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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสถานภาพ แนวทาง และตัวแบบการพัฒนานโยบายการจัด
การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ผล
การศึกษา พบว่า 1) นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เกี่ยวข้องกับกติกาสากลและ
นโยบายส่วนกลางของประเทศ มีพัฒนาการมาตั้งแต่ก่อนทศวรรษ 2500 มีความก้าวหน้าของเนื้อหานโยบาย 
แต่ยังประสบปัญหาทางในปฏิบัติ 2) นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด าเนินนโยบายโดยการยึด
หลักความเสมอภาคและมนุษยธรรม ประสบปัญหาส าคัญด้านประชากรแฝง แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ และปัญหาเชิงนโยบาย 3) แนวทางการพัฒนานโยบายฯ ไดแ้ก่ การระบุความส าคัญและความ
จ าเป็นของการพัฒนา การพัฒนาเนื้อหาและกระบวนการนโยบาย และการก าหนดแนวทางปฏิบัติ โดยยึด
หลักการกระจายอ านาจ ความยุติธรรม และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และ 4) ตัวแบบนโยบายฯ เป็น
การพัฒนาเชิงกระบวนการนโยบาย 4 ขั้นตอน ได้แก่ การทบทวนนโยบายและบริบท การระบุประเด็น
นโยบาย การออกแบบนโยบาย และการมีส่วนร่วมในนโยบาย 
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Abstract 
This research aims to explore a policy status, development approach and model 

of early childhood education for children of ethnic groups living in Mae Sot District, Tak 
Province. The qualitative research methodology was employed and the findings were as 
follows: first, prior to 1957, an early childhood education policy for children of ethnicities had 
corresponded to international agreements and national policies. Although a policy content 
had been developed, there was a problem of policy implementation. Second, local 
governments in Mae Sot district were responsible for a provision of early childhood 
education for children of ethnic groups regarding equality and humanity. However, they 
had faced problems of non-registered population, the increasing numbers of ethnic 
children and policy aspects. Third, a policy development approach should embrace 
identification of necessity development importance, content and process development, 
and implementation guidance regarding principles of decentralization, power, justice and 
participation. Fourth, a policy model should be developed through four processes which 
includes policy and context review, policy agenda identification, policy design and 
participation.  
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บทน ำ  
การจัดการศึกษาปฐมวัยถือเป็นสิทธิพื้นฐานของเด็กทุกคนที่จะต้องได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

และมีคุณภาพ ภายใต้กติกาแห่งสหประชาชาติที่ค านึงถึงหลักสิทธิเด็ก โดยก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาแก่
เด็กทุกคนที่อยู่ในเขตอ านาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติและไม่ค านึงถึงความแตกต่างด้านชาติ
พันธุ์ สีผิว ภาษา และศาสนา โดยเฉพาะกติกาสากลที่ส าคัญ คือ อนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วย
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ค.ศ. 1990 และปฏิญญา
แห่งสหประชาชาติว่าด้วยสทิธิชนเผ่าพื้นเมือง กติกาสากลเหล่านี้ประเทศไทยในฐานะภาคีสมาชิกองค์การ
สหประชาชาติได้ลงนามสัตยาบรรณและน ามาใช้เป็นกรอบนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัย 
( The Secretariat of the House of Representatives,  2012:  5; Office of the Education 
Council, 2013) อย่างไรก็ตาม ผลในทางปฏิบัติการด าเนินนโยบาย กลับพบว่า เด็กปฐมวัยยังประสบ
ปัญหาทั้งด้านโอกาสและคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกลุ่มเด็กที่ขาดโอกาสมาก
ที่สุดในการเข้าถึงบริการการศึกษาของรัฐ โดยเป็นเด็กจากครอบครัวชนเผ่าพื้นเมืองในประเทศไทย 
ครอบครัวแรงงานต่างด้าว และครอบครัวผู้ลี้ภัยสงครามตามแนวตะเข็บชายแดนประเทศไทย ครอบครัว
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้อาศัยกระจายตัวตามภูมิภาคต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของประเทศไทย (Committee on Human Right and Consumer Protection, 2013; Ministry of 
Social Development and Social Security and etc. , 2013: 23; Ministry of Social Development 
and Human Security, 2015: 6-9; The Life Skills Development Foundation (Rak Dek), 2015) โดยที่
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ถือเป็นพื้นที่ที่มีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่อย่างหลากหลายกลุ่มและมีจ านวนมาก
เป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ (Archavanitkul Kritiya, 2011)  

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีกลุ่มชาติพันธุ์ครอบคลุมทั้งที่เป็นชนเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ดั้งเดิม 
และกลุ่มชาติพันธุ์จากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอาศัยในประเทศไทยอย่างถาวรและชั่วคราว โดยมีทั้ง
ชาวกะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ พม่า จีนยูนนาน มอญ โรฮิงญา ปากีสถาน เป็นต้น บุตรหลานของกลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้นและจ าเป็นต่อการรับบริการการศึกษา โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัย
ซึ่งเป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับแรก เพื่อวางรากฐานชีวิตของเด็ก ให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
ขณะเดียวกันอ าเภอแม่สอดยังอยู่ท่ามกลางบริบทการเป็นพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนครแม่สอด อันเป็นเงื่อนไขสู่
การปรับตัวการจัดบริการการศึกษาของหน่วยงานในพื้นที่ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีเขต
พื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมทุกต าบลในอ าเภอแม่สอด แนวทางหนึ่งของการปรับตัวและเตรียมความพร้อม
การจัดบริการการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ นั่นคือ การพัฒนานโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสู่การจัดการศึกษาที่เป็นไปอย่างเสมอภาคและมี
คุณภาพอย่างทั่วถึง  

อย่างไรก็ตาม เมื่อคณะผู้วิจัยส ารวจสถานะองค์ความรู้ด้านนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กลับพบว่า ยังมีลักษณะกระจัดกระจายและถูกจัดเก็บในรูปแบบรายงาน
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ประจ าปี รายงานผลการด าเนินงานหรือเอกสารส่วนราชการ ขาดการศึกษาภาพรวมของนโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระหว่างกติกาสากล นโยบายส่วนกลาง และ
นโยบายระดับพ้ืนที่ ขาดการศึกษาเพื่อสังเคราะห์วิเคราะห์ที่ชี้ให้เห็นปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
พัฒนาส าหรับอนาคต การวิจัยนี้จึงสนใจศึกษาสถานภาพและแนวทางการนโยบายการจัดการศึกษา
ปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ กรณีศึกษา อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยคาดหวังว่าการวิจัยนี้จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและเครือข่ายที่เก่ียวข้องเพื่อน าผลการวิจัยไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนา
นโยบายในภาคปฏิบัติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 เพื่อศึกษาสถานภาพนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ของประเทศไทย 
 2.2 เพื่อศึกษาสถานภาพนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
 2.3 เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
 2.4 เพื่อน าเสนอตัวแบบนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก 
 
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

1. การพัฒนานโยบายสาธารณะ (public policy development) มีสถานะเป็นแนวคิด เทคนิค 
เครื่องมือ ขั้นตอนของการปรับปรุงหรือสร้างนวัตกรรมนโยบาย นักวิชาการและนักนโยบายได้แบ่ง
กระบวนการพัฒนานโยบายออกเป็นช่วงเวลาและขั้นตอนต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะนโยบายและความ
ซับซ้อนของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถสังเคราะห์ได้ 8 ระยะ (Dukeshire and Thurlow, 2002; 
Ontario Public Service, 2014; Cafass, 2007; Office of the Auditor General, 2003) ได้แก่ ระยะ
ที่ 1 การทบทวนนโยบายและบริบทที่เกี่ยวข้อง ระยะที่  2 การระบุประเด็นนโยบายที่ เป็นปัญหา
สาธารณะและมีความจ าเป็นต่อการพัฒนา ระยะที่ 3 การออกแบบนโยบายหรือการพัฒนาร่างนโยบาย 
ระยะที่ 4 การปรึกษากับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ระยะที่ 5 การจัดท านโยบายฉบับสมบูรณ์และการอนุมัติ 
ระยะที่ 6 การส่ือสารนโยบายกับสาธารณชน ระยะที่ 7 การน านโยบายไปปฏิบัติ และ ระยะท่ี 8 การ
ประเมินผลนโยบาย 
 2. ความยุติธรรมทางสังคม (social justice) มีพื้นฐานแนวคิดเร่ืองสิทธิและเสรีภาพ ทั้งนี้ John 
Rawls (1972) นักคิดคนส าคัญได้เสนอหลักการความยุติธรรมทางสังคมไว้ 2 ประการ ได้แก่ 1) หลักการ
สร้างความเชื่อมั่นในสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน บุคคลจะต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันในนโยบายและแผนด้าน
สิทธิ และมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่เท่าเทียมกันอย่างเพียงพอ และ 2) หลักความเท่าเทียมทางสังคมและ



บูชิตา สังข์แก้ว และ พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ 21

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 20 ฉบับท่ี 1 / 2561

 

  

เศรษฐกิจ ภายใต้เงื่อนไขทุกคนจะต้องได้รับความเท่าเทียมด้านโอกาสอย่างยุติธรรม และกลุ่มสมาชิกของ
สังคมที่มีโอกาสน้อยที่สุดจะต้องได้รับผลประโยชน์สูงสุด  
 3. สิทธิเด็ก (child rights) เป็นสิทธิประเภทหนึ่งในกลุ่มสิทธิมนุษยชนที่ได้รับการคุ้มครอง โดย
องค์การสหประชาติได้ก าหนดอนุสัญญาสิทธิเด็ก (the Convention on the Rights of the Child: 
CRC) เพื่อให้ประเทศสมาชิกยึดเป็นแนวปฏิบัติต่อเด็กภายใต้มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งสิทธิในการพัฒนา หรือ
การได้รับโอกาสในการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ เช่น สิทธิการศึกษา ก็เป็นสิทธิพื้นฐานประการหนึ่งที่เด็ก
ได้รับการคุ้มครองจากรัฐ (Office of the Basic Education Commission, 2011: 9)  
 4. ความเสมอภาคทางการศึกษา (equity in education) ประกอบด้วย 2 มิติส าคัญ ได้แก่ 1) 
ความยุติธรรม คือ การที่สถานภาพส่วนบุคคลและสถานภาพทางสังคมไม่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึง
การศึกษา และ 2) การเข้าถึงการศึกษา คือ การที่รัฐบาลให้หลักประกันว่าประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึง
มาตรฐานขั้นต่ าของการศึกษาได้ (OECD, 2008) 
 
ระเบียบวิธีวิจัย 
 การวิจัยนี้อาศัยแนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การพัฒนานโยบายสาธารณะ ความยุติธรรมทาง
สังคม สิทธิเด็ก และความเสมอภาคทางการศึกษา โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มีเกณฑ์การเลือก
พื้นที่ การเก็บรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

1. เกณฑ์กำรเลือกพื้นที่ การวิจัยนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีเกณฑ์การเลือกพื้นที่ศึกษา ดังนี้ 
  1.1 ด้านความส าคัญหรือการเป็นปัญหาสาธารณะ อ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มีปัญหา
การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นเด็กกลุ่มด้อยโอกาสในพื้นที่ชายแดนของประเทศ 
จ าเป็นต่อการได้รับการพัฒนาด้านการเข้าถึงและคุณภาพการศึกษาตามหลักสิทธิมนุษยชนของกลุ่มชาติพันธุ์ 
  1.2 ด้านความหลากหลายและความครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย อ าเภอแม่สอดเป็นพื้นที่ที่มี
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ ครอบคลุมทั้งกลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง และกลุ่มแรงงานต่างด้าว 
  1.3 ความจ าเป็นเร่งด่วนต่อการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต อ าเภอแม่สอดมีทิศทางการเปลี่ยนแปลงสู่การจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
การพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จ าเป็นต่อการมีแนว
ทางการพัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 

2. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
  2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลเอกสาร (document study) ท าการเก็บข้อมูลจากเอกสาร
ชั้นต้นที่เป็นหลักฐานโดยตรง มีลักษณะต้นฉบับ เช่น กติกาสากล อนุสัญญาสากล นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งของรัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง และเก็บข้อมูลเอกสารชั้นรองที่ผ่าน
การวิเคราะห์หรือตีความจากผู้อ่ืนมาแล้ว เช่น รายงานการวิจัย รายงานสรุปผลการประชุม/สัมมนา 
รายงานประจ าปี วารสาร บทความต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น  
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  2.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (field work study) กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้
ข้อมูลหลัก กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยนี้ คือ กลุ่ม/องค์กร/เครือข่ายผู้มีบทบาท อ านาจหน้าที่  หรือ
ประสบการณ์เก่ียวข้องกับนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึงเป็นผู้ให้สิทธิ
การศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็ก โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลหลักที่มีคุณสมบัติการเป็นตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย ด้วย
วิธีการเลือกแบบเจาะจง จากผู้มีต าแหน่งผู้บริหารภาครัฐ ผู้บริหารองค์กรพัฒนาเอกชน ผู้น าเครือข่าย
กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเป้าหมายและผู้ให้ข้อมูลหลัก จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) ผู้มีบทบาทหรืออ านาจหน้าที่
เก่ียวข้องโดยตรงกับนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในระดับพื้นที่ท้องถิ่น ทั้ง 
10 ต าบลในอ าเภอแม่สอด ผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่น หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และผู้ปกครอง รวม 30 ราย และ 2) ผู้มีบทบาท อ านาจหน้าที่ หรือ
ประสบการณ์ เกี่ยวข้องโดยอ้อมกับนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
ประกอบด้วย ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และตัวแทนเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ รวม 6 
ราย (จากส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สภาทนนายความ ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาตาก เขต 2 ส านักงานสภาชนเผ่าพื้นเมืองแห่งประเทศไทย และสมาคมรวมศูนย์การศึกษา
และวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย) ส าหรับเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ แบบ
สัมภาษณ์เจาะลึกรายบุคคล แบบสังเกตการณ์แบบไม่มีส่วนร่วม และแบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม เมื่อ
ด าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม ผู้วิจัยยึดถือจริยธรรมนักวิจัยอย่างเคร่งครัด ได้แก่ การขอความยินยอม
ให้สัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลหลัก การขออนุญาตใช้เครื่องบันทึกเสียงระหว่างการสัมภาษณ์ การรักษา
ความลับของผู้ให้ข้อมูลหลัก การยึดความเป็นกลาง การแสดงตนอย่างกัลยาณมิตร และขอบคุณผู้ให้
ข้อมูลหลักทุกรายส าหรับการอนุเคราะห์ข้อมูลสัมภาษณ์ 

3. กำรวิเครำะห์ข้อมูล การวิจัยนี้มี (1) หน่วยการวิเคราะห์ ได้แก่ นโยบายสาธารณะที่เก่ียวข้อง
กับการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับส่วนกลางและระดับพื้นที่ในอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก (2) แนวทางการวิเคราะห์ 2 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางเชิงประจักษ์ ท าการวิเคราะห์
ตามลักษณะที่เป็นอยู่ เป็นการแสวงหาข้อมูลข้อเท็จจริงผ่านหลักฐานเชิงประจักษ์ เพื่ออธิบายว่าอะไรคือ
ปัญหาที่ปรากฎอยู่ และวิเคราะห์สาเหตุและผล (วัตถุประสงค์  การวิจัยข้อ 1-2) และ แนวทางเชิง
ปทัสถาน ท าการวิเคราะห์เพื่อเสนอทางเลือกส าหรับการแก้ไขปัญหาหรือรับมือกับปัญหาที่คาดว่าจะเกิด
อนาคต แล้วน าเสนอในรูปแบบการเสนอเชิงคุณค่าว่าในอนาคตการพัฒนานโยบายควรเป็นอย่างไร 
(วัตถุประสงค์การวิจัยข้อ 3-4) และ (3) เทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหา (content analysis) ท าการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ เชื่อมโยงเหตุและผล สรุปสาระส าคัญที่ได้จากการวิจัย อธิบายและน าเสนอ
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยและกรอบแนวความคิดในการวิจัย  
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ผลกำรศึกษำ 
1. สถำนภำพนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส ำหรับเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ของประเทศไทย 
เด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในการวิจัยนี้ คือ เด็กที่มาจากครอบครัวชนเผ่าพื้นเมือง แรงงานข้าม

ชาติหรือต่างด้าวที่อาศัยในประเทศไทย โดยมีสิทธิการศึกษาระดับปฐมวัยอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และ
ต่อเนื่องตามนโยบายรัฐบาล ทั้งนี้ การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ของไทยถูกก าหนดอยู่
ในนโยบายด้านเด็กกลุ่มด้อยโอกาส โดยมีพัฒนาการมาตั้งแต่ยุคก่อนทศวรรษ 2500 เมื่อรัฐบาลมีนโยบาย
ขยายโอกาสทางการศึกษาสู่พื้นที่ห่างไกลความเจริญ และการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษา พ.ศ. 
2478 ท าให้เด็กลุ่มชาติพันธุ์ชนเผ่าพื้นเมืองได้รับโอกาสทางการศึกษาเป็นครั้งแรก จากการจัดต้ังโรงเรียน
หมู่บ้านชาวเขา โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดน โรงเรียนสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
โรงเรียนศาสนา และโรงเรียนเอกชน อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ในยุคนี้
ไม่ได้เน้นหรือมีนโยบายการศึกษาปฐมวัยเป็นการเฉพาะ จนกระท่ังทศวรรษ 2530 เมื่อไทยเข้าร่วมลง
นามในกติกาสากลสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) และการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน 
ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) ถือเป็นหลักการพื้นฐานส าหรับการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น 
รวมถึงเริ่มมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในนโยบายที่ครอบคลุมถึงเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มเด็ก
ด้อยโอกาส  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 10 ก าหนดให้การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ถือเป็นกฎหมายให้ความคุ้มครองสิทธิเด็กด้านการศึกษา และ
ถือเป็นเป้าประสงค์สูงสุดของการจัดการศึกษาที่ยึดหลักความสอดคล้องกับกติกาสากลที่ประชาคมโลกได้
ก าหนดไว้ ปัจจุบัน การจัดการศึกษาปฐมวัยยังทยอยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก และคาดว่าในปี พ.ศ. 2570 การจัดการศึกษาปฐมวัยจะถูกถ่ายโอนสู่อ านาจ
การจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างสมบูรณ์ (Office of Primary Education Area, Tak 
Province Area 2, 2016a: 1; Thaiwansri Anothai, 2559; Kongchantuek Surapong, 2016) 

การจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ท้องถิ่นในปัจจุบันมีความเกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับสากลและนโยบายของประเทศส่วนกลาง ดังนี้ 

1) นโยบายหรือกติกาสากล หลักการสากลของสหประชาชาติถือว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และทุกคนมีความชอบธรรมในสิทธิและเสรีภาพ เด็กในฐานะมนุษย์
จึงย่อมมีศักดิ์ศรีและคุณค่าของความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน มีความชอบธรรมในสิทธิและเสรีภาพ ซึ่ง
สิทธิเด็กกลุ่มชาติพันธุ์มีความเกี่ยวข้องกับกติกาสากลที่ส าคัญ 3 ฉบับ ได้แก่ ปฏิญญาแห่งสหประชาติว่า
ด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ค.ศ. 2007 อนุสัญญาองค์การสหประชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และ
ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ค.ศ. 1989 

โดยที่ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) (United 
Nations Declaration on the Rights Indigenous Peoples: UNDRIP) ให้ ก ารรับ รอ งสิ ท ธิ ด้ าน
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การศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และให้สิทธิแก่
ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ ชนเผ่าพื้นเมือง และชุมชน สามารถร่วมกันกับรัฐในการให้การเลี้ยงดู อบรม 
การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดีของลูกหลาน ปฏิญญาฉบับนี้ถือเป็นปฏิญญารับรองสิทธิองค์รวม 
(collective rights) ของชนเผ่าพื้นเมือง โดยมีสาระบัญญัติที่ส าคัญ ได้แก่ การก าหนดให้ชนเผ่าพื้นเมืองมี
สิทธิจัดตั้งและควบคุมระบบการศึกษาและสถาบันการศึกษาที่จัดการศึกษาด้วยภาษาของตนเองใน
ลักษณะที่มีความเหมาะสมกับวิธีการสอนและการเรียนรู้ตามวิถีวัฒนธรรมของตนเอง เด็กชนเผ่าพื้นเมือง
มีสิทธิในการศึกษาของรัฐทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ รัฐต้องมีมาตรการที่มี
ประสิทธิผลด้วยความร่วมมือกับชนเผ่าพื้นเมือง เพื่อให้บุคคลที่ เป็นชนเผ่าพื้นเมือง โดยเฉพาะเด็กได้
เข้าถึงการศึกษาที่เป็นวัฒนธรรมและจัดโดยใช้ภาษาของตนเมื่อมีโอกาส ชนเผ่าพื้นเมืองต้องมีสิทธิในการ
ก าหนดและพัฒนายุทธศาสตร์ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและก าหนดแผนงานด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มี
ผลกระทบต่อพวกเขา โดยแนวทางปฏิบัติตามปฏิญญาจะต้องยึดหลักความยุติธรรม ความเป็น
ประชาธิปไตย การเคารพสิทธิมนุษยชน ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ และการบริหารท่ีเป็นธรรม
และด้วยจิตศรัทธา  

การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ภายใต้ปฏิญญาดงักล่าวต้องจัดให้มีความสอดคล้องกับ
กับอนุสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 (พ.ศ. 2532) (Convention on the 
Rights of the Child: CRC) ซึ่งมีแนวคิดที่ ว่าสิทธิเด็กเป็นสิทธิสากล (universal rights) เป็นสิทธิ
เด็ดขาดที่ต้องได้รับการรับรองและคุ้มครอง (Office of the Basic Education Commission, 2011; 
The Secretariat of the House of Representatives, 2012)  

อนุสัญญาสิทธิเด็กให้การคุ้มครองแก่เด็กทุกกลุ่ม รวมถึงเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ดังที่บัญญัติไว้ในส่วนที่ 
1 ข้อที่ 2 ที่ว่า “รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่ก าหนดไว้ในอนุสัญญานี้ แก่เด็กทุกคนที่อยู่ในเขต
อ านาจของตน โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไม่ว่าชนิดใด ๆ โดยไม่ค านึงถึงเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา 
ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอ่ืน ต้นก าเนิดทางชาติ ชาติพันธุ์ สังคม ทรัพย์สิน ความทุพพลภาพ 
สถานะอ่ืน ๆ ของเด็ก หรือบิดามารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย” สิทธิดังกล่าวอยู่ภายใต้หลักการ
พื้นฐานส าคัญ คือ การไม่เลือกปฏิบัติ (non-discrimination) และมีสิทธิพื้นฐาน 4 ด้าน คือ สิทธิการมี
ชีวิตอยู่รอด สิทธิในการพัฒนา สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง และสิทธิการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม  นอกจากนี้ สิทธิเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ยังได้รับความส าคัญและมีบัญญัติไว้ในข้อ 30 ที่ว่า “ในรัฐที่มีชน
กลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ หรือกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม เด็กที่มาจากชนกลุ่มน้อยนั้น หรือที่เป็นชนเผ่า
พื้นเมือง จะต้องไม่ถูกปฏิเสธสิทธิที่จะปฏิบัติตามวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา ของตน” (Office of the 
Basic Education Commission, 2011)    

อนุสัญญาสิทธิเด็กยังเป็นหลักการพื้นฐานการจัดการศึกษาของปฏิญญาสากลว่าด้วยการศึกษา
เพื่อปวงชน (Declaration on Education for All, UNESCO) ซึ่งเกิดจากเวทีการประชุมโลกด้าน
การศึกษาที่จัดขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1990 (พ.ศ. 2533) และหลังจากนั้นได้มีการจัดประชุมอีกหลายครั้ง 
โดยเป้าหมายของการจัดการศึกษาเพื่อปวงชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ได้แก่ การขยาย
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การดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอ่ืน ๆ “โดยเฉพาะเด็กกลุ่มด้อยโอกาส”การพัฒนาความ
เสมอภาคและความเท่าเทียมด้านการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้ กติกาสากลที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าว มีผลต่อประเทศสมาชิก
องค์การสหประชาชาติที่ต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาแก่เด็กใน
ระดับและกลุ่มต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในรัฐหรือเขตอ านาจของประเทศนั้น ๆ ส าหรับประเทศไทยได้ลงสัตยา
บรรณรับรองกติกาสากลข้างต้นและมีผลบังคับให้ปฏิบัติตามมาตั้งแต่ พ.ศ. 2535 โดยเฉพาะอนุสัญญา
สิทธิเด็กซึ่งเปรียบเสมือนแม่บทของประเทศไทยในการด าเนินนโยบาย กฎหมาย และการบริหารจัด
การศึกษาส าหรับเด็กทุกคนในอาณาเขตไทย (Office of the Education Council, , 2013) 

2) นโยบำยระดับประเทศหรือส่วนกลำง ในทศวรรษ 2530 ไทยเข้าร่วมลงนามสัตยาบรรณ
สิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 และการประชุมโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน ค.ศ. 1990 ถือเป็นหลักการพื้นฐาน
ส าหรับการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยขึ้น รวมทั้งเริ่มมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ครอบคลุม
ถึงเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์หรือกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ทั้งนี้ ในช่วงทศวรรษ 2530-2550 การด าเนิน
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ของไทยภายใต้กติกาสากล มีทั้งภาพสะท้อน
ของความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคของนโยบาย ดังนี้   

(1) สถำนภำพควำมก้ำวหน้ำของนโยบำย การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่ม
ชาติพันธุ์ของไทยเกี่ยวข้องกับนโยบายหลายฉบับ สามารถจ าแนกได้ 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มนโยบายการจัด
การศึกษาที่มีสาระบัญญัติโดยกว้าง เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการศึกษาในภาพรวมแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 
2551 แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2545-2559 มาตรฐานการศึกษาปฐมวัย กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2554 และ แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2558-2560) (2) กลุ่มนโยบายการจัดการศึกษาที่มีทั้ง
แนวปฏิบัติโดยกว้างและเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย โดยระบุกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ได้แก่ นโยบายการจัด
การศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส พ.ศ. 2548 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม 2548 นโยบายและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-2559 แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็ก
ปฐมวัย (แรกเกิด-ก่อนเข้าประถมศึกษา ปีที่ 1) พ.ศ. 2550-2559 และแผนแม่บทการพัฒนากลุ่มชาติ
พันธุ์ในประเทศไทย พ.ศ. 2558-2560 ซึ่งนโยบายกลุ่มหลังนี้สะท้อนให้เห็นความก้าวหน้าของสาระ
บัญญัติหรือเนื้อหานโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ดังนี้  

 นโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส พ.ศ. 2548 นโยบายฉบับนี้ให้นิยาม
เด็กด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่มีอายุต่ ากว่า 18 ปี ที่ประสบปัญหาหรืออยู่ในภาวะยากล าบาก อยู่ใน
สภาพที่ด้อยกว่าเด็กทั่วไป จ าเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  
มีพัฒนาการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับวัย สามารถบรรลุถึงศักยภาพสูงสุดของตนเองได้ พร้อมจ าแนกให้เด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ เด็กชนกลุ่มน้อย เด็กยากจน เด็กที่ไม่สัญชาติไทย เด็กที่ไม่มีสูติบัตรหรือทะเบียน  
เป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งของนโยบายที่จะได้รับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงตาม
หลักสิทธิเด็กและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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 มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548  มีมติเห็นชอบการจัดการศึกษาแก่
บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยการขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ทุกคน
ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยสามารถเข้าเรียนได้ โดยไม่จ ากัดระดับ ประเภท และพื้นที่ทางการศึกษา  

 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550-
2559 นโยบายฉบับนี้มีวิสัยทัศน์ให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับและมีพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมอย่างรอบ
ด้าน สมดุล เต็มศักยภาพ เรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นรากฐานส าคัญในการ
พัฒนาเด็กในระยะต่อไป โดยให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการศึกษายึดถือนโยบายนี้เป็น
แนวทางปฏิบัติร่วมกันทั้งประเทศ ทั้งนี้ กลุ่มเด็กด้อยโอกาสมีสิทธิที่จะได้รับการดูแลและการช่วยเหลือ
เป็นพิเศษ และรัฐต้องจัดบริการเพื่อการพัฒนาและบริการทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการตาม
ความจ าเป็นของเด็กทุกคนอย่างต่อเนื่องและเพียงพอ  

 แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิด-ก่อนเข้าประถมศึกษา ปีที่ 1) พ.ศ. 
2550-2559 แผนนี้ก าหนดนิยามเด็กปฐมวัยกลุ่มด้อยโอกาส หมายถึง เด็กที่เกิดในครอบครัวยากจน 
ยากจนที่สุด เด็กในพื้นที่ห่างไกล ชายแดน เด็กชนเผ่า เด็กต่างด้าว เด็กท่ีไม่ได้จดทะเบียนเกิดตาม
กฎหมายก าหนด และเด็กที่ไม่ได้มาจากครอบครัวไทย รวมทั้งการพิจารณาการให้สัญชาติเด็กจาก
ครอบครัวชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิม ซึ่งเป็นเด็กไทยที่ยังไม่ได้สัญชาติ และเด็กต่างด้าวที่เกิดในประเทศไทย 
เด็กด้อยโอกาสเหล่านี้มีสิทธิเข้ารับบริการการศึกษาในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการศึกษาปฐมวัยที่จัดโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 แผนแม่บทการพัฒนากลุ่ มชาติพันธุ์ ในประเทศไทย พ .ศ. 2558-2560 ให้
ความหมายกลุ่มชาติพันธุ์ว่าหมายถึงกลุ่มชนที่มีความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์กับสังคมไทยมาตั้งแต่
อดีต มีความแตกต่างด้านต่าง ๆ และมีวัฒนธรรมประเพณีของตนเอง แผนฉบับนี้มีแนวทางพฒันาคนกลุม่
ชาติพันธุ์ในประเทศไทยให้ได้รับสิทธิตามกฎหมาย มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีสิทธิดังเช่นคนไทยทั่วไป โดยเน้นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมในประเทศไทย ส าหรับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิตของคน โดยจัดและ
กระจายการบริการการศึกษาตามสิทธิพึงมีพึงได้ของประชาชนกลุ่มชาติพันธ์ุ พัฒนาช่องทางและโอกาส
การเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์  

     ทั้งนี้ การน านโยบายดังกล่าวไปปฏิบัติเพื่อจัดการศึกษาส าหรับเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติ
พันธุ์ นั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะใช้ควบคู่กับมาตรการ ระเบียบ และแนวปฏิบัติต่าง ๆ เก่ียวกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ โดยเฉพาะระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับนักเรียน นักศึกษา เข้าเรียนในสถานศึกษา 
พ.ศ. 2548 คู่มือและแนวปฏิบัติส าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มี
สัญชาติไทย กระทรวงศึกษาธิการ และอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื้อ
ชาติทุกรูปแบบ    

 (2) สถำนภำพปัญหำของกำรด ำเนินนโยบำย เด็กกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยกระจายอยู่ทั่ว
ทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตก ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมาก
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ขึ้นในพื้นที่บริเวณจังหวัดชายแดน เด็กเหล่านี้มีสิทธิรับบริการการศึกษาจากรัฐ ภายใต้สิทธิสากลและ
แนวนโยบายแห่งรัฐไทย แต่ผลในทางปฏิบัติกลับพบว่าเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ยังประสบปัญหาทั้งด้าน
การเข้าถึงโอกาสและคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัย (Ministry of Social Development and 
Human Security, 2015; Ministry of Education, 2009) ปัญหาความเหลื่อมล้ าของมาตรฐานสถาน
พัฒนาเด็กปฐมวัย มีผลให้เด็กได้รับการพัฒนาตามวัยอย่างไม่เท่าเทียมกัน และไม่ได้รับความยุติธรรมใน
สิทธิพื้นฐานด้านการศึกษา (Office of the Education Council, 2556; The Life Skills Development 
Foundation (Rak Dek), 2016) โดยสาเหตุของปัญหาดังกล่าว เกิดจาก (1) การขาดสิทธิในสถานะบุคคล
ทางกฎหมาย แม้กติกาสากลและนโยบายให้แนวทางการจัดการศึกษาโดยไม่เลือกปฏิบัติต่อกลุ่มชาติพันธุ์ 
แต่ในแง่การปฏิบัติส่วนใหญ่ยังคงยึดถือการให้สิทธิการศึกษาแก่ผู้มีสัญชาติไทยและทะเบียนราษฎร 
ขณะที่การส ารวจและก าหนดสถานะบุคคลทางกฎหมายของหน่วยงานภาครัฐเป็นไปอย่างล่าช้า จึงท าให้
เด็กจากครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ขาดโอกาสรับบริการการศึกษา (2) การตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์ 
โดยเฉพาะชนเผ่าพื้นเมือง ส่วนใหญ่ตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์ เกาะแก่ง 
พื้นที่ชายแดน ประกอบกับสภาพความยากจน ขาดการรับรู้สิทธิการศึกษา ขาดการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา จึงท าให้ขาดโอกาสหรือเข้าไม่ถึงโอกาสรับบริการทางการศึกษาส าหรับบุตรหลาน  
(3) หน่วยงานภาครัฐขาดระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดการวางแผนและการจัดเก็บข้อมูล
ทะเบียนราษฎรที่ดี ขาดระบบข้อมูลที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และทันสมัย และขาดการก าหนดผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจน เป็นต้น (4) เจ้าหน้าที่รัฐขาดความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กสากล สิทธิกลุ่มชาติพันธุ์ นโยบายและ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีทัศนคติมองว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์มาจากครอบครัวที่เป็นภัยต่อความมั่นคง
ของประเทศ ทั้งด้านปัญหายาเสพติด ตัดไม้ท าลายป่า และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย (5) กฎหมายที่
เก่ียวข้องมีจ านวนมากแต่ไม่ทันสมัยและไม่สอดคล้องกับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปของยุคโลกาภิ วัตน์และ
ประชาคมอาเซียน และ (6) นโยบายรัฐบาลขาดความต่อเนื่องและขาดความเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อการ
จัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งนี้ สาแหตุปัญหาเหล่านี้มีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกัน  
ท าให้การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์มีความซับซ้อน และส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิ
ขั้นพื้นฐานด้านการศึกษา (Ministry of Education, 2009; Office of the Education Council, 2013 
a; Committee on Human Right and Consumer Protection, 2556; Committee on Children, 
Youths, Women, Seniors and Disables People Affairs, 2014;  The Life Skills Development 
Foundation (Rak Dek), 2016) 

2. สถำนภำพนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส ำหรับเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ อ ำเภอแม่สอด 
จังหวัดตำก 

อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีประวัติการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติพันธุ์มายาวนานกว่า 200 ปี 
ปัจจุบันเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ประกอบด้วย (1) ชาวไทยพื้นราบ (2) ชาวไทยภูเขา
ชนเผ่าต่าง ๆ (3) ชาวต่างชาติ ส่วนใหญ่เป็นชาวพม่า มอญ โรฮิงญา ข้ามพรมแดนอพยพมาจากฝั่ง
ประเทศเมียนมาร์ มีทั้งเข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายและผิดกฎหมาย มีทั้งเข้ามาตั้งถิ่นฐานแบบถาวร
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และชั่วคราว (4) ชาติพันธุ์ผสมระหว่างชาติพันธุ์ไทยกับพม่า มอญ และโรฮิงญา ซึ่งแต่งงานและมีบุตรที่ได้
สัญชาติไทย ทั้งนี้  ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ท าให้อ าเภอแม่สอดกลายเป็นพื้นที่ความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและมีศักยภาพการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว (Tak Province Office, 2005: 
48; King Prajadhipok’s Institition, 2011: 213) 
 

ตำรำง ภาพรวมกลุ่มชาติพันธุ์ทีก่ระจายตัวอาศัยในเขตพื้นที่อ าเภอแม่สอด  
 

พ้ืนที่ต ำบล กลุ่มชำติพันธุ ์
 ชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดมิ  

(สัญชาตไิทย) 
แรงงานข้ามชาติ/ 

ผู้ลีภ้ัย  
กลุ่มชาติพันธ์ุในพื้นราบ 

(สัญชาตไิทย) 
1. แม่สอด -  พม่า, มอญ, กะเหรี่ยง, 

อินเดีย 
จีน มอญ  ไทใหญ่ อินเดยี

ปากีสถาน บังคลาเทศ   
2. แม่ปะ กะเหรี่ยง พม่า, มอญ, กะเหรี่ยง - 
3. ท่าสายลวด กะเหรี่ยง ปะหล่อง ผะอู  พม่า มอญ ลาว ไทใหญ ่
4. แม่ตาว - พม่า กะเหรีย่ง - 
5. พระธาตุผาแดง กะเหรี่ยง พม่า กะเหรีย่ง - 
6. มหาวัน กะเหรี่ยง ม้ง พม่า  
7. แม่กาษา - พม่า - 
8. แม่ก ุ กะเหรี่ยง พม่า - 
9. พะวอ กะเหรี่ยง แม้ว มเูซอ ลีซอ  พม่า กะเหรีย่ง - 
10. ด่านแม่ละเมา กะเหรี่ยง ม้ง มูเซอ พม่า - 

 

ที่มำ: Sungkaew, Buchita and Phookpan, Pantharak (2560: 65)  
 
เด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่อ าเภอแม่สอดประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก ได้แก่  (1) เด็กจาก

ครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่สงู ซึ่งเป็นชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมหรือชาวไทยภูเขา เช่น กะเหรี่ยง แม้ว ม้ง 
มูเซอ ลีซอ เป็นต้น ส่วนใหญ่อาศัยกับครอบครัวในพื้นที่ต าบลพะวอ ด่านแม่ละเมา มหาวัน แม่กุ พระธาตุ
ผาแดง นอกจากนี้ยังมีเด็กจากครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์บนพื้นที่ราบ เช่น ไทใหญ่ จีน มอญ ปากีสถาน  
บังคลาเทศ อินเดีย ปะหล่อง ผะอู เป็นต้น ส่วนใหญ่อาศัยกับครอบครัวในพื้นที่ต าบลแม่สอด ท่าสายลวด 
แม่ปะ แม่ตาว และพระธาตุผาแดง เด็กกลุ่มนี้มี “สัญชาติไทย” (2) เด็กจากครอบครัวกลุ่มชาติพันธุ์ที่ 
“ไม่มีสัญชาติไทย” หรือ “เด็กต่างด้าว” เด็กกลุ่มนี้ส่วนใหญ่เป็นเด็กสัญชาติพม่าเชื้อสายพม่า และ
สัญชาติพม่าเชื้อสายมอญหรือกะเหรี่ยง ส่วนที่เหลือคือเด็กต่างด้าวที่ไม่มีสัญชาติใด ๆ เด็กกลุ่มนี้มี
หลากหลายลักษณะ จ าแนกได้ 3 กลุ่มย่อย กลุ่มแรก เด็กจากครอบครัวแรงงานต่างด้าว ทั้งแรงงานต่าง
ด้าวถูกกฎหมายและผิดกฎหมายหรือหลบหนีเข้าเมือง กลุ่มที่สอง เด็กผู้รับผลกระทบจากภัยสงครามของ
ประเทศเพื่อนบ้าน เป็นเด็กยากไร้ ก าพร้า พิการ ไร้สัญชาติ ได้รับการดูแลโดยสถานสงเคราะห์หรือสถาน
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เอกชนในไทย เด็กกลุ่มนี้มาจาก 5 อ าเภอพื้นที่ชายแดนของจังหวัดตาก และรัฐกะเหรี่ยง ประเทศ     
เมียนมาร์  โดยเข้ามารับการศึกษาจากสถานศึกษาในอ าเภอแม่สอด และกลุ่มที่สาม เด็กต่างด้าวที่อาศัย
กับครอบครัวฝั่งเมียวดี ประเทศเมียนมาร์แล้วข้ามฝั่งแม่น้ าเมยมาเรียนฝั่งแม่สอด ประเทศไทย “แบบเช้า
มาเย็นกลับ”  ทั้งนี้ เด็กต่างด้าวส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในพื้นที่ต าบลแม่สอด ท่าสายลวด และแม่ปะ ส่วนที่
เหลือกระจายอยู่ในพื้นที่ต าบลรอบนอกอ าเภอแม่สอด (Office of Primary Education Area, Tak 
Province Area 2, 2016a, 2016b; Thaiwansri Anothai, 2016; Tongkum Bhirom, 2016)      

ภายใต้การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายดังกล่าว องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีขนาดพื้นที่รับผิดชอบด้านการให้บริการการศึกษา
ครอบคลุมทั้งอ าเภอแม่สอด มีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่รับบริการการศึกษาครอบคลุมทุกกลุ่มทั้งเด็กชนเผ่า
พื้นเมืองที่มีสัญชาติไทยและเด็กต่างด้าวไม่มีสัญชาติ รวมทั้งมีหน่วยบริการหรือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ต าบล นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังมีบทบาทและอ านาจหน้าที่
ตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ก าหนดให้เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบให้บริการการศึกษาแก่เด็กปฐมวัย โดยเฉพาะ   เด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ในกลุ่มเด็กด้อยโอกาส รวมทั้งนโยบายการกระจายอ านาจซึ่งมีทิศทางก าหนดให้มีการถ่าย
โอนอ านาจการจัดการศึกษาแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอแม่สอดด าเนินนโยบายท้องถิ่นเพื่อจัดการศึกษาแก่เด็ก
ปฐมวัย โดยการให้สิทธิการศึกษาและแนวทางการจัดการศึกษาที่ยึดหลักความเสมอภาคและมนุษยธรรม 
โดยถือว่าการศึกษาเป็นสิทธิพื้นฐานที่เด็กทุกคนควรได้รับ ซึ่งกรณีเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีสัญชาติไทย
สามารถใช้หลักฐานการเข้าเรียนเหมือนดั่งเด็กไทยทั่วไป แต่ส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ที่ไม่มีสัญชาติไทย 
เด็กต่างด้าว หรือเด็กรอพิสูจน์สัญชาติไทย หากไม่มีหลักฐานสูติบัตร หรือเป็นบุคคลที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้หลักความยืดหยุ่นในการก าหนดเรียกรับหลักฐานเข้าเรียนที่
สอดคล้องกับสภาพเด็ก เช่น หนังสือรับรองการเกิด หนังสือรับรองจากนายจ้างของผู้ปกครองเด็ก หนังสือ
แจ้งประวัติบุคคลตามแบบของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือส่งมอบตัวจากสถานสงเคราะห์เอกชน และ
หากไม่มีหลักฐานใด ๆ สถานศึกษาก็จะท าการซักประวัติเด็กจากผู้ เกี่ยวข้อง แล้วท าการบันทึกประวัติ
บุคคลเพื่อเป็นหลักฐานการเข้าเรียน เป็นต้น (Ministry of Education, 2005; Ministry of Education, 
2009; Sungkaew, Buchita and Phookpan, Pantharak, 2560)  ส า ห รั บ ก า รจั ด ก า รคุ ณ ภ าพ
การศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ก าหนดจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
กระทรวงมหาดไทย ที่ส าคัญได้แก่ มาตรฐานการศึกษาของส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา  (สมศ.) และมาตรฐานการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยด าเนินการควบคู่กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและ
แผนพัฒนาการศึกษาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาการศึกษาสามปีของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก ส าหรับหลักสูตรการเรียนการสอนมีการใช้สัดส่วนหลักสูตรแกนกลาง   ร้อยละ 70 และ
หลักสูตรท้องถิ่นร้อยละ 30 ซึ่งการจัดการศึกษาปฐมวัยในพื้นที่อ าเภอแม่สอดมีการออกแบบหลักสูตร
ท้องถิ่นให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กในท้องถิ่นเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต และอัตลักษณ์
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ของชนเผ่าพื้นเมืองควบคู่กับประเพณีวัฒนธรรมของภาคเหนือ  การปลูกฝังจิตสาธารณะและจิตส านัก
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพในท้องถิ่นและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ชนเผ่า เช่น การทอผ้า การเก็บเห็ดหาหน่อไม้ การปลูกหน่อไม้ การปลูก พืชไร่ เป็นต้น 
(Sungkaew, Buchita and Phookpan, Pantharak, 2016)  

อย่างไรก็ตาม การด าเนินนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ก าลังประสบ
ปัญหาหลายด้าน ได้แก่  

1) ปัญหาด้านบริบทของพื้นที่ ประกอบด้วย (1) ปัญหาประชากรแฝง ปัจจุบันอ าเภอแม่สอด
ประสบปัญหาประชากรแฝงที่เป็นแรงงานต่างด้าวจ านวนมาก ส่วนใหญ่เป็นแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 
ชาวกะเหรี่ยงและมอญไร้สัญชาติ กระจายตัวอยู่ทั่วทุกต าบล และมีแนวโน้มเพิ่มจ านวนมากขึ้นจาก
เงื่อนไขการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ประชากรแฝง
สร้างปัญหาในพื้นที่หลายด้าน รวมถึงส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาปฐมวัย ทั้งในด้านภาระ
งบประมาณที่ต้องมีการจัดสรรให้บุตรหลานของประชากรแฝงที่มารับบริการการศึกษา ด้านทัศนคติของ
ผู้ปกครองชาวไทยบางส่วนที่ไม่ยอมรับแรงงานต่างด้าว พาบุตรหลานย้ายหนีไปเรียนสถานศึกษาอ่ืน  
(2) ปัญหาการเพิ่มขึ้นของจ านวนเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งกลุ่มเด็กชนเผ่าพื้นเมืองและเด็กต่างด้าว  
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทั้งพื้นที่อ าเภอแม่สอดและอ าเภอชายแดนทั้งหมดของจังหวัดตาก เนื่องจากการไม่นิยม
คุมก าเนิดและมีค่านิยมที่ว่าเด็กคือแรงงานครอบครัว การแต่งงานข้ามชาติพันธุ์ และการขยายครอบครัว 
จ านวนประชากรเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ส่งผลต่อนโยบายการจัดการศึกษาฯ เนื่องจากผู้ปกครองเด็กนิยมส่ง
บุตรหลานมาเรียนในตัวอ าเภอแม่สอดเพราะมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ และมีค่านิยมส่งบุตรหลานมา
เรียนฝั่งประเทศไทย ดังนั้น สถานศึกษาภาครัฐทั้งที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างต้องแบกรับภาระเด็กปฐมวัยที่อยู่นอกเขตพื้นที่รับผิดชอบ (3) ปัญหาโรคติดต่อ
ในพื้นที่แนวตะเข็บชายแดน โดยเฉพาะโรคติดต่อจากประเทศเมียนมาร์ เช่น โรคมาลาเรีย โรค
ไข้เลือดออก โรคมือเท้าปากในเด็ก โรคเท้าช้าง โรคพิสดารที่ยังไม่มีชื่อเรียก เป็นต้น โรคเหล่านี้ยังไม่
สามารถควบคุมการติดต่อสู่เด็กปฐมวัยได้ ประกอบกับการให้บริการสาธารณสุขที่ไม่เพียงพอและทั่วถึง 
โรคติดต่อในพื้นที่ชายแดนจึงเป็นปัญหาเร่งด่วนของพื้นที่อ าเภอแม่สอดที่ต้องการรับการแก้ไข (4) ปัญหา
ด้านสภาพภูมิศาสตร์และโครงสร้างพื้นฐาน พื้นที่ส่วนใหญ่ของอ าเภอแม่สอดเป็นภูเขาสูงสลับซับซ้อน 
ห่างไกลจากตัวเมือง ขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การบริการสาธารณะ
ของภาครัฐเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง ประชากรส่วนใหญ่ฐานะยากจน ขาดโอกาสในการเข้าถึงบริการ
การศึกษา และขาดโอกาสการเข้ามีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการศึกษาทุกระดับ  
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ภำพที่ 1 ตัวอย่างเด็กปฐมวัยชาวกะเหรี่ยง (สัญชาติไทย) ในพื้นที่ต าบลพะวอ จังหวัดตาก 

(ต าบลที่มีสภาพภูมิศาสตร์เป็นป่าไม้ เทือกเขาสูงและมีกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่มากเป็นอันดับต้น ๆ ของ
อ าเภอแม่สอด) 

ที่มำ: ผู้วิจัย (พฤษภาคม, 2559)   
 

2) ปัญหาเชิงนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ประกอบด้วย (1) ปัญหา
ด้านโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา ส่วนใหญ่เกิดจากการขาดแคลนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและอาคารเรียนที่
เพียงพอกับจ านวนเด็ก เนื่องจากไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง หรืองบประมาณมีไม่
เพียงพอกับราคาที่ดินที่มีราคาสูงมากในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ หรือผู้รับเหมาก่อสร้างไม่รับงาน
ก่อสร้างในพื้นที่ภูเขาสูง ระหว่างหุบเขา หรือพื้นที่ห่างไกล เนื่องจาก  ไม่คุ้มต้นทุน มีความเสี่ยงในชีวิต 
และความเสี่ยงในการขนวัสดุก่อสร้างขึ้นภูเขาสูงชัน (2) ปัญหาคุณภาพการศึกษา เกิดจากสัดส่วนของ
หลักสูตรแกนกลาง (ร้อยละ 70) มีมากเกินไปไม่เหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาในพื้นที่ เช่น อ าเภอ
แม่สอดต้องการเน้นเรียนด้านภาษาที่หลากหลายแก่เด็กเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและการค้า
ชายแดน แต่หลักสูตรแกนกลางเน้นเฉพาะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เป็นต้น หลักสูตรท้องถิ่นขาดการ
ออกแบบที่เหมาะสม เนื่องจากขาดบุคลากรที่จะให้ค าปรึกษาหรือชี้แนะทางด้านวิชาการในการจัดท า
หลักสูตรท้องถิ่นที่ถูกต้องและสอดคล้องกับบริบท (3) ปัญหาสภาพแวดล้อมสถานศึกษา บางแห่งยังขาด
แหล่งเรียนรู้ภายนอกส าหรับเด็ก อาคารเรียนมีสภาพทรุดโทรม ขาดแคลนอาคารเรียน เนื่องจากที่พื้นที่
ในเขตเมืองและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีราคาสูง ส่วนพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติและอุทยานแห่งชาติ
ประสบปัญหากฎระเบียบขั้นตอนการขออนุ ญาตก่อสร้างในพื้ นที่ ป่ าใช้ เวลานานนับปี  ขาด
ผู้รับเหมาก่อสร้างในพื้นที่สูงหรือห่างไกลเนื่องจากไม่คุ้มทุนและมีความเสี่ยง  

3) ปัญหาการบริหารจัดการ ได้แก่ การขาดแคลนครูที่มีวุฒิการศึกษาปฐมวัย ขาดประสบการณ์
การสอน ขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ขาดจ านวนครูที่เพียงพอกับจ านวนเด็ก ขาด
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สวัสดิการและความมั่นคงในอาชีพครูส่งผลต่อประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน การขาดแคลน
งบประมาณ ท าให้การบริการไม่ทั่วถึงและเพียงพอต่อผู้รับบริการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อจ ากัด
ในการจัดเก็บรายได้ แต่มีรายจ่ายจ านวนมากในการแบกรับภาระประชากรแฝงและการขยายตัวของเมือง  

4) ปัญหาความเป็นองค์รวมของนโยบายระหว่างกติกาสากล นโยบายส่วนกลาง และนโยบาย
ระดับพื้นที่ท้องถิ่น เนื่องจากนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์มีความเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับกติกาสากล โดยเฉพาะอนุสัญญาสิทธิเด็ก ปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการศึกษาเพื่อ
ปวงชน และปฏิญญาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิชนเผ่าพื้นเมือง นโยบายการศึกษาส าหรับเด็กด้อย
โอกาส และนโยบายอื่น ๆ (ดังหัวข้อสถานภาพนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
ของประเทศไทย) แต่การด าเนินนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยระดับพื้นที่ท้องถิ่น โดยเฉพาะองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนใหญ่มิได้ยึดโยงกับกติกาสากลและนโยบายสว่นกลางที่เก่ียวข้องกับเด็กกลุ่มชาติ
พันธุ์โดยตรง ผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่นส่วนใหญ่มิได้รับรู้กติกาสากลและนโยบาย
ส่วนกลาง บางส่วนมีการรับรู้สิทธิเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่มิได้น ามาเป็นกรอบพัฒนาเนื้อหา
นโยบายการศึกษา สาเหตุเกิดจากหน่วยงานส่วนกลางมิได้ถ่ายทอด เผยแพร่ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับกติกา
สากลและนโยบายที่เก่ียวข้องโดยตรงกับการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ลงสู่ระดับพื้นที่
ท้องถิ่น หรือหากถ่ายทอดเผยแพร่แล้ว แต่ไม่ทั่วถึง ครอบคลุม และต่อเนื่อง  

อย่างไรก็ดี แม้นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ มิได้
อ้างอิงการใช้กติกาสากลและนโยบายส่วนนกลางที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มเด็กชาติ
พันธุ์ แต่ในแง่สาระบัญญัติและแนวปฏิบัติของนโยบายท้องถิ่น กล่าวได้ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบ
กติกาสากลและนโยบายส่วนกลาง โดยสอดคล้องกันในแง่หลักการ เป้าหมาย และแนวทางจัดการศึกษา 
ด้วยการให้ความส าคัญต่อการขยายโอกาส การเข้าถึง และคุณภาพการศึกษาแก่เด็กทุกกลุ่ม  รวมถึง
แนวทางการจัดการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้ปกครองเด็กและชุมชน 
รวมทั้งการจัดการศึกษาโดยยึดหลักความยืดหยุ่น สอดคล้องกับสภาพบริบท ผู้เรียน วิถีวัฒนธรรม  
อัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์ และการเสริมสร้างจิตส านึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่
ผู้เรียน ความสอดคล้องดังกล่าวถือว่าเป็นการจัดการศึกษาตาม “หลักมนุษยธรรม” และ “การปฏิบัติตาม
นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงศึกษาธิการ”  

3. แนวทำงกำรพัฒนำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส ำหรับเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ อ ำเภอ 
แม่สอด จังหวัดตำก 

แนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก มีดังนี้ 

3.1 ควำมส ำคัญและควำมจ ำเป็นต่อกำรพัฒนำนโยบำย 
1) ความส าคัญเชิงหลักการของการพัฒนานโยบาย ประกอบด้วย ก. หลักการจัดการ

ศึกษา ควรยึดหลักความเสมอภาคควบคู่กับความยุติธรรม และการลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา 
โดยเฉพาะระหว่างเด็กในเมืองกับเด็กชนบทห่างไกลบนพื้นที่สูง ข. หลักการกระจายอ านาจและการ
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จัดการเชิงพื้นที่  หน่วยงานระดับพื้นที่มีอ านาจตัดสินใจได้อย่างอิสระ เพื่อการจัดการการศึกษาที่
เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่  แต่ควรมีการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกับการพัฒนาประเทศ และ  
ค. หลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน การจัดการศึกษาไม่ควรเป็นบทบาทหน้าที่ของภาครัฐเพียงฝ่าย
เดียว แต่ควรให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและมีสิทธิจัดการศึกษา ร่วมออกแบบการจัดการศึกษาให้เหมาะสม
กับพื้นที่ของตนเอง  โดยเฉพาะควรให้ตัวแทน ชนเผ่าพื้นเมืองมีส่วนร่วมออกแบบการจัดการศึกษาให้บุตร
หลานตนเอง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบนพื้นฐานของวิถีวัฒนธรรม 

2) ความจ าเป็นของการพัฒนานโยบาย เกิดจากเกิดจากเงื่อนไขการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตากและการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งส่งผลต่อประเด็นสาธารณะในด้านการ
ขยายตัวของประชากรแฝง การเพิ่มขึ้นของประชากรเด็กปฐมวัยกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในและนอกเขตอ าเภอ
แม่สอดตามแนวตะเข็บชายแดน และปัญหาโรคติดต่อในพื้นท่ีชายแดน จ าเป็นท่ีหน่วยงานภาครัฐต้อง
เตรียมความพร้อมในการจัดบริการสาธารณะ การป้องและการแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลกระทบต่อเด็กและ
การศึกษาในพื้นที่ รวมถึงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเด็กเพื่อเป็นแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
และเขตเกษตรกรรมของอ าเภอแม่สอด และการเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศและประชาคมอาเซียน 

3.2 กำรพัฒนำเน้ือหำนโยบำย 
1) การพัฒนาโอกาสและการเข้าถึงการศึกษา ได้แก่ การกระจายสถานศึกษาให้ทั่วถึง

และครอบคลุมทุกพื้นที่ต าบล โดยกระจายให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
อาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม ให้สะอาด ปลอดภัยจากโรคติดต่อ น่าอยู่ น่าเรียน เป็นที่ยอมรับของ
ชุมชน และรัฐบาลควรสนับสนุนงบประมาณการจัดการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติหรือเด็กไม่มีรหัสอย่าง
ทั่วถึงและครอบคลุม  

2) การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางโดยลดสัดส่วนให้
น้อยลงจากร้อยละ 70 และควรมีสาระการเรียนรู้ที่ เด็กทั้งประเทศเรียนร่วมกัน เช่น ภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความมั่นคง ประชาคมอาเซียน พลเมืองไทย พลเมืองโลก 
เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นควรเพิ่มสัดส่วนให้มากกว่าร้อยละ 30 และควรจัดการศึกษาที่
สอดคล้องกับบริบทของพื้ นที่  มี สาระการเรียนรู้ เกี่ ยวกับการสืบสานอนุรักษ์  จารีตประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมชนเผ่าพื้นเมือง การพัฒนาแหล่งวัฒนธรรม โบราณสถาน ศิลปวัตถุให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้แบบ พหุวัฒนธรรม การพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างน้อย 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย 
ภาษาชนเผ่าพื้นเมือง ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษ การปลูกฝังจิตส านึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและเด็กต่างด้าว ส่วนมากอยู่ในครอบครัว
รายได้น้อยยากจน ผู้ปกครองอยู่ในภาคเกษตรกรรมและไม่นิยมส่งบุตรหลานเรียนในระดับสูง ดังนั้น 
หลักสูตรควรเน้นปูพื้นฐานให้เด็กด ารงชีพด้วยอาชีพเกษตรกรรม ปศุสัตว์ และด าเนินตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 
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3.3 กำรพัฒนำกระบวนกำรนโยบำย 
1) ผู้ รับผิดชอบนโยบาย  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอแม่สอดควรเป็น

ผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ เนื่องจาก (1) มี
พื้นที่ให้บริการการศึกษาครอบคลุมทุกต าบลทั่วถึงทั้งอ าเภอ (2) มีอ านาจหน้าที่ในการจัดการศึกษาแก่
เด็กในเขตพื้นที่รับผิดชอบภายใต้หลักการกระจายอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตลอดทั้งนโยบายส่วนกลางที่ส่งเสริมบทบาทองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดการศึกษา โดยเฉพาะนโยบายการจัดการศึกษาส าหรับเด็กด้อยโอกาส พ.ศ. 
2548 นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) พ.ศ. 2550-2559 และแผนแม่บทการ
พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย (พ.ศ. 2558-2560)     

2) ผู้สนับสนุนนโยบาย ประกอบด้วย 
ก. ผู้ปกครองและชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัยให้ได้มาก

ที่สุด ใน 2 รูปแบบ รูปแบบแรก ผู้ปกครองและชุมชนเผ่าพื้นเมือง และผู้ปกครองและชุมชนแรงงานต่าง
ด้าว เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับการรับรู้และให้ข้อมูล เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดและข้อเสนอการจัด
การศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนและการพัฒนาสถานศึกษา และรูปแบบที่สอง ผู้ปกครอง
และชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมีส่วนร่วมแบบทางการในการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ เช่น การเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการของท้องถ่ิน หรือคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องด้าน
การศึกษาของบุตรหลาน เป็นต้น  ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมรูปแบบนี้จ ากัดการเข้าร่วมของผู้ปกครองและ
ชุมชนแรงงานต่างด้าว เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคงของชาติ และการขาดกฎหมายไทยรองรับการมี
ส่วนร่วมของแรงงานต่างด้าวในนโยบายของภาครัฐ  

ข. เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์มีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์ เช่น การมีตัวแทนเครือข่ายเข้าไปเป็นกรรมการในกลไกระดับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การศึกษา ตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด และประเทศ เป็นต้น 

ค. ภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรสนับสนุนการจัดการศึกษา
ทางเลือกโดยชุมชน ด้วยรูปแบบที่หลากหลายและยืดหยุ่นสอดคล้องกับบริบท ตลอดจนการส่งเสริมให้
องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรธุรกิจเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ให้มากข้ึน  

3.4 แนวทำงกำรน ำไปปฏิบัติ 
1) ควรมีการจัดตั้งกลไกกลางของอ าเภอแม่สอดเพื่อพัฒนานโยบายการจัดการศึกษา

ปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์และขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ กลไกดังกล่าวอาจใช้ชื่อเรียก “เครือข่าย
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์  อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ” หรือ 
“คณะกรรมการการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมี
เทศบาลนครแม่สอดเป็นแกนหลักหรือแม่ข่ายขับเคลื่อนการปฏิบัติ เนื่องจากมีความพร้อมของบุคลากร 
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ความรู้ นวัตกรรมการบริหารจัดการ นวัตกรรมการจัดการศึกษา และการสะสมประสบการณ์ที่ยาวนาน  
สมาชิกเครือข่ายประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอแม่สอด ผู้ปกครอง และชุมชนในพื้นที่  
มีส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 เป็นพี่เลี้ยงท าหน้าที่สนับสนุนความรู้วิชาการและ
ประสบการณ์ในการจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ มีหน่วยงานภายนอกอ่ืน ๆ สนับสนุนเครือข่าย 
เช่น องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ระดับพื้นที่และประเทศไทย 
สถาบันวิชาการ เป็นต้น   

2) การจัดท าหรือก าหนดนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก มี 2 ทางเลือก ได้แก่ ทางเลือก 1 การจัดท านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย
ควรจัดท าเป็นนโยบายเฉพาะด้านส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ของอ าเภอแม่สอด เพื่อให้มีความชัดเจนในการ
ด าเนินการ มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และ ทางเลือก 2 
การจัดท าแผนแม่บทการจัดการศึกษาของอ าเภอแม่สอด โดยจัดท าเป็นแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปี 
วางแนวทางการพัฒนาการศึกษาตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะผู้ เรียน
ให้มีความต่อเนื่องเชื่อมโยงกันของการศึกษาแต่ละระดับ เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก
และประชาคมอาเซียน 

4. ตัวแบบกำรพัฒนำนโยบำยกำรจัดกำรศึกษำปฐมวัยส ำหรับเด็กกลุ่มชำติพันธุ์ อ ำเภอ 
แม่สอด จังหวัดตำก 

การวิจัยนี้น าตัวแบบกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ มาปรับใช้ในการพัฒนานโยบายการ
จัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ซึ่ง ผู้รับผิดชอบการพัฒนา
นโยบายควรด าเนินการใน 4 ระยะ ได้แก่ ระยะที่ 1 การทบทวนนโยบาย ประกอบด้วย (1) การทบทวน
กติกาสากลและนโยบายส่วนกลางที่เก่ียวข้อง (2) การทบทวนบริบทของพื้นที่อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก 
โดยเฉพาะบริบทที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาฯ เช่น ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ แนวโน้มการ
เพิ่มจ านวนประชากรวัยเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ข้อจ ากัดของสภาพทางภูมิศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ และการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เป็นต้น ระยะที่ 2 การระบุ
ประเด็นนโยบาย หรือเหตุผลความจ าเป็นของการพัฒนานโยบาย ได้แก่ ความเป็นปัญหาสาธารณะของ
ประชากรแฝง การเพิ่มประชากรวัยเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ โรคติดต่อในพื้นที่ชายแดน ปัญหาด้านโอกาส การ
เข้าถึง และคุณภาพการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะเด็กบนพื้นที่ห่างไกล/พื้นที่สูง ระยะที่ 3 
การออกแบบนโยบาย โดยการก าหนดวิสัยทัศน์และคุณค่านโยบายตามหลักการไม่เลือกปฏิบัติ ความ
เสมอภาคและความยุติธรรมทางการศึกษา  การก าหนดทางเลือกนโยบาย (มี 2 ทางเลือก คือ (1) การ
จัดท านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยจัดท า
เป็นนโยบายเฉพาะด้านเพื่อให้มีความชัดเจนในการด าเนินการ มีแนวปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
อ าเภอ และสอดคล้องกับบริบทพื้นที่ (2) การจัดท าแผนแม่บทการจัดการศึกษาของอ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยจัดท าเป็นแผนการศึกษาระยะยาว 20 ปี เพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัด
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ตาก) และ การออกแบบเนื้อหานโยบายในด้านโอกาส การเข้าถึง และคุณภาพการศึกษา และ ระยะที่ 4 
การมีส่วนร่วมในนโยบาย โดยหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดขอบนโยบาย หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง 
ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรธุรกิจเอกชน เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ และกลุ่ม/หน่วยงาน
ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องควรเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบาย  

  
อภิปรำยผล 

การวิจัยนี้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy Development 
Process: PDP) ตามข้อเสนอของ Dukesshire and Thurtow (2002) Office of the Auditor General (2003) 
Cafcass (2007) และ Ontario Public Service (2014) โดยสอดคล้องในระยะที่ 1 การทบทวนนโยบาย
และบริบท (Context and Policy Review) โดยการทบทวนกติกาสากลและนโยบายภายในประเทศที่
บังคับใช้ในปัจจุบัน และการทบทวนบริบทในด้านลักษณะทั่วไปและเฉพาะ สภาพปัญหาที่เป็นเงื่อนไข
น าไปสู่การพัฒนานโยบาย ระยะท่ี 2 การระบุประเด็นนโยบาย (Policy Issues Identification) ได้แก่ 
ความส าคัญหรือเป็นปัญหาสาธารณะ ความกว้างขวางครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และความต้องการพัฒนา
ของพื้นที่/ท้องถิ่น โดยเฉพาะปัญหาประชากรแฝง โรคติดต่อชายแดน การขาดโอกาส การเข้าถึง และ
คุณภาพการศึกษา และความต้องการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษาท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระยะที่สาม การออกแบบนโยบาย (Policy Design) โดยการริเริ่มพัฒนาประเด็น
นโยบายการขยายโอกาสและการเข้าถึงการศึกษาด้วยการกระจายสถานศึกษาให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ การ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการปรับสัดส่วนและเนื้อหาหลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรท้องถิ่น การจัด
สภาพแวดล้อมทางการศึกษาให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจากโรคติดต่อชายแดน ทั้งนี้ การออกแบบ
นโยบายยึดหลักการความเสมอภาค ความยุติธรรม การกระจายอ านาจ การจัดการเชิงพื้นที่ และการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

การวิจัยนี้ไม่สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะ (Public Policy Development 
Process: PDP) ตามข้อเสนอของ Dukesshire and Thurtow (2002) Office of the Auditor General 
(2003) Cafcass (2007) และ Ontario Public Service (2014) ในระยะที่ 4 การปรึกษาหารือกับกลุ่มผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย เนื่องจากเป็นระยะที่ด าเนินการหลังระยะการออกแบบนโยบาย แต่กรณีการพัฒนา
นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งในระดับภาพรวมและพื้นที่อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก มีแนวทางการพัฒนาให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับนโยบายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายใน
ทุกระยะและขั้นตอน โดยเฉพาะตั้งแต่ขั้นตอนการระบุประเด็นนโยบายจนกระทั่งถึงขั้นตอนสุดท้าย  

งานวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรัสวดี กองสุวรรณ์ (2539) เยี่ยมลักษณ์ อุดากร และคณะ 
(2553) และอภิสรา เล็กสรรเสริญ (2554) ในแง่ความส าคัญของบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนที่มีต่อการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
อมรทัต นิรัติศยกุล (2543) ในแง่การด าเนินนโยบายขยายโอกาสและคุณภาพการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่ม
ชาติพันธุ์ เป็นการปฏิบัติตามสิทธิเด็กและนโยบายส่วนกลาง และการมีมนุษยธรรมของผู้บริหารการศึกษา



บูชิตา สังข์แก้ว และ พันธรักษ์ ผูกพันธุ์ 37

วารสารพัฒนาสั งคม ปีที่ 20 ฉบับท่ี 1 / 2561

 

  

และครู สอดคล้องกับงานวิจัยของณรงค์ ใจหาญ (2541) ในแง่การจัดการศึกษาส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประสบปัญหาด้านคมนาคมและสภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ท าให้ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการการศึกษาจากภาครัฐ การขาดแคลนครู ขาดสถานศึกษา ขาดหลักสูตรที่สอดคล้องกับวิถี
ชีวิตและวัฒนธรรม แต่ไม่สอดคล้องที่ว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมจากเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ เนื่องจาก การวิจัยนี้พบว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้รับการปฏิบั ติจาก
หน่วยงานและบุคลากรภาครัฐในพื้นที่ในลักษณะการให้สิทธิการศึกษา การมีมนุษยธรรม การเสียสละ 
และการรับภาระในการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะเด็กต่างด้าวจากประเทศ
เพื่อนบ้าน  
 
สรุปและข้อเสนอแนะ 

การวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่านโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับกลุ่มชาติพันธุ์เก่ียวข้องกับ กติกา
สากลและนโยบายส่วนกลางหลายฉบับ ขณะที่นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ 
อ าเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริบทหลายประการ ทั้งยังประสบปัญหาดา้นโอกาส การ
เข้าถึง และคุณภาพการศึกษา ดังนั้น ในอนาคตนโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
จึงควรมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ และเชื่อมโยงกับกติกาสากลและนโยบายส่วนกลาง 
โดยยึดหลักการสิทธิเด็ก ความยุติธรรม การกระจายอ านาจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  

ส าหรับข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใชป้ระโยชนน์ั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก โดยเฉพาะเทศบาลนครแม่สอดควรเป็นองค์กรหลักหรือเป็นแกนกลางในการพัฒนานโยบาย
ดังกล่าว ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตากเขต 2 ควรเป็นหน่วยงานพี่เลี้ยงด้านการพัฒนา
นโยบาย ด้านวิชาการ และด้านการบริหารจัดการการจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ทั้งนี้ เพื่อรองรับการกระจายอ านาจทางการศึกษาปัจจุบันและอนาคต ส่วนส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา ควรเป็นหน่วยงานกลางด้านการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับ
เด็กกลุ่มชาติพันธ์  โดยการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงวัฒนธรรม สภา
ทนายความ และส านักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งท าหน้าที่เป็นหน่วยงานในการ
เผยแพร่ ถ่ายทอด กระจายความรู้ต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับ เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ให้ลง
ถึงระดับปฏิบัติในพื้นที่ให้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น ผู้บริหารการศึกษาท้ องถิ่น ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ 

ส่วนข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการขยายผลองค์ความรู้หรือขยายผลการศึกษา
ในประเด็นการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ในพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ ทั้ง 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่สอด อ าเภอพบพระ และอ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ
ควรขยายผลการศึกษาในประเด็นการกระจายอ านาจทางการศึกษา หรือการจัดการเชิงพื้นท่ีในนโยบาย



สถานภาพและแนวทางการพัฒนานโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัยส�าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
กรณีศึกษา อ�าเภอแม่สอด จังหวัดตาก

38

Journal  of  Soc ia l 
Development

Vol .20 No.1 /  2018

 

  

การจัดการศึกษาปฐมวัยส าหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ โดยเฉพาะพื้นที่ชายแดนทุกภูมิภาค พื้นที่ชายฝั่งทะเล 
และพื้นที่เกาะแก่งทะเล ประเทศไทย 
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