าหนดรปูแบบและระบบการจดัการ

ทีต่ายตวัเหมอืนกนัทัง้ประเทศ ยกตวัอย่างเช่น ในกรณขีองบตัรประกนัสขุภาพ M-Fund 

ทีม่ชีดุสทิธปิระโยชน์ทีห่ลากหลายให้ความครอบคลมุได้ทัง้ลกัษณะการเลอืกเป็นตัวบุคคล

หรอืสมาชกิทัง้ครอบครัว มรูีปแบบการจ่ายเบีย้ประกนัสขุภาพทียื่ดหยุน่ ซึง่ท�าให้สามารถ 

ตอบโจทย์ความต้องการและดงึดูดให้ประชากรข้ามชาติซือ้บัตรประกนัสุขภาพได้เพิม่ขึน้
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ด้านการจดทะเบยีนการเกดิ

การส่งเสริมการเข้าถึงการจดทะเบยีนการเกดิและมใีบสูติบตัรของเดก็ทกุคนทีเ่กดิใน 

พืน้แผ่นดนิไทยเป็นเร่ืองทีม่คีวามส�าคญั อย่างไรก็ตาม ประชากรข้ามชาตใินหลายชมุชนของ

พืน้ท่ีอ�าเภอแม่สอด พบว่า ยังไม่ค่อยมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกับกฎหมายและความจ�าเป็น

ในเรือ่งนี ้การให้ความรูค้วามตระหนักเก่ียวกบัข้อกฎหมายและสทิธใินเรือ่งการจดทะเบยีน

การเกดิแก่ครอบครวัและชมุชนแรงงานข้ามชาติควรได้รับการสนบัสนนุให้มกีารด�าเนนิงาน

อย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้ภายใต้บรบิทของพ้ืนทีแ่ม่สอด ทีพ่บว่ามแีม่ข้ามชาติจ�านวนหน่ึงท่ี

ข้ามแดนเข้ามาเพือ่คลอดบตุรแล้วเดินทางกลบัประเทศต้นทาง ซึง่ในจ�านวนนีบ้างส่วนอาจ

ไม่ได้ด�าเนนิการจดทะเบียนการเกิดให้กบับตุรทีค่ลอดในประเทศไทย การส่งเสรมิให้ความรู้  

แก่แม่ข้ามชาติรวมถึงครอบครวัข้ามชาตทิีข้่ามแดนเพียงเพ่ือเข้ามาคลอดบตุรให้ตระหนัก

และเหน็ความส�าคญัของการจดทะเบียนการเกดิแก่บุตร เป็นอีกเรือ่งทีค่วรมกีารด�าเนินการ

สนบัสนุนต่อเนือ่ง

ในประเดน็ทีเ่กีย่วข้องนี ้การส่งเสริมให้ความรูแ้ละความตระหนักในเรือ่งการวางแผน

ครอบครวัและคมุก�าเนดิเป็นอกีเรือ่งทีม่คีวามส�าคัญ นอกจากน้ีในพืน้ทีอ่�าเภอแม่สอด ปัจจุบัน

มีเด็กจ�านวนหนึ่งที่ถูกทอดทิ้ง เป็นเด็กก�าพร้า พ่อแม่เสียชีวิตหรือพิสูจน์หาพ่อแม่ไม่ได้ 

ไร้รากเหง้าไม่มีเอกสารหรือข้อมูลแสดงฐานะตัวตน โดยส่วนหนึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของ

พฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ และบางส่วนภายใต้การดแูลขององค์กรพฒันาเอกชน 

ซึง่ถอืเป็นกลุม่ทีม่คีวามเปราะบางและควรได้รบัการดแูลคุม้ครองเพือ่ป้องกนัปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ 

ตามมาในระยะยาว
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ตัวแปรต้นำ
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ 
(ก�ลังศึกษา: โรงเรียนำไทำย) 
(กลุ่มอ้างอิง: ก�ลังศึกษา: 

ศูนำย์เรียนำรู้)
Odds ratio (95% CI)

การมีหลักประกันำทำาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ

((กลุ่มอ้างอิง:
 ไม่มี/ไม่ทำราบ/ไม่ตอบ)
Odds ratio (95% CI)

1. คำุณลักษณะเด็กข้ามชาติ
เพศ

เด็กชาย (อ้างอิง) 1.00 1.00

เด็กหญิง 1.27 (0.732.23-) 0.81 (0.511.29-)

อายุ

05- ปี 1.00 (อ้างอิง)

6 - 11 ปี 1.00 (อ้างอิง) 1.32 (0.762.30-)

12 - 14 ปี 1.00 (0.511.97-) 2.88 (1.405.92-)***

สถานที่เกิด

เกิดในไทย (อ้างอิง) 1.00 1.00

ไม่ได้เกิดในไทย 0.61 (0.271.40-) 0.85 (0.391.84-)

การจดทะเบียนการเกิด

ไม่ได้จดทะเบียน/ไม่ทราบ 

(อ้างอิง)

1.00 1.00

จดทะเบียน 1.89 (0.993.62-)* 2.31 (1.294.12-)***

แผนเกี่ยวกับสถานที่อาศัยของของ

เด็ก (หลังจากอายุ 15 ปี ขึ้นไป)

ไม่ใช่ในไทย (อ้างอิง) 1.00 1.00

ในแม่สอด/ในประเทศไทย 8.21 (3.5219.18-)*** 2.38 (1.194.75-)**

ตาราง ผลการวเิคราะห์การถดถอยโลจสิติกส์แบบทว ิปัจจยัก�าหนดการเข้าถงึการศกึษา

และหลักประกันทางสุขภาพของเด็กข้ามชาติ

ภาคำผนำวก
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ตัวแปรต้นำ
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ 
(ก�ลังศึกษา: โรงเรียนำไทำย) 
(กลุ่มอ้างอิง: ก�ลังศึกษา: 

ศูนำย์เรียนำรู้)
Odds ratio (95% CI)

การมีหลักประกันำทำาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ

((กลุ่มอ้างอิง:
 ไม่มี/ไม่ทำราบ/ไม่ตอบ)
Odds ratio (95% CI)

2. คำุณลักษณะคำรอบคำรัวเด็กข้ามชาติ ชาติพันำธุ์
พม่า (อ้างอิง) 1.00 1.00

กะเหรี่ยง 0.55 (0.241.28-) 1.41 (0.702.87-)

บังคลาเทศ 2.30 (0.4212.66-) 3.96 (1.1613.46-)**

มอญ 0.20 (0.050.76-)** 0.82 (0.312.22-)

อื่นๆ 0.82 (0.173.85-) 1.66 (0.594.65-)

ศาสนา

พุทธ (อ้างอิง) 1.00 1.00

ไม่ใช่พุทธ (คริสต์ อิสลาม 

ฮินดูลอื่นๆ)

0.20 (0.080.53-)*** 2.44 (1.035.76-)**

รายได้ครอบครัวเฉลี่ยต่อคนต่อ

เดือน

ต�่ากว่า 1,000 บาท (อ้างอิง) 1.00 1.00

1,0001,999- บาท 1.01 (0.412.47-) 0.75 (0.371.56-)

2,0002,999- บาท 0.92 (0.332.58-) 0.39 (0.141.04-)*

3,000 บาทขึ้นไป 1.94 (0.626.08-) 0.67 (0.251.78-)

จ�านวนเด็กข้ามชาติ (014-) ใน

ครอบครัว

1 คน (อ้างอิง) 1.00 1.00

2 คน 1.36 (0.553.33-) 0.94 (0.471.88-)

3 คน 4.24 (1.4512.43-)*** 1.29 (0.553.02-)

4 คนขึ้นไป 3.11 (0.9510.20-)* 1.97 (0.715.49-)

3. ปัจจัยการย้ายถิ่นำคำรอบคำรัวเด็กข้ามชาติ วิธีการย้ายถิ่นำมาประเทำศไทำย
มาด้วยตนเอง (อ้างอิง) 1.00 1.00

ความช่วยเหลือจากญาติ เพื่อน 

นายหน้า
0.89 (0.441.79-) 0.87 (0.461.63-)

อื่นๆ ไม่ทราบ ไม่ตอบ 0.71 (0.242.12-) 0.47 (0.181.21-)

ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย

04- ปี (อ้างอิง) 1.00 1.00

59- ปี 0.59 (0.191.86-) 2.92 (0.949.04-)*
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ตัวแปรต้นำ
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ 
(ก�ลังศึกษา: โรงเรียนำไทำย) 
(กลุ่มอ้างอิง: ก�ลังศึกษา: 

ศูนำย์เรียนำรู้)
Odds ratio (95% CI)

การมีหลักประกันำทำาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ

((กลุ่มอ้างอิง:
 ไม่มี/ไม่ทำราบ/ไม่ตอบ)
Odds ratio (95% CI)

1014- ปี 0.20 (0.060.68-)** 1.23 (0.383.92-)

1519- ปี 0.28 (0.071.18-)* 1.51 (0.425.43-)

20 ปีขึ้นไป 2.09 (0.4010.73-) 0.77 (0.202.99-)

การย้ายถิ่นในประเทศไทย

ไม่เคยย้าย (อ้างอิง) 1.00 1.00

เคยย้าย 1 ครั้ง 1.46 (0.583.67-) 1.83 (0.933.62-)*

เคยย้าย 2 ครั้ง 0.52 (0.181.47-) 1.33 (0.632.81-)

เคยย้ายมากกว่า 2 ครั้ง 0.65 (0241.73-) 1.54 (0.703.42-)

แผนการย้ายถิ่นกลับประเทศใน

อนาคต

ภายใน 2 ปีนี้ (อ้างอิง) 1.00 1.00

ภายใน 35- ปีนี้ 1.87 (0.1819.31-) 1.66 (0.289.86-)

ไม่มีแผนกลับประเทศ 1.73 (0.1816.20-) 1.57 (0.308.15-)

ยังไม่มีแผน 0.71 (0.076.86-) 1.54 (0.317.72-)

การติดต่อกับครอบครัวในประเทศ

ต้นทาง

ไม่มีญาติ/ไม่ได้ติดต่อ (อ้างอิง) 1.00 1.00

อย่างน้อย12- ครั้งต่อเดือน 0.63 (0.271.37-) 1.18 (0.612.28-)

น้อยกว่า 12- ครั้งต่อเดือน 0.73 (0.341.59-) 0.85 (0.421.73-)

ระดับการบูรณาการเข้ากับสังคม

ไทย

ไม่เลย (อ้างอิง) 1.00 1.00

น้อย 1.92 (0.685.38-) 1.16 (0.472.88-)

ปานกลาง 3.86 (1.2312.16-)** 0.82 (0.322.13-)

มาก 2.77 (1.047.39-)** 1.25 (0.523.00-)

4. คำณุลกัษณะผูด้แูลหลกัเดก็ข้ามชาติ

อายุของผู้ดูแล 

< 35 ปี (อ้างอิง) 1.00 1.00

35 – 44 ปี 2.20 (1.064.56-)** 0.68 (0.381.20-)

45 ปีขึ้นไป 0.74 (0.311.77-) 1.54 (0.753.15-)
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ตัวแปรต้นำ
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ 
(ก�ลังศึกษา: โรงเรียนำไทำย) 
(กลุ่มอ้างอิง: ก�ลังศึกษา: 

ศูนำย์เรียนำรู้)
Odds ratio (95% CI)

การมีหลักประกันำทำาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ

((กลุ่มอ้างอิง:
 ไม่มี/ไม่ทำราบ/ไม่ตอบ)
Odds ratio (95% CI)

การศึกษาสูงสุด

ไม่ได้เรียน (อ้างอิง) 1.00 1.00

ประถมศึกษา (เมียนมา) 1.59 (0.385.88-) 1.90 (0.675.32-)

มัธยมศึกษา (เมียนมา) 2.75 (0.6611.50-) 3.32 (1.109.96-)**

เรียนในไทยและอื่นๆ 2.98 (0.4519.74-) 1.76 (0.3010.17-)

อาชีพ

มีงานท�า (มีรายได้) (อ้างอิง) 1.00 1.00

รองานตามฤดูกาล 0.33 (0.140.80-)** 0.55 (0.261.17-)

ว่างงาน เกษียณ 0.07 (0.010.35-)** 0.24 (0.022.68-)

แม่บ้าน ดูแลคนในครอบครัว 0.55 (0.241.27-) 0.84 (0.431.65-)

การมีเอกสารอนุญาตอยู่ใน

ประเทศไทย

ไม่มีเอกสาร (อ้างอิง) 1.00 1.00

หนังสือเดินทาง/หนังสือเดินทาง

ชั่วคราว
1.17 (0.304.61-) 0.84 (0.292.46-)

เอกสารจดทะเบียนแรงงาน 0.52 (0.142.00-) 1.76 (0.694.50-)

ใบรับรองที่ออกโดยผู้ใหญ่บ้าน 0.92 (0.080.53-) 1.71 (0.664.41-)

บัตรแรงงานไป-กลับ (มาตรา 

64)
0.15 (0.050.44-)*** 0.68 (0.251.86-)

การมีใบอนุญาตท�างานที่ยังไม่หมด

อายุ

มี (อ้างอิง) 1.00 1.00

ไม่มี/เคยมี 3.58 (0.9713.20-)* 3.59 (1.478.79-)***

การมีหลักประกันสุขภาพ

ไม่มี (อ้างอิง) 1.00 1.00

มี 1.26 (0.493.24-) 8.48 (3.9418.28-)***

ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

ดี/ดีมาก (อ้างอิง) 1.00 1.00

ปานกลาง 0.59 (0.162.18-) 0.93 (0.412.13-)

เล็กน้อย/ไม่ได้เลย 0.32 (0.101.04-)* 0.42 (0.190.96-)**
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Note: 1) * p-value<0.1 **p-value<0.05 ***p-value<0.01; 2) เพื่อตรวจสอบโอกาสในการเกิดปัญหา multi-collin1-

earity หรือ การมีความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นในโมเดลการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก ค่าสหสัมพันธ์ ระหว่างคู่

ความสัมพันธ์ของตัวแปรต้น (จ�านวน 25 ตัวแปร รวมเป็น 300 คู่ความสัมพันธ์) ได้ถูกวิเคราะห์ และพบว่า เกือบทุก

คูต่วัแปร มคีวามสมัพันธ์ต่อกนัในระดบัทีต่�า่โดยมค่ีาสหสมัพนัธ์ Pearson’s Correlation ต�า่กว่า 0.3 (โดยมี 6 คูค่วาม

สัมพันธ์ที่มีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในช่วง 0.3 ถึง 0.45 แต่ไม่มีคู่ความสัมพันธ์ใดที่มีค่าสหสัมพันธ์สูงกว่า 0.5)

ตัวแปรต้นำ
การศึกษาของเด็กข้ามชาติ 
(ก�ลังศึกษา: โรงเรียนำไทำย) 
(กลุ่มอ้างอิง: ก�ลังศึกษา: 

ศูนำย์เรียนำรู้)
Odds ratio (95% CI)

การมีหลักประกันำทำาง
สุขภาพของเด็กข้ามชาติ

((กลุ่มอ้างอิง:
 ไม่มี/ไม่ทำราบ/ไม่ตอบ)
Odds ratio (95% CI)

การรับรู้สิทธิ์ในการได้รับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน/ซื้อบัตรประกันสุขภาพ

ของเด็กข้ามชาติ

ไม่รู้ (อ้างอิง) 1.00 1.00

รู้ 8.20 (0.9471.34-)* 2.48 (1.364.54-)***

5. การรับรู้และมุมมองต่อการพัฒนำาพื้นำทำี่เป็นำเขตเศรษฐกิจพิเศษของผู้ดูแลหลัก
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-)

มุมมองต่อผลกระทบจาก SEZ

เชิงบวกไม่ทุกด้าน (อ้างอิง) 1.00 1.00

เชิงบวกทุกด้าน 0.22 (0.110.45-)*** 1.57 (0.872.82-)

n (จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง) 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

เด็กข้ามชาต:ิ เกิด อยู่ โต อย่างไร134



1. Mrs. Aye Aye Than

2. Mrs. Pon

3. Mrs. Shwe Oo

4. Mr. Thun Min Htike

5. Mrs. Khin Win Maw

6. Ms.Thae Thae Khu

7. Ms. Cha Ni Ta

8. Mr. Kyaw Kyaw Thein

9. Mr. Thant Saw Moe

รายชื่อทำีมเก็บข้อมูล

เด็กข้ามชาต:ิ เกิด อยู่ โต อย่างไร 135



ก.
กลุ่มชาติพันธุ์   6, 15, 29, 58, 69, 79, 117, 123
กลุ่มผู้ติดตาม   1, 2, 4, 5, 109
การจดทะเบียนแรงงานข้ามชาติ 2, 93
การจดทะเบียนการเกิด  4, 5, 6, 8, 9, 16, 18, 19, 29, 67, 69, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88,  

    89, 97, 105, 106, 112, 119, 120, 122, 125
การเข้าถึงการศึกษา  4, 5, 6, 8, 10, 12, 41, 45, 58, 63, 65, 66,67, 68, 69, 74,  

    79, 97, 104, 119, 120, 122
การเข้าถึงบริการสุขภาพ  4, 7, 8, 13, 17, 68, 108
การเล้ียงดู   6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45,  

    46, 47, 48, 49, 120
การเลี้ยงดูเด็กข้ามชาติ  6, 8, 10, 12, 38, 45, 120
การวิจัยเชิงบุกเบิก   8

ข.
ขนาดครอบครัว   24
เขตเศรษฐกิจพิเศษ  7, 8, 10, 11, 13, 68, 70, 71, 79, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,  

    99, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 111, 113, 114, 115, 119, 122 

ค.
คนไร้รัฐ     16, 83
ครอบครัวแรงงานข้ามชาติ  7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 53, 54, 55,  

    62, 77, 97, 104, 105, 110, 112, 120, 122  

ด.
เด็กปฐมวัย   5, 53

น.
นโยบายบัตรประกันสุขภาพ  124

ดัชนำีคำ้นำคำ� (Index)

เด็กข้ามชาต:ิ เกิด อยู่ โต อย่างไร136



บ.
บัตรประกันสุขภาพ   5, 33, 34, 35, 38, 40, 42, 43, 45, 49, 68, 73, 74,  

     75, 77, 78, 81, 88, 109, 110, 119, 124
ใบอนุญาตท�างาน    11, 32, 33, 68, 70, 83, 86, 92, 93, 99, 100, 101, 
      113, 122
บุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน  84, 85

ป.
ประชากรข้ามชาติ    1, 2, 5, 6, 7, 9, 15, 18, 22, 73, 74, 75, 76, 85, 87, 97,  

     98, 100, 102, 103, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114,  
     115,  116, 117, 121, 122, 124

ประชากรเด็กข้ามชาติ   2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 110, 119
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   1, 4

ผ.
แผนการเลี้ยงดู    9, 12, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 47, 48, 49
ผู้ดูแลหลัก    10, 12, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42,  

     44, 46, 48, 68, 69, 70, 71, 79, 80, 81, 119, 120
ผู้น�าชุมชน    10, 55, 84, 85, 86, 89, 103

พ.
พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ   7, 8, 70, 92, 99, 114

ภ.
ภาคประชาสังคม    122

ศ.
ศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ 2
ศูนยเ์รียนรู้    5, 6, 10, 12, 16, 17, 37, 38, 40, 41, 43, 45, 53, 54, 59, 60,  

     61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 74, 104, 105, 107, 116, 121
ส.
สถานที่เลี้ยงดู    39, 40, 42
สถานภาพการศึกษา   12, 38, 45, 63, 64, 65, 66, 69, 78
สิทธิขั้นพื้นฐาน    4
สูติบัตร     54, 84, 85, 125

เด็กข้ามชาต:ิ เกิด อยู่ โต อย่างไร 137



ห.
หลักประกันทางสุขภาพ  8, 12, 34, 45, 68, 72, 73, 77, 78, 79, 108, 119, 124

อ.
องค์กรพัฒนาเอกชน  5, 10, 11, 12, 17, 45, 53, 56, 59, 61, 63, 65, 66, 74, 75, 77, 104,  

    105, 107, 108, 112, 116, 122, 125
องค์กรชุมชน   10, 63, 121
เอกสารรับรองการเกิด  84, 85, 88

M.
M-Fund    73, 75, 77, 108, 109, 110, 124

S.
school health    74, 75, 123
shelter    11, 17, 56, 59, 61, 107, 116

เด็กข้ามชาต:ิ เกิด อยู่ โต อย่างไร138








