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ประชากรเด็็กข้้ามชาติิ ในการศึึกษาน้� ครอบคลุุมเฉพาะ ประชากรเด็็กท้ี่�เป็นบุตรหลุานแรงงาน
ข้้ามชาติย้้าย้ถิิ่�นจากประเที่ศึเพ่�อนบ้าน โด็ย้เฉพาะเม้ย้นมา ลุาวแลุะกัมพูชา อายุ้ระหว่าง 0-17 ปี 
(ต�ำกว่า 18 ปี) ที่้�ไม่ม้สััญชาติไที่ย้ อาศึัย้อยู้่ในประเที่ศึไที่ย้ ซึ่ึ�งอาจจะเกิด็ หร่อ ไม่ได็้เกิด็ในประเที่ศึไที่ย้ 

ครอบครวัแรงงานข้้ามชาติ ิหมาย้ถึิ่ง ครอบครัวแรงงานท้ี่�ไม่มส้ัญัชาติไที่ย้ ย้้าย้ถิ่ิ�นจากประเที่ศึเพ่�อนบ้าน
โด็ย้เฉพาะเมย้้นมา ลุาวแลุะกมัพชูา เข้้ามาอาศึยั้แลุะที่ำงานอยู้ใ่นประเที่ศึไที่ย้ เป็นระย้ะเวลุาอย่้างน้อย้
3 เด็อ่น โด็ย้รวมที่ั�งกลุุม่ท้ี่�มเ้อกสัารแลุะไม่มเ้อกสัารตรวจคนเข้้าเมอ่งแลุะใบอนุญาตที่ำงาน

นิิยามศััพท์์เฉพาะ
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 สัถิ่านการณ์ก์ารแพร่ระบาด็ข้องโควิด็-19 ในช่วงต้นปี 2563 ท้ี่�ผ่า่นมา ประเที่ศึไที่ย้ได้็ด็ำเนินมาตรการ
เพ่�อป้องกัน ควบคุมแลุะจัด็การกับสัถิ่านการณ์์การแพร่ระบาด็ในหลุาย้รูปแบบ ซึ่ึ�งสั่งผ่ลุกระที่บกับทีุ่กภาคสั่วน
แลุะประชากรที่กุกลุุม่อย้า่งหลุก้เลุ้�ย้งไมไ่ด็ ้โด็ย้เฉพาะกลุุม่แรงงานข้า้มชาตจิากประเที่ศึเพ่�อนบา้นเปน็กลุุม่หนึ�งท้ี่�
ได็ร้บัผ่ลุกระที่บคอ่นข้า้งมาก มค้วามเปราะบางแลุะมค้วามเสั้�ย้งสังูจากการถิ่กูเลุกิจา้ง ตอ้งหย้ดุ็ที่ำงานโด็ย้ไมไ่ด็ร้บั
คา่จ้างแลุะข้าด็ราย้ได็จ้ากมาตรการลุอ็คด็าวนข์้องประเที่ศึในชว่งที่้�ผ่า่นมา ซึ่ึ�งที่ำใหส้ัถิ่านประกอบการแลุะธุุรกิจ
ในทีุ่กภาคเศึรษฐกิจต้องหยุ้ด็ชะงัก หร่อปิด็ตัวลุง แต่ประชากรกลุุ่มน้�กลุับม้แนวโน้มเข้้าถิ่ึงมาตรการการเย้้ย้วย้า
ตา่ง ๆ  ข้องภาครฐัได็น้อ้ย้ หรอ่ไมไ่ด็เ้ลุย้ โด็ย้เฉพาะในกลุุ่มที่้�เปน็แรงงานไมม่เ้อกสัาร ซึ่ึ�งเช่�อวา่ยั้งมอ้ยู้เ่ปน็จำนวน
มากแมว่้าในช่วงท้ี่�ผ่า่นมาประเที่ศึไที่ย้จะมม้าตรการในการจดั็การแรงงานข้า้มชาติอย้า่งเปน็ระบบ ผ่า่นกลุไกการ
จด็ที่ะเบย้้นแรงงานแลุะกระบวนการพสิัจูนส์ัญัชาต ิรวมถิ่งึ การพฒันาระบบนำเข้า้แรงงานจากประเที่ศึเพ่�อนบา้น
ภาย้ใต้ข้้อตกลุงความร่วมม่อ หร่อ MOU ระหว่างประเที่ศึ ซึ่ึ�งที่ำให้จำนวนแรงงานที่้�เข้้าเม่องมาถิู่กกฎหมาย้ 
ม้เอกสัารแลุะใบอนุญาตการที่ำงานที่้�ถิู่กต้องม้จำนวนเพิ�มข้ึ�นอย้่างต่อเน่�องก็ตาม
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 สัำหรับกลุุ่มเด็็กข้้ามชาติ หร่อบุตรหลุานข้องแรงงานข้้ามชาติจากประเที่ศึเพ่�อนบ้านที่้�เข้้า
มาที่ำงานในประเที่ศึไที่ย้ ที่้�ผ่่านมาย้ังม้การศึึกษาที่้�เก้�ย้วข้้องจำนวนไม่มากที่้�ที่ำการศึึกษาเก้�ย้วกับ
สัถิ่านภาพ ความเปน็อยู้ข่้องเด็ก็ข้า้มชาตใินด็า้นตา่ง ๆ  แลุะการเข้า้ถิ่งึสัทิี่ธุพิ่�นฐานที่้�จำเปน็ โด็ย้เฉพาะ 
การมเ้อกสัารประจำตวั การจด็ที่ะเบย้้นการเกดิ็สัำหรบัเด็็กที่้�เกดิ็ในประเที่ศึไที่ย้ การเข้า้ถิ่งึการศึกึษา
แลุะบริการที่างสัุข้ภาพท้ี่�ม้คุณ์ภาพ เป็นต้น การศึึกษาเที่่าที่้�ม้ พบว่า เด็็กจำนวนมากย้ังไม่สัามารถิ่
เข้้าถิ่ึงสัิที่ธุิพ่�นฐานเหลุ่าน้� ซึ่ึ�งปัจจัย้ที่้�เป็นอุปสัรรคสัำคัญมาจาก ปัจจัย้ด็้านสัถิ่านภาพที่างกฎหมาย้
แลุะการม้เอกสัาร การข้าด็ความตระหนักแลุะความรู้ การข้าด็การเข้้าถิ่ึงข้้อมูลุที่้�จำเป็นข้องพ่อแม่
หร่อผู่้ด็ูแลุหลุักในครัวเร่อนแลุะชุมชนแรงงานข้้ามชาติ ซึ่ึ�งสั่วนหนึ�งมาจากข้้อจำกัด็ในด็้านภาษาแลุะ
วัฒนธุรรม1

1เฉลุิมพลุ แจ่มจันที่ร์ แลุะ กัญญาอภิพรชัย้สักุลุ (2562). เด็็กข้้ามชาติ: เกิด็ อยู้่ โต อย้่างไร. สัถิ่าบันวิจัย้ประชากรแลุะสัังคม 
มหาวิที่ย้าลุัย้มหิด็ลุ (online: https://ipsr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-585.pdf)



5สถาบัันวิิจััยประชากรและสังคม มหาวิิทยาลัยมหิดล

ด้้านสุุขภาพ 
เก้�ย้วกับ สัถิ่านะที่างสัุข้ภาพ การเจ็บป่วย้แลุะปัญหาที่างสัุข้ภาพ การม้หลุักประกันที่างสัุข้ภาพ การ

เข้้าถิ่ึงแหลุ่งน�ำ สัุข้าภิบาลุแลุะสัุข้อนามัย้ แลุะการเข้้าถิ่ึงบริการสัุข้ภาพพ่�นฐานที่้�จำเป็น เช่น วัคซึ่้น 

เป็นต้น 

ด้้านการศึึกษา 
เก้�ย้วกบั สัถิ่านภาพการศึกึษา ประเภที่สัถิ่านศึกึษาข้องนกัเร้ย้นเด็็กข้า้มชาต ิกลุไกเพิ�มเตมิที่้�สันบัสันนุ

การเข้้าถิ่ึงการศึึกษาข้องเด็็กข้้ามชาติ ภาระค่าใช้จ่าย้ที่้�เก้�ย้วข้้องกับการศึึกษา เป็นต้น

ด้้านการได้้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง 
การแสัวงหาประโย้ชน์แลุะลุะเมิด็สัิที่ธุิ�ข้องเด็็กในรูปแบบต่าง ๆ ในการประเมินสัถิ่านการณ์์แลุะ

ผ่ลุกระที่บจากโควดิ็-19 หนว่ย้การศึกึษาที่้�สัำคญัประกอบด็ว้ย้ ครวัเร่อนแรงงานข้้ามชาต ิ(ที่้�ปกครอง

ด็ูแลุเด็็กข้้ามชาติ) ชุมชน แลุะภาคสั่วนต่าง ๆ  ที่้�เก้�ย้วข้้อง (ด็้านสัุข้ภาพ ด็้านการศึึกษา แลุะด็้านการ

คุ้มครองเด็็ก) ที่ั�งในภาครัฐแลุะที่้�ไม่ใช่ภาครัฐ

แนิวคิดและขอบเขตของการศัึกษาครั้งนิี้ 
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พ้้นิท์ี�ศัึกษา 6 พ้้นิท์ี� 

 เพ่�อศึึกษาสัถิ่านการณ์์ภาพรวมข้องเด็็กข้้ามชาติอายุ้
ต�ำกว่า 18 ปี ในครัวเร่อนแรงงานข้้ามชาติท้ี่�อาศัึย้อยู้่ใน
ประเที่ศึไที่ย้ แลุะประเมินผ่ลุกระที่บข้องสัถิ่านการณ์์โควิด็-19 
ที่้�ม้ต่อความเป็นอยู้่ข้องเด็็กข้้ามชาติในมิติต่าง ๆ โด็ย้เฉพาะ
ด็้านสัุข้ภาพ การศึึกษา แลุะการได็้รับการคุ้มครองเด็็ก เช่น 
จากความรุนแรง การแสัวงหาประโย้ชน์แลุะลุะเมิด็สัิที่ธุิ�

1) Documentary research รวบรวมเอกสัาร วรรณ์กรรมแลุะข้้อมูลุการสัำรวจท้ี่�ผ่่านมาท้ี่�เก้�ย้วข้้องกับเด็็ก
ข้า้มชาติในประเที่ศึไที่ย้เท่ี่าที่้�สับ่ค้นได็ ้เพ่�อประเมินสัถิ่านการณ์ใ์นภาพรวมข้องเด็็กข้า้มชาติในประเที่ศึไที่ย้ ตาม
ที่้�กำหนด็ในกรอบการศึึกษา โด็ย้เน้นในช่วงก่อนสัถิ่านการณ์์โควิด็-19 จากการศึึกษา งานวิจัย้ที่้�เก้�ย้วข้้องแลุะ
ข้้อมูลุที่้�ม้การสัำรวจที่้�ผ่่านมา 

2) Qualitative field research เพ่�อศึึกษาแลุะประเมินสัถิ่านการณ์์เด็็กข้้ามชาติ ในช่วงระหว่างสัถิ่านการณ์์
โควิด็-19 แลุะมุมมองข้องประชากรกลุุ่มเป้าหมาย้ข้องการศึึกษา ได้็แก่ ครวัเร่อนแรงงานข้้ามชาต ิ ชมุชนแลุะ
ภาคส่ัวนที่้�เก้�ย้วข้้อง ที่ั�งภาครฐัแลุะไม่ใช่ภาครัฐ ท้ี่�ม้ต่อสัถิ่านการณ์์ปัจจุบัน รวมถึิ่ง มาตรการแลุะข้้อเสันอแนะ
ต่าง ๆ ในการสันับสันุนแลุะคุ้มครองเด็็กข้้ามชาติ

 โด็ย้การเลุ่อกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) เป็นพ่�นท้ี่�ที่้�ม้การกระจุกตัวข้องแรงงาน
ข้้ามชาติ ประกอบด็้วย้กลุุ่มอาช้พที่้�สัำคัญ 5 กลุุ่ม ได็้แก่ แรงงานก่อสัร้าง แรงงานภาคเกษตร แรงงานประมง
แลุะประมงต่อเน่�อง แรงงานภาคการค้า บริการแลุะการที่่องเที่้�ย้ว แลุะแรงงานภาคการผ่ลุิตในโรงงาน แลุะพ่�นที่้�
การศึึกษาที่้�ม้กลุุ่มแรงงานข้้ามชาติลุักษณ์ะอาช้พที่้�หลุากหลุาย้อาศึัย้อยู้่

วัตถุุประสงค์การศัึกษา 
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จังหวัด็เช้ย้งใหม่, จังหวัด็ตาก,
จังหวัด็ชลุบุร้,จังหวัด็สัมุที่รสัาคร,
จังหวัด็ระนอง แลุะกรุงเที่พมหานคร

ประเด็็นและกรณีีศึึกษา
จากพ้้นิที์�ศัึกษา 6 จังหวัด

แบ่งออกเป็็น 2 สุ่วน 

ส่่วนที่่� 1 
การอภปิราย้กลุุม่ (Focus Group Discussion) กบั
ภาคชมุชนและภาคส่ว่นที่่�เก่�ยวข้อ้ง ได็แ้ก ่กลุุม่
ผู่้แที่นชุมชน กลุุ่มภาคสั่วนที่้�เก้�ย้วข้้องภาครัฐ แลุะ 
กลุุ่มภาคสั่วนที่้�เก้�ย้วข้้องที่้�ไม่ใช่ภาครัฐ 

ส่่วนที่่� 2 
การสััมภาษณ์์เชิงลุึก (In-dept Interview) กับ 
กลุ่มครัวเรือนแรงงานข้้ามชาติิ โด็ย้การคัด็เลุ่อก
แบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เกณ์ฑ์์
ในการคัด็เลุ่อกตามกลุุ่มอายุ้ข้องเด็็กข้้ามชาติ
ในครวัเรอ่น ประกอบด็ว้ย้ ครวัเรอ่นท้ี่�มเ้ด็ก็ข้า้มชาติ
ในช่วงอายุก่อนวัยเร่ยน (อายุ้ 0-5 ปี) ครัวเร่อนที่้�
ม้เด็็กข้้ามชาติในช่วงวัยเร่ยนระด็ับประถมศึึกษา 
(อายุ้ 6-11 ปี) แลุะครัวเร่อนท้ี่�ม้เด็็กข้้ามชาติใน
ช่วงวัยเร่ยนระด็ับมัธยมศึึกษา (อายุ้ 12-17 ปี) 
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ด้้านสุุขภาพ 
 ผ่ลุกระที่บที่างตรงเป็นเร่�องความเส้ั�ย้งแลุะความเปราะที่างข้องการติด็เช่�อโควิด็-19 (รวมถึิ่ง การเส้ัย้ชวิ้ต)
โด็ย้เฉพาะเด็็กเล็ุกรวมถึิ่งหญิงตั�งครรภ์ข้้ามชาติ ผ่ลุกระที่บที่างอ้อม ท้ี่�สัำคัญเป็นเร่�องการเข้้าถึิ่งหร่อหลุุด็
จากสัถิ่านการณ์ม์ห้ลัุกประกนัที่างสัขุ้ภาพข้องเด็็ก การเข้า้ถึิ่งบรกิารสัขุ้ภาพในด้็านต่างๆท้ี่�จำเปน็ โด็ย้เฉพาะ 
บริการสัุข้ภาพอนามัย้แม่แลุะเด็็ก ในการฝากที่้อง การคลุอด็ แลุะการด็ูแลุหลุังคลุอด็ข้องหญิงตั�งครรภ์แลุะ
ที่ารก การได็้รับวัคซึ่้นที่้�ครบถิ่้วน ปัญหาด็้านการได็้รับโภชนาการแลุะอาหารที่้�ไม่เพ้ย้งพอหร่อไม่เหมาะสัม
ตามวัย้ข้องเด็็ก 
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ด้้านการศึึกษา 
 ผ่ลุกระที่บที่างตรงเป็นผ่ลุท้ี่�เกิด็จากการปิด็การเร้ย้นการสัอนท้ี่�โรงเร้ย้นแลุะ MLC ช่วงการแพร่ระบาด็ 
แมจ้ะม้การปรับรปูแบบการจัด็การเรย้้นการสัอน ซึึ่�งสัว่นใหญ่เปน็ on-hand หร่อ online แต่ภาย้ใต้ความไม่พรอ้ม
ข้องที่ั�งตัวเด็็ก ครอบครัวข้้ามชาติ สัถิ่านศึึกษา อาจสั่งผ่ลุให้เกิด็การชะงักงันในด็้านการศึึกษาแลุะการเร้ย้นรู้ข้อง
เด็็กข้้ามชาติ ความเสั้�ย้งที่้�เพิ�มข้ึ�นข้องการหลุุด็ออกจากระบบการศึึกษา โอกาสัการเร้ย้นต่อเน่�องที่้�ลุด็ลุง รวมไป
ถิ่ึงความลุ่าช้าข้องการเข้้าสัู่ระบบการศึึกษาโด็ย้เฉพาะข้องเด็็กในช่วงเริ�มเข้้าวัย้เร้ย้น สั่วนผ่ลุกระที่บที่างอ้อมที่้�
สัำคัญ ผ่ลุกระที่บที่้�เกิด็จากการปิด็โรงเร้ย้นแลุ้วเพิ�มความเสั้�ย้งต่อผ่ลุกระที่บที่างด็้านสัุข้ภาพแลุะโภชนาการข้อง
เด็็ก ความเสั้�ย้งที่้�เพิ�มข้ึ�นด็้านการคุ้มครองเด็็ก รวมถิ่ึงพฤติกรรมเสั้�ย้งที่างสัังคม

ด้้านการคุ้มครองเด้็ก 
 ผ่ลุกระที่บที่้�สัำคญัเปน็ในเร่�องการเข้า้ถิ่งึการจด็ที่ะเบย้้นการเกดิ็ข้องเด็ก็เกดิ็ใหมท่ี่้�มค้วามย้ากลุำบากมาก
ข้ึ�นหรอ่อาจเกิด็ความลุ่าช้า ความเสั้�ย้งแลุะความเปราะบางท้ี่�เพิ�มข้ึ�นข้องเด็ก็ต่อประเด็น็ปัญหาการใชค้วามรุนแรง
ในครอบครัว การข้าด็ผู่ด้็ูแลุหรอ่ถิ่กูที่อด็ที่ิ�ง การถิู่กลุ่วงลุะเมิด็ การใช้แรงงานเด็ก็ หร่อความไม่ปลุอด็ภยั้ข้องที่้�อยู้่
อาศึัย้แลุะสัภาพแวด็ลุ้อม 

 โด็ย้ปจัจยั้ท้ี่�เป็นเง่�อนไข้สัำคญัตอ่ระด็บัความรุนแรงข้องผ่ลุกระที่บท้ี่�จะเกดิ็ข้ึ�นตอ่เด็ก็ข้า้มชาติ คอ่ ปจัจยั้
ข้องครอบครัวแรงงานข้า้มชาต ิโด็ย้เฉพาะที่้�เก้�ย้วข้อ้งกบัการย้า้ย้ถิ่ิ�น ในด็า้นสัถิ่านะที่างกฎหมาย้แลุะการมเ้อกสัาร 
สัภาพการที่ำงานข้องแรงงานข้้ามชาตทิี่้�เป็นพอ่แม ่หรอ่ ผู่ดู้็แลุเด็ก็ เก้�ย้วกบัภาคการที่ำงาน สัถิ่านท้ี่�ที่ำงานแลุะการ
สันบัสันนุใหค้วามรว่มมอ่ในด็า้นตา่งๆจากนาย้จา้ง เง่�อนไข้ที่างด็า้นเศึรษฐกจิข้องครอบครวั โครงสัรา้งครอบครวั
เก้�ย้วกบัจำนวนสัมาชกิในครวัเรอ่นแลุะจำนวนเด็็กที่้�มใ้นครอบครวั ระย้ะเวลุาการอาศึยั้อยู้ใ่นประเที่ศึไที่ย้ ความ
สัามารถิ่ที่างด็า้นภาษาไที่ย้ข้องสัมาชกิในครอบครวัโด็ย้เฉพาะพอ่แมห่รอ่ผู่ดู้็แลุหลุกั แลุะแผ่นการในอนาคตเก้�ย้ว
กับการเลุ้�ย้งดู็เด็็กข้องครอบครัว กับอ้กปัจจัย้ท้ี่�สัำคัญค่อ สัภาพแวด็ลุ้อมท้ี่�อยู้่อาศัึย้แลุะลัุกษณ์ะท้ี่�อยู้่อาศัึย้ข้อง
ครอบครัวซึ่ึ�งเป็นปัจจัย้กำหนด็คุณ์ภาพช้วิตแลุะสัวัสัดิ็การท้ี่�สัำคัญในเบ่�องต้นข้องเด็็กข้้ามชาติ โด็ย้ปัจจัย้ข้อง
ครอบครัว รวมถึิ่งสัภาพแวด็ลุอ้มที่้�อยู้อ่าศึยั้ครอบครวัแรงงานข้า้มชาต ิกล้็ุวนถูิ่กกระที่บจากสัถิ่านการณ์ก์ารแพร่
ระบาด็โควิด็-19 ด็้วย้เช่นกัน 
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ผลกระทบของโควิิด-19 
ต่่อเด็็กข้้ามชาต่ิ แบ่่งต่ามช่วงวัย 

 ซึ่ึ�งเป็นช่วงแรกเกิด็จนถิ่ึงก่อนวัย้เร้ย้น “สุ่ข้ภาพและโภชนาการ” 
น่าจะเป็นเร่�องที่้�ม้ความสัำคัญที่้�สัุด็แลุะต้องติด็ตามผ่ลุกระที่บที่้�อาจเพิ�ม
ความเปราะบางข้องเด็็กจากสัถิ่านการณ์์โควิด็-19 โด็ย้ควรพิจารณ์าตั�งแต่
ในช่วงการตั�งครรภ์ข้องแม่ท้ี่�เป็นแรงงานข้้ามชาติ ต่อการได้็รับการดู็แลุ
ฝากครรภ์ การคลุอด็ แลุะการด็ูแลุหลุังคลุอด็ที่้�เหมาะสัม การได็้รับวัคซึ่้น
ที่้�ครบถิ่้วนเหมาะสัมตามอายุ้ การม้หลุักประกันที่างสัุข้ภาพแลุะการเข้้าถิ่ึง
บริการสัุข้ภาพซึ่ึ�งค่อนข้้างจำเป็นสัำหรับเด็็กวัย้น้� นอกจากน้� ผ่ลุกระที่บต่อ
โภชนาการแลุะการได็้รับสัารอาหารที่้�เหมาะสัมเพ้ย้งพอกับช่วงวัย้ข้องเด็็ก 
เป็นอ้กประเด็็นที่้�เป็นความเสั้�ย้งต้องพิจารณ์า

       ความเปราะบางตามช่วงวัย้ข้องเด็็กข้้ามชาติ (0-17 ปี) ที่้�เพิ�มข้ึ�นในยุ้คโควิด็-19

กลุม่เด็ก็อาย ุ0-5 ปี
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กลุ่มเด็็กอายุ 12-17 ปี 

กลุ่มเด็็กอายุ 6-11 ปี 

 หร่อกลุุ่มเด็็กโต ประเด็็นที่้�สัำคญัเปน็ในเร่�อง “โอกาส่ในการ
ได็้รับการศึึกษาที่่�ติ่อเนื�อง” ในระด็ับมัธุย้มศึึกษาเร่�อย้ไปจนถิ่ึงระด็ับ
อุด็มศึึกษา(หากเป็นไปได็้) ซึ่ึ�งสัิ�งที่้�เกิด็ข้ึ�น ค่อ เด็็กจำนวนมากในวัย้น้� 
ม้แนวโน้มหลุุด็หร่อตกหลุ่นออกจากระบบการศึึกษาเพิ�มมากข้ึ�นตาม
อาย้ขุ้องเด็ก็ สัว่นใหญด่็ว้ย้ข้อ้จำกดั็ข้องครอบครวัแรงงานข้า้มชาต ิโด็ย้
เฉพาะที่างเศึรษฐกจิ ซึ่ึ�งที่ำใหเ้ด็็กสัว่นหนึ�งซึ่ึ�งมอ้าย้แุลุะโตพอประมาณ์ 
ต้องหยุ้ด็เร้ย้นเพ่�อเข้้าสัู่ตลุาด็แรงงานในวัย้ท้ี่�ย้ังไม่เหมาะสัม แลุะบาง
สั่วนอาจถิู่กหาประโย้ชน์หร่อลุ่วงลุะเมิด็สิัที่ธุิ�ในบางเร่�องซึึ่�งเป็นความ
เปราะบางท้ี่�ตอ้งเฝา้ระวงัแลุะด็แูลุ โด็ย้เฉพาะในชว่งโควดิ็-19 ท้ี่�สัถิ่าน
ศึึกษาปิด็การเร้ย้นการสัอนแบบ on-site เด็็กม้แนวโน้มต้องอยู้่ใน
ชุมชนเป็นสั่วนใหญ่โด็ย้ที่้�พ่อแม่ย้ังคงต้องไปที่ำงาน

 ซึ่ึ�งเป็นกลุุ่มเด็็กเลุ็กในวัย้เร้ย้นประถิ่มศึึกษา “การเข้้าถึงการ
ศึกึษาท่ี่�มค่ณุภาพ” เปน็เร่�องท้ี่�สัำคญัแลุะมแ้นวโนม้ได็ร้บัผ่ลุกระที่บจาก
สัถิ่านการณ์ค่์อนข้า้งมากในหลุาย้ด้็าน ที่ั�งในกลุุม่เด็็กท้ี่�ศึกึษาในระบบการ
ศึึกษาโรงเร้ย้นไที่ย้ แลุะกลุุ่มที่้�รับการศึึกษาในศึูนย้์การเร้ย้นรู้ข้ององค์กร
พัฒนาเอกชน ที่้�จำนวนมากในหลุาย้พ่�นที่้�ต้องปิด็ตัวในช่วงที่้�การแพร่
ระบาด็ค่อนข้้างสูัง สัำหรับเด็็กท้ี่�ศึึกษาในโรงเร้ย้นไที่ย้ การปรับรูปแบบ
การเร้ย้นการสัอนไปเป็น on-line on-hand on-demand หร่อ on-air 
สัง่ผ่ลุกระที่บตอ่โอกาสัในการเรย้้นข้องเด็ก็คอ่นข้า้งมาก เม่�อเท้ี่ย้บกบัเด็็ก
ไที่ย้ ด็้วย้ข้้อจำกัด็ความพร้อมที่ั�งด็้านอุปกรณ์์ สัถิ่านที่้�พักอาศึัย้ การสั่�อสัารแลุะอินเที่อร์เน็ต รวมถิ่ึง ความพร้อม
ข้องพ่อแม่ผู่้ปกครองแรงงานข้้ามชาติที่้�จะช่วย้กำกับด็ูแลุการเร้ย้นข้องเด็็กให้ได็้ต่อเน่�อง ข้ณ์ะที่้�เด็็กที่้�ศึึกษาในศึูนย้์
การเรย้้นรู ้กไ็ด็ร้บัผ่ลุกระที่บคอ่นข้า้งมากจากการปดิ็ด็ำเนนิการที่้�เปน็ระย้ะเวลุานานข้องศึนูย้ก์ารเร้ย้นรู้ในบางพ่�นที่้� 
หรอ่ข้อ้จำกดั็แลุะความพรอ้มข้องศึนูย้ก์ารเรย้้นรูเ้อง ในด็า้นบคุลุากรแลุะงบประมาณ์ ที่้�ถิ่กูกระที่บจากสัถิ่านการณ์์
โควิด็-19 ด็้วย้เช่นกัน



Research Brief “การประเมิินสถานการณ์์เด็็กข้้ามิชาติิและผลกระทบจากโควิิด็-19”12

 ในทีุ่กช่วงวัย้ การม้ “เอกส่ารประจำติัว” โด็ย้เฉพาะ สัูติบัตร หร่อการเข้้าถิ่ึงการจด็ที่ะเบ้ย้นการเกิด็
สัำหรับเด็็กข้้ามชาติที่้�เกิด็คลุอด็ในประเที่ศึไที่ย้ หร่อเอกสัารประจำตัวที่้�สัามารถิ่แสัด็งสัถิ่านะบุคคลุข้องเด็็ก
จากประเที่ศึต้นที่าง หร่อการจด็ที่ะเบ้ย้นผู่้ติด็ตามในประเที่ศึไที่ย้ รวมถิ่ึง บัตรนักเร้ย้นข้องเด็็กตัว G ที่้�ออกโด็ย้
โรงเรย้้น เปน็เง่�อนไข้พ่�นฐานที่้�สัำคญัในการคุม้ครองสัทิี่ธุแิลุะลุด็ความเปราะบางข้องเด็็ก ซึ่ึ�งการได็รั้บ การเข้า้ถิ่งึ
แลุะการม้เอกสัารประจำตัวเหลุ่าน้�อาจได็้รับผ่ลุกระที่บจากสัถิ่านการณ์์โควิด็-19 ที่้�กำลุังเกิด็ข้ึ�นด็้วย้เช่นกัน 
นอกจากเอกสัารประจำตัว ปัจจัย้ในเร่�อง “ผู้้้ด็้แลและการเล่�ยงด็”้ เป็นอ้กเร่�องที่้�สัำคัญ โด็ย้เฉพาะกลุุ่มเด็็กเลุ็ก
ที่้�ย้ังต้องการผู่้ด็ูแลุใกลุ้ชิด็ ที่้�จะตกเป็นกลุุ่มค่อนข้้างเปราะบางในกรณ์้ที่้�พ่อแม่กลุาย้เป็นผู่้ม้ความเสั้�ย้งต้องกักตัว 
หร่อเป็นผู่้ติด็เช่�อที่้�ต้องได็้รับการรักษาแย้กออกจากตัวเด็็ก หร่อในกลุุ่มเด็็กวัย้เร้ย้นแลุะเด็็กโต ที่้�อาจจะเริ�มด็ูแลุ
ตนเองได้็ในระดั็บหนึ�ง แต่กย็้งัมค้วามเสั้�ย้งในเร่�องการใชค้วามรุนแรงในการเลุ้�ย้งดู็ข้องครอบครัวท้ี่�อาจมแ้นวโน้ม
เพิ�มสัูงข้ึ�นจากความเคร้ย้ด็แลุะความอัตคัด็ที่้�เพิ�มข้ึ�นข้องครอบครัวจากโควิด็-19
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 สัถิ่านการณ์์ชว่งโควดิ็-19 ลุกัษณ์ะปญัหาความเปราะบางข้องเด็็กข้า้มชาตทิี่้�เพิ�มข้ึ�นแลุะที่กุฝา่ย้ที่้�เก้�ย้วข้อ้ง
ควรเฝ้าระวัง อาจสัรุปได็้เป็น 3 ลุักษณ์ะปัญหา ได้็แก่ หนึ�ง “การเข้้าไม่ถึง” ในที่้�น้� รวมความลุ่าช้าข้องการ
เข้้าถิ่ึง โด็ย้เฉพาะในเร่�อง อนามัย้แม่แลุะเด็็ก หลัุกประกันที่างสัุข้ภาพ การจด็ที่ะเบ้ย้นการเกิด็เด็็กเกิด็ใหม่ 
การพฒันาการเรย้้นรูแ้ลุะการศึกึษาที่้�มค้ณุ์ภาพ นมอาหารแลุะโภชนาการเด็็กที่้�เหมาะสัมกบัวยั้แลุะเพ้ย้งพอ สัอง 
“การหลุด็หรือติกหล่น” จาก ระบบการศึึกษา ไม่ว่าจะเป็นที่้�โรงเร้ย้นไที่ย้ หร่อศึูนย้์การเร้ย้นรู้เด็็กข้้ามชาติ จาก
ระบบประกันสัุข้ภาพ ที่้�เคย้ม้หร่อม้อยู้่ หร่อ จากการม้สัถิ่านภาพที่างกฎหมาย้หร่อการม้เอกสัารที่้�ถิู่กต้อง แลุะ 
สัาม “ความเส่่�ยงที่่�เพิ�มข้ึ�น” ข้องปัญหาทุี่พโภชนาการหร่อการข้าด็สัารอาหาร การข้าด็ผู่้ดู็แลุหร่อถิู่กที่อด็ที่ิ�ง 
ความรุนแรงในครอบครัว ความไม่ปลุอด็ภัย้ข้องสัภาพแวด็ลุ้อมในการเลุ้�ย้งด็ู โด็ย้เฉพาะ กลุุ่มเด็็กเลุ็กที่้�ไม่ม้
ผู่้ด็ูแลุแลุะต้องติด็ตามผู่้ปกครองไปอยู้่ในสัถิ่านที่้�ที่ำงาน การถิู่กลุะเมิด็สัิที่ธุิ�หร่อการหาประโย้ชน์จากผู่้อ่�น 
รวมถิ่ึง พฤติกรรมเสั้�ย้งที่างสัังคมข้อตัวเด็็กเอง  โด็ย้เฉพาะกลุุ่มเด็็กโต เช่น พฤติกรรมเสั้�ย้งที่างเพศึ หร่อ ปัญหา
ย้าเสัพติด็ เป็นต้น
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การมก้ลุไกแลุะมาตรการเฉพาะหนา้ท้ี่�ชดั็เจนในการตดิ็ตาม ประเมนิ เฝา้ระวงั แลุะ
ช่วย้เหลุอ่บรรเที่าปัญหาผ่ลุกระที่บข้องสัถิ่านการณ์โ์ควดิ็-19 ที่้�มต้่อเด็็กข้้ามชาติ

การพัฒนาระบบฐานข้้อมูลุเด็ก็ข้้ามชาติ แลุะบูรณ์าการเช่�อมโย้งข้้อมูลุจากหน่วย้งาน
ที่้�เก้�ย้วข้อ้ง การพจิารณ์านโย้บาย้ระย้ะย้าวที่้�ชดั็เจนภาย้ใตแ้นวคดิ็ replacement 
migration ในการจัด็การด็ูแลุเด็็กข้้ามชาติที่้�เป็นลุูกหลุานแรงงานข้้ามชาติจาก
ประเที่ศึเพ่�อนบ้าน 

ด็า้นสัขุ้ภาพ: การแก้ปญัหาเดิ็มแลุะพัฒนาสู่ัวิถิ่ใ้หม่ด้็านสุัข้ภาพ เก้�ย้วกบั อนามัย้
แม่แลุะเด็็กแรกเกิด็ การเข้้าถึิ่งหลัุกประกันสุัข้ภาพสัำหรับเด็็ก การพัฒนาอาสัา
สัมัครสัาธุารณ์สัุข้ต่างด็้าว (อสัต.) เพ่�อส่ังเสัริมกำลุังคนในการสันับสันุนบริการ 
การพัฒนานโย้บาย้ที่้�สัอด็คลุ้องกับนโย้บาย้ด็้านสัุข้ภาพ 

ด็้านการคุ้มครอง: เก้�ย้วกับการสันับสันุนการเข้้าถิ่ึงสิัที่ธุิการจด็ที่ะเบ้ย้นการเกิด็
ข้องเด็็กทีุ่กคน การพัฒนากลุไกให้ความช่วย้เหลุ่อ ให้ความคุ้มครองเด็็กในระด็ับ
พ่�นที่้�ที่้�คำนึงถิ่ึงสัถิ่านะความเสั้�ย้งแลุะความเปราะบางข้องเด็็กข้้ามชาติ 

ด็้านการศึึกษา: มาตรการเฉพาะหน้าช่วงสัถิ่านการณ์์โควิด็-19 ในการกำหนด็
แนวที่างแลุะพฒันากลุไกตดิ็ตาม เฝา้ระวงั แลุะบรรเที่าปญัหาผ่ลุกระที่บด็า้นการ
ศึึกษาจากสัถิ่านการณ์์ที่้�ม้ต่อเด็็กข้้ามชาติ มาตรการระย้ะกลุางแลุะระย้ะย้าวใน
การมน้โย้บาย้ส่ังเสัรมิการจัด็การศึกึษาสัำหรับเด็ก็ข้า้มชาติที่้�สัอด็คลุอ้งกับบรบิที่
พ่�นที่้� ความต้องการแลุะเง่�อนไข้ข้องผู่้เร้ย้น เด็็กข้้ามชาติแลุะครอบครัวข้้ามชาติ
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