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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย สิ ท ธิ ก ารศึ ก ษาของเด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ กรณี ศึ ก ษาโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาสองประการ คือ (1) เพื่อศึกษา
สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไรสัญชาติในพื้นที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ และ (2) เพื่อศึกษาการดาเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ต่อเด็กไร้สัญชาติ อาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่ โดยผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ
(Qualitative Research) ตามรูปแบบการวิจัยทางสังคมศาสตร์ โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
(In-depth Interview) และการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-Participation Observation)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการเก็บข้อมูล
ภาคสนาม (Field Work)
ผลการศึกษาพบว่า โรงเรียนบ้านโป่งน้อยมีเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
หรือเด็กไร้สัญชาติ ที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้เข้ามาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนี้จริง และ
ส่วนมากเป็นเด็กที่ไม่มีสัญชาติ และรัฐเองก็ไม่รับรองสถานะความเป็นพลเมืองของกลุ่ ม
เด็ กเหล่ า นี้ ซึ่ ง เด็ ก กลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ห รื อ เด็ ก ไร้ สั ญชาติเ หล่ า นี้ เป็ น บุต รหลานของแรงงาน
ต่า งด้ า วที่ เข้ า มาท างานให้ กั บ นายจ้ า งในบริ เวณชุม ชนบ้ านโป่ง น้อ ยและบริ เวณชุม ชน
ใกล้ เ คีย ง โรงเรี ย นบ้ านโป่ ง น้ อ ยได้ ป ฏิ บั ติต ามข้อ กฎหมายในพะราชบัญ ญัติ ก ารศึก ษา
แห่งชาติ และตามหลักของรัฐธรรมนูญที่เปิดโอกาสให้ประชาชนทุก คนต้องได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 12 ปี โดยที่รัฐต้องเป็นผู้จัดหาให้และไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ
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เกณฑ์การรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่อง
ของการแบ่ ง แยกระหว่ า งเด็ ก ไทยในพื้ น ที่ กับ เด็ก นั ก เรี ย นที่ เ ป็ นกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ห รือ เด็ ก
ไร้สั ญชาติ ถึงแม้ว่าเด็กเหล่ านี้ จ ะไม่มีเอกสารในการแสดงตัว ตนว่าเป็นคนไทย แต่ทาง
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยก็ได้คานึงถึงหลักการศึกษาที่ไม่จากัดในด้านเชื้อชาติซึ่งเอื้อประโยชน์
ต่อการให้สิทธิการศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ เพื่อให้เด็กเหล่านี้
ได้มีสิทธิความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาให้ เทียบเท่ากับบุคคลอื่นๆ โดยเป็นไปตาม
กฎระเบี ย บและข้ อกฎหมายและนโยบายในการบริห ารงานของโรงเรียนบ้ านโป่ งน้อ ย
การจั ดการเรี ย นการสอนในโรงเรี ย นบ้ านโป่ งน้อยนั้นให้ ความส าคัญกับสิ ทธิการศึกษา
ของเด็กไร้สั ญชาติ ซึ่งการเรีย นการสอนและการรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติเหล่านี้ดาเนินการ
ภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
สาหรับข้อเสนอแนะในเชิงปฏิบัติในงานวิจัยสาหรับโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเพื่อเอื้อ
ให้เกิดการเข้าถึงของสิทธิทางการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ ได้แก่ (1) การให้สิทธิการศึกษา
แก่เด็กไร้สัญชาติควรคานึงถึงสิทธิในการได้รับการศึกษาอย่างจริงจัง โดยมุ่งเน้นการพัฒนารู้
ความสามารถและคุณภาพของเด็กไร้สัญชาติให้สามารถพัฒนาตนเองได้ และควรให้คน
เหล่ านี้ได้มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาตนเองในเรื่องการมองเห็ นคุณค่าในตัวเองเพื่อลดการ
ช่วยเหลือจากบุคคลอื่นเพื่อที่จะสามารถใช้ ชีวิตร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้ (2) การให้สิทธิ
การศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาตินั้น ต้องคานึงถึงความเท่าเทียมกันในทุกๆ ด้านเพื่อให้เด็กไร้
สัญชาติเหล่ านี้ส ามารถเข้าถึงสิ ทธิการศึกษาได้อย่างทั่วถึงและทัดเทียมกับคนอื่นๆ บน
พื้นฐานของศักดิ์ความเป็นมนุษย์ นอกจากนี้ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยฉบับ
นี้ คือ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงและวางแนวทางในการ
ปฏิบัติต่อเรื่องสิทธิการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติโดยไม่ยึดหลักในด้านกฎหมายแต่
เพียงอย่างเดียว แต่ต้องคานึงถึงความสาคัญในเรื่องของศักดิ์ ศรีความเป็นมนุษย์และสภาพ
จิตใจของเด็กไร้สัญชาติด้วย
คาสาคัญ สิทธิการศึกษา, เด็กไร้สัญชาติ, ชาติพันธุ์
Abstract
The research of the Nationality less Children’s Education right, in case
study of Ban Pong Noi School, Amphoe Muang, Chiang Mai Province, Thailand
had two objectives (1) to study about their ability to be educated and (2) to
study about the management of Ban Pong Noi school to do with Nationality
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less Children. The Study was Qualitative research follow to social sciences
research design, using in-depth interview and observation, furthermore data
collection from related documents, researches and field survey methods.
It was found that, part of student of Ban Pong Noi School are
Nationality less Children who immigrated to this area and ignored by
government to get civil status. They are descendant of alienate worker who
work for local employer in and nearby this area. Ban Pong Noi school obey
the National Education Act and constitution which notice that everybody
must be educated the basic Education in at least 12 years due to state
management without any expense. Student affirmative criterion of Ban Pong
Noi School is not different from nationality Children, even though these
children have no any permit document to show that they are Thai, by the
way School has considered an education without racial discrimination which
inure to allow the nationality less children to be educated and equal to get
education like other nationality children. It’s conform to the laws and rules
even more, it’s the management policies of school. The education
management of Ban Pong Noi school places importance on education right of
nationality less children which according to the rules of education ministry.
Practical recommendation in this research had two point (1) Education
right dispensation must aware to pragmatic focus on development of
knowledge and abilities for living with others in society. (2) Education right
dispensation must aware to all equality for the Nationality less Children’s
access to education opportunities thoroughly and uniformly with others base
on Human Dignity. Moreover, in this research had Policy recommendation is
the state agency and organization involved must wear to practical planning
access to the Nationality less Children’s Education right without legal
principles only but regardless of the importance of human dignity and the
mentality of Nationality less Children’s.
Keywords Education Right, Nationality Less, Ethnic
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1. บทนา
พัฒนาการของการรวมศูนย์ ของรั ฐไทยเริ่มจากในช่วงรัชกาลที่ 5 ได้ใช้นโยบาย
ในการปกครองประเทศโดยการดึงอานาจเข้าสู่ศูนย์กลาง หรือที่เรียกว่า “รัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์” ทาให้ส่งผลต่อความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่มีอยู่ถูกลิดรอนสิทธิในด้านต่างๆ
การดึงอานาจเข้าสู่ศูนย์กลางเป็นเครื่องมือในการทาให้คนพื้นถิ่นในพื้นที่ต่างๆ ถูกทาลาย
และเสียอัตลักษณ์ของตนเองลงไป เช่น การแต่งกาย และภาษาพูด เป็นต้น ต่อมาในต้นสมัย
รัชกาลที่ 6 ได้เกิดพระราชบั ญญัติสัญชาติ พ.ศ. 2456 ซึ่งทาให้ เกิดกฎหมายสั ญชาติขึ้น
สาหรับกฎหมายนี้บังคับให้ประชาชนในสังคมไทยทุกคนต้องมีบัตรประจาตัวประชาชน โดย
เริ่มขึ้นใน พ.ศ. 2486 และต่อมาใน พ.ศ. 2495 มีการออกกฎหมายทะเบียนราษฎร์ เพื่อ
บันทึกการเคลื่อนไหวของประชาชนเกี่ยวกับ การเกิด การตาย และการย้ายที่อยู่ ด้วยเหตุนี้
คนที่ได้รับสัญชาติไทยจึงเป็นบุคคลที่มีอยู่ตามทะเบียนราษฎร์ และได้รับสิทธิในการบริการ
ของรั ฐ นั้ น ๆ ด้ ว ยความเปลี่ ย นแปลงจากสภาพสั ง คมในอดี ต ถึ ง รั ฐ ชาติ ส มั ยใหม่ รั ฐ จึ ง
ให้ ค วามส าคั ญกั บ กฎหมายสั ญชาติ ม ากกว่ าความหลากหลายของชาติ พั นธุ์ เ หมื อ นกั บ
ในอดีต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2526, น. 21)
ด้วยเหตุผลของการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมในข้างต้น ทาให้ผู้คนที่ อาศัยอยู่ใน
บริ เวณประเทศไทยกับ พื้น ที่บริ เวณรอบข้างนั้ นประสบปัญหาในการอพยพเคลื่ อนย้าย
เนื่องจากในอดีต ปัญหานี้ไม่เกิดขึ้น เพราะแต่ก่อนผู้คนสามารถติดต่ออพยพเคลื่อนย้าย
ได้อย่างเสรี แต่หลังจากที่รัฐออกกฎหมายสัญชาติขึ้นมา ผู้คนเหล่านี้ก็ไม่สามารถอพยพ
เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเหมือนแต่ก่อน โดยที่การอพยพเคลื่อนย้ายในสังคมไทยหลังจาก
การเกิดกฎหมายรัฐชาตินั้น ต้องคานึงถึงเงื่อนไขของกฎหมายสัญชาติที่รัฐนั้นรั บรองสิทธิ
และการมีตัวตนของคนๆ นั้น ฉะนั้น ทาให้คนที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฎร์นั้นไม่ถือว่า
เป็นคนไทยและไม่ได้รับสิทธิในการให้บริการของรัฐ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา
(ชุติ งามอุรุเลิศ, ดรุณี ไพศาลพาณิชย์กุล, สรินยา กิจประยูร, และอภิชิต ลายสนิทเสรีกุล,
2552, น. 32-33) นอกจากปั จ จั ย ที่ เ กิ ด จากการปรั บ ตั ว ของโครงสร้ า งทางสั ง คมและ
การเมืองแล้วยังมีปัจจัยด้านเศรษฐกิจอีก เนื่องจากสภาพสังคมเปลี่ยนจากสังคมยุคจารีต
มาเป็นสังคมสมัยใหม่จึงทาให้ระบบเศรษฐกิจแบบยังชีพได้พัฒนากลายเป็นระบบเศรษฐกิจ
แบบค้าขายซึ่งมีเงินเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ดังนั้น ทาให้สังคมไทยพัฒนาไปสู่
ความทันสมัยและการขยายตัวของนายทุน แรงงาน การจ้างงาน การค้า และบริการมากขึ้น
เนื่องจากผลของการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของสังคมไทย เป็นปัจจัย
หนึ่งที่ทาให้ผู้อพยพลักลอบหลบหนีเข้ามาอยู่ในประเทศไทยโดยมีการเข้ามาตั้งที่อยู่อาศัย
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และประกอบอาชีพรับจ้างต่างๆ ในประเทศไทย (ปิ่นแก้ว อุ่นแก้ว , 2550, น. 40) นอกจาก
ปัจจัยดังกล่าวที่เป็นตัวดึงดูดแล้ว ยังมีปัจจัยที่ผลักดันให้คนอพยพเหล่านี้หลบหนีเข้ามา
ในประเทศไทยอีก ได้แก่ คนที่เคยมีรัฐแต่ต้องอพยพเพื่อที่หลบหนีจากสภาวะสงคราม เช่น
จีนฮ่ออพยพ จีนฮ่ออิสระ ญวนอพยพ ไทลื้อ ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากประเทศเมีย นมา และ
ลาวอพยพ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีกลุ่มคนที่ไม่มีรัฐที่อพยพเข้ามา คือ คนพื้นเมืองที่อาศัย
อยู่ตามพื้นที่นี้อยู่แล้วก่อนการเกิดรัฐชาติ ซึ่งส่วนมากอาศัยในภาคเหนือและภาคตะวันตก
ของไทย เช่น ม้ง เย้า ลีซู ลาหู่ อาข่า ไทใหญ่ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะมีการอพยพ
ของคนเหล่านี้ในช่วงที่ผ่านมา แต่ประเทศไทยก็ไม่ถือว่าคนเหล่านี้เป็นคนไทยและไม่ได้รับ
การรับรองสัญชาติจากรัฐไทย และไม่ถือว่าคนที่อพยพเข้ามาเหล่านี้มีตัวตนอยู่ในประเทศไทย
ซึ่งอาจเรีย กว่ากลุ่ มคนที่อพยพนั้ น กลายเป็นคนไร้รัฐ ก็ว่าได้ จากปัญหาการอพยพของ
คนไร้สัญชาติในช่วงเวลาที่ผ่านมานั้นได้เพิ่ มมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยก็ได้ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ เช่น ให้คนเหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวและมีการผลัก ดันกลับสู่
ประเทศเดิม หรือส่ งคนเหล่ านั้ นไปยังประเทศที่ส าม เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ปัญหาการ
หลบหนีเข้าเมืองยังทวีมากขึ้นโดยการอพยพมาของคนเหล่านี้ได้ อพยพมาเป็นครอบครัว
กลุ่มใหญ่ๆ เช่น พ่อ แม่ ลูก รวมกันเป็นหลายๆ ครอบครัว ดังนั้น ในการศึกษาสิทธิการ
เข้าถึงเด็กไร้สัญชาติในครั้งนี้จึงเล็งเห็นปัญหาว่าการที่มีเด็กจานวนมากอพยพตามพ่อแม่
เข้ามาทางานเป็นแรงงานในประเทศไทยนั้น เด็กที่อพยพเข้าเหล่านี้รัฐได้มีการจัดการศึกษา
ให้กับเด็กไร้สัญชาติเหมือนกับเด็กที่มีสัญชาติหรือไม่ (ไทยเอ็นจีโอ, 2548)
ปัจจุบันนี้ ปัญหาที่เกี่ยวกับคนไร้สัญชาติได้ถูกถกเถียงและเกิดข้อเรียกร้องให้เกิด
ความเป็นธรรมรวมถึงความเท่าเทียมกันในสังคมเนื่องจากประเด็นดั งกล่าวได้ถูกหยิบยก
ขึ้นมาพูดถึงสิทธิในการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเท่าเทียมกัน ในสังคมไทยนั้น
ก็ได้นาหลักการเคารพสิทธิของความเป็นพลเมืองรัฐ ซึ่งปรากฏในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ในมาตรา 4 ที่มีหลักการสาคัญว่า “มนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะรวยหรือจน”
(วินัย ศรีเรือง, 2544, น. 12) ดังนั้น ด้วยกระแสที่มีข้อถกเถียงว่ารัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
ทาให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคม แต่ทาไมเด็กไร้สั ญชาติเหล่านี้จึงไม่ได้รับการพัฒนา
ให้มีความสามารถและสิทธิทางการศึกษาให้เทียบเท่ากับเด็กที่มีสัญชาติไทย แต่อย่างไรนั้น
ส าหรั บ ประเด็ น เรื่ อ งการจั ด การศึ ก ษาให้ กั บ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ จ ะเห็ น ได้ จ ากก่ อ นนั้ น ไม่ มี
การจัดการศึกษาหรือมีสถานที่ศึกษาสาหรับเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ แต่ปัจจุบันเมื่อมีกระแส
ข้อถกเถีย งดังกล่ าว ทาให้ รั ฐ ได้น าเรื่ องการจัดการศึกษาและสิ ทธิทางการศึกษาส าหรั บ
เด็ กไร้ สั ญ ชาติ ออกเป็ น กฎหมายบั ง คั บ ที่ เ ป็ น ไปตามหลั ก สิ ท ธิ ม นุ ษยชนซึ่ งรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ระบุว่า สิทธิในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานต้องไม่ต่ากว่า 12 ปี ที่รัฐ
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ต้องจัดให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ นอกจากนี้ รัฐยังออกกฎหมายอีกฉบับหนึ่งฉบับที่มุ่งสู่
การพัฒนาสิทธิการเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 ซึ่งระบุไว้ว่า การศึกษาเป็นการพัฒนาตนเองของบุคคลที่เข้ารับการศึกษา และ
ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้โดยให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา นอกจากการส่งเสริม
สิทธิทางการศึกษาของรัฐตามหลักข้อกฎหมายแล้ว (สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ , ม.ป.ป.) ทั้งนี้ ยังได้หยิบยกข้อกฎหมาย
การขยายสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาในนโยบายรัฐบาล เช่น รัฐบาลนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
ที่กาหนดนโยบายเรียนฟรี 15 ปี โดยการให้ โอกาสผู้ยากไร้ทาให้เกิดความเสมอภาคและ
ความเท่าเทียมกันในด้านการให้สิทธิทางการศึกษา (นิกร เพ็งลี , 2552) สาหรับรัฐธรรมนูญ
พ.ศ. 2550 ก็ได้มีการระบุถึงสิทธิความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา กล่ าวคือ ส่วนที่ 8
ว่าด้วยเรื่ องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษา มาตรา 49 ระบุว่า บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกัน
ในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไม่เก็บ
ค่าใช้จ่ายผู้ ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิ
ตามวรรคหนึ่ งและการสนั บสนุ นจากรั ฐเพื่อให้ ได้รับการศึก ษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น
การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน
การเรี ยนรู้ ด้ว ยตนเอง และการเรี ย นรู้ ตลอดชี วิต ย่อมได้ รับความคุ้มครองและส่ งเสริ ม
ที่ เ หมาะสมจากรั ฐ โดยในประเด็ น เรื่ อ งสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพในการศึ ก ษาในรั ฐ ธรรมนู ญ
พ.ศ. 2540 และรั ฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 สะท้ อนให้ เห็ นว่ ารั ฐ ไทยได้ ให้ ความส าคัญต่ อ
ประเด็นเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการศึกษาโดยกาหนดไว้เป็นกฎหมายของรัฐในการเป็น
แนวทางปฏิบั ติ (สถาบันพระปกเกล้า , 2547) จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นที่มีข้อกฎหมาย
มากมายเกี่ ย วกั บ การจั ดการศึ กษาให้ เด็ กไร้ สั ญชาติ ออกมานั้ น ค าถามคื อ ทุ กโรงเรี ยน
สามารถน าไปปฏิ บั ติได้ จริ งและทั่ วถึ งหรื อไม่ ดั งนั้ น ผู้ วิ จั ยจึ งถือว่ าการศึกษาเรื่ องสิ ทธิ
การศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อยอาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จึงเป็นการศึกษาว่านโยบายของรัฐนั้นสามารถใช้ได้จริงหรือไม่
จากที่มาของปั ญหาที่เกิดจากการเปลี่ ยนแปลงทางบริบททางสั งคม เศรษฐกิจ
การเมืองที่ส่งผลให้เกิดคาว่าสัญชาติและคาว่าไร้สัญชาติขึ้นมานั้น เป็นผลทาให้เกิดปัญหา
ตามมามากมาย โดยเฉพาะปัญหาด้านสิทธิในการให้บริการของรัฐในด้านต่างๆ โดยในที่นี้
ผู้วิจัยได้ให้ความสาคัญต่อสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติเพราะถือว่ามีเด็กจานวนไม่น้อย
ที่เป็นเด็กไร้สัญชาติที่เกิดจากการที่พ่อแม่อพยพเข้ามาเป็นแรงงานในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัย
ได้เลือกพื้นที่ในการศึกษาวิจัยในเรื่องสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษาโรงเรี ยน
บ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากมีเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
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อาศัยอยู่เป็นจานวนมาก เด็กกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ได้เข้ามาอาศัยกับพ่อแม่ที่เข้ามารับจ้าง
เป็น แรงงานก่อสร้ างและรับจ้ างทั่วไปในตัว เมืองเชียงใหม่ ซึ่งการเข้ามาของเด็กเหล่ านี้
รั ฐ ไม่ไ ด้รั บ รองความเป็ น คนไทยของพวกเขาซึ่ งทาให้ เด็ กเหล่ า นี้ต กเป็ นเด็ก ไร้สั ญชาติ
(ศุภชัย สถีรศิลปิน, 2527, น. 26)
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยตั้งอยู่ที่ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง สังกัดหน่วยงานเขตพื้นที่
การศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเชี ย งใหม่ เขต 1 เป็ น โรงเรี ย นขนาดใหญ่ ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ย
กลุ่มเด็กที่ไม่มีสัญชาติที่อพยพลงมาจากพื้นที่ราบสูงซึ่งส่วนมากเป็นชาติพันธุ์ ไทใหญ่ ม้ง
อาข่า มูเซอ และลีซู เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ วิจัยครั้งนี้จึงมีความสนใจในเรื่องสิทธิทางการศึกษา
ของเด็กไร้ สัญชาติ ซึ่งมีจานวนมากในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยทางโรงเรียนมีการรับ
เด็กไร้สัญชาติกลุ่มนี้เข้ามารับการศึกษาโดยเห็นว่ากลุ่มผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา คนไร้
สัญชาติ สมควรที่จะต้องได้รับ การพัฒนาตามศักยภาพและมีโ อกาสที่เหมาะสมจากรัฐ
ซึ่งจะทาให้ช่วยพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มคนเหล่านี้ให้ดีขึ้น โดยส่งเสริมความรู้
ความสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งทางด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา เพื่อให้สามารถ
ปรั บ ตั ว ให้ มี ชี วิ ต อยู่ ไ ด้ ท่ า มกลางกระแสการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมปั จ จุ บั น ทั้ ง ด้ า น
เศรษฐกิจ สังคม และสภาวะแวดล้อมต่างๆ โดยที่วิจัยครั้งนี้เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
ซึ่งเป็ น เรื่ องของสั ญ ชาติและความไร้ ตัว ตนอยู่ ในสั งคมไทยที่เป็นอุ ปสรรคต่อการทาให้
กลุ่มคนเหล่านั้นไม่มีโอกาสหรือสิทธิในการเข้าถึงการศึกษา จากความสาคัญของปัญหา
ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ จึงต้องดาเนินการเพื่อหาคาตอบจากข้อกฎหมายและหลักการต่างๆ
ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ ทั้งนี้ ก็เพื่อเป้าหมายอันนาไปสู่การเข้าถึงระบบการศึกษาและหลักสิทธิ
มนุษยชนของกลุ่มเด็กไร้สัญชาติในพื้นที่ดังกล่าว
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
(1) เพื่ อศึ กษาสิ ท ธิใ นการเข้ าถึ งการศึ กษาของเด็ก ไร้สั ญชาติ ใ นพื้ นที่ โ รงเรี ย น
บ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
(2) เพื่อศึกษาการดาเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยต่อเด็กไร้สัญชาติ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
3. ขอบเขตการวิจัย
3.1 ขอบเขตทางด้านพื้นที่
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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3.2 ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
การวิจัยในครั้งนี้ได้กาหนดขอบเขตเนื้อหา คือ การเข้าถึงสิทธิทางการศึกษาของ
เด็กไร้สัญชาติและการดาเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยต่อเด็กไร้สัญชาติ
ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในระดับชั้นเตรียมอนุบาลจนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
4. นิยามคาศัพท์
สิทธิการเข้าถึงทางการศึกษา หมายถึง สิทธิทางศึกษาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540
รัฐ ธรรมนู ญ พ.ศ. 2550 และพระราชบั ญ ญัติการศึกษาแห่ ง ชาติ พ.ศ. 2542 กล่ าวว่ า
สิทธิการเข้าถึงการศึกษา คือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี
ที่รั ฐ จะต้ อ งจั ดให้ อ ย่ า งทั่ ว ถึง และมี คุ ณ ภาพ โดยไม่ เ ก็บ ค่ า ใช้ จ่ า ยผู้ ย ากไร้ ผู้ พิ การหรื อ
ทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุน
จากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการศึกษาอบรมขององค์กร
วิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
5. เครื่องมือและวิธีการศึกษา
วิ จั ย เรื่ องสิ ท ธิ การศึ ก ษาของเด็ กไร้ สั ญ ชาติ กรณี ศึ กษาโรงเรี ย นบ้ า นโป่ งน้ อ ย
อาเภอเมื อง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ใช้ระเบี ยบวิ ธีวิ จั ยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ซึ่ ง
เป็ นการศึกษาวิจั ยที่ให้ความส าคัญกับกระบวนการวิจัยที่เน้นการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ประสบการณ์จริ ง เพื่ อที่ จะสามารถน าข้ อมู ลที่ได้เหล่ านั้ นมาวิเคราะห์ ผลเพื่ อหาค าตอบ
ในการวิจั ยครั้ งนี้ โดยที่มุ่งเน้ นการศึกษาค้นคว้าในเรื่องสิ ทธิการศึกษาของเด็กไร้สั ญชาติ
กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล
โดยสามารถจาแนกได้เป็น 4 กลุ่ม โดยใช้เกณฑ์พิจารณาจากผู้ที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
(1) ครูและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยพิ จ ารณากลุ่ ม ตั ว อย่ า งจากคุ ณ สมบั ติ ที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ที่ มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการดูแลพื้นที่ศึกษา ดังนี้
 ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
1 คน
 ครู
5 คน
 นักศึกษาฝึกสอน
3 คน
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 เจ้าหน้าที่ห้องสมุด
1 คน
 เจ้าหน้าที่ธุรการ
1 คน
 นักการภารโรง
1 คน
(2) ประชากรในพื้นที่ หมายถึง ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษา ได้แก่ หมู่บ้าน
โป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่างของประชาชนในพื้นที่
โดยเกณฑ์การพิจารณาจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในพื้ นที่หมู่บ้านโป่งน้อยเป็นเวลานานมากกว่า
10 ปีขึ้นไป โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ
 ชาวบ้านในหมู่บ้านโป่งน้อย
10 คน
 ปราชญ์ชาวบ้าน
1 คน
 เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย
1 คน
(3) นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ งน้อยที่เป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย โดยเกณฑ์พิจารณา
จากการเป็นเด็กที่อาศัยในพื้นที่หมู่บ้านโป่งน้อยและมีสถานะเป็นพลเมืองรัฐไทย ซึ่งผู้วิจัย
ได้ เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นในพื้ น ที่ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบลู ก โซ่
(Snowball Sampling) คือ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
5 คน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5 คน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
5 คน
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3 คน
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
3 คน
(4) นักเรี ยนโรงเรีย นบ้านโป่ งน้อยที่เป็นเด็กไร้สั ญชาติ โดยเกณฑ์การคัดเลื อก
พิจารณาจากคุณสมบัติที่เด็กนักเรียนดังกล่าวไม่ได้รับการับรองสัญชาติจากรัฐไทย ซึ่งผู้วิจัย
ได้ เ ลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นในพื้ น ที่ โ ดยใช้ วิ ธี ก ารคั ด เลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบลู ก โซ่
(Snowball Sampling) คือ
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
7 คน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
7 คน
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
4 คน
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4 คน
 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
4 คน
(5) ผู้ปกครองนั กเรีย นโรงเรีย นบ้านโป่ งน้อยที่เป็นเด็กไร้สัญชาติ เกณฑ์ในการ
พิจ ารณาจากคุณสมบัติเป็น กลุ่ มชาติพันธุ์ ซึ่งไม่ได้มีสถานะที่รัฐไทยรองรับว่าเป็นบุคคล
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สั ญ ชาติไ ทย ซึ่ งผู้ วิจั ย ได้เ ลื อ กกลุ่ มตั ว อย่ า งนั กเรีย นในพื้ น ที่โ ดยใช้ วิธี การคั ดเลื อ กกลุ่ ม
ตัวอย่างแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) คือ
 ผู้ปกครอง
15 คน
5.1 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ข้อมูลและแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
5.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ข้อมูลที่เก็บรวบรวมจากกลุ่มประชากร
ที่ทาการศึกษา
ก. การเก็บข้อมูลปฐมภูมิแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
(1) การเก็บข้อมูลจากครูและเจ้าหน้าที่ ประชากรในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนบ้าน
โป่งน้อยที่เป็นเด็กที่มีสัญชาติไทย นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ งน้อยที่เป็นเด็กไร้สัญชาติ และ
ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้
 กาหนดหน่วยงานที่เกี่ยวของและกาหนดบุคคลที่ต้องการจะสัมภาษณ์
 จัดทาหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ครูและเจ้าหน้าที่ ในกรณีของประชากร
ในพื้นที่ นักเรียน และผู้ปกครองไม่ต้องทาหนังสืออย่างเป็นทางการ แต่อาจติดต่อประสาน
ทางโทรศัพท์เพื่อชี้แจงและขอนัดสัมภาษณ์
 ส่งหนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์หน่วยงานเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการ
เข้าสัมภาษณ์
 ภายหลังได้รับการอนุญาตให้สัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ประสานติดต่อนัดหมาย
เพื่อเข้าสัมภาษณ์
 การดาเนินการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยได้ใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและเก็บ
ข้อมูลโดยการจดบั นทึก บั นทึกเสี ยง และถ่ายภาพ นอกจากนี้ ในบางโอกาสผู้ วิจัยได้ถูก
เชิญเข้าร่ วมสั งเกตการณ์ในการประชุมของหน่ วยงานของรัฐซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการเก็บข้อมูลดังกล่าว
จากข้างต้น ผู้วิจัยได้อธิบายถึงวิธีการเก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จาก
ข้อมูลจากครูและเจ้าหน้าที่ ประชากรในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ งน้อยที่เป็นเด็กที่มี
สัญชาติไทย นั กเรี ยนโรงเรี ยนบ้านโป่ งน้ อยที่เป็นเด็กไร้สั ญชาติ และผู้ ปกครองนั กเรียน
โรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อย อาเภอเมือง จั งหวัดเชียงใหม่ เป็นกลุ่ มตัวอย่างที่ผู้ วิจัยใช้วิธีการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และวิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) ซึ่งมีการกาหนดกลุ่มประชากรไว้แล้วก่อนที่จะลงพื้นที่
เข้าสัมภาษณ์เก็บข้อมูล
132

วารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2561): 123-156

(2) การเก็บข้อมูลภาคสนามในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
การเก็บข้อมูลดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่ประชากรในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ งน้อยที่เป็น
เด็กที่มีสั ญ ชาติไทย นั กเรี ย นโรงเรี ย นบ้ านโป่ งน้อยที่เป็นเด็กไร้สั ญชาติ และผู้ ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ งน้อย การเข้าไปเก็บข้อมูลภาคสนามในหมู่บ้านโป่ งน้อย ผู้วิจัย
ได้ใช้ แบบสั มภาษณ์แบบกึ่งมี โ ครงสร้ าง นอกจากนี้ ผู้ วิ จัยก็ยั งเข้ าไปเป็นผู้ สั งเกตพื้นที่
รวมถึงการจดบันทึกและถ่ายภาพในพื้นที่ศึกษา
จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูลปฐมภูมิที่อธิบายมาข้างต้น ทาให้ผู้วิจัย
ได้รับข้อมูลเป็นที่น่าพอใจและสามารถนาไปสู่การเขียนงานวิจัยฉบับนี้
ข. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)
ในงานวิ จั ย ฉบั บ นี้ ใ ช้ แ บบสั ม ภาษณ์ แ บบกึ่ ง โครงสร้ า งโดยสั ม ภาษณ์ บุ ค คล
ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครูและเจ้าหน้าที่ ประชากรในพื้นที่ นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยที่เป็น
เด็กที่มีสั ญ ชาติไทย นั กเรี ย นโรงเรี ย นบ้ านโป่ งน้อยที่เป็นเด็กไร้สั ญชาติ และผู้ ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่ งน้อย เพื่อทราบถึงสิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ
และการดาเนิ นการบริ หารงานของโรงเรีย นบ้านโป่งน้อยต่อเด็กไร้สัญชาติ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
ค. การสังเกตการณ์อย่างไม่มีส่วนร่วม (Observer)
ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้วิธีการสังเกตสภาพความเป็นอยู่ของครูกับนักเรียนที่เป็นเด็ก
ไร้สั ญชาติ ทั้งนี้ รวมถึงพฤติกรรมของกลุ่ มเพื่อนนักเรียนที่เป็นเด็กสัญชาติไทยที่ปฏิบัติ
ต่อนักเรียนที่เป็นเด็กไร้สัญชาติ ซึ่งข้อมูลที่ได้จะนามาวิเคราะห์และเขียนในงานวิจัยฉบับนี้
5.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
ข้อมู ลทุติ ยภูมิ (Secondary Data) ประกอบไปด้ วยหนังสื อ ตาราวิ ชาการต่ างๆ
วิทยานิพนธ์ บทความจากวารสาร และเอกสารราชการ รายงานข่าวต่างๆ ทั้งจากไทย และ
ต่างประเทศ สรุปข่าวจากสื่อมวลชน เช่น หนังสือพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
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5.2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
สิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

แนวคิดพัฒนาการด้านสิทธิการศึกษา
ของเด็กไร้สัญชาติ
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
2540 มาตรา 43

แนวคิดสิทธิในการเข้ารับการศึกษา
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
 บทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2550 มาตรา 49

เด็กนักเรียนไร้สัญชาติโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1. สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในพื้นที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 สิทธิทางการศึกษาตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542
 บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
 การเข้าถึงสิทธิการศึกษาต้องไม่เก็บค่าใช้จ่ายผูย้ ากไร้ ผู้พกิ ารหรือทุพพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะ
ยากลาบาก ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึง่ และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับ
บุคคลอื่น
 การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรีย นรู้ด้วย
ตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ
2. การดาเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยต่อเด็กไร้สัญชาติ อาเภอเมือง จังหวัด เชียงใหม่
 การมี ส่ ว นร่ ว มของสั ง คมในชุ ม ชนบ้ า นโป่ ง น้ อ ยที่ เ อื้ อ ต่ อ การเข้ า ถึ ง สิ ท ธิ ท างด้ า นการศึ ก ษาของ เด็ ก
ชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ
 โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกับการเอื้อสิทธิทางการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติ
 ทัศนคติของครูอาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยที่มีต่อสิทธิของเด็กไร้สัญชาติ
 การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 เกณฑ์การรับเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
 การรับรองวุฒิการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
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กรอบแนวคิ ดในการศึ กษาเรื่ อง สิ ทธิ การศึ กษาของเด็ กไร้ สั ญชาติ กรณี ศึ กษา
โรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ยเริ่ ม ต้ น จากการที่ มี ก ารตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญของสิ ทธิ ใ นการ
เข้ารับการศึกษา ซึ่งสิทธิเหล่านั้นเป็นสิ่งที่บุคคลที่ดารงชีวิตอยู่ในรัฐควรจะได้รับการบริการ
เหล่านั้นจากรัฐ เพื่อเป็นไปตามสิทธิของบุคคลที่พึงได้รับจากรัฐนั้นๆ แต่การได้รับการบริการ
เหล่ านั้ น กลั บถู กกี ดกั นด้ วยค าว่ า “สั ญชาติ ” ซึ่ งเป็ นเครื่ องหมายที่ บ่ งบอกว่ าบุ คคลนั้ น
สามารถที่จะได้รับการบริการด้านต่างๆ ที่รัฐจัดให้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น จึงเห็น
ได้ ว่าสั ญชาติ มีความส าคั ญมากที่ จะทาให้ บุ คคลหนึ่ งๆ ด าเนิ นชี วิ ตได้อย่ างสะดวกสบาย
ในพื้ นดิ นแดนของรั ฐหนึ่ งๆ ได้ แต่ ในความเป็ นจริ งแล้ ว ประเทศไทยมี กลุ่ มคนที่ มี ความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์อยู่รวมกันเป็นจานวนมาก ซึ่งต่อมารัฐได้อ้างรูปแบบในการปกครอง
ในด้านความมั่นคงของชาติจึงกล่าวหาชาติพันธุ์ที่ด้อยอานาจทางสังคมเหล่านี้ว่าเป็นปัญหา
และไม่ยอมรั บการมีตัวตนของกลุ่ มคนเหล่ านี้ เช่น กลุ่ มชาติพันธุ์เผ่ าต่างๆ แรงงานอพยพ
เป็นต้น ด้วยเหตุนี้ จึงทาให้กลุ่มคนเหล่านั้นขาดโอกาสในการใช้สิทธิต่างๆ ที่พวกเขาพึงได้รับ
ทั้งๆ ที่บางคนก็เกิดในรัฐไทย
ในปัจจุบัน ปัญหาดังกล่าวถูกเรียกร้องให้เกิดความเป็นธรรมและความเท่าเทียมกัน
ในสังคม เนื่องจากการที่ประเด็นดังกล่าวถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงสิทธิในการเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็ นมนุ ษย์ สิ ทธิ ความเท่ าเที ย มกัน ซึ่ งเป็นกระแสการพู ดถึ งกั นในระดับชาติ และ
ระดับเวทีโลก เช่น การประกาศขององค์การสหประชาชาติที่กล่าวถึงปฏิ ญญาสากลว่าด้วย
หลั ก สิ ท ธิ มนุ ษย์ ช นที่ มี ก ารกล่ าวถึ งความเท่ าเที ยมกั น ด้ า นสิ ท ธิ เ สรี ภ าพของประชาชน
ที่ทุกคนพึงได้รับการเคารพนั้น ด้วยเหตุนี้ กระแสการเรียกร้องในเรื่องสิ ทธิและเสรีภาพ
จึ งเป็ น แรงผลั กดั น ให้ แต่ ล ะรั ฐ ต้ องตระหนั กถึ งความส าคั ญ โดยประเทศไทยก็ ได้ มี การ
ประกาศใช้น โยบายและกฎหมายที่มี การคุ้ มครองสิ ทธิเสรี ภาพของประชาชน ซึ่ งในที่ นี้
จะกล่าวถึงเฉพาะด้านสิทธิของประชาชนในการเข้าถึงการศึกษา ซึ่งใช้เป็ นกรอบแนวคิด
ในการศึกษาค้นคว้าในหัวข้อ การศึกษาเรื่อง สิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษา
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ที่จะกาหนดภายใต้กรอบแนวคิดเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึง
การศึกษา โดยอาศัย แนวความคิดพั ฒนาการด้านสิ ทธิการศึกษาของเด็กไร้สั ญชาติและ
แนวคิดสิทธิในการเข้ารับการศึกษามาเป็นกรอบในการอธิบายโดยใช้ข้อกาหนดที่มีเนื้อหา
ในเรื่องสิทธิและเสรีภาพในการเข้าถึงการศึ กษา จากข้อกฎหมายดังต่อไปนี้คือบทบัญญัติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และบทบัญญัติรัฐธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 49 โดยมี
เนื้อหาของสิทธิการศึกษาคือ บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการเข้ารับการศึกษาไม่น้อยกว่า
12 ปีที่รัฐต้องจัดหาให้โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งบุคคลเหล่ านั้น ได้แก่ ผู้ยากจน ผู้พิการ
135

สิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ • วสันต์ ปวนปันวงศ์

ผู้ไร้สัญชาติ หรือผู้ด้อยโอกาสที่อยู่ในสภาวะลาบาก ซึ่งกรอบแนวคิดนี้จะใช้เป็นแนวทาง
การศึกษาวิจั ยการดาเนิ นงานของโรงเรี ยนบ้ านโป่งน้อย ตามวัตถุประสงค์งานวิจัย ดังนี้
(1) สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในพื้นที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อย อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ (2) การดาเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยต่อเด็กไร้สัญชาติ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
6. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่ กี่ยวข้อง
การศึก ษาวิจั ย ในครั้ งนี้ ผู้ วิ จั ย ได้คั ดเลื อ กทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้อง
ซึ่งวิ ธีการทบทวนวรรณกรรมดัง กล่ า ว เพื่อ ที่ผู้ วิ จัย จะได้นาข้อ มูล ดั งกล่ าวมาวิ เคราะห์
ประยุกต์ใช้กับงานภาคสนามที่ผู้วิจัย ได้ลงพื้น ที่ไปศึกษาค้นคว้าซึ่งเอกสารและงานวิจัย
ที่ผู้วิจัยได้ทาการค้นคว้า มีดังนี้
6.1 ปัญหาไร้สัญชาติ
กฤตยา อาชวนิ จ กุ ล และพรสุ ข เกิ ดสว่ าง (2548) ได้ ให้ ความหมายของค าว่ า
สัญชาติ คือ สิ่งที่มนุษย์กาหนดขึ้นเพื่อแสดงสถานะบุคคล สิทธิ หรือการได้รับการยอมรับ
จากเพื่ อนร่ วมชาติ คนอื่ นๆ สั ญชาติ จึ งมี ความส าคัญต่ อการเป็ นพลเมื องของรั ฐในรัฐ ใด
รัฐหนึ่ง ซึ่งจะได้รับสิทธิและการบริการต่างๆ จากรัฐนั้นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
พันธุ์ทิพย์ กาญจนะจิตรา สายสุนทร (2545 อ้างถึงใน กิติวรญา รัตนมณี , 2549)
ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีบุคคลไร้สัญชาติอาศัยอยู่เป็นจานวนมาก การไร้สัญชาติของ
บุคคลเหล่านี้เกิดขึ้นจากหลายๆ สาเหตุ เช่น การไม่ได้รับการรับรองการเกิดจากรัฐใดเลย
การไม่มีข้อเท็จจริงอันแสดงรากเหง้าที่นาไปสู่จุดเกาะเกี่ยวกับรัฐใดรัฐหนึ่งอย่างแท้จริง
กระทรวงการพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2550) ได้ให้ ความหมาย
ของคาว่าคนไร้สัญชาติ หมายถึง บุคคลที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นผู้มีสถานะที่เป็นสมาชิก
ของประเทศใด หรื อไม่ มี ป ระเทศใดรั บ ว่ าเป็ น สมาชิ กหรื อเคยเป็ นสมาชิ กของประเทศ
ด้วยลักษณะนี้อาจจะมีทั้งคนต่างด้าวจริงๆ และผู้ที่มีฐานะทางกฎหมายที่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
เพียงแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ หรือไม่มีพยานหลักฐานในการพิสูจน์
จากข้อมูลดังกล่าว ปัญหาการไร้สัญชาติที่มีข้อมูลตรงกัน คือ คนไร้สัญชาติ เป็น
เสมือนบุ คคลที่ ไม่มี ตั วตนในรั ฐ นั้ น ซึ่ งการไม่มี ตั วตนของบุคคลเหล่ านี้ส่ งผลให้ พวกเขา
ไม่ได้ถูกการรับรองหรือการยอมรับในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐ รวมไปถึงการขาดโอกาส
ในการเข้าถึงสิทธิในการบริการของรัฐอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
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6.2 การจัดการศึกษาให้กับคนไร้สัญชาติ
เรณู ลี สุว รรณ์ (2535) ได้อธิบายว่า นโยบายรัฐเกี่ยวกับกลุ่ มชาติพันธุ์เป็นการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือตามความจาเป็ น และเป็น การกาจัด ควบคุม ปราบปราม ซึ่งทั้ง 2
แนวทางนี้ยังคงเน้นและใช้เป็นนโยบายหลักอยู่ในปัจจุบัน นอกจากนี้ รัฐบาลยังประกาศใช้
“นโยบายรวมพวก” ซึ่งถือว่ากลุ่มชาติพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยมีสิทธิเท่าเทียมกับคน
ไทยทั่วไป โดยนโยบายของรัฐถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติกับกลุ่มชาติพันธุ์ แต่ในความ
เป็นจริงนั้นจุดมุ่งหมายของนโยบายจะเน้นที่การแก้ปัญหาด้านความมั่นคงให้แก่รัฐเป็นหลัก
ส่วนนโยบายการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์นั้นจะต้องมีการดาเนินการเป็นกรณีพิเศษ
แตกต่างไปจากโรงเรียนพื้นราบทั่วไป โดยรัฐและคนส่วนใหญ่จะมีแนวคิดในการพัฒนา
กลุ่ มชาติพั น ธุ์ม าจาก 2 แนวคิดข้ างต้น โดยกล่ าวหาว่า กลุ่ ม ชาติ พันธุ์เ ป็นต้ นเหตุแห่ ง
ปัญหาต่างๆ ซึ่งจะเห็นว่าสิ่งที่อยู่เบื้องหลั งการกาหนดนโยบายดังกล่าวไม่ได้มีจุดประสงค์
เพื่ อ ที่ จ ะแก้ ปั ญ หาการศึ ก ษาของกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง แต่ เ ป็ น การพยายามเพื่ อ
แก้ปัญหาความมั่นคงของชาติมากกว่า ซึ่งก็หมายความว่า ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นถูกกาหนดอยู่ภายใต้อุดมการณ์ความมั่นคงของชาติและการพยายามปลูก
จิตสานึกให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นกลายเป็นคนไทยนั่นเอง
ดุสิต ดวงสา (2537) อธิบายว่า การจัดการศึกษาสาหรับกลุ่มชาติพันธุ์ เริ่มจาก
หน่วยงานพัฒนาเอกชน คือ กลุ่มมิชชันนารีที่ได้เดินทางเข้าไปจัดการศึกษาควบคู่กับการ
เผยแพร่ศาสนา โดยกลุ่มมิชชันนารีเหล่านี้ได้สอนให้ชาวเขารู้จักดูแลสุขภาพและการบริโภค
อาหาร แต่ในส่วนของภาครัฐ ได้เริ่มจากการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลในชุมชนบนที่สูง
เมื่ อ ปี พ.ศ. 2496 เริ่ ม มี โ รงเรี ย นศึ ก ษาสงเคราะห์ เ พื่ อ รั บ นั ก เรี ย นชาติ พั น ธุ์ เ ข้ า เรี ย น
ในปี พ.ศ. 2496 และในปี พ.ศ. 2499 ตารวจตระเวนชายแดนเริ่มเข้ามาจัดการศึกษา
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ อ ยู่ ใ นท้ อ งที่ ทุ ร กั น ดารและหมู่ บ้ า นที่ อ ยู่ บ ริ เ วณชายแดน ซึ่ ง รั ฐ
เริ่ ม มี น โยบายการจั ด การศึ ก ษาให้ แ ก่ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ใ นปี พ.ศ. 2504 โดยมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการสาขาการศึกษาครั้งแรกและมีการกาหนดให้การศึกษาระดับประถมศึกษา
กั บ กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ โ ดยใช้ รู ป แบบของ “การสงเคราะห์ ก ลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ” จากนั้ น กรม
ประชาสงเคราะห์ก็เริ่มจัดตั้งโรงเรียนชั่วคราวของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์
โดยให้เจ้าหน้าที่อนามัยและเจ้าหน้าที่เกษตรทาการสอนก่อนที่จะมีบุคลากรที่เป็นครู เข้ามา
สอน ต่อมาใน พ.ศ. 2516 ได้มีการพูดถึงอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าวในการ
จัดระบบการศึกษา แต่ยังไม่ชัดเจนจนกระทั่งในปี พ.ศ. 2521 ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
ได้มีการจัดการศึกษาในลักษณะอาศรม หรือ โครงการศูนย์การศึกษาเพื่อชุมชนในเขตภูเขา
โดยกาหนดช่ ว งดาเนิ นการไว้ระหว่างปี พ.ศ. 2523-2528 และปี พ.ศ. 2524 ก็ได้บรรจุ
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เนื้ อหาแผนพัฒนากลุ่ มชาติพันธุ์ ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 5
(พ.ศ. 2525-2529)
6.3 ปัญหาการได้รับสิทธิการศึกษาของคนไร้สัญชาติ
เนื่องจากรัฐได้มีความสนใจในการจัดการศึกษาให้กับชาวเขาในช่วงเวลาที่ผ่านมา
ทาให้ชาวเขาเหล่านี้ได้รับสิทธิการศึกษาเพิ่มมากขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม ก่อนที่ชาวเขาเหล่านี้
จะได้ รั บ สิ ทธิทางการศึ กษาก็ ได้ มีข้ อถกเถีย งกั นอยู่ว่ าตามกฎหมายสั ญชาติแล้ ว ชาวเขา
เหล่ านี้ ไม่ใช่คนไทย ดังนั้ น ประเทศไทยจึ งไม่ได้ให้ การรับรองสิ ทธิ การเป็ นพลเมื องของ
ประเทศไทยแต่อย่างใด แต่เมื่อมีการศึกษาถึงงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้ กับ
ชาวเขาที่ ผ่ า นมาท าให้ เ ล็ ง เห็ น ว่ า ประเทศไทยนั้ น มองภาพของการให้ ก ารจั ด ศึ ก ษา
มีความสั มพั นธ์ กั บ ระบบการปกครองโดยที่ มุ่งสู่ ความมั่ นคงของชาติเป็ นส าคั ญ และไม่
คานึงถึงการจัดการศึกษาให้กับชาวเขาหรือคนไร้สัญชาติเหล่านี้อย่างจริงจัง ดังนั้น ในที่นี้
จึงได้มีการสรุปพัฒนาการของปัญหาการจัดการศึกษาให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ได้ดังนี้
ประชาไท (2531) จากบทความเรื่อง การอพยพของชาวเขาเส้นทางในเขาวงกต
พบว่า การพัฒนาชาวเขาของรัฐที่ผ่านมาเป็นการพัฒนาที่มองข้ามวัฒนธรรมอื่น การพัฒนา
ไม่ ได้ ให้ ความส าคั ญกั บ “คน” นอกจากนี้ ยั งพบว่ ามี ข้ อจากั ดในการเผยแพร่ ความคิ ด
การสอนคน ระบบงานของหน่วยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลักสูตรที่ต้องอ้างถึง
หลักสู ตรของชาติเมื่อลงไปถึงการปฏิบั ติงานของระบบราชการ ทาให้การปลู กฝังแนวคิด
ขาดความต่อเนื่องที่จะทาให้ชาวเขาไม่สามารถได้รับสิทธิการศึกษาได้มากนัก
งานวิจัยของ สานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (2532) ได้สรุปว่า
ปัญหาการศึกษาของชาวเขาน่าจะสืบเนื่องมาจากการมีอคติของครูต่อนักเรียนชาวเขาและ
ความไม่เสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากร จึงทาให้เกิดการขาดแคลน เช่น อาคารเรียน
วัส ดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ าย เป็ น ต้น นอกจากนี้ เงื่อนไขที่มาจากภายในชุมชนที่ทาให้
นักเรียนชาวเขาไม่สามารถเข้า รับการบริการการศึกษา เช่น การอยู่ในท้องถิ่นทุรกันดาร
การอยู่ห่ างไกลการคมนาคมที่ดี วัฒนธรรม การอพยพย้ายถิ่นฐาน ฐานะทางเศรษฐกิจ
สิทธิทางกฎหมาย และการมองคุณค่าของการศึกษา เป็นต้น และในประเด็นปัญหาดังกล่าว
ดุสิต ดวงสา (2537) ได้ให้ความเห็นว่า ปัญหาที่แท้จริงของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ถือว่า
เป็นปัญหาที่สาคัญซึ่งมีการพูดถึงกันมาก คือ สิทธิการเป็นพลเมืองไทย ปัญหาด้านสุขภาพ
ของกลุ่มชาติพันธุ์ สิทธิในที่ดินทากิน ปัญหาทางด้านการแพร่ระบาดของยาเสพติด และ
ปัญหาทรัพยากร เป็ น ต้น ซึ่งปัญหาเหล่ านี้ ถือว่าเป็นเงื่อนไขส าคัญในการเข้าถึงโอกาส
ทางการศึกษาของชาวเขาซึ่งประเทศไทยกีดกันไม่อนุญาตให้ถือสัญชาติไทย
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จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องอาจสรุปได้ว่า รัฐได้มีการจัดการศึกษาให้กับ
กลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งเป็นบุคคลที่รัฐนั้นไม่ได้ให้การรับรองสิทธิการเป็นพลเมืองของรัฐ เท่ากับว่ า
กลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เป็นคนไร้สัญชาตินั่นเอง แต่อย่างไรก็ตาม การเล็งเห็นความสาคัญของ
การพั ฒ นากลุ่ มคนเหล่ านี้ ก็ เพื่ อที่ จ ะสร้ างความมั่ นคงให้ แก่ รั ฐ นั่ น เอง โดยจ าเป็ นต้ อ ง
วางแผนการพัฒนากลุ่มชาติพันธุ์หรือคนไร้ สัญชาติ เพื่อที่จะทาให้กลุ่ มคนเหล่ านี้ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ และทาให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนั้น การจัดการศึกษา
ให้ กับกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนไร้ สัญชาติเหล่ านี้จึงเป็นวิธีที่รัฐใช้เป็นเครื่องมือในการเข้าไป
พัฒนากลุ่มกลุ่มชาติพันธุ์หรือคนไร้สัญชาติเหล่านี้ โดยรัฐได้ส่งเสริมการศึกษาให้กับกลุ่มชาติ
พันธุ์ หรื อคนไร้ สั ญชาติในรู ปแบบที่หลากหลาย เช่น ระบบการศึกษาในโรงเรียน ระบบ
การศึกษานอกระบบโรงเรียน เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐยังให้สิ ทธิการศึกษาแก่ชาวเขาหรือ
คนไร้ สั ญชาติ โดยออกกฎหมายเพื่อจะขยายโอกาสในการได้ รั บสิ ทธิการศึ กษาของคน
กลุ่ มนี้ เช่น บทบั ญญัติรั ฐธรรมนู ญปี 2540 และบทบัญญัติรัฐธรรมนูญปี 2550 ซึ่งระบุ
ความเท่าเที ย มในการเข้ าถึ งการสิ ทธิ การศึ กษาไว้ อย่ างชั ดเจน และรวมไปถึ งกฎหมาย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาให้กับ
ประชาชนอย่ างทั่ ว ถึ งและมี คุณภาพ ตลอดจนรวมถึ งกฎระเบี ยบกระทรวงศึ กษาธิ การ
ที่ ไ ม่ ปิ ด กั้ น โอกาสในการได้ รั บ สิ ท ธิ ท างการศึ ก ษาโดยให้ บุ ต รของคนไร้ สั ญ ชาติ ไ ด้ รั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ต้องได้รับการการรับรองวุฒิการศึกษาจากสถานศึกษา
นั้นด้วย ถึงแม้ว่าบุคคลดังกล่าวไม่มีเอสารหรือหลักฐานในการแสดงตัวตน
ในการศึกษาแนวคิด เอกสาร และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องนี้ ผู้วิจัยจึงได้
พิจารณาเนื้อหาของแนวคิดในเรื่องพัฒนาการด้านสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติ แนวคิด
สิทธิในการเข้ารับการศึกษา ปัญหาไร้สัญชาติ การจัดการศึกษาให้กับคนไร้สัญชาติ และ
ปั ญหาการได้รั บ สิ ทธิ การศึกษาของคนไร้ สั ญชาติ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ วิจัยจึงได้ นาความรู้
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไปวิเคราะห์ประกอบกับงานภาคสนามที่ผู้วิจัย
ได้ลงพื้นที่ไปศึกษาวิจัยด้วยตนเองเพื่อตอบคาถามของวัตถุประสงค์ในการศึกษาในหัวข้อ
เรื่องสิทธิของเด็กไร้สัญชาติ กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
7. ผลการศึกษา
ประเด็นที่ 1 สิทธิในการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในพื้นที่โรงเรียนบ้าน
โป่งน้อย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็นประเด็นศึกษาดังต่อไปนี้
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(1) การมีส่ วนร่ว มของสังคมในชุมชนบ้านโป่งน้อยที่เอื้อต่อการเข้าถึงสิ ทธิทาง
ด้านการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ
(1.1) ด้านสังคม ชุมชนบ้านโป่งน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 13 ตาบลสุเทพ อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีลักษณะทางสังคมของชุมชนบ้านโป่งน้อยเป็นสังคมที่ประกอบไป
ด้วย ความหลากหลายของชาติพันธุ์ ได้แก่ คนไทย ไทใหญ่ ม้ง อาข่า และกะเหรี่ยง เป็นต้น
ดัง นั้ น จึ ง ทาให้ เ กิด การดาเนิ น ชีวิ ตและวั ฒ นธรรมบางอย่า งที่ มี ความแตกต่า งกัน เช่ น
การนับถือศาสนา ประกอบด้วยคนไทยในชุมชนบ้านโป่งน้อยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
ส่ว นกลุ่ มชาติพัน ธุ์นั้ น จะนั บ ถือศาสนาคริ ส ต์ซึ่งมักจะรวมตัว กันทาพิธีกรรมทางศาสนา
ที่โ บสถ์ ใ นบริ เ วณชุ ม ชนช่ า งทอง สถานภาพทางสั งคมของคนในชุ มชนบ้ า นโป่ ง น้ อ ยมี
ความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นคนไทยกับคนไทยด้วยกันเอง หรือคนไทยที่กับกลุ่มชาติพันธุ์
ที่อพยพเข้ามาในชุมชนบ้านโป่งน้อย ซึ่งคนไทยในพื้นที่นั้นไม่ได้มองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ นั้น
เป็นบุคคลที่ด้อยกว่าตนเอง แต่ในทางตรงกันข้าม กลับมองว่ากลุ่มชาติพันธุ์ก็เป็นมนุษย์
เหมือนกัน ไม่ได้มีความพิเศษหรื อว่ามีส ถานะต่ากว่าคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนนี้
ดังนั้ น ลั ก ษณะการอยู่ อ าศั ย ของคนไทยในพื้ น ที่ กับ กลุ่ มชาติพั นธุ์ ที่อ พยพมานั้น มี การ
ช่ ว ยเหลื อ เกื้ อ กู ล กั น เป็ น อย่ า งดี แ ละด ารงวิ ถี ชี วิ ต ร่ ว มกั น ในพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นโป่ ง น้ อ ย
โดยไม่เกิดความขัดแย้ งกัน จากการสั มภาษณ์เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย ท่ านได้อธิบายถึ ง
ความสัมพันธ์ระหว่างคนไทยในพื้นที่และกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพว่า “ความสัมพันธ์นั้นเป็น
ไปด้ว ยดี โ ดยเฉพาะเมื่อ วัด มีกิ จ กรรมพวกเขาก็จ ะช่ ว ยกัน ทากิจ กรรมเป็น อย่ างดี ทั้ง นี้
รวมถึงการที่มีคนไทยและกลุ่มชาวเขามาร่วมกันทาบุญตักบาตรในวันสาคัญทางศาสนา
ซึ่งการร่ ว มกิจ กรรมต่างๆ ในชุม ชนผู้ ค นในชุมชนบ้านโป่ง น้อยไม่มี การแบ่งแยกว่ าใคร
คนไหนเป็นชาติพันธุ์อะไร” (เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 มิถุนายน
2554) จากสภาพทางสั งคมข้างต้น ได้ส ะท้ อนให้ เห็ นบริบททางสั งคมที่ไม่เป็น อุปสรรค
ต่อการอยู่อาศัยของคนไร้สัญชาติซึ่งส่งผลต่อกลุ่มนักเรียนชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติที่
ดาเนินชีวิตได้อย่างปกติในการเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
(1.2) ด้านเศรษฐกิจ คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งน้อยมีการประกอบ
อาชีพที่แตกต่างกัน เช่น เกษตรกรรม ค้าขาย ข้าราชการ แรงงาน และรับจ้างทั่วไป เป็นต้น
ฐานะผู้ปกครองของเด็กนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะที่ค่อนข้างยากจนถึงฐานะปานกลาง ส่วนที่
ร่ ารวยนั้ น ก็ มี บ้ า งแต่ ก็ ไ ม่ ม าก ส่ ว นใหญ่ ผู้ ป กครองที่ ส่ ง บุ ตรหลานของตนเองเข้ า เรี ย น
ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อยนั้นมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งเสียให้บุตรหลานได้เรียนหนังสือ
ผู้ ป กครองในกลุ่ ม นี้ จ ะมี ทั้ ง ผู้ ป กครองที่ เ ป็ น คนไทยในพื้ น ที่ โดยกลุ่ ม ผู้ ป กครองเหล่ า นี้
ประกอบอาชีพทานา รับจ้างทั่วไป ซึ่งมีรายได้ไม่มากนัก ส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นผู้ปกครอง
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ของเด็ก ที่เป็ นชาวเขา การประกอบอาชี พของกลุ่ มผู้ ปกครองที่ เป็นชาวเขาส่ วนมากเป็ น
แรงงานรั บจ้าง โดยมีนายจ้างนั้นจัดหางานให้เข้ามารับเหมาก่อสร้าง เช่น บ้าน ตึก และ
หอพัก เป็นต้น การรับจ้างเหล่านี้ส่วนมากนายจ้างจะมีการสร้างค่ายที่พักชั่วคราวให้กับกลุ่ม
ผู้ปกครองของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ ซึ่งค่ายที่พักดังกล่าวนั้นอยู่ในบริเวณรอบๆ ชุมชน
บ้านโป่งน้อย การทางานในแต่ละครั้งนั้นจึงจาเป็นต้องย้ายไปตามสถานที่ก่อสร้างที่นายจ้าง
ต้องการจ้างให้ไปทา ดังนั้น ในเมื่อผู้ปกครองกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้เข้ามาอยู่ในชุมชนบ้านโป่ง
น้อย จึงได้มีการส่งบุตรหลานของตนเองเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เนื่องจาก
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ ถึงแม้ว่าเด็กกลุ่มชาติ
พันธุ์เหล่านี้จะไม่มีหลักฐานในการแสดงตัวตนว่าเป็นคนไทยหรือระบุว่ามีสัญชาติไทยก็ตาม
โดยที่โรงเรียนบ้ านโป่ งน้ อยไม่มีการจั ดเก็บค่าเล่ าเรียนในด้านต่างๆ (ผู้ ปกครองนักเรียน
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 มิถุนายน 2554)
ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบ้านโป่งน้อยจึงเป็นโรงเรียนที่คนในชุมชนได้ส่งบุตรหลาน
เข้าเรียนเป็นจานวนมาก เมื่อเทียบกับโรงเรียนในตัวเมืองเชียงใหม่ จากสภาพทางเศรษฐกิจ
จะเห็นได้ว่าคนในชุมชนบ้านโป่งน้อยไม่ว่าจะเป็นคนไทยในพื้นที่ หรือว่าเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
อพยพมั ก มี ฐ านะค่ อ นข้ า งยากจน ส าหรั บ ในเรื่ อ งการเข้ า รั บ ศึ ก ษาจึ ง มี ปั ญ หาในเรื่ อ ง
ค่าใช้จ่ ายที่เป็น อุป สรรคในการส่งบุตรหลานเข้าเรียนดังกล่าว ดังนั้น เมื่อโรงเรียนบ้าน
โป่งน้อยได้เปิดโอกาสให้มีการจัดการศึกษาขึ้น โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนจึง
เป็นหนทางที่ผู้ปกครองเหล่านี้ได้มีโอกาสในการส่งบุตรหลานเข้าไปรับการศึกษา ซึ่งทาง
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาดังกล่าวของชุมชน และได้มีการจัดการ
บริหารโรงเรียนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนของนักเรียน ทาให้เกิดประโยชน์ต่อ
คนในชุมชนบ้านโป่งน้อยเป็นอย่างมาก (ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสาร
ส่วนบุ คคล, 24 มิถุนายน 2554) จากประเด็นทางด้านเศรษฐกิจจะพบว่า ปัญหาหลักๆ
ของการเข้ าถึงสิทธิทางการศึกษาของเด็กนักเรียนชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ คือ เรื่อง
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายสาหรับส่งบุตรหลานเข้าเรียนของผู้ปกครองที่เป็นกลุ่มแรงงานไร้สัญชาติ
ในชุมชนบ้านโป่งน้อย ฉะนั้น จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนไร้สัญชาติจึง
พบว่าทางโรงเรียนได้มีการเปิดโอกาสให้กลุ่มนักเรียนที่เป็นเด็กชาติพันธุ์หรือเด็ กไร้สัญชาติ
เข้าเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยผู้ปกครองของเด็กนักเรียนไร้สั ญชาติได้มีการรวมตัวกัน
เป็ น กลุ่ ม เล็ ก ๆ เข้ า พบกั บ ผู้ บ ริ ห ารโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ยและชี้ แ จงถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเล็งเห็นถึงข้อจากัดดังกล่าว พร้อมทั้งมีแนวทาง
ในการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งเน้นถึงสิทธิทางการศึกษา ฉะนั้น โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
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จึงได้มีการรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติโดยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ (ผู้ปกครอง
นักเรียนไร้สัญชาติโรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 มิถุนายน 2554)
(1.3) ด้านวัฒ นธรรม จากพื้น ที่ ที่เป็ นของโรงเรียนบ้านโป่งน้ อยซึ่ งมีความ
เป็นอยู่ของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์อาศัยอยู่ ซึ่งทาให้เกิดความสัมพันธ์
ในการช่วยเหลือพึ่งพากันของคนในชุมชนซึ่งสภาพทางวัฒนธรรมในที่นี้จะกล่าวถึง วิถีชีวิต
ภาษา ศาสนา ของกลุ่มคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีความแตกต่างกับกลุ่มชาวเขา ในเรื่อง
ของประเพณี ค วามเชื่ อ นั้ น กลุ่ ม คนที่ เ ป็ น ชาวเขาโดยเฉพาะชาติ พั น ธุ์ เ ดี ย วกั น ก็ จ ะมี
การรวมกลุ่ มกั น ในการประกอบพิ ธี กรรมในช่ ว งวั นส าคั ญต่ างๆ ส่ ว นคนไทยที่ อาศั ยอยู่
ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งน้อยจะใช้วัดในการเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมของคนในชุมชน
เช่น วันสาคัญทางศาสนาพุทธที่มี การเวียนเทียนในตอนกลางคืน และการร่วมกันตักบาตร
ในตอนเช้า เป็นต้น นอกจากนี้ คนในพื้นที่ยังร่วมกับทางวัดสร้างพื้นที่บริเวณวัดให้กลายเป็น
ตลาดนัดเล็กๆ โดยที่ชาวบ้านในชุมชนนาสิ่งของมาขายกันในวันเวลาที่วัดกาหนด ซึ่งการ
อยู่ร่วมกันแบบนี้สะท้อนให้เห็นว่าวัดกับชุมชนนั้นมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเป็นอย่างมาก
ส่วนในเรื่องภาษานั้นกลุ่มชาติพันธุ์ก็จะมีภาษาเป็นของเผ่าตนเอง แต่ถ้าใช้ในการสื่อสาร
ทั่วไปก็จะใช้ภาษาไทยและคาเมืองในการติดต่อสื่อสาร (คนในชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน
ชุมชุนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 8 กรกฎาคม 2554)
นอกจากนี้ วัดยังมีส่ ว นส าคัญในการสร้างจริยธรรมและปลูกฝังคุณธรรมให้ กับ
เด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย โดยการนาเอาเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ทั้งกลุ่มที่เป็นเด็กไทยในพื้นที่และกลุ่มที่เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์มาอบรมในเรื่องของธรรมะ
ฟังเทศน์ และสวดมนต์ในช่วงตอนเย็นของทุกวัน ซึ่งในที่นี้ก็มีเด็กเข้าร่วมประมาณ 200 คน
นอกจากนี้ ยังมีอุบาสก อุบาสิกา เข้าร่วมประมาณ 60-70 คน และเจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย
ยังให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องการปลูกฝังจริยธรรมให้เด็กนักเรียนเหล่านี้ว่า“เราต้องปลูกฝัง
จิตสานึกในการทดแทนบุญคุณแผ่นดินให้กับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์และสอนให้พวกเขาเหล่านี้
เคารพกฎหมายของบ้านเมือง และทาตัวให้เป็นคนดีของสังคม” (เจ้าอาวาสวัดโป่งน้อย,
การสื่อสารส่วนบุคคล, 13 มิถุนายน 2554) ทั้งนี้ จากสภาพทางวัฒนธรรมจะเห็นได้ว่า
วัด มีส่ ว นส าคั ญมากในการส่ ง เสริ มการศึ กษาในเรื่ องของจริ ยธรรมคุณ ธรรมให้ กั บเด็ ก
นักเรียนบ้านโป่งน้อย ซึ่งลักษณะการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างวัด ชุมชน และโรงเรียน
เป็นการดาเนินความสัมพันธ์ที่มีความสอดคล้องกันในการพัฒนาพื้นที่ของชุมชนบ้านโป่ง
น้อยโดยเฉพาะทางด้านการส่งเสริมการศึกษาที่เน้นคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กนักเรียน
ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
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(2) โรงเรียนบ้านโป่งน้อยกับการเอื้อสิทธิทางการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติ
ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อยเพื่อศึกษาข้อมูลในการดาเนินงานของ
โรงเรี ย นบ้ านโป่ งน้ อ ยที่มีต่อเด็กไร้ สั ญชาติ ผู้ วิจัยได้ทาการสั มภาษณ์ผู้ อานวยการและ
ครูอาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งน้อย เพื่อเก็บข้อมูลในการหาคาตอบว่าในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
มีเด็กนักเรียนที่เป็ นเด็กกลุ่ มชาติพัน ธุ์หรื อเด็กไร้สั ญชาติที่เข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชน
บ้านโป่งน้อยเข้ามาศึกษาอยู่ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อยนี้จริงหรือไม่ และทางโรงเรียนได้มี
การจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้อย่างไร
โดยปรากฏผลการวิจัย ดังนี้
(2.1) การเอื้อ สิ ท ธิท างการศึ กษาให้ แ ก่เ ด็ก ไร้ สั ญ ชาติใ นประเด็ นเรื่อ งการ
รองรับนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หรือเด็กไร้สัญชาติให้สามารถเรียนในโรงเรียนบ้านโป่ง
น้อยได้ จากการสัมภาษณ์ครูอาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ซึ่งได้ให้ข้อมูลว่า “โรงเรียนบ้าน
โป่งน้อยมีเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่
ในพื้นที่นี้เข้ามาศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนี้จริง และส่วนมากเป็นเด็กที่ไม่มีสัญชาติ และรัฐเอง
ก็ไม่รั บ รองสถานะความเป็ น พลเมืองของกลุ่ มเด็กเหล่ านี้ ซึ่งเด็กกลุ่ มชาติพันธุ์ห รือเด็ก
ไร้สัญชาติเหล่านี้เป็นบุตรหลานของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานให้กับนายจ้างในบริเวณ
ชุ ม ชนบ้ า นโป่ ง น้ อ ยและบริ เ วณชุ ม ชนใกล้ เ คี ย ง แรงงานต่ า งด้ า วเหล่ า นี้ มี ทั้ ง ชาวพม่ า
ชาวไทยใหญ่ และชาวเขาเผ่าต่างๆ มากมาย ดังนั้น การเข้ามารับการศึกษาของเด็กชาวเขา
หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ได้เริ่มตั้งแต่ชั้นเตรียมอนุบาลจนถึ งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3”
(ครูโรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2554)
(2.2) การเอื้อ สิ ทธิทางการศึ กษาให้ แก่เด็กไร้สั ญชาติในประเด็นเรื่องแนว
ทางการสร้างความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันระหว่างเด็กนักเรียนในพื้นที่กับเด็กไร้สัญชาติ
ในโรงเรีย นบ้ านโป่งน้ อย จากการที่ผู้ วิจั ย ได้เข้าสั งเกตการณ์ถึงพฤติกรรมของกลุ่ มเด็ก
นักเรียนที่เป็น เด็กไทยในพื้นที่กับเด็กชาติพันธุ์ หรือเด็กไร้สัญชาติ ทั้งนี้ รวมถึงสัมภาษณ์
ผู้ ป กครองเด็ ก ไทยในพื้ น ที่ พบว่ า ความสั ม พั น ธ์ ข องเด็ ก นั ก เรี ย นทั้ ง สองกลุ่ ม มี ค วาม
สนิทสนมกันดีโดยที่เด็กนักเรียนเหล่านี้ไม่รู้ด้วยซ้าถึงเรื่องการมีสัญชาติหรือไม่มีสัญชาติ
กลุ่มเด็กเหล่านี้รู้แต่เพียงว่าเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนนี้ก็เป็นเพื่อนกันหมดทุกคนถึงแม้ว่า
จะมีกลุ่ มเด็กนั กเรี ย นที่เป็ น กลุ่ มชาติพัน ธุ์ห รือเด็กไร้ สั ญชาติก็ตาม (ผู้ ปกครองนักเรีย น
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 มิถุนายน 2554) ทั้งนี้ พฤติกรรมดังกล่าว
ปรากฏออกมาในรูปแบบของการร่วมกันทากิจกรรมของโรงเรียน เช่น กิจกรรมทาความ
สะอาด กิจกรรมกีฬาสี เป็นต้น ซึ่งการทากิจกรรมเหล่านี้เด็กทั้งสองกลุ่มให้ความร่วมมือกัน
เป็นอย่างดี และไม่มีการแบ่งแยกในเรื่องของชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างกัน (เด็กนักเรียนที่มี
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สัญชาติไทย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2554) ในประเด็นนี้ จะเห็นได้ว่าโรงเรียน
บ้านโป่งน้อยใช้กิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นแนวทางในการสร้างความเท่าเทียมกันระหว่าง
เด็กนักเรียนทั้งสองกลุ่ม ซึ่งท้ายสุดแล้วก็ถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของแนวทางการบริหารงาน
ของโรงเรียนที่ทาให้สภาพแวดล้อมเอื้อต่อนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ หรือเด็กไร้สัญชาติในการ
เข้ารับการศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งนี้
(2.3) การเอื้อสิทธิทางการศึกษาให้แก่เด็กไร้สัญชาติในประเด็นเรื่องการไม่เลือก
ปฏิบัติต่อนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หรือเด็กไร้สัญชาติ จากการสัมภาษณ์ผู้ปกครองของ
เด็กนักเรียนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ หรือเด็กไร้สั ญชาติ พบว่า ในเรื่องการเลือกที่นั่งเรียนของ
เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ปรากฏว่าการเลือกที่นั่งเรียนของเด็กนักเรียนในโรงเรียน
บ้านโป่งน้อย มีการคละกันนั่งระหว่างกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติกับ
เด็กนักเรียนในพื้นที่ ซึ่งการนั่งเรียนในลักษณะนี้เป็นเพราะถูกจัดที่นั่งโดยครูเป็นผู้จับสลาก
เลือกที่นั่งให้ เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนได้นั่งเรียนด้วยกันและทาความรู้จัก คุ้นเคยกับเพื่อนๆ
อย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นการพัฒนาด้านความสัมพันธ์ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ในด้านสวัสดิการของนักเรียนทางโรงเรียนได้มีโครงการอาหารกลางวันฟรี โดยเด็กนักเรียน
ที่ เป็ นกลุ่ มชาติ พั นธุ์ หรื อเด็ กไร้ สั ญชาติ ได้ รั บ ความเท่ าเที ยมกั บเด็ กนั กเรี ยนไทยในพื้ นที่
โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ การรับประทานอาหารกลางวันของเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
จะนั่งรับประทานอาหารในแต่ละจุดที่ครูกาหนดให้ ทั้งนี้ เนื่องจากทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ไม่มีโรงอาหาร การรั บประทานอาหารกลางวัน เด็กนักเรียนต้องเป็นคนจัดเตรียมภาชนะ
มาตั กอาหารเอง ซึ่งอาหารในมื้ อกลางวั นจะประกอบด้ วยข้าวและกั บข้ าว 1 อย่ าง และ
นม 1 กล่อง ก่อนรับประทานอาหารนั้นต้องมีบทท่องจา เพื่อนึกถึงคุณค่าของอาหารเพื่อให้
เด็กนักเรียนรับประทานอาหารให้หมด ด้วยเหตุนี้ จึงเห็นได้ว่าในประเด็นเรื่องการไม่เลือก
ปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการคานึงถึงความเท่าเทียมกันของเด็กนักเรียนทั้งสองกลุ่มรวมถึง
สวัสดิการด้านอาหารกลางวันนั้นทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนไหน
เป็ น เด็ ก ไทย คนไหนเป็ น เด็ ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ซึ่ ง นโยบายของโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ยให้
ความสาคัญกับสิทธิความเท่าเทียมกันของเด็กนักเรียนทุกคนในโรงเรียน (ผู้ปกครองนักเรียนไร้
สัญชาติโรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 16 มิถุนายน 2554)
(3) ทัศนคติของครูอาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยที่มีต่อสิทธิของเด็กไร้สัญชาติ
ในทางปฏิบัตินั้น โรงเรียนบ้านโป่งน้อยนั้นได้ให้สิทธิในการเข้ารับการศึกษาของ
เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติตามระเบียบและข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและรั ฐธรรมนูญ ซึ่งในการจัดการเรียนการสอนของ
โรงเรี ย นที่ เ ปิ ด โอกาสให้ เ ด็ ก นั ก เรี ย นกลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห รื อ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ ไ ด้ มี โ อกาสทาง
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การศึกษาที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ หรือจะเป็นเรื่องที่ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้มีเกณฑ์
การรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติให้เท่าเทียมกับกลุ่มเด็กนักเรียนไทยในพื้นที่
ซึ่งทางโรงเรียนเองก็ไม่ได้นาเรื่องของสัญชาติมาเป็นข้อกีดกันในการเข้าถึงสิทธิการเข้ารับ
การศึก ษาของเด็ ก เหล่ า นี้ ซึ่ ง รวมไปถึ ง การที่โ รงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้อ ยได้มี ก ารรั บ รองวุ ฒิ
การศึกษาโดยไม่คานึงถึงเรื่องเชื้อชาติมาเป็นอุปสรรค ทั้งนี้ ก็เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านโป่ง
น้ อ ยได้ ม องภาพของการจั ด การศึ ก ษาเป็ น คนละเรื่ อ งกั บ เรื่ อ งการรั บ รองสิ ท ธิ ข อง
ความเป็ น พลเมื อง ซึ่ งเป็ น เรื่ อ งของฝ่ า ยกฎหมายและฝ่ า ยปกครอง (ครู และเจ้า หน้ า ที่
โรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2554)
ดังนั้น นอกจากในเรื่องการปฏิบัติระหว่างครูอาจารย์ที่ มีต่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
หรือเด็กไร้สัญชาติ ผู้วิจัยยังได้มุ่งศึกษาในเรื่องทัศนะคติของครูอาจารย์ในโรงเรียนบ้าน
โป่งน้อยที่มีต่อเด็กไร้สัญชาติ กล่าวคือ
(3.1) ทัศนคติครูอาจารย์เชิงบวกต่อการจัดการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์หรือ
เด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ได้แก่
 เรื่องความเท่าเทียมของการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนที่เปิดโอกาส
ให้เด็กนักเรีย นกลุ่มชาติพัน ธุ์ห รือเด็กไร้ สัญชาติได้มีโ อกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกับ
บุคคลอื่นๆ โดยครูอาจารย์นั้นต้องการที่จะช่วยเหลือและเข้าใจถึงปัญหาต่างๆ ของเด็ก
กลุ่มชาติพันธุ์ ห รือเด็กไร้สัญชาติซึ่งก็คือการให้ เด็กเหล่ านี้ได้รับสิ ทธิทางการศึกษาอย่าง
เท่า เทีย มกับ ผู้ อื่น เช่น หลักเกณฑ์ในการรั บนัก เรียน รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สวัสดิการอาหารกลางวัน กิจกรรมนันทนาการ และการรับรองวุฒิการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้
รวมไปถึ ง การพั ฒ นาความสามารถของเด็ ก เหล่ า นี้ ใ ห้ มี คุ ณ ภาพมากที่ สุ ด และทางครู
อาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งน้อยยังได้ให้ความสาคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมในการ
พึ่งพาตนเองและตระหนักสิทธิเสรีภาพของตนเองและบุคคลอื่น นอกจากนี้ ผู้อานวยการ
โรงเรียนได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ
ว่ า “ถ้ า เราไม่ รั บ เค้ า เข้ า เรี ย น ปั ญ หาสั ง คมก็ จ ะเกิ ด ตามมาอี ก มากมาย เพราะการให้
การศึกษานั้นเป็นเครื่องมือของรัฐที่จะควบคุมและขัดเกลาให้เด็กเหล่านี้สามารถเป็นคนดี
และด ารงชีวิ ต อยู่ กับผู้ อื่ นในสั งคมได้อย่ างปกติ สุ ข” (ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนบ้านโป่งน้อย,
การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2554) ซึ่งในที่นี้จึงถือว่าทัศนคติและความรู้สึกระหว่าง
เด็กนักเรี ยนที่เป็ นกลุ่มชาติพันธุ์ห รือเด็กไร้สัญชาติกับครูอาจารย์โรงเรียนบ้านโป่งน้อย
เป็นไปด้วยทัศนะที่ดี ไม่มีการเลือกปฏิบัติในเรื่องของเชื้อชาติในการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
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(3.2) ทัศ นคติครูอาจารย์เชิงลบต่อการจัดการศึกษาของเด็กชาติพันธุ์ห รือ
ไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ได้แก่
 การมองว่าการดูถูกเหยียดหยามมนุษย์เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง โดยจากการ
สัมภาษณ์ผู้อานวยการโรงเรียนได้อธิบายถึงทัศนะคติที่มองภาพของเรื่องของสัญชาติและ
สิทธิการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติว่า “ก่อนอื่นต้องทาความเข้าใจ
กับคาว่าไร้สัญชาติ ก่อนว่าเป็นอย่างไร การมองว่าการใช้คาว่าไร้สัญชาตินั้นเป็นการดูถูก
เหยีย ดหยามมนุษย์ซึ่งเป็ นสิ่ งที่ไม่ถูกต้องตามหลักสิ ทธิมนุษยชน การดูถูกเหยียดหยาม
มนุษย์ด้วยกันเองเป็นสิ่งที่รับไม่ได้ ถ้าถามเข้าจริงๆ ใครบ้างที่ไม่มีสัญชาติ ในที่นี้ก็ขึ้นอยู่ว่า
ใครจะถูกยอมรับหรื อไม่ถูกยอมรับ นั่นเอง ซึ่งถ้าหากเป็นอย่างนี้เหมือนว่ามนุษย์เกิดมา
เป็นคนแต่ด้อยกว่าสัตว์ถ้าเปรียบกับนกยังดีกว่าเรา เพราะมีอิสระจะไปไหนก็ได้ แต่ทาไม
มนุษย์ต้องสร้างกรอบกาแพงให้กับตนเองโดยคิดว่าฉันควรอยู่ตรงนี้ถ้าเข้าไปตรงนั้นจะมี
ความผิด นี่ก็คือความชั่วร้ายของมนุษย์ มนุษย์เรียกสัตว์อื่นว่าเดียรัจฉานแต่มนุษย์นั่นแหละ
เป็ น เอง” จากบทสั มภาษณ์ดังกล่ าว สะท้อนให้ เห็ นทัศนคติของครูอาจารย์ในโรงเรียน
บ้านโป่งน้อย ซึ่งไม่ใช่แค่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐหรือตามข้อกฎหมายแต่เพียงอย่ างเดียว
แต่ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยยังมีทัศนคติและความรู้สึกที่เห็นอกเห็นใจ ต่อเด็กกลุ่มชาติพันธุ์
หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ที่กฎหมายนั้นมองข้ามพวกเขา ฉะนั้น โรงเรียนบ้านโป่งน้อยจึง
ให้โอกาสแก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ให้ได้รับสิทธิทางการศึกษาให้มาก
ที่สุด และมองภาพของครูอาจารย์ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อยที่ไม่ได้มีลักษณะทางพฤติกรรม
หรือทัศนคติที่ดูถูกเหยียดหยามกลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติแต่อย่างใด
ประเด็นที่ 2 การดาเนินการบริหารงานของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยต่อเด็กไร้สัญชาติ
อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผลการวิจัยในงานฉบับนี้ในประเด็นเรื่องการดาเนินการบริหารงานของโรงเรียน
บ้านโป่ งน้อยต่อเด็กไร้ สัญชาติ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยได้นิยามความหมาย
ในส่ ว นของการบริ ห ารงานโดยอาศั ย ทฤษฎี การบริ ห าร ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย การวางแผน
(Planning) การจั ด การองค์ ก าร (Organizing) การชี้ น า (Leading) และการควบคุ ม
(Controlling) (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์, ปณิศา มีจินดา, จิระวัฒน์ อนุวิชชานนท์ ,
และอรทัย เลิศวรรณวิทย์, 2538) มาเป็นกรอบในการอธิบายโดยมุ่งชี้ให้เห็นว่าโรงเรียนบ้าน
โป่งน้อยมีการบริหารงานของโรงเรียนต่อเด็กชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติอย่างไร โดยมีกรอบ
ของกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 เป็นตัวกาหนดแนวทางปฏิบัติ ฉะนั้น ในประเด็นดังกล่าวผู้วิจัย
ได้แบ่งการนาเสนอต่อประเด็น ดังต่อไปนี้
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(1) การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ในประเด็น เรื่ องการจั ดการเรี ย นการสอนของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยที่มีต่อเด็ ก
ชาติพัน ธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ หากพิจารณาตามทฤษฎีการบริหารแล้ว ผู้วิจัยได้อธิบายใน
ประเด็น นี้ โ ดยใช้ห ลั กการการชี้น า (Leading) และการควบคุม โดยผลการศึกษาพบว่า
การจัดการบริหารของโรงเรี ยนต่อเด็กชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติพบว่า มีการชี้นาและ
การควบคุมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
การศึกษา และจัดการศึกษาให้ กับประชาชนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภ าพ นอกจากนี้
โรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อยยั ง ได้ ยึ ดหลั ก ในการเคารพสิ ท ธิท างการศึก ษาของประชาชนที่ มี
การบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ที่ระบุว่าประชาชน
ต้องมีความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันในการได้รับสิทธิในเรื่องต่างๆ ที่รัฐให้บริการ
โดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยนั้นอ้างอิงตามหลักกฎหมายดังกล่าวที่ว่า
ประชาชนทุกคนต้องได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี โดยรัฐต้องจัดให้อย่าง
ทั่วถึง โดยไม่จัดเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ดังนั้น ในการบริการการศึกษาของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
นั้น ทางโรงเรี ยนจึงได้มีแผนการบริ หารที่ว่าการศึกษาจะช่ว ยพัฒนา มนุษย์ และสั งคม
ซึ่งการจัดการศึกษานั้นสามารถที่จะจัดให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยโดยไม่ปิดกั้นโอกาส
ทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนเชื้อชาติใดก็ไม่มีการแบ่งแยก ฉะนั้น การจัดการเรียน
การสอนของโรงเรียนบ้านโป่งน้อยที่มีลักษณะการจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กไร้สัญชาติ
เมื่อไหร่ ผู้อานวยการโรงเรียนให้สัมภาษณ์ว่า “การรับเด็กไร้สัญชาติเข้ามาศึกษาในโรงเรียน
บ้านโป่งน้อยนั้นเริ่มตั้งแต่มีก ฎหมายไร้สัญชาติเกิดขึ้นเมื่อไหร่ ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ก็ได้มีการรับเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ เข้าเรียนเมื่อนั้น ” (ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย,
การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน 2554) นอกจากผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ยังยึดถือว่า เชื้อชาติและการจัดการศึกษานั้นเป็นคนละเรื่องกันโดยยึดถือการศึกษาต้องมี
การพัฒนาโดยการมองว่าการศึกษาเป็นเรื่องอิสระไร้พรมแดนไม่มีสิ่งกีดกัน และการศึกษา
นั้น ไม่ควรมีข้อจ ากัดในการพัฒ นาทางด้านวิช าการอย่างเดียว แต่ควรต้องมีการพัฒ นา
ในเรื่องของสภาพจิตใจและจิตสานึกด้วย ดังนั้น ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจึงมีการ
รับเด็กไร้สัญชาติเข้ามาศึกษา เนื่องจากว่าปัญหาการไร้สัญชาติเพราะเด็กบางคนที่เข้ามา
ศึกษาในโรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อยถึงแม้ว่าจะเป็นเด็กไทยที่ไม่ได้ ไปแจ้งเกิดก็ถือว่าเป็นคน
ไร้สัญชาติ ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบ้านโป่งน้อยจึงได้เห็นความสาคัญและปัญหาการขาดแคลน
โอกาสทางการศึกษาของเด็กกลุ่มชาติพัน ธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ จึงได้มีการรับเด็ก
นักเรียนเหล่านี้เข้าเรียนโดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของนโยบายของรัฐบาลและข้อกฎหมายตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
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การจั ดการเรี ย นการสอนในโรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้อยโรงเรียนบ้ านโป่งน้ อยนั้ นให้
ความสาคัญกับสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติอยู่แล้ว ซึ่งการเรียนการสอนและการรับเด็ก
ที่ไม่มีสัญชาติเหล่านี้เข้าเรียนนั้นก็เป็นไปตามกฎของกระทรวงศึกษาธิการ โดยการรับเด็ก
นักเรียนนั้นทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจะรับเด็กนั กเรียนโดยไม่มีการสอบแข่งขัน ส่วนเด็กที่
ไม่ มี สั ญชาติ นั้ น เป็ น เด็ กที่ ไม่ มี บั ตรหรื อหลั กฐานในทางราชการ ทางคณะผู้ บริ ห ารของ
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้มีการยืดหยุ่นโดยการรับเด็กไร้สัญชาติ โดยดูจากความประพฤติ
และปัญหาความจาเป็นในการรับเข้าพิจารณาในการเข้าเรียนในโรงเรียน การจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนบ้านโป่ งน้อยนั้ นได้เล็ งเห็นว่า การให้การศึกษาของโรงเรียนสามารถ
รับรองในเรื่องการศึกษา แต่ไม่อาจรับรองสิทธิของความเป็นพลเมืองของเด็กไร้สัญชาติได้
ดั ง นั้ น ในที่ นี้ จึ งต้ อ งแยกระบบการศึ ก ษาให้ อ อกจากระบบการปกครองและกฎหมาย
สาหรั บหลักสู ตรในการจั ดการเรี ยนการสอนก็เป็นไปตามปกติตามหลั กข้อกฎหมายของ
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ แต่ ส าหรั บ เด็ ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห รื อ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ
ทางโรงเรี ยนบ้านโป่งน้อยได้ให้ ความสาคัญในเรื่องของการพูด อ่ าน เขียน ฟังภาษาไทย
เพื่ อ พั ฒ นากลุ่ มเด็ ก กลุ่ มชาติ พั น ธุ์ ห รื อ เด็ กไร้ สั ญ ชาติ เ หล่ านี้ ให้ มี ความสามารถในการ
ใช้ความรู้ในการติดต่อสื่อสารกับคนไทยพื้นที่ต่างๆ ได้เพื่อพัฒนาวิถีชีวิตให้ดีขึ้น การเรียน
การสอนสาหรับเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาตินั้นได้มีวิธีการที่ให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือ
เด็กไร้สัญชาติได้ดาเนินชีวิตตามปกติ โดยการใช้ภาษาของตนเองในการติดต่อสื่อสารกับ
เพื่อนนักเรียนด้วยกัน ส่วนเรื่องการแต่งกายนั้นทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยให้เด็กนักเรียน
แต่งกายตามเครื่องแบบชุดนักเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ
จากการสัมภาษณ์เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเกี่ยวกับการเข้ามาเรียนใน
โรงเรีย นบ้านโป่งน้ อยว่ามีความรู้สึ กอย่ างไร ซึ่งเด็กนักเรียนเหล่านี้ได้เล่ าว่า “กลุ่ มเด็ก
นั ก เรี ย นส่ ว นมากเป็ น ชาติ พั น ธุ์ ม้ ง ที่ อ พยพเข้ า มาอาศั ย อยู่ ใ นพื้ น ที่ ชุ ม ชนบ้ า นโป่ ง น้ อ ย
ซึ่งผู้ ป กครองทาอาชีพขายของอยู่ที่ตลาดไนท์บาซาร์ การเข้ามาอยู่ที่นี้มีทั้งเพื่อนที่เป็น
เด็กไทยและเพื่อนที่เป็นเด็กชาวเขาด้วยกัน ทุกคนที่อยู่ที่นี่มีความสัมพันธ์กันอย่างสนิทสนม
เวลาใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสาร เพื่อนที่เป็นชาติพันธุ์เดียวกันก็จะพูดภาษาเหมือนกัน
ส่วนถ้าจะพูดกับเพื่อนเด็กนักเรียนที่เป็นคนไทยก็จะพูดภาษาไทยกลางและคาเมือง ดังนั้น
จึงไม่ค่อยมีปัญหาในการติดต่อสื่อสารกัน ” (เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ , การสื่อสารส่วน
บุคคล, 7 กรกฎาคม 2554)
นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังได้สัมภาษณ์เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งน้อยว่าทางโรงเรียน
บ้านโป่งน้อยได้มีวิธีการใดที่ทาให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติมีความคุ้นเคยกับ
เด็กไทยในพื้นที่นี้ ซึ่งกลุ่มเด็กเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ให้สัมภาษณ์ว่า “ถ้าเพื่อนๆ เป็นเด็กนักเรียน
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กลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาเรียนในโรงเรียนนี้ในช่วงแรก ครูก็จะพาเพื่อนไปแนะนาตัวหน้าชั้นเรียน
ให้เพื่อนๆ ในห้องเรียนได้รู้จักกัน ” (เด็กนักเรียนที่มีสัญชาติไทย, การสื่อสารส่วนบุคคล,
8 กรกฎาคม 2554) ดังนั้น ในการจัดการเรียนการสอนนั้นครูอาจารย์ในโรงเรียนบ้านโป่ง
น้อยจึงมีความสาคัญเป็นอย่างมากในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเด็กชาวเขาหรือเด็ก
ไร้สัญชาติกับเพื่อนๆ นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งน้อย
(2) เกณฑ์การรับเด็กนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
การรับเด็กนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ได้ ให้ สั มภาษณ์ ว่ า “โรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อยได้ ปฏิ บั ติ ตามข้ อกฎหมายในพระราชบั ญญั ติ
การศึ กษาแห่ งชาติ และตามหลั กของรั ฐธรรมนู ญที่ เปิ ดโอกาสให้ ประชาชนทุ กคนต้ อง
ได้ รั บการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน เป็ นระยะเวลาอย่ างน้ อย 12 ปี โดยที่ รั ฐต้ องเป็ นผู้ จั ดหาให้
และไม่ เก็ บค่ าใช้ จ่ ายใดๆ” (ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อย, การสื่ อสารส่ วนบุ คคล,
24 มิ ถุ นายน 2554) จากบทสั มภาษณ์ ดั งกล่ าวนั้ น จึ งได้ อธิ บายถึ งหลั กเกณฑ์ การรั บเด็ ก
นั ก เรี ย นเข้ า ศึ ก ษาในโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ย ซึ่ ง ยึ ด หลั ก ข้ อ กฎหมายเป็ น ตั ว ก าหนด
ในการดาเนิ นการบริ หารงานของโรงเรี ยน แต่ เนื่ องจากสภาพของปั ญหาที่ เกิ ดขึ้ นในเรื่ อง
ของเด็กที่ไม่ มีสั ญชาติ ในโรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อย ซึ่ งทางโรงเรี ยนนั้ นได้มี วิธี การที่จะรั บเด็ ก
นักเรี ยนไร้ สั ญชาติเหล่านี้ เข้ารั บศึกษา หรื อเปิดโอกาสให้ พวกเขาได้ รับสิ ทธิทางการศึกษา
ได้ มากน้ อยเพี ย งใด ซึ่ งในที่ นี้ ผู้ วิ จั ย จึ งได้ แบ่ งแยกประเด็ นในการอธิ บายเกณฑ์ การรั บ
เด็กนักเรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนบ้านโป่ งน้อยออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ มเด็กนักเรียนที่เป็น
เด็กไทยในพื้นที่ และกลุ่มเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ชุมชนบ้านโป่งน้อย
(2.1) กลุ่มเด็กไทยที่มีสัญชาติในพื้นที่ การรับเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กไทยในพื้นที่
ทางโรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อย ได้ปฏิบั ติเหมือนกั บโรงเรียนรัฐบาลทั่วไป เช่น การตรวจสอบ
หลั กฐานในการแสดงตั วตนของนั กเรี ยนในทะเบี ยนราษฎร์ ของไทย และการมี อายุ ครบ
ตามกฎระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการกาหนด เป็นต้น แต่เกณฑ์การรับเด็กนักเรียนเข้า
ศึกษาในโรงเรียนบ้านโป่งน้ อย ไม่มีการสอบคัดเลือกเหมือนกับโรงเรียนรัฐบาลในตัวเมือง
ที่มีการแข่งขันกันสูง ทั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เปิดโอกาสให้ทุกคนนั้นได้รับสิทธิ
ทางการศึกษาอย่ างเท่าเที ยมกั น ซึ่งเป็ นไปตามหลั กกฎหมายที่โรงเรียนนั้ นยึ ดถือปฏิ บัติ
นอกจากนี้ ยังเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครองของเด็กนักเรียนซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะไม่ค่อยดี ซึ่ง
การช่วยเหลื อนั้ นทาโดยการเปิ ดโอกาสให้ผู้ ปกครองเหล่านี้ได้ส่ งบุตรหลานของตนเข้ารับ
การศึกษาในโรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อยเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการศึกษา ซึ่งจะมีความ
สะดวกมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนใหญ่ๆ ในตัวเมือง
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(2.2) กลุ่มเด็กชาติพันธุ์ไม่มีสัญชาติ เนื่องจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้มีการรับ
เด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเข้ามาศึกษาในโรงเรียน ผู้อานวยการโรงเรียน
บ้ า นโป่ ง น้ อ ยได้ ใ ห้ สั ม ภาษณ์ ว่ า “ในเมื่ อ มี เ ด็ ก นั ก เรี ย นที่ เ ป็ น เด็ ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห รื อ
เด็กไร้สัญชาติเข้ามาอาศัยอยู่ในพื้นที่ชุมชนบ้านโป่งน้อย ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
จึงมีนโยบายในการรั บเด็กนั กเรียนที่เป็นกลุ่ มชาติพั นธุ์หรือเด็กไร้สั ญชาติเหล่ านี้ เข้าเรียน
ซึ่งวิธีการรับเด็กเหล่านี้เข้าเรียนนั้น ในฐานะผู้อานวยการโรงเรียนมีความเห็นว่าเด็กนักเรียน
ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาตินั้นก็ไม่ได้แตกต่างอะไรกับเด็กนักเรียนที่เป็นเด็กไทย
ทั่วไป เพราะในที่นี้ก็ถือว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรา ในที่นี้ไม่ใช่มี แต่โรงเรียนบ้าน
โป่ งน้ อยเท่านั้ นที่มีการเปิ ดโอกาสให้ เด็กนั กเรี ยนกลุ่ มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้ สั ญชาติเหล่ านี้
เข้ามารับการศึกษา แต่โรงเรียนไหนๆ ก็ต้องทาเหมือนกันหมด ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นข้อกฎหมาย
กาหนดไว้ซึ่งได้แก่ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและรัฐธรรมนูญ ซึ่งทางโรงเรียนบ้าน
โป่งน้อยได้มองว่าการจัดการศึกษาให้กับเด็กชาวเขาหรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ ควรเป็นสิ่งที่
กระทาได้อย่างอิสระ ไม่ควรถูกปิดกั้นด้วยคาว่าเชื้อชาติใดๆ ดังนั้น เหตุผลดังกล่าวจึงสมควร
แล้ วที่ทางโรงเรี ยนบ้ านโป่ งน้ อยได้มีการให้สิ ทธิการศึกษาแก่เด็กนักเรียนชาวเขาหรือเด็ก
ไร้สัญชาติเหล่านี้” (ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 24 มิถุนายน
2554)
นอกจากแนวคิดของผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อยในข้างต้น ในทางปฏิบัตินั้น
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้เล็งเห็นปัญหาว่า กลุ่มเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ
ที่ไม่มีเอกสารในการแสดงตัวตนว่าเป็นคนไทย และไม่ได้รับการรับรองจากรัฐไทยว่ามีตัวตน
อยู่ในประเทศ รวมไปถึงการที่ไม่รับสิทธิการบริการต่างๆ จากรัฐด้วย ดังนั้น วิธีการรับเด็ก
นักเรียนที่เป็นเด็กกลุ่มชาติพั นธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ เข้าศึกษา จึงใช้วิธีการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเหล่านี้ว่าเป็นใครมาจากไหน การสัมภาษณ์นั้นอาจรวมไปถึงการ
สอบถามข้อมูลของเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติจากนายจ้างของผู้ปกครอง
ด้วย ซึ่งการพิจารณาเกณฑ์การรับเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติเข้าศึกษา
ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยจะพิจารณาจากความประพฤติของเด็ก
นัก เรี ย น นอกจากนี้ ผู้ วิ จั ย ได้ สั ม ภาษณ์ เ ด็ กนั ก เรี ย นที่ เ ป็ น ชาติ พั น ธุ์ ม้ ง ว่ า เข้ า มาศึ ก ษา
ในโรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้อย่างไร ซึ่งเด็กนักเรียนได้เล่าว่า “ผมเป็นชาวม้งครับ พ่อผมทา
อาชีพเก็บขยะ แม่ของผมขายของที่ถนนคนเดิน ถ้าผมอยู่บนดอย ผมไม่ได้เรียนหนั งสือ
เพราะต้องช่วยแม่ทางาน แต่เมื่อผมมาอยู่ที่นี่ พ่อกับแม่ก็พาผมมาเข้าโรงเรียนนี้ ซึ่งตอน
เข้ามาครั้งแรกนั้น ครูให้ผมพูดและเขียนภาษาไทยให้ครูฟัง หลังจากที่ผมเข้ามาเรียนอยู่ที่
โรงเรียนนี้ก็มีเพื่อนเยอะขึ้นและรู้สึกสนุกมาก” ด้วยเหตุนี้ จึงสังเกตได้ว่าทางโรงเรียนบ้าน
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โป่งน้อยไม่ได้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนแต่อย่างใด ไม่ว่าจะเป็นเด็กไทย
ในพื้นที่และเด็กชาวเขาที่ไร้สัญชาติ ซึ่งเกณฑ์การรับเด็กทั้งสองกลุ่มนั้นไม่มีความแตกต่างกัน
ดังนั้ น จึ งสรุ ปได้ว่ าเกณฑ์การรั บเด็ กนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของการแบ่งแยกระหว่างเด็กไทยในพื้นที่ กับเด็กนักเรียนที่เป็น
กลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ ถึงแม้ว่าเด็กเหล่านี้จะไม่มีเอกสารในการแสดงตัวตนว่าเป็น
คนไทย แต่ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยก็ได้คานึงถึงหลักการศึกษาที่ไม่จากัดในด้านเชื้อชาติ
ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อการให้ สิทธิการศึกษาแก่เด็กกลุ่ มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สั ญชาติเหล่ านี้
เพื่อให้ เด็กเหล่านี้ได้มีสิทธิความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษาให้เทียบเท่ากับบุคคลอื่นๆ
ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบและข้อกฎหมายและเป็นนโยบายในการบริหารงานของโรงเรียน
บ้านโป่งน้อย
(3) การรับรองวุฒิการศึกษาของเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
จากการตั้งข้อสังเกตของผู้วิจัยที่ว่า เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ห รือเด็กไร้สัญชาติที่เข้ามา
ศึกษาในโรงเรียนบ้ านโป่งน้ อยมีจ านวนไม่น้ อยที่ ไม่มีหลักฐานในการแสดงตัว ตนว่า เป็น
คนไทย หรือในทางกฎหมายถือว่ารัฐไทยนั้นไม่รับรองสิทธิการเป็นพลเมืองของไทยหรือ
การมีสิทธิในการเข้ารับการบริการต่างๆ จากรัฐ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงตั้งข้อสงสัยว่าเมื่อเด็กนักเรีย นที่เป็ นกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สั ญชาติเหล่านี้ได้ส าเร็จ
การศึกษาจากโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เด็กเหล่านี้จะมีสิทธิในการได้รับการรับรองในเรื่องของ
วุฒิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านโป่งน้อยหรือไม่ ดังนั้น จากการลงพื้น ที่
ของผู้ วิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้เ ข้ าไปสั ม ภาษณ์ผู้ อานวยการโรงเรี ย นบ้ านโป่ง น้ อยเพื่ อ หาค าตอบ
ในเรื่องการรับรองวุฒิการศึกษาของเด็กชาวเขาหรือเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
ซึ่งผู้อานวยการให้สัมภาษณ์ว่า “การมองภาพของการรับรองวุฒิการศึกษานั้นต้องมองว่า
การศึกษาต้องแยกออกจากการปกครองอย่างเด็ดขาด เพราะทั้งสองอย่างนี้มันไม่สามารถ
รับรองกันได้ ทั้งนี้ เนื่องจากว่าสถานศึกษามีหน้าที่รับรองวุฒิ ทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาให้ แต่ ไม่มี ห น้ า ที่ในการรั บ รองความเป็น พลเมืองของรัฐ ใดรัฐ หนึ่ง ได้ ดังนั้ น
ไม่ควรที่จะเอาทั้งสองอย่างนี้ม ารวมเป็นเรื่องเดียวกัน ตัวอย่างเช่น เด็กชายหม่อง ทองดี
เจ้าหน้าที่ในบ้านเมืองได้นาเอาการจัดการศึกษากับระบบการปกครอง และข้อกฎหมาย
ไปปะปนกัน โดยทางโรงเรียนนั้นจะรับรองเรื่องของสิทธิทางการศึกษา แต่เค้ากลับนาไป
เชื่อมโยงไปถึง ถ้าโรงเรี ย นรั บ รองการศึกษาแล้ ว จะได้สั ญชาติซึ่งในที่นี้มันไม่ได้มีความ
เกี่ ย วข้ องกั น เลย สั ญ ชาติ นั้ น เป็ น เรื่ อ งของฝ่ า ยปกครองและกฎหมาย ไม่ ค วรน ามายุ่ ง
เกี่ยวกับการจัดการศึกษา” (ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโป่งน้อย, การสื่อสารส่วนบุคคล, 24
มิถุนายน 2554) นอกจากนี้ จากการที่โรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้ดาเนินนโยบายในการบริหาร
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โรงเรียนตามข้อกฎหมายและระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้กล่าวไว้ว่า ทุกคนต้อง
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิเข้าสู่ระบบการศึกษาอย่า ง
เต็มที่โดยไม่มีข้อจากัดใดๆ ไม่ว่าจะเป็นด้า นสถานะบุคคลตามกฎหมายหรือเอกสารในการ
แสดงตัวตน รวมทั้งให้เด็กทุกคนมีสิทธิในวุฒิการศึกษาเมื่อสาเร็จการศึกษาโดยไม่ต้องมีการ
ประทับตราใดๆ (ชุติ งามอุรุเลิศ, และคณะ, 2552, น. 13-15)
จากข้อกฎหมายซึ่งเป็นระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าว ผู้อานวยการ
โรงเรียนได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า “ในเมื่อมีกฎหมายกาหนดให้เรารับรองวุฒิการศึกษา
ดังนั้น ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อย จึงมีการรับรองวุฒิการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนชาวเขา
หรือเด็กไร้สัญชาติเหล่านี้ ซึ่งมีลักษณะไม่แตกต่างอะไรกับการรับรองวุฒิการศึกษาให้กั บ
เด็ ก นั ก เรี ย นทั่ ว ไป” (ผู้ อ านวยการโรงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ย, การสื่ อ สารส่ ว นบุ ค คล, 24
มิถุนายน 2554) ดังนั้น ในเรื่องของการับรองวุฒิการศึกษาของเด็กนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์
หรือเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ถึงแม้ว่า เด็กนักเรียนเหล่านี้จะไม่มีหลักฐาน
ในการแสดงตัวตนว่าตนเองเป็นคนไทย หรือรัฐไทยได้ยอมรับให้มีสิทธิความเป็นพลเมือง
ของรัฐ แต่เรื่องสิทธิการศึกษานั้น เด็กนักเรียนเหล่านี้สามารถได้รับสิทธิการรับรองในเรื่อง
ของวุ ฒิ ก ารศึ ก ษาตามหลั ก กฎหมายที่ ก าหนดไว้ ซึ่ ง ในที่ นี้ โ รงเรี ย นบ้ า นโป่ ง น้ อ ยก็ ไ ด้
นามาปฏิบัติเพื่อรับ รองสิทธิในเรื่ องของวุฒิ การศึกษาแก่เด็กนักเรียนกลุ่ มชาติพันธุ์หรือ
เด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
8. อภิปรายผลการศึกษา
ในการอภิปรายผลการศึ กษาในบทความฉบั บนี้ ผู้ วิจัยมุ่ งเน้นประเด็นไปที่เรื่อง
“ความเป็ นชาติพันธุ์และสิ ทธิการศึกษา” โดยผลการวิจัยชี้ให้ เห็ นว่าความเป็นชาติพันธุ์
กับสิทธิทางการศึกษาของรัฐไทยจะถูกอธิบายผ่านโครงสร้างส่วนบน (Super Structure)
ของรั ฐ ซึ่ ง มี อ านาจในการยึ ด ครองอ านาจเบ็ ดเสร็ จ ในการจั ด รู ปแบบการศึ กษาให้ กั บ
ประชากรของรั ฐ ซึ่ ง ในสิ ท ธิ ด้ า นการศึ ก ษานี้ จ ะเห็ น ได้ จ ากการก าหนดเป็ นกฎหมาย
ในรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ ฉบับปี พ.ศ. 2550 ซึ่งถือว่าเป็นกลไก
ของรั ฐ ที่ ส าคั ญในการจั ดรู ป แบบการศึ กษาและกระจายโอกาสในการเข้ ารั บการศึ กษา
ดังกล่าว สิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในอดีตไม่ได้ปรากฏอย่างเป็นทางการเหมือนใน
ปัจจุบันมากนัก ซึ่งในอดีตนั้นการจัดการศึกษาให้แก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติ
จะเริ่มจากหน่วยเล็กๆ เช่น การที่มีมิชชันนารีบางกลุ่มได้เดินทางเข้ามาจัดการศึกษาควบคู่
ไปกับการเผยแพร่ศาสนา ต่อมาก็ได้พัฒนาเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม และเมื่อรัฐ
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ออกกฎหมายการศึกษาภาคบังคับก็ได้เริ่มมีการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาลในกรมสามัญศึกษา
ด้านฝ่ ายตารวจตระเวนชายแดนก็ ได้ จั ดการศึ กษาให้ กั บชุมชนชาวเขาที่ตั้ งอยู่ ในท้ องที่
ห่างไกล และต่อมาฝ่ายกรมประชาสงเคราะห์ก็ได้เริ่มจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนาการสงเคราะห์
กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ เ พื่ อ ที่ ใ ห้ กลุ่ มชาติ พั น ธุ์ มี โ อกาสได้ รั บ บริ การด้ านการศึ ก ษา ทั้ ง นี้ รวมถึ ง
ได้มีองค์กรพัฒนาเอกชนทั้งในและต่างประเทศเข้าไปให้บริการการศึกษาแก่กลุ่มชาติพันธุ์
เหล่านี้ โดยการจั ดตั้งโรงเรี ยนให้ กลุ่มชาติพันธุ์ ในที่นี้เมื่อการพัฒนาได้เพิ่มมากขึ้นทาให้
ระบบการจัดการศึกษาขยายตัวตาม ซึ่งก็หมายถึงโอกาสของคนเหล่านี้จะได้รับสิทธิทาง
การศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้มีการรับรองโดยกฎหมายซึ่งบัญญัติในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ รัฐธรรมนู ญ พ.ศ. 2540 และรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 ซึ่งทาให้ รัฐนั้น
ได้ตระหนักถึงความสาคัญของสิทธิการศึกษามากขึ้น โดยการวิจัยในครั้งนี้ได้พยายามสะท้อน
ให้เห็นภาพเรื่องการไร้สัญชาติของเด็กไร้สัญชาตินั้นเกิดจากข้อกฎหมายที่รัฐไม่รับรองสถานะ
ความเป็นพลเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งทาให้คนเหล่านี้ไม่มีสิทธิในการได้รับสิทธิต่างๆ ที่รัฐ
นั้นบริการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แต่ในเรื่องของสิท ธิการศึกษานั้น กฎหมายได้มีการ
คุ้มครองสิทธิดังกล่าว สืบเนื่องมาจากปัจจุบันนี้ การให้ความสาคัญกับสิทธิและเสรีภาพนั้น
เป็นเรื่องที่รัฐทุกรัฐสมควรกระทาเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์
คนไร้สัญชาติ คนรวย คนจน ก็ควรที่จะได้รับสิทธิและเสรีภ าพอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในที่นี้
รวมถึงระบบการจัดการศึกษาซึ่งก็ต้องเคารพในความเท่าเทียมดังกล่าวด้วยเช่นกัน
การศึกษาถึงสิทธิการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติในโรงเรียนบ้านโป่งน้อย ปรากฏว่า
โรงเรียนบ้านโป่งน้อยได้ให้สิทธิการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติอย่างเท่าเทียมกับเด็กนั กเรียน
ทั่วไปซึ่งเป็นไปตามหลักการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐตามข้อกฎหมายที่กาหนดไว้ ฉะนั้น
จากแนวทางในการดาเนินงานการบริหารของโรงเรียนบ้ านโป่งน้อยในประเด็นเรื่องสิทธิ
ทางการศึกษาของเด็กไร้สัญชาติถือว่าประสบความสาเร็จในการเอื้อให้เด็กนักเรียนชาติพันธุ์
หรือเด็กไร้สัญชาติ โดยพิจารณาปัจจัยที่เอื้อต่อความสาเร็จ ดังนี้
(1) ทัศนคติของครูอาจารย์ที่มีต่อเด็กไร้สัญชาตินั้น ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยไม่มี
การดูถูก เหยียดหยาม หรือรังเกียจเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติแต่อย่างใด
(2) การดาเนินการบริหารในโรงเรียนบ้านโป่งน้อยในการให้สิทธิการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียนเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาตินั้น ทางโรงเรียนบ้านโป่งน้อยมองว่าการศึกษา
นั้น ควรมีความเป็ น อิสระภายใต้ห ลั กเสรี ภ าพและแยกออกจากกฎหมายและระบบการ
ปกครอง ซึ่งทั้งสองอย่างนี้ไม่ควรนามาปะปนกัน การศึกษานั้นจะรับรองในเรื่องของวุฒิ
การศึกษาแต่จะไม่รับรองความเป็นพลเมืองของรัฐได้ ดังนั้น การศึกษานั้นควรแยกประเด็น
ทั้งสองออกจากกัน
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(3) การมุ่ ง เน้ น เด็ ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห รื อ เด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ เ พื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาความรู้
ความสามารถให้เด็กเหล่านี้ได้มีสิทธิในการเข้าถึ งการศึกษาอย่างเท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆ
ทั้ ง นี้ รวมไปถึ ง การพั ฒ นาเด็ ก เหล่ า นี้ ใ ห้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ในคุ ณ ค่ า ของตนเอง
ในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้
(4) ความเท่าเทียมในระบบการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านโป่งน้อย
โดยการไม่เก็บค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียน การรับรองวุฒิการศึกษาให้เทียบเท่ากับคนอื่นๆ
จากความสาเร็จข้างต้นที่ทาให้โรงเรียนบ้านโป่งน้อยประสบความสาเร็จในการ
ทาให้เด็กนักเรียนที่ไร้สัญชาติสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐในด้านการศึกษาได้ โดย
ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ แตกต่างไปจากงานวิจัยที่ผ่านมา ในเรื่องที่เกี่ยวกับการให้ศึกษา
แก่เด็กกลุ่มชาติพันธุ์ห รือเด็กไร้สั ญชาติ คือ การจัดการศึกษาเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็ก
ไร้สัญชาตินั้นเป็นนโยบายของรัฐที่ต้องการที่จะให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการควบคุม
ปัญหาที่เกิดจากชาวเขาหรือ คนไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการรวมพวก โดย
การมองว่าต้องให้ การศึกษานั้น พัฒนาเด็กกลุ่มชาติพันธุ์ หรือคนไร้สั ญชาติ ให้กลายเป็น
พลเมืองไทยอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการพัฒนาให้กลุ่มชาติพันธุ์หรือคนไร้สัญชาติให้กลายเป็น
พลเมือ งไทยนั้ น ได้ กาหนดอยู่ ภ ายใต้ อุดมการณ์การรักษาความมั่นคงของชาติแ ละการ
ปลูกฝังจิตสานึกให้เด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติกลายเป็นพลเมืองไทย (นิวัฒน์ ตามี่ ,
2539, น. 50) ด้ ว ยเหตุนี้ จึ ง สั ง เกตได้ว่ าการศึ กษาวิ จัย ในเรื่ องสิ ทธิ การศึ กษาของเด็ ก
ไร้สั ญ ชาติ กรณี ศึกษาโรงเรี ย นบ้ านโป่ ง น้ อยในครั้ งนี้ ผู้ วิจัย ได้ตระหนั กถึงความส าคั ญ
ที่มองว่าเด็กกลุ่มชาติพันธุ์หรือเด็กไร้สัญชาติที่ควรได้รับสิทธิการศึกษาอย่างเท่า เทียมกัน
กับ คนอื่ น ๆ ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานทางทั ศ นคติที่ ม องว่ า ถึ ง แม้ จ ะไม่ มี สั ญ ชาติ แ ต่ ก็ มี สิ ท ธิ
เสรีภาพในการเข้าถึงการศึกษาเพื่อพัฒนาความสามารถให้เด็ กเหล่านี้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
โดยปกติสุขซึ่งแตกต่างจากงานวิจัยที่ผ่านมา คือ ส่วนมากงานวิจัยที่ศึกษาถึงสิทธิการศึกษา
ของเด็ ก ไร้ สั ญ ชาติ จ ะมุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารพั ฒ นากลุ่ ม เด็ ก กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ห รื อ คนไร้ สั ญ ชาติ
ให้กลายเป็นพลเมืองไทยโดยการปลูกฝังค่านิยมและอุดมคติในด้านความรักชาติ และมอง
กลุ่มคนชาวเขาหรือคนไร้สัญชาติเหล่านี้ว่าเป็นปัญหาความมั่นคงของชาติ ดังนั้น เด็กกลุ่ม
ชาติพันธุ์หรือคนไร้สัญชาติเหล่านี้ต้องถูกพัฒนาให้เข้าถึงสิทธิการศึกษาตามนโยบายของรัฐ
9. ข้อเสนอแนะในงานวิจัย
(1) การให้สิทธิการศึกษาแก่เด็กไร้สัญชาติควรคานึงถึงสิทธิในการได้รับการศึกษา
อย่างจริ งจัง โดยมุ่งเน้น การพัฒ นาความรู้ความสามารถและคุณภาพของเด็กไร้สัญชาติ
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ให้สามารถพัฒนาตนเองได้ และควรให้คนเหล่านี้ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองในเรื่อง
การมองเห็นคุณค่าในตัวเองเพื่อลดการช่วยเหลือจากบุคคลอื่น เพื่อที่จะสามารถใช้ชีวิต
ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้
(2) การให้ สิ ทธิ การศึ กษาแก่เ ด็ก ไร้ สั ญ ชาติ นั้น ต้อ งค านึ งถึ งความเท่า เที ยมกั น
ในทุกๆ ด้านเพื่อให้เด็กไร้สัญชาติเหล่านี้สามารถเข้าถึงสิทธิการศึกษาได้อย่างทั่วถึง และ
ทัดเทียมกับคนอื่นๆ บนพื้นฐานของศักดิ์ความเป็นมนุษย์
(3) หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องตระหนักถึงและวางแนวทาง
ในการปฏิบั ติต่อเรื่ องสิ ทธิการเข้าถึงการศึกษาของเด็กไร้สั ญชาติโ ดยไม่ยึดหลั กในด้าน
กฎหมายแต่เพียงอย่างเดียว แต่ต้องคานึงถึงความสาคัญในเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
และสภาพจิตใจของเด็กไร้สัญชาติด้วย
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