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บทคัดยอ 

วิทยานิพนธน้ีศึกษาการนิยามความเปนเด็กและปฏิบัติการของเด็กนักเรียนสัญชาติพมาใน

โรงเรียนรัฐบาลแหงหน่ึงในจังหวัดสมุทรสาคร โดยใชแนวคิด  “debrouiller” หรือ “making do” 

ซึ่งหมายถึงทักษะในการปรับตัว/เอาตัวรอดในสถานการณที่ตกเปนรองทางวัฒนธรรม ที่บอยครั้ง

เปนไปอยาง “ฉลาดแกมโกง” ของ Reed-Danahay ผูศึกษาพบวาผูจัดการศึกษาแกเด็ก และพอแม

ของเด็กเอง นิยามความเปนเด็กแตกตางกัน คือ โรงเรียนรัฐบาลมองความเปนเด็กตางดาวผานกรอบ

คิดเรื่องความเปนไทย แตรับเด็กเขาเรียนผานการดําเนินงานขององคกรพัฒนาเอกชนที่มองความเปน

เด็กตางดาวผานกรอบคิดเรื่องสิทธิเด็ก ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับเด็กในระดับสากล อยางไรก็ตาม ลวน

แตกตางจากมุมมองของพอแมที่มองวาความเปนเด็ก คือ ความเปนเด็กของชาติพันธุ พอแมจึงตอบโต

โรงเรียนของรัฐที่พยายามสงอิทธิพลตอการดํารงชีวิตรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการดํารงชีวิตใน

ครอบครัว โดยใช “ยุทธวิธีของครอบครัว” เพ่ือกําหนดลักษณะการเขารับการศึกษาของลูกหลาน 

การนิยามเด็กที่แตกตางกันน้ี ยังสงผลใหเกิดปฏิบัติการของเด็กที่ขัดแยงกับความเปนเด็กในสายตา

ของโรงเรียนและองคกรพัฒนาเอกชนอีกดวย การศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา “ความเปนเด็ก” ถูก

กําหนดจากผูใหญที่มีแนวคิดแตกตางกันไป ดังน้ัน ความหมายของ “ความเปนเด็ก” จึงอาจตางกันไป

ตามวัฒนธรรมที่หลากหลาย ซึ่งสามารถเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเง่ือนไขทางสังคม เศรษฐกิจ และ
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Abstract 

 

This thesis studies how childhood was defined by different agencies working 

to promote literacy among the children of Burmese migrant workers in Samut 

Sakhon. It also pays attention to the way in which students and their parents 

participated in this process. It is inspired by Reed-Danahay's study of how the French 

parents and their young "making-do" (debrouiller) in the French formal education 

system, that is how they cunningly subverted the national ideology while reinstating 

their local values and practice. In Samut Sakhon, three types of agencies were 

involved in educating young children of the Burmese migrants: public schools, 

learning centers organized by the NGOs, and Mon-Burmese ex-workers. The first two 

agencies were supported mainly by the Thai education ministry and the ILO while 

the third the Burmese community in Samut Sakhon. Despite the differences, both 

were to promote human rights and cultivate their future citizen. This, however, was 

subverted somehow by the family who considered childhood differently.  
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กิตติกรรมประกาศ 

 

ยอนไปเมื่อ พ.ศ. 2555 ผูศึกษาเลือกเรียนตอสาขามานุษยวิทยาที่ธรรมศาสตรเพราะเลือก

พลิกดูวิทยานิพนธ/ผลงานวิชาการที่คณะตางๆ ในแตละสถาบันผลิตออกมา ก็เห็นวาเรียน

มานุษยวิทยาที่น่ีนาจะพัฒนาตนเองไดดี หนังสือโลกของคนไรบาน เปนเลมที่อานสนุกในตอนน้ัน จะ

บอกวาพอไปลงสนามเก็บขอมูลเองแลวไมสนุก ก็พูดไมไดเต็มปาก ขอบคุณผูอํานวยการ อะโละตะมา

ยง ที่ใหโอกาสผูศึกษาไดเขาไปอยูในโลกการทํางานเกี่ยวกับเด็กตางดาว แมไมใช “เด็กดี” แตก็ไดพัก

อาศัยที่สํานักงานเน่ินนาน ขอบคุณผูจัดการ และเจาหนาที่ทุกคนที่ชวยใหผูศึกษารูจักใชชีวิตรวมกับ

ผูอ่ืนมากขึ้น ประสบการณในชวงน้ีเปนสิ่งที่ทําใหผูศึกษาเติบโต และฝกหัดเปนนักมานุษยวิทยา ซึ่งจะ

จดจําตลอดไป ที่สํานักงาน ขอบคุณเพ่ือนคนไทใหญสองคนเปนพิเศษ ขอบคุณที่บอกใหยิ้ม และถาม

เสมอวาวันน้ีเปนอยางไรบาง ขอโทษที่ผิดสัญญาของเราสามคน 

ขอบคุณผูอํานวยการโรงเรียนนานาชาติธาราทิพยที่อนุญาตใหเขาไปเก็บขอมูลในโรงเรียน 

ขอบคุณครู ภารโรง แมครัว แมคาหนาโรงเรียน ขอบคุณเด็กนักเรียน โดยเฉพาะเด็กนักเรียนหอง

อนุบาลนานาชาติ (และผูปกครอง) ที่เปนเหมือนเพ่ือน ชวยทําใหชีวิตของผูศึกษามีสีสัน และใน

ขณะเดียวกันก็สอนใหผูศึกษารูจักการจากกันที่ไมตองลา แตความรูสึกคิดถึงคงอยูเสมอ นอกจากน้ี 

ขอบคุณผูอํานวยการ ครูและนักเรียนของโรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ โรงเรียนวัดเกาะ 

โรงเรียนวัดศิริมงคล ศูนยการเรียนรูไทยมอญวัดโคก ศูนยการเรียนพมาและศูนยการเรียนมอญภายใน

วัดเทพนรรัตน ศูนยพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา และศาสนา ศูนยการเรียนรูตามอัธยาศัยมูลนิธิ

รักษไทย ศูนยการเรียนของวัดนักบุญอันนา ขอบคุณสําหรับการตอนรับและใหโอกาสผูศึกษาไดเขาไป

เก็บขอมูล  

การใชชีวิตอยูใน “สนาม” ต้ังแตมกราคม พ.ศ. 2557 และออกมาเมื่อกุมภาพันธ พ.ศ. 2559 

เปนชีวิตที่ยากลําบากปนสนุก อยางไรก็ตาม ไมอาจผานไปไดหากไมมีอาจารยที่ปรึกษาอยางอาจารย 

ดร.สายพิณ ศุพุทธมงคล ขอบคุณอาจารยที่เสียสละและอุทิศตนเองเพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา 

อาจารยไมเพียงสอนใหคิดและสอนวิธีเขียนวิทยานิพนธดวยวิธีการหลากหลาย แตอาจารยยังให

กําลังใจ เอาใจใสชีวิตความเปนอยู ทั้งยังเปนหวงความรูสึกมาตลอดสองปกวา ขอบคุณอาจารยที่รับ

ฟง และชวยหาทางแกไขปญหาตางๆ ทั้งในและนอกสนาม แมในวันที่ผูศึกษาทําใหเหน่ือย อาจารยก็

ยังอดทนใหคําแนะนําแบบตรงไปตรงมา ที่เต็มไปดวยความจริงใจ และหวังดีไมเคยเปลี่ยน 
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นอกจากการเคี่ยวเข็ญของอาจารยที่ปรึกษา วิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสิ้นไปได (แมไมสมบูรณ) 

ดวยคําแนะนําของ ผศ.ดร.ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และ ผศ.ดร.นลินี ตันธุวนิตย อาจารยทั้งสองชวย

ใหผูศึกษามองเห็นแงมุมหลายอยางที่มองขามไป ขอบคุณอาจารยฉวีวรรณที่เคยบอกใหผูศึกษามั่นใจ

ในตัวเอง ขอบคุณความเปนหวงที่อาจารยมีตอนักศึกษาต้ังแตที่ยังไมไดสอบหัวขอวิทยานิพนธ แม

อาจารยไดใหคําแนะนําไปแลว แตเมื่อผูศึกษาเงียบหายไป อาจารยยังถามไถวาเปนอยางไรบาง/หมด

กําลังใจไปแลวหรือเปลา นอกจากคําแนะนําในการเขียนวิทยานิพนธ ขอบคุณอาจารยนลินีที่เห็น

ความต้ังใจในการลงสนามไปเก็บขอมูลในฐานะครูอาสาสมัคร ขอบคุณอาจารยที่เห็นใจวาผูศึกษาทํา

มอเตอรไซคหายในสนาม 

ในหองเรียน ขอบคุณ ผศ.ดร.อนุสรณ อุณโณ อาจารยคนแรกที่สอนทฤษฏีทางมานุษยวิทยา 

รายงานปลายภาคที่ตองสงในวิชาของอาจารย เปนการบานที่ทําใหผูศึกษาเดินทางไปเก็บขอมูลใน

โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย จนสามารถพัฒนาเปนหัวขอวิทยานิพนธ ขอบคุณผูสอนวิชาวัฒนธรรม

ศึกษา ผศ.ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร ที่ทําใหผูศึกษาสนใจชีวิตประจําวันของเด็กในโรงเรียน การเรียนวิชาน้ี

ทําใหผูศึกษาไดคนหาหนังสือมาอานเองแบบที่ไมเคยทํามากอน ซึ่งนับเปนการทบทวนแนวคิด

เกี่ยวกับเด็กครั้งแรก และทําใหรูสึกภูมิใจในตัวเองเล็กๆ 

เรื่องอ่ืนๆ ในคณะฯ ขอบคุณพ่ีวิชัย ที่ใหคําปรึกษาต้ังแตวันแรกที่เจอกัน เมื่อครั้งที่ผูศึกษายัง

เปนนิสิตปริญญาตรีมาติดตอเรื่องสอบเขา เมื่อเขามาเรียนแลว พ่ีวิชัยก็คอยกระตุนเรื่องการเขียน

วิทยานิพนธ และรวมเปนพยานในการเปดบัญชีของทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. ซึ่งผูศึกษาคิดเอาเอง

วาพ่ีวิชัยเปนคนหน่ึงที่มั่นใจวาผูศึกษาเรียนจบ ขอบคุณพ่ีนอยที่เอ็นดูผูศึกษา คอยถามไถเรื่อง

วิทยานิพนธ ขอบคุณพ่ีหน่ึงที่ใหคําแนะนําในการจัดรูปแบบวิทยานิพนธอยางละเอียดและใจเย็น ทั้ง

ยังใหกําลังใจและชวนพูดคุย ขอบคุณพ่ีสนที่ชวยดูความเรียบรอยของหองสอบวิทยานิพนธ 

สําหรับ “เพ่ือนรวมรุน” นักเรียนมานุษยวิทยาฝกหัด “รุนป 2555” ขอบคุณที่ครั้งหน่ึงเมื่อ 

พ.ศ. 2557 เคยไปนัดกินขาวกันที่สมุทรสาคร เพราะวันรุงข้ึนมีประชุมผูปกครองนักเรียนพมา ซึ่งผู

ศึกษาบอกทุกคนวาจะอยูในสนาม และไมมากินขาวที่คลองทวีวัฒนากับคนอ่ืน ขอบคุณพ่ีแคนที่ขับรถ

พาพ่ีแนน พ่ีดา พ่ีโดม และพ่ีเอ็ม ไปรับผูศึกษาที่หมูบานมหาชัยเมืองทอง แลวพากันไปหารานอาหาร

ทะเลอรอยๆ กินกันที่หมูบานประมงแทน วันน้ันเปนวันที่อ่ิมทองและรูสึกอบอุน พ่ีเดียวไมไดมาเพราะ

ทํางาน แตเช่ือวาถาเลือกไดพ่ีเดียวจะมากินอาหารทะเลดวยกัน 
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ขอบคุณเพ่ือน “สมเนา” ที่เปนคนแนะนําใหรูจัก อะโละตะมายง และเคยแวะมาเย่ียมเยียน

กันถึงสมุทรสาคร ขอบคุณหญิง แมจะไมคอยไดเจอกัน แตคําพูดบางคําก็ทําใหรูสึกเขมแข็งขึ้น เมื่อ

เขียนวิทยานิพนธเสร็จแลวก็หวังเสมอวาเราจะไดไปเชียงใหมดวยกันทุกป ขอบคุณกวางที่เปนกําลังใจ

และรับฟง โดยเฉพาะชวงเรงสงเลมจบที่งอแงมากเปนพิเศษ ขอบคุณที่มักบอกใหคิดในมุมของคนอ่ืน

ดวยเสมอ ขอบคุณฝาย ดรีม และใหม กรุปไลนช่ือแจมแจวชวยตอบปญหาสารพัดในชีวิตและทําใหย้ิม

ไดทุกคร้ังที่อาน ขอบคุณพ่ีมิ้นที่ไมเคยทิ้งกัน ขอบคุณที่ทําเหมือนระยะทางระหวางบางเขนกับทา

พระจันทรใกลกันนิดเดียว 

นอกจากน้ี ผูศึกษาขอขอบคุณอาจารยของภาควิชาประวัติศาสตร คณะสังคมศาสตร 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และอาจารยที่สอนในโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใตศึกษาในตอนน้ัน 

ขอบคุณ ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง ครูคนแรกที่สอนวิชาชาติพันธุ ขอบคุณอาจารยปรียาภรณ กันทะลา

และอาจารยอภินันท ธรรมเสนา ที่ชวยใหคําแนะนําต้ังแตที่ผูศึกษาจะสอบเขาคณะสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ขอบคุณอาจารยศรัญู เทพสงเคราะห ที่เคยชวนไปเดิน

สํารวจยานชุมชนเจริญไชย ขอบคุณ อ.ดร.เกงกิจ กิติเรียงลาภ ที่เคยบอกวารออานวิทยานิพนธ 

ขอบคุณอาจารยธนพงศ จิตตสงา สําหรับรอยย้ิมที่ใหกําลังใจเสมอ 

ขอบคุณทุนวิจัยมหาบัณฑิต สกว. ดานมนุษยศาสตร-สังคมศาสตรที่ชวยทําใหวิทยานิพนธ

ฉบับน้ีเสร็จสิ้นไปไดโดยไมยากลําบากนัก การเปนผูรับทุนรุนที่ 11 ชวยอํานวยความสะดวกกับการลง

พ้ืนที่ในระยะเวลายาวนาน อีกทั้งยังชวยใหผูศึกษาไดรับคําแนะนําในการเขียนวิทยานิพนธเพ่ิมเติม

จาก ผศ.ดร.จักรกริช สังขมณี ในฐานะผูทรงคุณวุฒิของโครงการ  

การศึกษาตอในระดับปริญญาโททันทีที่เรียนจบปริญญาตรี เปนเพราะความรักและหวังดีของ

พอกับแม แมจะเห็นวาเรียนยาวนานถึง 4 ป แตก็ยังสนับสนุนทุกอยาง และไมเคยบนอะไรในการ

เรียน ผูศึกษาคิดวาการเรียนมานุษยวิทยา การไปลงสนามแบบต้ังอกต้ังใจไปทําความเขาใจคนอ่ืน 

กลับทําใหผูศึกษารูสึกเขาใจตนเองมากขึ้น ขอบคุณทุกคนที่อานคําบน 

 

 

นางสาวอารีลักษณ ไพรัตน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา 

 

เด็กตางดาวกลุมที่พอแมเปนแรงงานตางดาว 3 สัญชาติ (พมา ลาว และกัมพูชา) เริ่มปรากฏ

ตัวในสังคมไทยอยางเปนรูปธรรมต้ังแตรัฐบาลมีนโยบายจัดการขอมูลแรงงานตางดาว โดยเปดโอกาส

ใหแรงงานตางดาวนําผูติดตาม มาขึ้นทะเบียนรายงานตัวกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยใน 

พ.ศ. 2547 ปรากฏวามีผูมาขึ้นทะเบียนจํานวน 1,284,920 คน จังหวัดสมุทรสาครมีแรงงานพมาจด

ทะเบียน 103,426 คน มากเปนอันดับสามของประเทศ รองจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดตาก 

ขอมูลจากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ยังระบุวามีเด็กมาจดทะเบียนราษฎรตาง

ดาว (ทร.38/1) กวา 2,800 คน และในปตอๆ มา ในกรณีของจังหวัดสมุทรสาครพบวา มีอัตราการ

เกิดอยางนอย 3,000 คนตอป โดยประมาณรอยละ 50 มีโอกาสยายถิ่นและกลับบาน ปจจุบัน

สมุทรสาครมีเด็กตางดาวอายุตํ่ากวา 15 ป ราว 10,000-12,000 คน (สมพงค, สัมภาษณ 8 มกราคม 

2557) 

เดิมการมีสัญชาติมีความสัมพันธโดยตรงตอการไดรับความคุมครองจากรัฐเจาของสัญชาติ 

และสงผลโดยตรงตอการใชสิทธิประเภทตางๆ การเปนเด็กตางดาว จึงหมายความถึงการถูกจํากัดสิทธิ 

เชน การศึกษาในโรงเรียนรัฐบาล แตเมื่อแรงงานตางดาวนําครอบครัวติดตามมาดวย อีกทั้งเด็กที่เกิด

ในเมืองไทยกลายเปนเด็กไรสัญชาติ จึงถูกมองวากอใหเกิดปญหาดานการศึกษา การบริการทางสังคม

และสาธารณสุข (ถวิล, 2539, น. 290-293 อางถึงใน จันทนา, 2542, น. 73; กรมการจัดหางาน, 

2544, น. 107-108; ธนเดช, 2542, น. 12 อางถึงใน เฟองฟา, 2547, น. 43) การเปดโอกาสดาน

การศึกษาแกบุตรแรงงานตางดาว แมจะทําใหรัฐตองเสียงบประมาณ แตหนวยงานของภาครัฐมองวา

จะเปนโอกาสในการปลูกฝงความรูเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว การปองกันโรค เพ่ือสงผานความรู

ตอไปยังกลุมของแรงงานตางดาว นอกจากน้ียังเปนการปองกันไมใหเด็กเล็กกลายเปนแรงงานไรฝมือ

ในตลาดแรงงาน งายตอการถูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบดานคาจางและสวัสดิการ (นัยนปพร, 2552) 
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อยางไรก็ตาม ในทางปฏิบัติพบวาเด็กตางดาวเขาสูระบบโรงเรียนของรัฐนอยมาก ในจังหวัด

สมุทรสาคร ปจจุบันมีโรงเรียนที่รับเด็กตางดาวเขาเรียน 64 โรงเรียน จากโรงเรียนทั้งสิ้น 104 แหงใน

จังหวัด เด็กตางดาวในพ้ืนที่ซึ่งคาดวามีทั้งหมดประมาณ 10,000-12,000 คน แตมีเพียง 1,563 คน ที่

เขาสูระบบโรงเรียน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร, 2558) โรงเรียนบางแหง

ไมรับเด็กตางดาวเขาเรียนเพราะความไมพรอมของสถานศึกษา รวมทั้งตัวเด็กเองที่ไมสามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได หรือถึงสื่อสารไดก็ไมรูวาเมื่ออยูในโรงเรียนตองปฏิบัติตัวอยางไร ผูปกครองพมาไมทราบ

ขาวสาร และไมรูชองทางติดตอ ปญหาเหลาน้ี อะโละตะมายง 0

1 ไดเขามาชวยดําเนินการ เชน ติดตอ

กับโรงเรียนตางๆ เพ่ือใหรับเด็กพมาเขาเรียน ประชาสัมพันธสิทธิดานการศึกษาในชุมชนแรงงานตาง

ดาว จัดทําเอกสารการสมัครเรียน (ใชลามพมาแปล) เพ่ือสงตอใหโรงเรียน หางบประมาณสนับสนุน

จากภาคธุรกิจเอกชนเพ่ือเปนงบจางครูเพ่ิม เปนตน เน่ืองจากเปนองคกรพัฒนาเอกชนที่เริ่มทํางานกับ

กลุมเด็กตางดาวในพ้ืนที่ต้ังแต พ.ศ. 2547 โดยรับเงินสนับสนุนจากองคกรแรงงานระหวางประเทศ 

เพ่ือเก็บขอมูลแรงงานเด็กตางดาวในอุตสาหกรรมประมงและสนับสนุนใหเด็กเขาเรียนในโรงเรียนของ

รัฐ ปจจุบัน (พ.ศ. 2558) อะโละตะมายง ทํางานรวมกับโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดหลายแหง กรณี

โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ไดเขาไปเปดศูนยเตรียมความพรอม สอนภาษาไทยใหเด็กตางดาวกอน

สงเขาเรียนในระบบโรงเรียน 

การใหความสําคัญกับสิทธิทางการศึกษาของเด็กตางดาวปะทุขึ้นอีกครั้งเมื่อปญหาเรื่องการ

ใชแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงที่จังหวัดสมุทรสาครกลายเปนปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่

ทําใหประเทศไทยถูกกลาวถึงในระดับสากล ในรายงานสถานการณการคามนุษย (Trafficking in 

Person Report) 2 ที่กระทรวงการตางประเทศสหรัฐอเมริกาจัดทําข้ึนใน ป พ.ศ. 2555 จัดลําดับ

1 แรงงานชาวพมาใชคําวา อะโละตะมายง ในการเรียกองคกรท่ีทํางานเกี่ยวกับสิทธิแรงงานโดยท่ัวไป วิทยานิพนธ

ฉบับนี้หยิบยืมคําดังกลาวมาใชเปนชื่อสมมติขององคกรเอกชนแหงหนึ่งท่ีผูศึกษาลงไปเก็บขอมูล 

2 รายงานดังกลาวจัดทําขึ้นตามกฎหมายสหรัฐฯ (Trafficking Victims Protection Act of 2000: TVPA) ท่ีเกิดขึ้น

ตั้งแต ค.ศ. 2000 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือตอตานการคามนุษย ตรวจสอบการบังคับใชกฎหมายและการให

ความสําคัญกับประเด็นเรื่องสิทธิมนุษยชนในประเทศตางๆ โดยเฉพาะกับกลุมเด็กและผูหญิงท่ีอพยพยายถ่ิน (U.S. 

Department of state, 2001, p. 3) รัฐบาลสหรัฐอเมริกาประกาศใหความชวยเหลือประเทศตางๆ ควบคุม

สถานการณ โดยจัดทํารายงานประจําปท่ีใหความสําคัญกับสิทธิเด็ก และปฏิบัติงานในแนวทางเดียวกับอนุสัญญา

ขององคกรแรงงานระหวางประเทศ โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับท่ี 182, 29 และ 105 รายงานเก็บขอมูลจากสถาน
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ประเทศไทยถูกจัดอยูในระดับ Tier 2 Watch List หมายถึง มีเหยื่อการคามนุษยจํานวนมากหรือเพ่ิม

มากขึ้นหรือไมมีหลักฐานชัดเจนวาไดใชความพยายามเพ่ิมข้ึนในการตอตานการคามนุษย ในรายงาน

อางถึงงานวิจัยของ UN Inter-Agency Project on Human Trafficking (UNIAP) ที่ระบุวา แรงงาน

พมาที่ทํางานในอุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร มากกวาครึ่งหน่ึงเปนแรงงาน

บังคับ และกลาวถึงปญหาคามนุษยที่เกิดขึ้นกับลูกเรือประมงชาวไทย พมา และกัมพูชา ที่ลงเรือหลาย

ป ไมไดรับคาจาง ทํางาน 18-20 ช่ัวโมง/วัน ถูกขมขู ทํารายรางกาย หากปวยหรือไมสามารถทํางานก็

เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาในประเทศตางๆ รวบรวมขอมูลจากรัฐบาล องคกรพัฒนาเอกชนทองถ่ิน เจาหนาท่ีซ่ึง

ทํางานดานการยายถิ่นขามชาติ ตํารวจ นักขาว และผูเสียหาย โดยจัดอันดับต้ังแตTier 1- Tier 3 โดย Tier 1

หมายถึง ประเทศท่ีดําเนินการโดยสอดคลองกับมาตรฐานขั้นตํ่าในการขจัดการคามนุษยตามกฎหมาย TVPA, Tier 2 

หมายถึงประเทศท่ีไมดําเนินการสอดคลองกับมาตรฐานขั้นตํ่าในการขจัดการคามนุษยตาม TVPA แตไดใชความ

พยายามอยางมีนัยสําคัญในการปรับปรุงแกไข และ Tier 3 หมายถึงประเทศท่ีดําเนินการไมสอดคลองกับมาตรฐาน

ขั้นตํ่าตาม TVPA และไมไดใชความยายามอยางมีนัยสําคัญ  

เริ่มมีรายงานสถานการณคามนุษยฉบับแรกออกมาใน ค.ศ. 2001 ในรายงานปแรก ประเทศไทยถูกจัด

อันดับ Tier 2 ถูกระบุวาเปนประเทศตนทาง ปลายทาง และทางผานของการคามนุษย โดยเฉพาะเหย่ือท่ีเปนเด็ก

สาวท่ีถูกคามนุษยในธุรกิจทางเพศ มีเหย่ือจากการคามนุษยท้ังหญิงและชาย ในภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 

เหย่ือเหลานี้มาจากประเทศเพ่ือนบาน (ลาว กัมพูชา และพมา) และเด็กสาวจากภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

ของไทย ท่ีถูกสงมาทํางานในกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ประเทศไทยเปนพ้ืนท่ีสงตอผูหญิงไปขายบริการทางเพศและสงไป

ใชแรงงานอยางหนัก ในประเทศอ่ืนๆ เชน ยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุนและไตหวัน โดยปญหาเหลานี้รัฐบาลไม

สามารถแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรมเทาท่ีควร (U.S. Department of state, 2001, p. 71) การสํารวจของผู

ศึกษาพบวาเริ่มมีการกลาวถึงปญหาในอุตสาหกรรมประมงไทยในรายงานฉบับ ค.ศ. 2005 ระบุวาอุตสาหกรรม

ประมงของไทยใชแรงงานลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย ซ่ึงนําไปสูการบังคับใชแรงงาน (U.S. Department of 

state, 2005, p. 9) รายงานใน ค.ศ. 2007 กลาวถึงสินคากุงไทยวาเปนหนึ่งในผลิตภัณฑท่ีใชแรงงานทาส เนื่องจาก

บังคับใชแรงงานในกระบวนการผลิตสินคากุงสงออกไปสหรัฐอเมริกา ท้ังแรงงานบังคับและแรงงานเด็ก โดยมีการใช

ภาพถายประกอบรายงาน ซ่ึงเปนภาพของผูชายคนหนึ่งในหองทํางานท่ีมีโทรทัศนวงจรปด พรอมอาวุธ ชายคน

ดังกลาวถูกระบุวาทําหนาท่ีควบคุมแรงงานพมาใหทํางาน ขอมูลจากองคกรพัฒนาเอกชนในประเทศไทยระบุวามี

แรงงานผิดกฎหมายชาวพมาทํางานในอุตสาหกรรมอาหารและอาหารทะเลมากกวา 1 แสนคน สอดคลองกับ

งานวิจัยใน ค.ศ. 2006 ขององคกรแรงงานระหวางประเทศท่ีระบุอีกวา คนกลุมนี้ถูกแสวงหาประโยชน ถูกขูดรีด

แรงงาน (U.S. Department of state, 2007, pp. 32-4) รายงานใน ค.ศ. 2008 มีการมอบรางวัลผูทํา

คุณประโยชนดานการปราบปรามการคามนุษย (Hero Acting to End Modern-Day Slavery) สําหรับประเทศ

ไทย ผูท่ีไดรับรางวัล คือ ผูอํานวยการองคกรพัฒนาเอกชนในจังหวัดสมุทรสาครท่ีมุงทํางานชวยเหลือแรงงาน/เด็ก

ยายถิ่นท่ีถูกบังคับใชแรงงานในอุตสาหกรรมประมง และจัดการเรียนการสอนใหเด็กยายถิ่น ซ่ึงเปนกลุมเปราะบางใน

การไดรับสิทธิในการศึกษา (U.S. Department of state, 2008, p. 41) 
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อาจถูกไตกง (หัวหนาเรือ) ฆาตายในนานนํ้าไทยและนานนํ้าระหวางประเทศ (U.S. Department of 

state, 2012, p. 338) 

นอกจากน้ี ป พ.ศ.2555 จังหวัดสมุทรสาครยังถูกโจมตีจากสื่อสาธารณะของสหรัฐอเมริกาอีก 

เชน กรณีการเผยแพรสารคดี Thai Shrimp Industry Exploits Workers to Whet Global 

Appetite for Cheap Shrimp (The Public Broadcasting Service, 2012) โดยสถานีโทรทัศน

สหรัฐฯ รายงานวามีการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ แรงงานผิดกฎหมาย และการคามนุษย

เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการสงออกกุงของไทย ประเทศไทยเปนแหลงผลิตและสงออกสินคาอาหาร

ทะเลที่ใหญเปนอันดับสามของโลก แตเปนศูนยกลางของการคามนุษย โดยเฉพาะพ้ืนที่อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาคร ดังน้ันหากสถานการณยังเปนเชนน้ี การสงออกกุงอาจไดรับผลกระทบรุนแรง อาจ

สงผลไปถึงการเลิกสั่งซื้อสินคากุงจากประเทศไทย 

จังหวัดสมุทรสาคร จึงเปนพ้ืนที่เสี่ยงเพราะมีปญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสายตา

ตางชาติ สงผลใหหนวยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนรวมมือกันเพ่ือหาแนวทางในการแกปญหาการใช

แรงงานเด็ก โดยจะใชการศึกษาเปนเครื่องมือนําเด็กออกจากสภาพการทํางาน จึงมีการสนับสนุนการ

ดําเนินงานของ อะโละตะมายง และโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย นอกจากน้ี จังหวัดสมุทรสาครยังมี

การจัดการศึกษาที่จัดสอนในรูปแบบของศูนยการเรียนโดยองคกรพัฒนาเอกชนอ่ืนๆ ที่เขามาจัดต้ังใน

ชุมชนแรงงานตางดาว เน่ืองจากมองวาเด็กตางดาวชาวพมาเปนกลุมที่มีปญหาในการเขาศึกษาใน

ระบบโรงเรียนของรัฐ  

จากที่กลาวมาขางตน ผูศึกษาเห็นวาการจัดการศึกษาในปจจุบันทวีความซับซอนมากย่ิงขึ้น 

โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตางดาว เน่ืองจากประเด็นเร่ืองสิทธิทาง

การศึกษาของเด็กถูกหยิบยกขึ้นมาเปนเครื่องมือดึงเด็กออกจากสภาพการทํางาน อยางไรก็ตาม แตละ

สังคมยอมมีแนวคิดเกี่ยวกับเด็ก/วิธีการเลี้ยงดูเด็ก/ความคาดหวังตอเด็กที่แตกตางกันไป แรงงานเองก็

มีการจัดต้ังศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุอีกหลายแหง แนวคิดเกี่ยวกับเด็กในระดับสากลที่มุง

ปฏิบัติการเพ่ือใหเด็กตางดาวไดรับการศึกษาโดยรัฐไทย อาจแตกตางกับชีวิตเด็กตางดาวที่เช่ือมโยง

กับพอแม หากสังคมของแรงงานไมไดใชเกณฑทางการศึกษาในการนิยามเด็ก วิทยานิพนธฉบับน้ีสนใจ

ความเปนเด็กของเด็กตางดาว ศึกษาการนิยามความเปนเด็กตางดาวโดยองคกรพัฒนาเอกชน 

โรงเรียน และพอแมของเด็ก ผูศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาเด็กตางดาวที่เขาเรียนในโรงเรียน
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รัฐบาลที่ดําเนินการโดย อะโละตะมายง เน่ืองจากโรงเรียนของรัฐเปนพ้ืนที่ที่แสดงใหเห็นปฏิบัติการ

อํานาจรัฐที่กระทํากับเด็กอยางเปนรูปธรรม ในขณะเดียวกันก็ศึกษาปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของ

เด็กทั้งในและนอกพ้ืนที่โรงเรียน โดยใหความสําคัญกับชีวิตความเปนอยูของเด็กเมื่อใชชีวิตในพ้ืนที่

ชุมชนแรงงานตางดาว การดํารงชีวิตกับครอบครัว ความสัมพันธของเด็กกับพอแม และชุมชนชาติ

พันธุ 

 

1.2 โจทยวิจัย 

 

1. ปฏิบัติการและการทํางานของโรงเรียนและองคกรพัฒนาเอกชนสะทอนมุมมอง/แนวคิด

ตอความเปนเด็กตางดาวอยางไร เหมือนหรือแตกตางจากชีวิตของเด็กที่นิยามโดยพอแมและชุมชน

ชาติพันธุอยางไร 

2. ภายใตปฏิบัติการอํานาจของโรงเรียน เด็กนักเรียนตางดาวสามารถกําหนดวิถีทางใหชีวิต

ตนเอง โดยเปนผูกระทําการ (actor) ผานอาณาบริเวณที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือไม อยางไร 

 

1.3 ทบทวนวรรณกรรม 

 

จากการทบทวนวรรณกรรม ผูศึกษาพบวางานศึกษาเกี่ยวกับเด็กตางดาวในสังคมไทยเริ่มตน

มาจากมุมมองขององคกรดานสิทธิมนุษยชนตางชาติที่กลาวถึงปญหาการละเมิดสิทธิเด็กตางดาวใน

ประเทศไทย ช้ินแรกที่พบ คือ รายงานวิจัยเรื่อง รูปแบบใหมของการคาทาส: การคาหญิงและเด็กสาว

พมาในประเทศไทย (ฮิวแมน ไรท วอทซ, 2537) รายงานดังกลาวเปดเร่ืองดวยการแนะนําใหผูอาน

รูจักหลินหลิน เด็กสาวอายุ 13 ป เรื่องราวของเธอมีอยูวา พอรับเงินจากนายหนา 12,000 บาท 

เขาใจวาพอลูกไดรับเงินจากการทํางานก็จะใชเงินคืน หลินหลินถูกพาตัวไปที่สถานคาประเวณีใน

กรุงเทพฯ เธอไมรูลวงหนาวาจะตองทํางานอะไร จนกระทั่งชายคนหน่ึงเขามาในหอง เร่ิมจับตอง

รางกายของเธอ และบังคับใหเธอรวมประเวณีดวย เจาของซองบอกวาเธอจะตองทํางานชดใชหน้ีให

พอ บางครั้งที่ขัดขืนก็ถูกตบตี สองปผานไป กองปราบปราม กรมตํารวจ ไดบุกเขาทําลายซองที่หลิน

หลินทํางานอยู ตรวจพบเช้ือเอชไอวี และเธอถูกสงกลับไปที่ประเทศพมา รายงานช้ีวากระบวนการ
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สงกลับของรัฐบาลไทยไมชัดเจนวาคุมครองเหยื่อหรือไม/อยางไร การทํางานของรัฐบาลไมสามารถ

บังคับใหเจาหนาที่บังคับใชกฎหมาย ตํารวจอะลุมอลวยกับผูกระทําความผิด ซ้ํายังจับเหย่ือในขอหา

โสเภณีและเขาเมืองผิดกฎหมาย ทั้งน้ีหลินหลินก็เปนเพียงเด็กหน่ึงคนในเด็กสาวชาวพมานับพันๆ คน

ที่ถูกนําตัวมาขายเปน “ทาสทางเพศ” ในประเทศไทย สาเหตุที่เด็กสาวตกเปนเหย่ือก็เปนเพราะ

หน้ีสิน และเจาหนาที่ของรัฐไทยมีสวนเกี่ยวของกับการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือเกี่ยวของกับการ

คาประเวณีเสียเอง ประเทศไทยไมปฏิบัติตามพันธะที่มีตามกฏหมายในประเทศและกฏหมายระหวาง

ประเทศ แมวาต้ังแต พ.ศ. 2528 แลวที่ประเทศไทยเปนภาคีในอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือก

ปฏิบัติทุกรูปแบบตอสตรี หรือที่เรียกวา CEDAW ซึ่งตองปราบปรามการคาผูหญิงทุกรูปแบบ 

ฮิวแมน ไรท วอทซ ในฐานะของประชาคมนานาชาติช้ีวาผูหญิงและเด็กในประเทศไทยกําลัง

ถูกขายเหมือนสินคาอ่ืนๆ ประเทศไทยมีปญหาสําคัญสองประการ หน่ึงการคามนุษย และสองปญหา

เกี่ยวกับตัวบทกฎหมายในการจัดการกับเด็กสาวจากประเทศเพ่ือนบานที่ตกเปนเหย่ือ รายงาน

พยายามสรางความชอบธรรมใหกับขอมูลที่นําเสนอ ดวยการระบุวาเก็บขอมูลโดยเจาหนาที่ของฮิว

แมน ไรท วอทซ ที่รูภาษาไทย และมีที่ปรึกษาที่คลองภาษาพมา เก็บขอมูลรอบดานเพราะสัมภาษณ

ทั้งเด็กในสถานพักพิงฉุกเฉินสําหรับผูที่ตกเปนเหยื่อของการคาประเวณีที่บริหารโดยองคกรพัฒนา

เอกชน สัมภาษณเจาหนาที่ตํารวจ และที่ปรึกษาของคณะรัฐบาล การพูดถึงเด็กในรายงานฉบับน้ีเปน

การบรรยายใหเห็นภาพของการเปนผูถูกกระทํา เชน เด็กสาวตองเผชิญกับการละเมิดสิทธิรูปแบบ

ตางๆ ถูกกักกันอยางผิดกฎหมาย บังคับแรงงาน ขมขืน ทํารายรางกาย ในตอนเร่ิมแรกเด็กถูกกักอยู

ใน “หองเปดบริสุทธ์ิ” กอนถูกยายไปสู “หองดู” หรือ “เลือก” กลาวคือ เปนหองกระจก เด็กถูกติด

หมายเลขใหเลือก ผูศึกษาเห็นวาลักษณะการบรรยายใหเห็นภาพของเด็กที่ถูกละเมิดและไมไดรับ

ความคุมครองจากรัฐเปนรูปแบบการเขียนงานศึกษาเกี่ยวกับเด็กตางดาวโดยองคกรดานสิทธิ

มนุษยชนตางชาติ ที่ถูกผลิตซ้ําโดยองคกรพัฒนาเอกชนไทย โดยใชโครงเรื่องเดียวกัน อาทิ ครอบครัว

ยากจน ไมมีทางเลือกในชีวิต ไมไดรับการศึกษา ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากรัฐบาลทหารพมา เมื่อ

เดินทางมาประเทศไทยก็อยูในสภาวะยากลําบากเพราะไมไดรับสิทธิขั้นพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต2

1 

1 เชน โครงการวิจัยเพ่ือปกปองคุมครองเด็ก ของ คณะกรรมการองคกรปองกันดูแลสิทธิเด็กและเยาวชน (เพ่ือ

พลเมืองพมา) (CPPCR) (2554) ศึกษาเรื่อง เด็กผูอพยพกับความรูสึกต่ําตอยในประเทศของคนอ่ืน: สถานการณเด็ก

ผูอพยพชาวพมาในอําเภอแมสอด ประเทศไทย 
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สวนหน่ึงเพราะงานศึกษาในมุมมองของตางชาติที่มุงโจมตีการไมทํางานชวยเหลือเด็กตางดาว

ของรัฐบาล ต้ังแตชวงตนทศวรรษ 2540 ปรากฏวามีงานศึกษาของนักวิจัยไทยที่พยายามแสดงใหเห็น

วากฎหมายไทยมีความยุติธรรม และสามารถคุมครองเด็กตางดาวตามหลักการของอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก ที่ยอมรับกันในระดับสากล เชน กรณีการดําเนินมาตรการตอเด็กและเยาวชนตางดาว ซึ่ง

กระทําความผิดตอกฎหมายคนเขาเมืองของประเทศไทย ก็มีการทบทวนมุมมองตามหลักกฎหมายที่

จะนํามาใชกับเด็ก แมจะตองใหความสําคัญกับกฎระเบียบขอบังคับของบุคคลที่เขาเมืองผิดกฎหมาย 

แตก็ตองคํานึงถึงสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กดวย (พันตํารวจโท ทะนงศักด์ิ ธนกาญจน, 

2540) งานศึกษาเกี่ยวกับเด็กตางดาวในมุมมองของรัฐไทยจึงมักเปนงานดานการคุมครองเด็ก เนน

ศึกษาในระดับของตัวบทกฎหมายและนโยบายของภาครัฐ3

1 

อิทธิพลของกระแสสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะประเด็นเร่ืองการพิทักษสิทธิเด็กตามอนุสัญญา

วาดวยสิทธิเด็กสงผลตองานศึกษาเด็กตางดาวในประเทศไทยไมนอย เดิมเด็กตางดาวถูกกลาวถึงใน

ฐานะของแรงงานเด็ก กอนถูกแยกออกมาวิเคราะหตางหากจากแรงงานเด็กไทย (บุญชัย ช่ืนสุชน, 

2541) ตอมานักวิจัยไทยก็พยายามประเมินสถานการณตามกระแสความสนใจในระดับโลก ตามที่

ประเทศไทยไดเขารวมลงนามในอนุสัญญากับองคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เชน อนุสัญญา

ฉบับที่ 182 เร่ืองการปองกันและขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย เกิดงานศึกษาที่พยายาม

คนหาแนวทางตรวจสอบสถานการณการใชแรงงานเด็กตางดาววาเปนไปตามเง่ือนไขที่กฎหมาย

กําหนดไวหรือไม โดยดูจากประเภทของงาน สภาพความเปนอยู และความตองการดานสวัสดิการของ

แรงงานเด็กวาตองตรงกับหลักการที่ยอมรับกันในระดับสากลอยางไร ทั้งยังเปนประเด็นเกี่ยวของกับ

ปญหาการคามนุษยในประเทศไทย 4

2 นอกจากศึกษาในเชิงนโยบาย/กฎหมายการใชแรงงานเด็ก ยังมี

1 สนใจโปรดดู เข็มพร, 2542; สุภาวิดา, 2547; มนทกานต, 2548; อมรทิพย และจิราพร, 2544; ทรงวุฒิ, 2549  
2 พ.ศ. 2555 เม่ือประเด็นเรื่องการใชแรงงานเด็กมีผลตอการจัดระดับ Tier ของสหรัฐอเมริกา ก็เกิดงานศึกษาเพ่ือ

ยืนยันวาไทยปฏิบัติตามแนวทางในการปองกันปญหาการใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ เพ่ือท่ีสหรัฐอเมริกาจะได

พิจารณาปรับระดับ Tier ของประเทศไทยใหอยูในระดับท่ีดีข้ึน (ชนิกานต, 2555) พบวาขนาดของบริษัทมีผลตอ

มาตรฐานของสินคา แมบริษัทผูผลิตปลาทูนากระปองจะไมรับซ้ือวัตถุดิบทูนา หรือใชบริการท่ีมีการใชแรงงานผิด

กฎหมาย แตสวนท่ีควบคุมไมได คือ อุตสาหกรรมกุงท่ีมีปญหาแลว ซ่ึงเปนปญหาจากบริษัทขนาดเล็ก (ลง) งาน

ศึกษามีขอเสนอแนะ คือ หลายหนวยงานตองรวมมือกันแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ท้ังเอกชนและภาครัฐจะตอง

ผลักดันนโยบายในการดําเนินการแกไขปญหา รวมถึงการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง เพ่ือท่ีสหรัฐอเมริกาจะได

พิจารณาปรับระดับ Tier ของประเทศไทยใหอยูในระดับท่ีดีขึ้น 
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การศึกษาสถานการณการใชแรงงานเด็กที่เกิดข้ึนจริงในพ้ืนที่ตางๆ ของประเทศไทย เพ่ือหาแนวทาง

ปองกันและแกไขปญหาการบังคับใชแรงงานเด็ก โดยมีเปาหมายรวมกันเพ่ือหาทางปองกันการขูดรีด

แรงงานกับกลุมเด็กตางดาว รวมถึงปญหาที่แรงงานเด็กอยูในสภาพเง่ือนไขการทํางานที่ไมเหมาะสม 

(อาทิ กันตชนิต, 2548; เข็มพร, 2545) ทั้งน้ีมีการศึกษากรณีการใชแรงงานเด็กในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรสาคร เพ่ือหาแนวทางในการปองกัน และเช่ือมโยงการศึกษาในฐานะเคร่ืองมือหน่ึงในการ

แกปญหาการใชแรงงานเด็ก (สุภางค และคนอ่ืนๆ, 2549; รุงนภา และ วรัญญา, 2553; วีรยุทธ, 

2557) 

กอนทศวรรษ 2550 แมจะมีงานศึกษาเกี่ยวกับการคุมครองเด็กในสังคม แตยังจํากัดประเด็น

อยูที่เรื่องการคาประเวณีเด็กและการใชแรงงานเด็ก โดยยังไมมีการแยกประเด็นเรื่องสิทธิดาน

การศึกษาของเด็กตางดาวออกมาศึกษาอยางเฉพาะเจาะจง และไมมีงานที่ศึกษาเด็กตางดาวใน

โรงเรียน จนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐในป พ.ศ. 2548 น่ันคือ การยกเลิกเง่ือนไข

เก่ียวกับเอกสารการรับสมัครที่สงผลใหเด็กตางดาวสามารถเขาเรียนไดแมจะไมมีเอกสารระบุตัวตน

ใดๆ ก็ไดรับใบรับรองทางการศึกษา จึงสงผลใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในประเด็นงานศึกษาเกี่ยวกับ

เด็กตางดาว พบวามีผูศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสําหรับเด็กตางดาว ทั้งศึกษาการดําเนินงานในรูปแบบ

ศูนยการเรียนโดยองคกรพัฒนาเอกชน ศึกษาการจัดการศึกษารวมกันระหวางองคกรพัฒนาเอกชนกับ

โรงเรียนรัฐบาลไทย และศึกษาการจัดการศึกษา/การปรับตัวของเด็กนักเรียนตางดาวในโรงเรียน

รัฐบาล 

นาสนใจวาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตางดาวมักเกิดในพ้ืนที่ชายแดน โดยเฉพาะพ้ืนที่

อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี (วัลยา, 2551; เปรมใจ, 2553; สุ

รัยญา, 2556) ทั้งน้ีเปนการจัดการหรือเขามามีสวนรวมในโรงเรียนของรัฐโดยองคกรพัฒนาเอกชน ที่

มองวาพ้ืนที่ชายแดนไทย-พมา มีประชากรยายถิ่นที่หนีจากสถานการณยากลําบากมาขอความ

ชวยเหลือ/พ่ึงพิงประเทศไทย โดยเฉพาะกลุมเด็กตางดาวยอมเสี่ยงตอการถูกละเมิดสิทธิ และไมไดรับ

โอกาสทางการศึกษา องคกรพัฒนาเอกชนจึงดําเนินการตามนโยบายเพ่ือการคุมครองเด็กที่สอดคลอง

กับหลักการทั่วไปของอนุสัญญาวาดวยสิทธิของเด็ก ตระหนักถึงคุณคาความเปนมนุษยของเด็กโดยยึด

หลัก “ประโยชนสูงสุดของเด็ก” และ “ไมเลือกปฏิบัติ” การจัดการศึกษาจะมอบโอกาสและความหวัง

ใหกับเด็กที่ไมมีทางเลือกในการดํารงชีวิตมากนัก เพ่ือใหเด็กไมถูกแสวงหาประโยชนในสังคมไทย 



9 

 

การศึกษาสภาพความเปนอยูของเด็กนักเรียนตางดาวในโรงเรียนของรัฐบาล เริ่มเกิดขึ้นที่

จังหวัดสมุทรสาคร งานศึกษาที่นาสนใจ คือ ความมั่นคงมนุษยดานการศึกษาของเด็กตางดาวจังหวัด

สมุทรสาคร (นัยนปพร, 2552) ผูเขียนเปดเรื่องในบทแรกที่ช่ือ “ความมั่นคงของมนุษย: ความมั่นคง

สําหรับทุกคนบนแผนดินไทย” ดวยคําถามวา ทําไมถึงตองทําเรื่องเกี่ยวกับคนตางดาว เขาวาเปน

คําถามจากคนรอบขางในขณะที่ทําวิทยานิพนธ นัยนปพรอธิบายวาเปนเพราะเด็กตางดาวเปนเด็กจาก

ประเทศเพ่ือนบาน ที่ผูใหญจากประเทศเดียวกัน มักเปนคนในขาวอาชญากรรม อีกทั้งการเขามาอยู

ในประเทศไทยดวยการลักลอบก็คือการไมทําตามกฎหมายไทย จึงเปนเหตุผลที่ทําใหคนในสังคมมอง

วา บุตรแรงงานตางดาวไมสมควรที่จะไดรับสิทธิหรือการคุมครองที่เทากับลูกหลานคนไทย นัยปพรนํา

แนวคิดเรื่องความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษา 5

1 มาตอบคําถามขางตน โดยเสนอวาการศึกษา

สัมพันธกับโอกาสในชีวิตของเด็ก  

วิธีการศึกษาของนัยนปพร ทําโดยสังเกตการเรียนการสอนในช้ันเรียนเพ่ือบรรยายภาพการ

เรียนการสอนที่เกิดขึ้น เชน ในช้ันเรียนมีเพ่ือนนักเรียนทั้งเด็กไทยและเด็กตางดาว เด็กไทยน่ังติดกัน 

โดยแยกจากเด็กตางดาวเพราะครูตองการจะดูการเรียนรูของนักเรียน แตเด็กๆ ในหองก็เรียนแบบ 

“เพ่ือนชวยเพ่ือน” ดังน้ันจึงเปนงานศึกษาที่คอนขางมีรายละเอียดใหจินตนาการไดวาเด็กตางดาว

เรียนรวมในโรงเรียนไทยอยางไร โดยภาพรวมผูศึกษาเห็นวาชวยใหเห็นภาพการจัดการศึกษาแกเด็ก

ตางดาวอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งยังมีบทสัมภาษณภูมิหลังชีวิต ครอบครัว ความเปนมาของเด็ก 

รวมถึงขั้นตอนการเขาสูระบบการศึกษาของประเทศไทย (ที่ไดรับความชวยเหลือจากองคกรพัฒนา

เอกชน) นัยนปพรถามจากปากพอแม ครู และเด็ก (อายุราว 11-14 ป) แลวยกเอาขอความจากการ

สัมภาษณบางสวนมานําเสนอ อยางไรก็ตาม ถึงจะมีบทสัมภาษณคอนขางมาก แตไมไดลงลึกใน

รายละเอียดที่พอแมและเด็กบอก ขอมูลที่ถูกเลือกมานําเสนอมีความสอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

คือ เด็กรูสึกดีที่ตนเองมีโอกาสเขาเรียน พอแมก็ปลื้มใจที่คนไทยไมรังเกียจ ฯลฯ จะเห็นไดวานอกจาก

ทิศทางงานศึกษาที่เปลี่ยนไป ยังเปนการเปลี่ยนแปลงวิธีการศึกษาเด็กจากที่เดิมเนนศึกษาในเชิง

นโยบาย/ตัวบทกฎหมาย ก็เร่ิมใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ สังเกตการณอยางมีสวนรวม สัมภาษณ

ผูปกครองและครู  

1 ประกอบดวย 1. ความเสมอภาคดานการศึกษา 2. อิสระในการเรียนรู 3. สภาพแวดลอมในการเรียนรูท่ีปลอดภัย

และม่ันคง 4. โอกาสในการทํางาน 
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การวิเคราะหมุมมองของครู ผูอํานวยการโรงเรียน และเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนจากบท

สัมภาษณพบไดทั่วไปในงานศึกษาเด็กตางดาวในโรงเรียน แตการรวบรวมขอมูลจากเด็กเกิดขึ้นใน

ลักษณะของการสัมภาษณเด็กโต อายุราว 11 ปขึ้นไปเทาน้ัน หากเด็กอายุตํ่ากวาน้ันจะสัมภาษณพอ

แมหรือครูแทน เพราะถือวาเด็กยังไมสามารถสื่อสารความตองการของตนเอง อาจทําใหความ

นาเช่ือถือของขอมูลลดนอยลงไป การไมเก็บขอมูลกับเด็กยังสะทอนวิธีคิดกับเด็กวาเปนผูใหญที่ไม

สมบูรณ ไมมีความสําคัญ และเปนรองผูใหญอยูเสมอ การสัมภาษณจากฝายของการจัดการศึกษามัก

ใหขอมูลไปในแนวทางที่วา การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนมุงเนนใหเด็กตางดาวสามารถอาน

ออกเขียนได กิจกรรมการเรียนการสอนตอบสนองความตองการของเด็ก เด็กสามารถปรับตัวใน

โรงเรียนไทยไดเร็ว มีความต้ังใจในการเรียน มีความสุขในการเรียน ทั้งน้ีการเรียนการสอนปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมของเด็กตางดาวใหไปในทิศทางที่ดีขึ้น ครูสวนใหญรูสึกสงสารและเห็นใจในความดอย

โอกาสของเด็กตางดาว (รัตนพงศ, 2553) ผูศึกษาเห็นวาความรูเกี่ยวกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็ก

ตางดาวถึงที่สุดแลวก็มาจากฝายที่จัดการศึกษาอยูฝายเดียว (เชน เลาถึงวิธีการสอน หลักสูตร การ

ปรับนโยบายของโรงเรียน) งานศึกษาสวนใหญไมไดนําเสนอใหเห็นการปรับตัวที่ทําใหเด็กตางดาว/

ผูปกครองไมไดมีสถานะเปนผูรับ “ความรู” จากครู ทายที่สุดก็เรียกรองใหคนอานโปรดเขาใจวา มี

การจัดการศึกษาที่ดีใหแกเด็กตางดาวตามหลักหลักสิทธิมนุษยชนแลว 

แมจะมีงานศึกษาที่ดูจะใหความสําคัญกับการใชชีวิต/การปรับตัวของเด็กนักเรียนตางดาวใน

โรงเรียนไทยอยางเฉพาะเจาะจง แตงานกลุมน้ีก็ยังคงผลิตซ้ํามุมมองที่เด็กเปนผูรับความชวยเหลืออยู

เรื่อยไป เชน งานศึกษาเรื่อง การเสริมพลังและคุณคาในตนเองผานการสรางสรรคสื่อการตูนดินนํ้ามัน

ของเด็กตางชาติในโรงเรียนวัดศรีสุทธาราม จังหวัดสมุทรสาคร (รัชพร, 2557) งานช้ินน้ีใชกรอบคิด

เรื่องการเสริมพลัง (empower) และคุณคาในตนเอง ผานการสรางสรรคสื่อการตูนดินนํ้ามันของเด็ก

ตางดาวในโรงเรียน ภายใตโครงการเพาะเมล็ดพันธุดวยหัวใจของมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็ก ประเด็น

หลักของการสัมภาษณ คือ การเขาสูโรงเรียนไทยของเด็กตางชาติและความรูสึกเชิงลบที่เกิดขึ้นใน

โรงเรียน รัชพรพบวากอนเขารวมการผลิตสื่อ เด็กตางดาวกลุมกับเด็กไทยมีปฏิสัมพันธตอกันในเชิงลบ 

เน่ืองจากเด็กไทยรังแกเด็กตางดาว เชน การลอเชิงดูถูกหรือพูดจาเสียดสีวาเปนตางดาว จนนําไปสู

การพยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหนาของเด็กตางดาว ซึ่งรัชพรอธิบายวาเปนการลดทอนพลังและ

คุณคาในตนเอง เธอจึงใชกิจกรรมการผลิตสื่อดินนํ้ามัน (clay animation) หรือการผลิตภาพยนตรที่
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ใชตัวละครหุน ทําจากดินนํ้ามันโดยใสโครงลวดไวขางในเพ่ือใหดัดทาทางได แบงกลุมใหเด็กไทยและ

เด็กตางดาวชวยกันระดมความคิดและแลกเปลี่ยนความเห็นวาจะทําสื่อเร่ืองอะไร แตละเรื่องจะตอง

มุงเนนไปสูการอยูรวมกันอยางสันติ 

เธอเสนอวากิจกรรมดังกลาวกอใหเกิดการเรียนรูรวมกัน ทําใหเกิดปฏิสัมพันธ เด็กไทย

ยอมรับและมีทัศนคติเชิงบวกตอเด็กตางดาวที่เปนเจาของกิจกรรม สงผลใหเด็กตางดาวเกิดความ

เช่ือมั่นในตนเอง แตผูศึกษากลับเห็นวาเธอกําหนดกรอบความคิดใหเด็ก เพราะหลังทํากิจกรรมเด็ก

ตองมีการเปลี่ยนแปลงวากิจกรรมดังกลาวทําใหเด็กตางดาวรูสึกวาตัวเองมีตัวตนในโรงเรียน ผูศึกษา

มองวางานศึกษาเกี่ยวกับการปรับตัวของเด็กตางดาวในโรงเรียนของรัฐ แมจะพยายามศึกษา

รายละเอียดการใชชีวิตของเด็ก แตเพราะผูวิจัยคิดกับเด็กบนฐานคิดเรื่องสิทธิเทาน้ัน สงผลใหงาน

ศึกษามีฐานคิดอยูกับประเด็นการใหความชวยเหลือเด็ก ผลิตซ้ําภาพของเด็กนักเรียนตางดาวในฐานะ

ผูถูกกระทํา โดยทําใหคลายๆ กับวาเด็กอยูในฐานะของผูพ่ึงพิง ซึ่งผูศึกษาเห็นวามองขามแงมุมอ่ืนๆ 

ในชีวิตของเด็กไป  

งานศึกษาเด็กตางดาวในโรงเรียนไทยที่คอนขางแตกตางจากงานช้ินอ่ืน คือ โรงเรียน

ชายแดน: ปฏิบัติการอํานาจอธิปตยในสภาวะยกเวนและการปรับใชของเด็กพมาพลัดถ่ิน (วรเชษฐ, 

2555) เน่ืองจากไมไดวิเคราะหเด็กบนฐานคิดเรื่องการรับสิทธิทางการศึกษา อีกทั้งศึกษาเด็กในมิติ

ผูกระทําการ วรเชษฐศึกษากลุมเด็กพมาพลัดถิ่นในโรงเรียนบานทาอาจ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ใช

แนวคิดสภาวะยกเวน (state of exception) และอํานาจอธิปไตยแบบแยกยอย (graduated 

sovereignty) ของไอวา ออง (Aihwa Ong) เปนกรอบในการทําความเขาใจ โดยศึกษาเด็กในแงที่วา

รัฐเขาไปจัดการกับชีวิตเด็กอยางไร เด็กปรับใชอํานาจของโรงเรียนอยางไร ขอเสนอที่นาสนใจ คือ รัฐ

ไทยสรางใหแมสอดเปนสภาวะยกเวนดวยการต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพ่ือปรับตัวใหสอดรับกับเสรีนิยม

ใหม และยินยอมใหองคกรขามชาติเขามาทํางานในโรงเรียนขงรัฐ เด็กพมาพลัดถิ่นเลือกเขาสูระบบ

การศึกษาของรัฐไทยเพราะตองการความรูดานภาษาไทย และตองการบัตรประจําตัวบุคคลผูไมมี

สถานะทางทะเบียนเพ่ือเอ้ือประโยชนตอการดํารงชีวิตของตนในประเทศไทย 

นอกจากแนวคิดที่นํามาใช วิธีการศึกษาก็ตางออกไปจากนักวิจัยไทยคนอ่ืน เพราะไมใชแค

ศึกษาเอกสาร พูดคุยกับเด็ก ผูปกครองและครูผูสอน วรเชษฐศึกษาเด็กตามแนวทางมานุษยวิทยา 

บางครั้งก็ใชชีวิตอยูในโรงเรียน นอนพักอาศัยในโรงเรียนดวย จึงเปนงานศึกษาเด็กตางดาวที่มุงสังเกต 
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และอยูรวมกับเด็กในโรงเรียน อยางไรก็ตาม แมจะใชเวลาเก็บขอมูลยาวนานกวางานช้ินอ่ืน แตก็

ศึกษาเด็กในชวงเวลาที่อยูในโรงเรียนเทาน้ัน งานของวรเชษฐไมไดศึกษาเด็กในอาณาบริเวณของ

ครอบครัว และไมไดศึกษาเด็กในบริบทชุมชน งานช้ินน้ีจึงไมไดแสดงใหเห็นภาพชีวิตของเด็กพมา

ทั้งหมด แมจะศึกษาเด็กในมิติของการเปนผูกระทําการ (เชน เด็กเขามาเรียนเพ่ือใชประโยชนจากบัตร

ประจําตัวที่ไดผานสถานะนักเรียน) แตการที่ไมไดศึกษาเด็กในฐานะที่เปนสมาชิกของชาติพันธุก็อาจ

เปนการมองขามบริบทสําคัญในชีวิตของเด็ก 

ขอคนพบอยางหน่ึงจากการทบทวนวรรณกรรมของผูศึกษา คือ องคกรดานสิทธิมนุษยชน

ตางชาติและองคกรพัฒนาเอกชนไทยมีบทบาทตองานเขียนเกี่ยวกับเด็กตางดาวไมนอย ต้ังแตเมื่อราว

ปลายทศวรรษ 2530 จนปจจุบัน ซึ่งสะทอนวามุมมอง/วิธีคิดตอ “ความเปนเด็ก” ของเด็กตางดาว ใน

สังคมไทยรับอิทธิพลจากแนวคิดเกี่ยวกับเด็กในระดับสากลคอนขางมาก (จากอนุสัญญาฉบับตางๆ ที่

ไทยไดลงนามกับนานาประเทศ) สงผลใหผูอานเห็นเฉพาะภาพชีวิตของเด็กที่อยูในสถานการณ

ยากลําบากจากการถูกละเมิดสิทธิ และกระบวนการชวยเหลือเด็กที่ตกเปนเหย่ือของขบวนการคา

มนุษย งานวิชาการของนักวิจัยไทยมักเปนงานในสาขานิติศาสตรและสังคมสงเคราะห ทั้งน้ีให

ความสําคัญกับขอมูลจากเอกสารในเชิงนโยบาย และสัมภาษณผูที่เกี่ยวของกับเด็ก (นายจาง 

เจาหนาที่ของรัฐ/องคกรพัฒนาเอกชน ผูอํานวยการโรงเรียน และครู) นัยวาแมแรงงานและเด็กจะเปน

ผูใหขอมูล ก็เปนไปไดวาอาจไมใชขอมูลที่ถูกตอง สําหรับงานศึกษาเด็กในโรงเรียนจัดทําข้ึนเพ่ือแสดง

ใหเห็นวารัฐคุมครองเด็กตามหลักสิทธิมนุษยชน/จัดการศึกษาใหเด็กตางสัญชาติแลว ซึ่งผูศึกษาเห็นวา

เปนการใหความสําคัญกับแนวคิดในการจัดการศึกษา แตไมไดเนนศึกษาเด็กในฐานะผูที่มีสวนรวมให

เกิดปรากฏการณ ไมศึกษาเด็กในฐานะผูมีบทบาทที่ทําใหการจัดการศึกษาเกิดขึ้น ราวกับวาเด็กไม

สามารถกระทําการใดๆ ภายใตเง่ือนไขที่เผชิญไดเลย งานศึกษาในโลกวิชาการภาษาไทยจึงแทบยังไม

เคยแสดงใหผูอานเห็นภาพของเด็กที่มีศักยภาพในการกําหนดวิถีทางใหชีวิตตนเอง ละเลย/ไมสนใจวา

ชีวิตของเด็กเปนอยางไร 

นักมานุษยวิทยาจํานวนหน่ึงมุงศึกษาเด็กตามแนวทางที่เด็กเปน พยายามศึกษาเด็กตาม

แนวทางของเด็ก ไมใชศึกษาเด็กในฐานะที่เด็กเปนผูถูกกระทํา Hardman (1973) ยืนยันวาชีวิตความ

เปนอยูของเด็กมีคุณคาตอการศึกษา เธอเสนอวาเด็กๆ ก็มีวัฒนธรรมของตนเอง พวกเด็กๆ สามารถ

คิดในแบบของตนเอง มีมุมมองตอโลกของพวกแกเอง ซึ่งเปนนัยของการตอตานแนวคิดที่วาเด็กเปน
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ผูใหขอมูลที่ไมนาเช่ือถือ เด็กอาจโกหก มุมมองของเด็กจํากัดดวยยังไมเขาใจโลก ทั้งๆ ที่ผูใหญก็อาจ

กลาวเท็จหรือสื่อสารผิดพลาดได (Montgomery, 2013, pp. 180-1) 

เดิมสนามศึกษา “ความเปนเด็ก” ของนักมานุษยวิทยาเริ่มปรากฏข้ึนเมื่อราวทศวรรษ 1920 

ผานรายงานการทองเที่ยว กิจกรรมของมิชชันนารี และการบริหารอาณานิคมที่บงช้ีวาเด็กๆ ทั่วโลก

ถูกเลี้ยงดูภายใตเง่ือนไขที่แตกตางกัน งานของนักมานุษยวิทยายุคแรกเปนการสํารวจเด็กในพ้ืนที่

หางไกลจากสังคมตะวันตก และสังคมเมือง โดยสนใจการกาวออก/เปลี่ยนผานจากสถานะเด็ก การ

สํารวจของนักมานุษยวิทยาพบวาเด็กในพ้ืนที่อ่ืนใชชีวิตแตกตางจากเด็กในตะวันตก เชน Growing 

up in New Guinea ของ Magaret Mead (1931) ที่พบวาเด็ก Samoan แตกตางจากเด็กในความ

รับรูของชนช้ันกลางอเมริกันมาก เชน เด็กสามารถเปลี่ยนช่ือตัวเอง ทิ้งพอแมไปอยูกับญาติคนอ่ืน เด็ก

มีอิสระแตกตางจากเด็กๆ ในอเมริกา Mead อธิบายวาเด็กที่น่ีถูกเลี้ยงดูแบบ ผูใหญตัวนอย “little 

adults” เพราะทํางานหนักเหมือนผูใหญ (New & Levine, 2008) 

งานศึกษาเด็กของนักมานุษยวิทยาในยุคแรกเปนชวงคนหาความเปนเด็กที่มีความแตกตาง

หลากหลาย ศึกษาโดยแยกความเปนเด็กออกจากผูใหญดวยชวงอายุ ศึกษาการเปลี่ยนผานสถานะ

จากชวงวัยหน่ึงไปสูชวงวัยหน่ึงดวยพิธีกรรม สนใจความสัมพันธของเด็กกับแม พอ และพ่ีเลี้ยง ในแต

ละสังคม อาจกลาวไดวาการเปลี่ยนแปลงทิศทางงานศึกษาเด็กของนักมานุษยวิทยาเกิดขึ้นในชวง

ศตวรรษที่ 20 ที่มีการผลิตซ้ําคําอธิบายผานงานเขียนวาที่ผานมาเด็กไมไดไปโรงเรียน ทํางาน และ

ตองแบกรับภาระที่หนักพอสมควร เมื่อเด็กทั่วโลกเริ่มเขารับการศึกษาในโรงเรียนแบบตะวันตก ปลาย

ศตวรรษที่ 20 นักมานุษยวิทยาก็สนใจศึกษาเด็กในโรงเรียน/ช้ันเรียน  

ปฏิบัติการของเด็กตางวัฒนธรรมในโรงเรียนถูกนําเสนออยางนาสนใจใน Learning to 

Labor: How Working Class Kids Get Working Class Jobs (1997) ของ Paul E. Willis ที่เปน

งาน ethnography ศึกษา “เด็กเกรียน” หรือ “the lads” ซึ่งเปนคําที่นักเรียนมัธยมกลุมหน่ึงเรียก

กลุมของตนเอง โดยนิยามตนเองวาเปนเด็กไมเคารพกฎเกณฑ ไมสนใจเกรด ไมมีมารยาทสังคม 

กาวราว แตงกายผิดระเบียบ เติบโตมาจากครอบครัวผูใชแรงงาน และไมไดเรียนเพ่ือเรียนตอใน

ระดับอุดมศึกษา แตเพ่ือไปเปนแรงงานไรทักษะในเขตอุตสาหกรรมของประเทศอังกฤษเพราะไมมี

ทางเลือกที่จะทํางานอ่ืนๆ Willis สนใจวาเด็กนักเรียนเหลาน้ีเผชิญหนากับเง่ือนไขทางสังคมที่

แวดลอมพวกเขาอยางไร การผลิตซ้ําทางสังคม (social reproduction) ในกรณีน้ีคืออะไร เกิดข้ึนกับ
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ปจเจกชนอยางไร Willis ช้ีใหเห็นวาเด็กเหลาน้ีไมไดมาอยูในตําแหนงแหงที่เฉพาะเจาะจงของ

ตลาดแรงงานดวยตัวเอง แตตําแหนงที่ของพวกเขาถือวาเปนความสําเร็จของชนช้ันกลางในสังคมเสรี

ประชาธิปไตยที่แมจะไมมีการบังคับใชความรุนแรงที่เห็นไดชัดเจน แตกลับแฝงไวดวยความรุนแรงเชิง

โครงสราง ที่กําหนดตําแหนงใหคนกลุมหน่ึงเปนชนช้ันลางของสังคม โดยเห็นไดจากการที่เด็ก

ลูกหลานแรงงาน (working class kids) ซึ่งไมมีทางเลือกที่จะทํางานอะไรมากมาย แตเด็กนักเรียน

กลุมน้ีไดแสดงใหเห็นรูปแบบของการปรับตัวเพ่ือเผชิญหนาทางวัฒนธรรม 

Willis บรรยายกระบวนการสรางระยะหางระหวางตนเองกับวัฒนธรรมของโรงเรียน โดยการ

ไมปฏิบัติตามสิ่งที่โรงเรียนตองการอยางตรงไปตรงมา นําไปสูการพัฒนาวัฒนธรรมของตัวเองขึ้นมา 

ซึ่ง Willis เรียกวา วัฒนธรรมตานระบบโรงเรียน (counter-school culture) เชน การสงสัญญาณให

กันเวลาครูมา ทาทางเฉพาะเพ่ือสื่อสารกันในกลุม แหกกฎ ไมเคารพครู พูดคุยระหวางเรียน ทรงผม

และแตงกายผิดระเบียบ รวมไปถึงการด่ืมสุราหรือการสรางความสัมพันธกับเพศตรงขาม ที่ไป

เช่ือมโยงกับความเปนผูใหญ หรืออาจเรียกไดวามาจากความสัมพันธทางวัฒนธรรมภายในกลุมของชน

ช้ันแรงงานเอง จึงเกิดการทาทายกฎเกณฑและเรียกรองใหไมมีการบังคับควบคุมอยางเต็มสูบ ตอตาน

หรือปฏิเสธสิ่งที่โรงเรียนหยิบย่ืนให ไมวาจะเปนความรูที่เปนทางการ หรือทักษะที่พวกเขาคิดวามันไม

มีประโยชน ไมสอดรับกับชีวิตของเขา เพราะพวกเขาตระหนักวาสิ่งที่จะกําหนดชะตากรรมของพวก

เขาไมใชทักษะที่ไดจากในหองเรียน แตเปนความตองการของตลาดแรงงาน 

งานของ Willis แสดงใหวาเด็กสามารถสรางปฏิบัติการในโรงเรียนไดพอสมควร แตงานของ 

Willis แสดงใหเห็นกระบวนการปรับตัวของนักเรียนซึ่งนําไปสูการผลิตซ้ําทางชนช้ันผานพ้ืนที่โรงเรียน 

ผานการแบงแยกฝงของโรงเรียน (อํานาจรัฐ และกฎเกณฑ) กับเด็กนักเรียน (ชนช้ันรอง) ใหอยูตรง

ขามอยางเห็นไดชัด ทําใหเกิดขอกังขาวาเด็กอยูฝงตรงกันขามกับโรงเรียนเสมอไปจริงๆ หรือ เด็ก

เคลื่อนไปมาหรืออยูทั้งสองอาณาบริเวณในสถานการณบางไดหรือไม และการใชคํา “ตอตาน

โรงเรียน” อาจเปนการสรุปแบบเจาะจงมากเกินไป อีกทั้ง Willis ใหความสําคัญกับชนช้ัน แตไม

นําเสนอใหเห็นในมิติทางเพศ (gender) ไมกลาวถึงเด็กผูหญิงในฐานะผูมีบทบาทตอโรงเรียนเหมือนที่

ใหความสําคัญกับเด็กผูชาย 

จากการทบทวนวรรณกรรมในเบ้ืองตน ผูศึกษาโตแยงกับขอเสนอของงานศึกษาเด็กตางดาว

ในไทย ที่มองเด็กบนฐานคิดเร่ืองสิทธิและไมไดใหความสําคัญกับเด็ก ไมใหเด็กเปนผูถายทอดขอมูล
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เกี่ยวกับตนเอง อยางไรก็ตาม ไมอาจปฏิเสธไดวาอิทธิพลความคิดขององคกรพัฒนาเอกชน และ

โรงเรียนสงผลกระทบกับชีวิตของเด็กไมนอย ปจจุบันดูเหมือนวาการศึกษาของเด็กเปนเรื่องธรรมชาติ

และเปนภาวะปกติที่เด็กตางดาวในสังคมไทยควรไดรับ วิทยานิพนธฉบับน้ีสนใจวาภายใตปฏิบัติการ

อํานาจรูปแบบตางๆ ที่กระทําผานการนิยามความเปนเด็กของเด็กตางดาว ตัวเด็กเองสามารถเปน

ผูกระทําการที่สงผลกระทบกับโรงเรียนบางไดหรือไม อยางไร 

 

1.4 กรอบแนวคิด 

 

ผูศึกษาใชกรอบแนวคิด “ยุทธวิธีของครอบครัว” ของ Reed-Danahay (1996) ที่เสนอไวใน 

Education and Identity in Rural France: The Politics of Schooling แนวคิดดังกลาวมาจาก

การศึกษาระบบการศึกษาของฝร่ังเศสที่ในตอนตนเธอมีสมมติฐานวาเปนกลไกทางวัฒนธรรมรวม

อํานาจมาสูศูนยกลาง และทําใหโรงเรียนในชนบทเปนพ้ืนที่ของการบมเพาะทางวัฒนธรรม 

(acculturation) เพ่ือทําใหคนชนบทหลุดพนจากความปาเถื่อน โรงเรียนประถมศึกษาที่เผยแพร

ภาษาและวัฒนธรรม ตามนโยบายของการศึกษาแหงชาติจะคอยๆ ทําลายความเปนภูมิภาค/สํานึก

ของภูมิภาคแบบเดิม แตจากการศึกษาภาคสนามที่ชุมชนชุมชน Lavialle (นามสมมุติ) ในภูมิภาค 

Auvergne ชนบทของฝร่ังเศส ชุมชนที่ยังคงทําการเกษตร แมบริบททางเศรษฐกิจของประเทศจะ

เปลี่ยนแปลงไปสูยุคอุตสาหกรรม และคนในชุมชนอ่ืนๆ ละทิ้งการเกษตรไปทํางานในเมืองกัน

หมดแลว Reed-Danahay พบวา โรงเรียนของฝรั่งเศส ไมเคยเปนกลไกการสรางวัฒนธรรมฝรั่งเศสที่

เปนเน้ือเดียวกัน (unified) โดยเฉพาะในชนบทที่วัฒนธรรมทองถ่ินไมเคยสูญเสียตัวตนเดิมในบริบท

ของรัฐสมัยใหม เธอเสนอวาในพ้ืนที่มี “ยุทธวิธีของครอบครัว” (family strategies) หรืออาจเรียกวา

ทักษะในการปรับตัว/เอาตัวรอด (manipulation) ในสถานการณที่ตกเปนรองทางวัฒนธรรม เชน 

การที่พอแมกลับเปนฝายสนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียนของรัฐในชนบทเสียเอง เพ่ือตามดูการทํางาน

ของครู เพ่ือควบคุมสิ่งที่ครูสอนเด็กไมใหมีบทบาทมากกวาวัฒนธรรมทองถิ่น เปนกลวิธีของคนใน

ชุมชนซึ่งมีบทบาทในการกําหนดรูปแบบของระบบการศึกษาหรือที่เธอเรียกวา “debrouiller1”  

1 Debrouiller ตามตัวอักษรหมายถึงการปลดเปลื้องตัวเอง (ในภาษาฝรั่งเศส brouillard หมายถึงความคลุมเครือ

หรือสิ่งท่ีพรามัวคลายหมอก) 
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“debrouiller” หมายถึงการมีพฤติกรรมที่ฉลาดแกมโกง (“cunning”) หรือการที่คน

ทองถิ่นจัดวางตัวเองกับการกระทําที่ “making do” หรือ “making out” ในแตละสถานการณ ทั้งน้ี

เปนแนวคิดการตอตานที่รวมการปรองดอง (accommodation) และการตอตาน (resistance) เขา

ดวยกัน7

1  “debrouiller” มีนัยทางบวกเมื่อใชกับคนนอก แตพฤติกรรมทํานองเดียวกันจะถูกมองเปน

ทางลบ (ถูกตีความวาเปนเลหกล) เมื่อนํามาใชกับพวกเดียวกัน เชน เมื่อเจาของฟารมแหงหน่ึงเติม

นํ้าเปลาลงในนํ้านมเพ่ือใหไดนํ้าหนักมากขึ้น และขายไดเงินมากกวามูลคานํ้านม กรณีแบบน้ีเรียกวา

เปนการเลนเลห (ruse) และไมซื่อสัตย เพราะเปนการเอาเปรียบเจาของฟารมคนอ่ืนๆ ที่ทํางาน

เทากันแตไดเงินนอยกวา จึงกลาวไดวา พฤติกรรมเจาเลหควรใชเมื่อตองเขาไปเกี่ยวของกับรัฐราชการ 

หรือเมื่ออยูในสภาวการณที่ถูกแรงกดดันจากภายนอก ควรคงไวซึ่งความสัมพันธที่ดีกับหมูเครือญาติ

และเพ่ือนบาน และทําใหอิทธิพลจากภายนอกมีผลกระทบตอกลุมนอยที่สุด 

Reed-Danahay ต้ังคําถามเกี่ยวกับอํานาจของรัฐ โดยดูจากการที่คนทองถิ่นเขาไปพัวพันกับ

ระบบการศึกษา เธอแสดงใหเห็นวาเด็กๆเขาสูกระบวนการที่ทําใหจงรักภักดีตอภูมิภาคของตัวเองผาน

ระบบเครือญาติ ซึ่งมีความหมายเปนที่รูกันวา คือ ตอตานความเปนฝรั่งเศส แตไมไดทําอยางโจงแจง 

พวกเขาไดสราง “แบบจําลองของการเปนผูถูกกระทํา” (เชน การสงลูกไปโรงเรียน) แตการทําเชนน้ัน

ไมไดหมายความวาวัฒนธรรมหลักมีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติตัวแบบเดิมของพวกเขา เด็กๆ ในชนบท

ของฝรั่งเศสใช “debrouiller” ออกแบบวิธีการรับมือเพ่ือเปลี่ยนสถานการณใหตนเองกลายเปนผูที่

1 Reed-Danahay จัดแนวคิดการตอตานในชีวิตประจําวัน “everyday resistance” ของ James Scott (1989) 

และแนวคิดปฏิบัติการในชีวิตประจําวัน “everyday practices” (1984) ของ Certeau วาเปนรูปแบบหนึ่งของ

พฤติกรรมท่ีเธอเรียกวา “cunning” เชนกัน เพราะมโนทัศน “debrouiller” ในแงหนึ่งก็อธิบายไดแบบท่ี Scott 

อธิบายแนวคิด “everyday resistance” วา หมายถึงพฤติกรรมอะไรก็ตามท่ีทําอยางไมเปนทางการในระดับบุคคล 

และผลของการกระทําไดไปลมลาง/บอนเซาะอํานาจในระดับสวนรวม เชน “การแกลงทํา, ไมขัดขืนแตทําแบบ

หลอกๆ, ทําเปนไมรู, ละท้ิงหนาท่ี....แกลงทําลายกอวินาศกรรม” (Scott, 1985, p. 5 อางถึงใน Reed-Danahay, 

1996, p. 38) หรือท่ี Scott เรียกวา “hidden transcripts” และคลายกับแนวคิด “ways of operating” และ 

“everyday practices” ของ Certeau ท่ีหมายถึง การใชเทคนิคท่ีฉลาด รูวาทําอะไรเม่ือไรแลวจะประสบ

ความสําเร็จ ดังท่ี Certeau อธิบายดวยคําเฉพาะวา “ways of operating” เปนชัยชนะของผูท่ีออนแอกวา เพราะ

เปนการพลิกแพลงอยางฉลาด (แกมโกง) เปนการการรูวาจะจัดการสิ่งตางๆ โดยใชอุบายเขาสู (Certeau, 1988, p. 

xix อางถึงใน Reed-Danahay, 1996,  p. 38) อยางไรก็ตาม การตอตานตามความหมายของ Reed-Danahay มี

ความแตกตาง เนื่องจากผูใช “debrouiller” จะไมตอตานทางตรงเชนนั้น 
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ไดเปรียบ สงผลใหพวกเขาเปนสวนหน่ึงของชาติฝร่ังเศส แตในขณะเดียวกันก็ยังเปนอันหน่ึงอัน

เดียวกันตามวิถีของชุมชน เมื่ออยูที่โรงเรียนเด็กๆ ก็แสดงพฤติกรรมที่มีพ้ืนฐานมาจากแนวคิด 

“ยุทธวิธีของครอบครัว” เด็กปรับเปลี่ยนสถานการณในหองเรียนที่ครูเปนผูควบคุมสถานการณ เชน 

เมื่อตองตอบคําถามครู เด็กจะใชสรรพนามแทนตัวเองวา “พวกเรา” เด็กไมตอบโตครูในนามตัวเอง

หรือในนามใครคนใดคนหน่ึง เปนตน 

ในชวง ค.ศ. 1980-1981 โรงเรียนในชนบทที่ Reed-Danahay เก็บขอมูล จัดการเรียนการ

สอนเปน 2 หองเรียน คือ ช้ันเตรียมประถมศึกษา Classe Préparatoire (CP) ซึ่งเปนหองเด็กเล็ก

อายุ 3-5 ป คลายสถานที่เลี้ยงเด็ก (nursery school) และโรงเรียนอนุบาล (kindergarten school) 

ยังไมสอนเรื่องวิชาการ แตเนนใหเด็กมีพัฒนาการตามวัย และเลนเปนกลุม เชน ระบายสี เลนของเลน 

หรือเดินเลนชมเมือง (game and fun) สวนอีกหองหน่ึงสําหรับเด็กประถมอายุ 6-12 ป แบงเด็กเปน 

4 กลุมยอย คือ ช้ันประถมศึกษาตอนตนปที่ 1 หรือ Cours Elémentaire 1 (CE1), ช้ันประถมศึกษา

ตอนตนปที่ 2 หรือ Cours Elémentaire 2 (CE2), ช้ันประถมศึกษาตอนปลายปที่ 1 หรือ Cours 

Moyen 1 (CM1) และ ช้ันประถมศึกษาตอนปลายปที่ 2 หรือ Cours Moyen 2 (CM2) สอนโดยครู 

1 คน ตารางเรียนเหมือนกัน แตใหแบบฝกหัดตางกัน คือ ชวงเชาจะเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศส และ

คณิตศาสตร ซึ่ ง เปนวิชาที่ครูจะสอนอยางเขมขนมากกวาวิชาอ่ืนๆ สวนตอนบายจะเรียน

ประวัติศาสตร ศิลปะ สังคมศาสตร และพลศึกษา  

แตละปการศึกษา โรงเรียนจะจัดการประชุมผูปกครอง ผูปกครองที่เขารวมสวนใหญจะเปน

แมของเด็ก การประชุมมักเริ่มตนดวยการรายงานความประพฤติของเด็กนักเรียนแตละคนโดยครู ทุก

ครั้งครูมักพูดเรื่องเด็กลอกการบาน โกหก ลักขโมย และกลาวโทษพอแมเร่ืองการชวยลูกทําการบาน 

ผูปกครองที่มาเขาประชุมมักจะเงียบ ไมแสดงความคิดเห็น และดูไมเครงเครียดเมื่อครูติเตียนและ

พยายามใหผูปกครองเปลี่ยนพฤติกรรมของลูกหลาน พวกเขาหลีกเลี่ยงการโตเถียง แตก็ทําแบบเดิม

ตอไป เชน ยังชวยทําการบาน การไมเผชิญหนาถูกดึงไปเช่ือมโยงกับอัตลักษณของภูมิภาคเรื่องการ

เคารพผูอ่ืน จากคานิยมของทองถิ่นวาคนเราควรจะประพฤติตัวใหอยูในรองในรอย ไมเสแสรง ไมเอา

หนา ไมใจรอน ไมทะเลาะกัน แตควรจะอยูแบบถอมตัว สุขุม รอบคอบ ระมัดระวัง และมองการณ

ไกล Reed-Danahay เห็นวาครูผิดหวังที่ผูปกครองไมใหความรวมมือ ไมเขารวมกิจกรรมพิเศษที่จัด

โดยโรงเรียน (เชน การเขาคายในชวงปดเทอม) และไมตอบรับความพยายามของครูที่จะเปนผูนํา



18 

 

เทคโนโลยีหรือเร่ืองทันสมัยอ่ืนๆ เขามาในชุมชน (เชน ภาพยนตรสมัยใหม) ทําใหครูรูสึกลมเหลว อีก

ทั้งยังรูสึกไดวาถูกบอนทําลายอยางลับๆ เพราะถูกวิจารณวามีวิธีการสอนที่หละหลวม ดูแลโรงเรียนไม

ดี  

แมเด็กจะไปโรงเรียน แตเมื่อกลับมาบานเด็กก็ตองเผชิญกับระบบคุณคาที่ปะทะกับกฎและ

อุดมการณจากครู/คนนอก เชน การพูดคุยกันบนโตะอาหารของพอแมที่วิพากษวิจารณครูที่ทําให

เด็กๆ รูวาครูไมไดถูกยอมรับจากคนในชุมชนโดยไมมีขอสงสัย ประสบการณในโรงเรียนไมไดถูกพูดถึง

ในฐานะเสนทางเดินแสนสดใสเหมือนกับการเกษตร แมวาคนจะยอมรับวไาทําการเกษตรมันยาก แต

เด็กที่ผานกระบวนการศึกษาลวนเจริญรอยตามพอแมดวยความสนใจ ในขณะที่พอแมตองการใหเด็ก

อานออกเขียนได และพอแมสนับสนุนใหเกิดโรงเรียนของรัฐในชุมชน แตในทางปฏิบัติพอแมกลับไป

เปลี่ยนทิศทางของโรงเรียน ดวยการไมยกยองคานิยมของครู (เชน การใชมารยาทแบบชนช้ันกลาง) 

อีกทั้งไมไดยกยองวาครูเปนผูมีฐานะสูงสง แตเปนแคผูใหบริการสาธารณะทั่วไป 

อยางไรก็ตาม การไปโรงเรียนจะทําใหเด็กๆ มีสถานะเปนเปน “เด็กโต” (big kids) สําหรับ

คนในหมูบาน เพราะไดเรียนรูการอาน/เขียนหนังสือ จึงไมไดหมายความวา โรงเรียนไมใช

สวนประกอบของการกอรูปประสบการณหรือโรงเรียนไมมีความหมายกับชาวบาน ตรงกันขามใน

ปจจุบันโรงเรียนมีอิทธิพลกับวิถีชีวิตของเด็กมากขึ้นเรื่อยๆ ผูใหญไมสนับสนุนใหเด็กขัดขืนตอตาน

โรงเรียน พอแม (หรือปูยาตายาย) ตางก็รูวาเด็กๆ จําเปนตองเรียนเรื่องบางอยางจากโรงเรียน เชน 

เรื่องมารยาท (manner) เพราะเปนเรื่องที่ถูกคาดหวังในบริบทสังคมอ่ืน (outside of Lavialle) พอ

แมคาดหวังใหครูสอนเร่ืองแบบน้ัน ผูปกครองบางคนบอกวารูสึกปลื้มใจที่เด็กๆ เรียนรูที่จะพูดอยาง

สุภาพ เชน พูดคําวา “โปรด” (please) และ “ขอบคุณ” (thank you) เพราะมันแสดงถึงวาเด็กๆ 

รับรูเรื่องมารยาทของพวกชนช้ันกลาง/คนในเมือง แตพอแมก็เอาเปนเอาตายกับการสรางคุณคาของ

ความเปนทองถิ่น เชน การที่เด็กทุกคนตองมีหนาที่กับครอบครัว หรือไดรับการยอมรับดวยสถานะ

“เด็กโต” (big kids) 

Reed-Danahay เห็นวาชวงเวลาของความเปนเด็ก คือ ชวงที่กระบวนการขัดเกลาทางสังคม

เกิดขึ้นอยางมีนัยสําคัญ เมื่อเด็กเห็นแมเปนคนเตรียมอาหาร พอกลับมาจากการทําไรทํานาดวยเน้ือ

ตัวสกปรกและมีมีดพกประจําตัวในการกิน เด็กจะรูวาน่ันคือ วิถีชีวิตของพวกเรา (Auvergnat 

paysans) แมวาเด็กที่ไปโรงเรียนจะตองกินอาหารกลางวันที่โรงเรียน แตก็ตองกลับมากินอาหารเย็น
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กับครอบครัว ในอาหารมื้อสุดทายของวัน เด็กจะมีโอกาสพูดถึงประสบการณที่โรงเรียนในแตละวัน 

บนโตะอาหารจะไมมีการใชมารยาทแบบชนช้ันกลาง ไมมีรูปแบบตายตัว เด็กๆ สามารถกินอยาง

ตะกละได เน่ืองจากสิ่งสําคัญที่ตองเรียนรูมากกวาเร่ืองมารยาทบนโตะอาหาร คือ ความจําเปนที่

จะตองมีความสุขกับอาหาร และรูบทบาทของตัวเองที่ตองมีตอครอบครัว เชน รูวาใครสามารถกิน

หรือใชอุปกรณอะไรบนโตะไดบาง 

Reed-Danahay เห็นวาที่ผานมางานศึกษายุทธวิธีของครอบครัวในชนบท และชนช้ัน

แรงงานไดรับความสนใจนอยกวายุทธวิธีของชนช้ันกลาง และยุทธวิธีของรัฐที่แสดงใหเห็นวาเขาจัด

การศึกษากันอยางไร เธอเห็นวาชาวบานไมไดแสดงออกทางวัฒนธรรมตามบทบาทที่ถูกกําหนดจาก

ตําแหนงแหงที่ในโครงสรางทางชนช้ันของตัวเอง แตพวกเขาปรับสิ่งตางๆ ใหเขากับตัวเอง และ

ตานทานอํานาจ เธอโตแยงวาไมเคยไดยินเรื่องเลาใดๆ จากเด็กที่เริ่มโตเปนหนุมสาวที่จะด้ินรนหาทาง

ไปเรียนตอ หรือไปทํางานในเมือง เพราะไมอยากรับชวงกิจการของครอบครัว แมการเกษตรจะอยูใน

สภาวการณที่ยากลําบากก็ตาม สําหรับครอบครัวที่ทําการเกษตร ถึงลูกจะไปโรงเรียนแตเด็กทุกคนจะ

ถูกฝกใหทําการเกษตรต้ังแตยังเล็กอยูแลว พอแมจะแสดงออกถึงความคาดหวังที่จะใหเด็กคนใดคน

หน่ึงรับชวงกิจการของครอบครัวตอไป โดยกระตุนใหเด็กตระหนักถึงสิทธิ/หนาที่กับสายตระกูลดวย

การใชวาทศิลป ไมมีการบังคับแตเปดใจคุยกันไดในระดับครอบครัว หรือแมแตครอบครัวที่ไมไดทํา

การเกษตรก็ตาม ทุกคนในชนบทจะถูกกระตุนใหมีทัศนคติที่ดีตองานลักษณะน้ี 

ในขณะที่แนวคิดกระแสหลักมองวา การที่เด็กๆ ในชุมชนเขาสูระบบการศึกษาของรัฐมากขึ้น 

เพราะเด็กและครอบครัวตองการเปลี่ยนแปลงชนช้ันของตนเองใหเปนเหมือนคนในเมือง แต Reed-

Danahay โตกลับวาไมใชเพราะพยายามเรียนรูที่จะเปนนักเรียนมากขึ้น แตยังเกี่ยวของกับปจจัยอ่ืนๆ 

เชน นโยบายการเพ่ิมจํานวนโรงเรียนในพ้ืนที่ชนบทและนโยบายขยายชวงอายุของเด็กในโรงเรียน 

เปนตน ประเด็นที่เด็กผูหญิงในชุมชนเขาสูระบบการศึกษามากข้ึน และโดยเฉลี่ยมีระดับการศึกษาสูง

กวาผูชาย ก็เปนเรื่องเกี่ยวกับทัศนคติของครอบครัวที่สงผลตอการศึกษาของเด็ก ดวยเหตุผล 2 

ประการ คือ 1.การเรียนทักษะการทําบัญชี เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหเด็กผูหญิงไดเปนภรรยาของ

เจาของฟารม เด็กผูหญิงจึงเขาเรียน 2.ในขณะที่เด็กผูหญิงถูกสนับสนุนใหทํางานนอกฟารม/ฝก

อาชีพ/ไปโรงเรียน กอนแตงงาน เด็กผูชายมีแนวโนมที่จะใชชีวิตไปกับการทํางานเกษตรที่บาน (แมวา

จะเปนลูกชายคนที่ไมไดรับสืบทอดกิจการ) ดังน้ันสิ่งที่ตองพิจารณาเกี่ยวกับการเขารับการศึกษาที่
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แตกตางกันของชาย/หญิง มีพ้ืนฐานมาจากทัศนคติเกี่ยวกับบทบาททางเพศ เมื่อคนในชุมชนมอง

การศึกษาวาเปนสิ่งที่ไปแยกเด็กออกไปจากชุมชน ประกอบกับอัตลักษณของภูมิภาคเกี่ยวโยงกับ

แนวคิดเรื่อง “ความเปนชาย” (manhood) ความฉลาดแกมโกง (cunning) และพฤติกรรมลมลาง 

(subversive behavior) ซึ่งลวนขัดแยงกับการที่เด็กผูชายตองไปอยูในหองเรียน ดังน้ันบรรยากาศ

การเรียนการสอนเปนลักษณะที่เหมาะสําหรับผูหญิงมากกวาผูชาย การศึกษาของผูหญิงจึงเปนสวน

หน่ึงของยุทธวิธีครอบครัวที่ทําใหชีวิตชาวไรชาวนาไมสูญไป  สวนปรากฏการณที่เด็กๆ ไมศึกษาตอใน

ระดับช้ันที่สูงขึ้นไป (หรือไมไปเรียนตอที่โรงเรียนในเมือง) ก็เปนผลลัพธจาก ความไมตอเน่ืองทาง

วัฒนธรรมระหวางบานกับโรงเรียน อยางไรก็ตาม เธอเห็นวาเด็กๆ มีศักยภาพ เชน เด็กมีลักษณะ 2 

วัฒนธรรม (biculture) เน่ืองจากเด็กมีความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมหลัก และมีสํานึกในวันธรรมของ

ตนเอง เห็นไดชัดในเบ้ืองตนจากภาษาพูด แมจะเปนภาษาเดียวกัน แตเด็กๆ ก็สามารถพูดได 2 

สําเนียง และเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสถานการณ  

ผูศึกษานําแนวคิด “ยุทธวิธีของครอบครัว” มาใชวิเคราะหเด็กและแรงงานตางดาว วาพวก

เขาสามารถเปนผูกระทําการหรือสามารถกําหนดวิถีทางใหชีวิตของตนเองหรือไม อยางไร แมบริบท

ของพ้ืนที่จะตางกันในแงที่วา Reed-Danahay ศึกษาคนชนบทกับการตอรองอํานาจรัฐฝร่ังเศส ซึ่ง

เปนความแตกตางทางชนช้ัน แตวิทยานิพนธน้ี ศึกษาผูที่เปนแรงงานตางดาว และลูกหลานของพวก

เขาที่อาศัยอยูในประเทศไทย ซึ่งเปนความแตกตางของชาติพันธุ/สัญชาติ อยางไรก็ตาม ผูศึกษาเห็น

วาสามารถนําแนวคิดของ Reed-Danahay มารวมสนทนาได เน่ืองจากมีลักษณะรวมกัน คือ เปน

กลุมคนที่มีวิถีวัฒนธรรมของตนเองที่แตกตางจากวัฒนธรรมหลักในสังคม คนเหลาน้ีลวนเผชิญกับแรง

กดดันจากภายนอกที่พยายามครอบงําทางวัฒนธรรมผานการจัดการศึกษาใหลูกหลานของพวกเขา 

วิทยานิพนธฉบับน้ีนําเสนอเปนงานเขียนเชิงชาติพันธุวรรณนา มุงเนนการบรรยายที่ให

ความสําคัญกับเด็กตางดาวในฐานะผูกระทําการที่มีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบการเขารับ

การศึกษาของตนเอง งานศึกษาไมจํากัดขอบเขตอยูเฉพาะอาณาบริเวณโรงเรียนของรัฐ แตยังให

ความสําคัญกับพ้ืนที่ชุมชนแรงงานตางดาว และศูนยการเรียนอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการของ

ภาครัฐดวย โดยเฉพาะศูนยการเรียนที่จัดต้ังโดยกลุมแรงงานเอง ผูศึกษาเช่ือวาขอมูลทางชาติพันธุ

วรรณนาที่ละเอียดจะสามารถใหขอมูลใหมที่แตกตางไปจากมุมมองที่ศึกษาเด็กกับโรงเรียนโดย

เช่ือมโยงกับอุดมการณของรัฐ (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย) หรือมองแควาการศึกษาจะเปน
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ทางออกของการแกปญหาแรงงานเด็ก งานช้ินน้ีจะเพ่ิมเติมมุมมองเร่ืองเด็กที่ไมไดจํากัดขอบเขตอยูที่

เรื่องสิทธิที่ควรไดรับ แตเนนศึกษาในเชิงผลของปฏิบัติการดังกลาว เพราะเช่ือวาการเรียนการสอน

ยอมกอรูปมาจากยุทธวิธีของครอบครัวและการปรับตัวของเด็กดวย ผูศึกษาจึงช้ีชวนใหผูอานมอง 

“ยุทธวิธีของครอบครัว” ในชีวิตประจําวันของเด็กและพอแมที่เปนแรงงานตางดาวที่เขามาทํางาน

รับจางในจังหวัดสมุทรสาคร 

 

1.5 พื้นที่ศึกษา 

 

1. โรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ 4 แหง ในเขตพ้ืนที่อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่รับ

นักเรียนตางดาวเขาเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนที่องคกรพัฒนาเอกชนเขาไปดําเนินการ ประกอบดวย

โรงเรียนวัดเกาะ โรงเรียนวัดศิริมงคล โรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ และโรงเรียนนานาชาติธารา

ทิพย (ช่ือสมมติ)  

 -ในกรณีโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ตองใชช่ือสมมติเน่ืองจากเปนพ้ืนที่หลักในการเก็บ

ขอมูล  

2. ศูนยการเรียนที่จัดต้ังโดยแรงงาน 4 แหง คือ ศูนยการเรียนรูไทยมอญวัดโคก (หลักสูตร

มอญ) ศูนยการเรียนมอญวัดเทพนรรัตน (หลักสูตรมอญ) ศูนยการเรียนวัดเทพนรรัตน (หลักสูตรพมา) 

และศูนยการเรียนพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา และศาสนา (หลักสูตรสอนศาสนา) 

3. ศูนยการเรียนที่จัดต้ังโดยองคกรพัฒนาเอกชน คือ มูลนิธิรักษไทย 4 แหง ต้ังอยูในชุมชน

แรงงาน (โกรกกราก มหาชัยนิเวศน ทาจีน และสะพานปลา) และศูนยการเรียนโดยวัดนักบุญอันนา 3 

แหง (ซอยบอนไกขางตลาดกุง ทาจีน และหมูบานเอ้ืออาทร) 

4. ชุมชนแรงงานตางดาว ที่ชุมชนกําพรา โกรกกราก สหกรณ ตลาดกุง มหาชัยนิเวศน ไทยยู

เน่ียน ทวีสมุทร วัดหงส และลงตาแบน ในบริเวณหองพักแรงงาน และพ้ืนที่ชุมชน เชน ตลาด ราน

ขายของชํา รานอินเตอรเน็ต เปนตน 

 

 



22 

 

1.6 วิธีการศึกษา 

 

พ.ศ. 2556 ผูศึกษาติดตอ อะโละตะมายง เพ่ือเปนครูอาสาสมัครสอนภาษาไทยใหกับเด็ก

พมา 8

1 เน่ืองจากในตอนน้ันตัดสินใจวาจะทําวิทยานิพนธเกี่ยวกับการปรับตัวของเด็กนักเรียนพมาใน

โรงเรียนรัฐบาลที่ อะโละตะมายง สงเจาหนาที่เขาไปชวยสอนภาษาไทย ผูศึกษาเขาไปพักอาศัยที่

สํานักงานต้ังแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2557 โดยพักอยูที่ช้ัน 4 ของตึกหญิง (หองพักไมมีเฟอรนิเจอร 

ผนังดานหน่ึงมีรูปพระ กํากับภาษาพมา) ผูศึกษาใชถุงนอนที่เตรียมมาเอง วางปูบนพ้ืนหอง ตอมาได

กวาดถูหองเพราะรูจักเด็กผูหญิงชาวไทใหญ เธออายุ 13 ป เรียนอยูช้ัน ป.1 ที่โรงเรียนนานาชาติธารา

ทิพย เธอชวยผูศึกษาทําความสะอาดหองพักเพราะเราพักอยูหองขางกัน ในชวงแรกผูศึกษาพักอยูใน

หองคนเดียว ชวงตอมาบางวันมีเจาหนาที่ฝายการศึกษา นักศึกษาฝกงาน แรงงานหรือเด็กผูหญิงที่ถูก

ละเมิดสิทธิมานอนที่หองน้ีดวย อยางไรก็ตาม ผูศึกษาไมทราบรายละเอียดของ “เหย่ือ” ที่ อะโละตะ

มายง ชวยเหลือและถูกสงมานอนหองเดียวกันจากปากของเจาหนาที่ ครั้งหน่ึงเจาหนาที่พาเด็กผูหญิง 

ช่ือ ดรีม (นามสมมติ) มานอนที่หอง บอกวาเด็กมีปญหากับครอบครัว ใหพาดรีมไปชวยดูแลเด็กเล็กที่

โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย เพราะเห็นวาดรีมอยูที่สํานักงานอาจจะไมมีเพ่ือน วันหน่ึงหลังเลิกเรียน 

เจาหนาที่ไปรับพวกเรา (เด็กนักเรียนตางดาวที่พักอยูที่สํานักงาน ลาม ดรีมและผูศึกษา) ที่โรงเรียน 

เธอพาพวกเราไปติดตอหาสถานที่จัดกิจกรรมโมบายการศึกษาในชุมชนแรงงานตางดาว แจงวาวันน้ี

ตอนเย็นจะจัดกิจกรรมในชุมชน ระหวางทาง เจาหนาที่ใหผูศึกษาโทรศัพทไปถามเจาหนาที่อีกคนที่

สํานักงานวา “เรียบรอยแลวหรือยัง” เสียงในสายตอบกลับมาวา “เรียบรอยแลว” เธอจึงขับรถ

กลับไปที่สํานักงาน ผูศึกษาและลามเขาใจวาเธอกลับไปเอาของที่จะใชจัดกิจกรรม (เหมือนเชนทุก

ครั้ง) จึงรีบไปเปลี่ยนเสื้อผาจากชุดกระโปงเปนกางเกง เพราะการลงไปทํากิจกรรมในชุมชนอาจจะ

1 ผูศึกษารูจัก อะโละตะมายง เนื่องจากเคยเปนอาสาสมัครจัดกิจกรรมคายอบรมเรื่องสิทธิเด็กใหกับเด็กพมาท่ีจัด

โดย อะโละตะมายง ต้ังแต พ.ศ.2553 คายดังกลาวจัดใหกับเด็กพมาท่ีอายุ 15-18 ป และไมไดอยูในระบบการศึกษา

ของรัฐมีการประชาสัมพันธรับอาสาสมัครผานเว็บไซต http://www.volunteerspirit.org/ กิจกรรมจัดขึ้นท่ี

โรงเรียนสหกรณกสิกรรมชายทะเล อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนเวลา 2 วัน 1 คืน โดยมีกิจกรรม อาทิ การ

ใหความรูเรื่องสิทธิท่ีเด็กควรไดรับตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก สิทธิเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐ ความรูเกี่ยวกับการ

รักษาสุขภาพอนามัย การคุมกําเนิด ความรูเรื่องความความปลอดภัยในการทํางาน และแนะนําเบอรโทรศัพทของ

หนวยงานท่ีเด็กๆ สามารถติดตอขอความชวยเหลือเม่ือประสบปญหา 
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ตองน่ังทายกระบะ สวมกางเกงจะสะดวกกวา อยางไรก็ตาม เมื่อเปลี่ยนชุด/เตรียมของใชสวนตัวเสร็จ 

ก็ทราบวาวันน้ีไมมีจัดกิจกรรมลงชุมชน วันรุงขึ้นเจาหนาที่คนเดิมพูดเรื่องการเตรียมตัวไปลงชุมชน

ตอนเย็นอีก ผูศึกษาถามดวยความสงสัยวา  “นึกวาจะไปต้ังแตเมื่อวานแลว” เธอตอบ “ออ เมื่อวาน

หลบ” ลามของ อะโละตะมายง บอกผูศึกษาเพ่ิมเติมวาเมื่อวานเจาหนาที่ไมอยากใหเด็กเจอแม ที่แวะ

มาใหขอมูลที่สํานักงาน จากเหตุการณดังกลาวจึงอาจมองไดวา ขอมูลการชวยเหลือผูถูกละเมิดสิทธิ

ของ อะโละตะมายง คอนขางเปนความลับสําหรับผูศึกษาพอสมควร กระน้ันก็ดี ผูศึกษาไดใชเวลาอยู

กับ “ผูที่ไดรับความชวยเหลือ” ที่สับเปลี่ยนหนาตากันไป โดยฟงเรื่องราวที่เขาหรือเธอเปนผูเลาเอง 

ที่สํานักงานอยูกันแบบ “ครอบครัว” โดยมีผูกอต้ัง อะโละตะมายง เปนเสมือนพอ และ

ภรรยาของเขา (ผูจัดการ) ก็เปนเสมือนแม ซึ่งทุกคนตองใหความเคารพ และหากมีปญหาก็สามารถไป

ปรึกษาได สวนหัวหนาฝายการศึกษา และหัวหนาฝายสิทธิก็เปนเสมือนพ่ีใหญที่คอยดูแลนองๆ 

(เจาหนาที่ และนักศึกษาฝกงาน) คนในสํานักงานทําใหผูศึกษารูสึกวาตนเองควรแสดงบทบาทเปน 

“นอง” ซึ่งอาจไมใชเพราะผูศึกษาอายุนอยกวา แตเปนเพราะผูศึกษาเปนคนที่เพ่ิงเขาไปอยูใหม และ

ไมมีบทบาทในฐานะคนทํางาน เพราะพวกเขาใชสรรพนามเรียกผูศึกษาวานอง ในขณะที่ใชสรรพนาม

เรียกเจาหนาที่ (ซึ่งอายุเทากันกับผูศึกษา) วา “พ่ี”  

ใน “บาน” หรือสํานักงานที่ช้ันลางเปนสถานที่ทํางาน สวนช้ันบนเปนที่พักอาศัย ผูศึกษา

ไดรับมอบหมายหนาที่ดูแลหองประชุมจาก “พอ” ทุกเชากอนไปชวยสอนที่โรงเรียน ตองลงมากวาด 

ถู เก็บขยะไปทิ้ง จัดโตะและเกาอ้ีใหอยูในตําแหนงเดิม หากอยูสํานักงาน ระหวางวันหากมีแขกมาใช

หองประชุม ผูศึกษาก็ควรนํากาแฟหรือนํ้าด่ืมมาบริการ เมื่อแขกกลับ ก็นําแกวไปลางเก็บเพ่ือรักษา

ความสะอาดเรียบรอยของหองประชุมใหพรอมรับแขก บางวันต่ืนเชากอนเวลาไปโรงเรียนก็จะชวย

เด็กคนอ่ืนทําความสะอาดบริเวณที่พวกเธอไดรับมอบหมายใหกวาด/ถูกอนไปโรงเรียนเชนกัน เด็กไท

ใหญที่อยูหองติดกันมักบอกใหผูศึกษาไปชวยทําอาหารเชาใหกินมากกวา เพราะสํานักงานมีครัวที่ทุก

คนสามารถทําอาหารกินเองได แตชวงเชายังไมมีใครมาใชครัว เจาหนาที่คนหน่ึงเคยบอกผูศึกษาวาพอ

กับแมชอบใหสมาชิกในบานชวยกันทําอาหาร และกินขาวดวยกัน แมในหองครัวมีตูเย็น 3 หลัง (หลัง

หน่ึงสําหรับแชนํ้าด่ืมกับขนม อีกหลังเปนตูแชเน้ือสัตว อีกหลังหน่ึงเปนตูแชผัก) ซึ่งดูเหมือนสะดวก 

กระน้ันก็ดี ทุกคนในบานไมไดชวยกันทําอาหาร และไมไดกินขาวพรอมกัน ผูศึกษาทํากับขาว/กินขาว

กับลามและเด็กๆ ชาวพมา หรือไมก็ออกมากินขาวขางนอก 
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การอยูในสํานักงานของ อะโละตะมายง ทําใหผูศึกษาเริ่มขบคิดเกี่ยวกับการทํางานเกี่ยวกับ

เด็กของ อะโละตะมายง มากขึ้น เชน ต้ังคําถามวาเพราะเหตุใด อะโละตะมายง จึงบอกวาไมควรเรียก

เด็กพมาวา “เด็กตางดาว” ซึ่งตอมาพบวาเปนเพราะ อะโละตะมายง เห็นวาเด็กตางดาวเปนคําที่รัฐใช

เรียก9

1 และเปนคําเรียกที่แฝงอคติเชิงลบ เน่ืองจากภาษาอังกฤษใชคําวา “alien” แปลวา “คนแปลก

หนา” ซึ่งอาจสื่อไปถึง “สิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลก” จึงใหเรียกวา “เด็กตางชาติ” หรือ “เด็กขาม

ชาติ” แทน โดยเช่ือมโยงกับแนวคิดเรื่องความเทาเทียมของมนุษยทุกคน แตผูศึกษากลับเห็นวาการให

ความสําคัญกับการเรียก (หรือไมใหเรียกวาตางดาว) ของ อะโละตะมายง เปนการผลิตซ้ําภาพของเด็ก

ที่เปนผูถูกกระทําอยูเรื่อยไป และในขณะเดียวกันก็เอ้ือให อะโละตะมายง เปนฝายปกปองคุมครอง

เด็ก ตลอดระยะเวลาที่ผูศึกษาลงพ้ืนที่เก็บขอมูลในจังหวัดสมุทรสาคร ไมเคยไดยินเด็กตางดาว 

สัญชาติพมาพูดวาตนเองเปน “คนขามชาติ” หรือ “คนตางชาติ” หรือหามเรียกพวกเขาวา “คนตาง

ดาว” แตที่พบอยูเสมอ คือ คนที่บอกใหผูศึกษาเรียกช่ือกลุมชาติพันธุของเขาอยางเฉพาะเจาะจง  

ในชวงแรกผูศึกษาเขาใจวาตนเองเปนอาสาสมัครเพราะจะไปชวยสอนภาษาไทย/ทํากิจกรรม

ในชุมชน ในความหมายที่วาทํางานโดยไมหวังผลตอบแทนที่มีมูลคา แต อะโละตะมายง จัดผูศึกษา

เปนนักศึกษาฝกงาน เพราะเปนนักศึกษามาเก็บขอมูลทําวิทยานิพนธ (อาสาสมัครหมายถึงคนที่มา

ชวยทํางานแลวไดเงิน แตไมใชเจาหนาที่) เมื่อผูศึกษาไดไปชวยสอนภาษาไทยใหกับเด็กพมาที่หอง

เตรียมความพรอมของ อะโละตะมายง ในโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ชวงแรกของการไปเก็บขอมูล

ที่โรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนบอกผูศึกษาวา “ทําวิทยานิพนธเรื่องเด็กตางดาว ทําไมไมมาถาม

ผม” การเก็บขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร ระบบการจัดการสอนของโรงเรียนสามารถถามได แตขอมูล

หลายอยางผูศึกษาตองตรวจสอบรายละเอียด/ทําความเขาใจผานการสังเกต และหาขอมูลอ่ืนๆ มา

ประกอบเอง เชน รองผูอํานวยการใหขอมูลวา เมื่อเด็กตางดาวเขามาเรียนในโรงเรียนก็จะสามารถ

ปรับตัวดานภาษาในหองเตรียมความพรอมไดในชวงเวลา 1 ป แลวยายไปเขาเรียนในระบบ แตเมื่อผู

ศึกษาเก็บขอมูลในระยะเวลาที่ยาวนานมากกวา 1 ปการศึกษา ก็จะเห็นขอมูลเชิงประจักษวา บางคน

ใชเวลาเรียนอยูในหองเตรียมความพรอมนานกวาน้ัน อีกทั้งบางคนเมื่อยายไปเรียนในระบบแลวก็ยัง

1 คนตางดาวเปนคําท่ีถูกบัญญัติไวในพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานวาใหใชเรียกชาวตางประเทศท่ีมีถิ่นฐานอยูในอีก

ประเทศหนึ่ง ในทางกฎหมายสถานะคนตางดาวพิจารณาจากพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 4 ท่ี

ระบุไววา “คนตางดาว หมายถึง บุคคลธรรมดาซ่ึงไมมีสัญชาติไทย”  
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ถูกสงตัวกลับมาเรียนซ้ําช้ันในหองเตรียมความพรอมอีก 1 ปการศึกษา หรือเรื่องความเขาใจของ

ชาวบานในชุมชน รองผูอํานวยการมีมุมมองวาชาวบานทุกคนเขาใจ/ยอมรับ ไมมีอคติกับเด็กตางดาว 

เพราะเปน “ชุมชนไทยรามัญ” มีคนไทยเช้ือสายมอญจํานวนมาก แตเมื่อผูศึกษาเก็บขอมูลโดยใชชีวิต

อยูในชุมชน แมจะในชวงระยะเวลาสั้นๆ (เชน การเดินเลนกับเด็กหรือน่ังคุยกับพอแมของเด็กที่บาน) 

ก็ยังพบวานอกจากคนไทยบางคนที่รองผูอํานวยการบอกวาไมมีอคติกับเด็ก ก็ยังมีคนไทยบางคนที่มี

อคติ เชน ไมเรียกช่ือของเด็ก แตเรียกวา “ตางดาว” 

นอกจากการไปโรงเรียนทุกวันจันทรถึงวันศุกร ต้ังแต 8.00 น. – 16.00 น. งานที่ผูศึกษาได

ชวย อะโละตะมายง ทําเปนประจํา คือ งานแปลภาษาที่ทํากับลาม เชน อธิบายความหมายภาษาไทย

ใหลามแปลเปนภาษาพมา หากลามไมเขาใจภาษาไทย ก็ชวยเทียบบางคําเปนภาษาอังกฤษ (อาทิ 

แปลคําศัพทเฉพาะทางที่ใชในโรงงาน และเอกสารเง่ือนไขการรับสมัครแรงงานเขาทํางาน) บางครั้งผู

ศึกษาก็ทําหนาที่พิมพคําแปลภาษาไทย ที่ลามแปลจากเอกสารภาษาพมา (อาทิ เอกสารประจําตัว

ของแรงงานที่ถูกละเมิดสิทธิ และแปลเอกสารที่ใชประกอบสํานวนคดีของแรงงานพมา) บางคร้ังก็ได

เดินทางไปตางจังหวัดกับ “ทีมสอนภาษา” เน่ืองจากหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนติดตอ อะโละตะ

มายง เพ่ือหาคนพมามาสอนภาษาพมาเพ่ือใชสื่อสารเบ้ืองตน 

ขณะที่เก็บขอมูลดวยวิธีการที่กลาวไปขางตน ผูศึกษาสรางความสงสัยใหกับเจาหนาที่ของ อะ

โละตะมายง รวมถึงครูในโรงเรียน วานักศึกษามานุษยวิทยาศึกษาเด็กอยางไร พวกเขาแนะนําวา หาก

ศึกษาเด็กในโรงเรียนก็ใหทําแบบสอบถามไปเก็บขอมูลกับกลุมเด็กโตหรือผูปกครอง โดยบอกวาไมมี

ใครมาเก็บขอมูลนานแบบน้ี บางคนสงสัยวาจะเรียนจบหรือไม เพราะเก็บขอมูลนานแลวแตงานยังไม

เสร็จสักที เจาหนาที่ฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง บอกวาการเก็บขอมูลกับเด็ก ตองทํา

แบบสอบถามไปสัมภาษณครู เด็กโต หรือผูปกครอง ถาเลือกกลุมเปาหมายที่ไมไดเรียนหนังสือ (มี

แนวโนมวาพูดภาษาไทยไมได) ก็ตองใชลามแปล และใหผูศึกษาไปสัมภาษณหัวหนาฝายการศึกษา 

เพราะเขามีความรู สวนหัวหนาฝายการศึกษาบอกผูศึกษาไววา ไมวาจะเก็บขอมูลกับใคร/ดวยวิธีการ

อยางไร สุดทายแลวก็ตองไปสัมภาษณผูอํานวยการ อะโละตะมายง ซึ่งนาสนใจวา ความรูเกี่ยวกับ

แรงงานและเด็กถูกกํากับโดยใคร 

ในสายตาของเจาหนาที่องคกรพัฒนาเอกชนและครูในโรงเรียนดูเหมือนวาผูศึกษาจะเก็บ

ขอมูลคอนขางนาน (ในแงหน่ึงก็สะทอนวิธีคิดที่คนเหลาน้ันมีตอเด็ก เชนวา ตองเก็บขอมูลกับเด็กโตจึง
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จะพูดคุยรูเรื่อง หรือศึกษาไดโดยใชเวลาไมนาน สัมภาษณ/ลงชุมชน วันเดียวก็เสร็จ) นาสนใจวา ใน

สายตาของแรงงาน พวกเขาอาจมองวาผูศึกษาเก็บขอมูลนอย ดวนสรุป ใจเร็วเกินไป เชน การที่เพ่ือน

แรงงานคนหน่ึงต้ังช่ือภาษาพมาใหผูศึกษา เธอวาใหช่ือ Aye Sabael Phyu (คําอานภาษาอังกฤษ 

สะกดแบบชาวพมา อานวา เอ-สะแบ-พิว) แปลวา “ดอกมะลิสีขาวที่อยูในที่เย็นๆ” เพราะผูศึกษาเปน

คนใจรอน ลักษณะใจรอนอาจถูกนิยามมาจากลักษณะความกระหายในขอมูล เมื่อไปลงชุมชนก็ถาม

โดยไมรอคําตอบ บางครั้งพวกเขาที่ไปดวยจะบอกวาใหใจเย็นๆ ถามชาๆ คนถูกถามเขารูคําตอบ แต

เขาตอบไมทัน 

ชวงกลางของการเก็บขอมูล แรงงานคนหน่ึงนิยามผูศึกษาวา นอกจากเรื่องเรียน (หมายถึง

การน่ังอานหนังสือเรียนและการสอนหนังสือเด็ก) ก็ไมรูอะไรเลย หลังจากที่ผูศึกษาแสดงความไมรูวา

แรงงานเสียเงินคาทําบัตรกับนายหนาราคาเทาไร เขากรุณาบอกขอมูล แตก็หัวเราะเยาะวาไมมีความรู

เกี่ยวกับพวกเขา อยูนานก็ใชวาจะรูเรื่องอะไร ศึกษาเด็กในโรงเรียนแตไมรูจักสังคมแรงงาน ดวยความ

ที่ตองการทําความเขาใจชีวิตของเด็กและชุมชนแรงงานตางดาวมากกวาเดิม ต้ังแต พ.ศ. 2558 ผู

ศึกษาออกจากสํานักงานของ อะโละตะมายง ไปเชาหองพักอยูโดยลําพังเพ่ือเปนอิสระจากองคกร แต

ยังคงรักษาความสัมพันธดวยการเขาไปชวยงานสอนภาษาไทยใหเด็กกลุมหน่ึงที่สํานักงาน การใชเวลา

อยูในชุมชนเปนไปเพ่ือเรียนรูองคประกอบของชุมชน การแบงบทบาทหนาที่ในครอบครัว และ

ความสัมพันธระหวางเด็กกับครอบครัว/ชุมชนชาติพันธุ ผูศึกษาลงชุมชนคนเดียว โดยเริ่มตนจากเด็กที่

เคยสอน ในเวลาตอมาสามารถพัฒนาความสัมพันธกับเด็กคนอ่ืนๆ ที่ไมเคยสอนไดบางคน รวมทั้งได

รูจักแรงงานที่ไมไดสงลูกไปโรงเรียนและแรงงานที่ใหลูกเรียนอยูที่พมา อีกทั้งสามารถใชเวลาอยูกับ

เด็กและแรงงานไดตามตองการ ในชวงเวลาน้ีผูศึกษาคิดวาไดเห็นมุมมองเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่

หลากหลายขึ้นดวย เพราะไดเดินทางไปศูนยการเรียน และโรงเรียนอ่ืนๆ (ที่อยูนอกเหนือจาก

ดําเนินงานของ อะโละตะมายง) เพ่ือมองภาพรวมของการจัดการศึกษาในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

นอกจากการลงพ้ืนที่ วิทยานิพนธฉบับน้ีศึกษาจากเอกสาร เชน งานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับแรงงานและ

เด็กตางดาว เอกสารที่จัดทําโดยโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย และองคกรพัฒนาเอกชนในพ้ืนที่ เปน

ตน ทายที่สุดผูศึกษาหวังวาการสังเกตและมีสวนรวมในหลายพ้ืนที่ จะชวยใหผูศึกษาเขาใจชีวิตเด็ก

ตางดาวมากขึ้น ไมนําเสนอขอมูลที่ผิดพลาดไปจากวัตถุประสงคของผูใหขอมูลมากเกินไป หรือตีความ

ไปไกลเกินเพราะความไมรูของตนเอง 
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1.7 ขอจํากัดในการศึกษา 

 

 ผูศึกษาพบวางานช้ินน้ีมีขอจํากัดดานภาษา เน่ืองจากผูศึกษาไมสามารถสื่อสารภาษาพมา

หรือภาษาของกลุมชาติพันธุ (เชน มอญ/ทะวาย) อยางไรก็ตาม งานช้ินน้ีเลือกเก็บขอมูลกับเด็กและ

แรงงานที่สื่อสารภาษาไทยได มากกวาเก็บขอมูลกับลาม นอกจากน้ียังมีขอจํากัดในการเก็บขอมูลใน

ชุมชนแรงงานตางดาว เพราะการจัดการพ้ืนที่ของแรงงานซึ่งมักถูกควบคุมเปนพิเศษจากเจาของพ้ืนที่ 

ทําใหตองลงชุมชนพรอมกับองคกรพัฒนาเอกชน ขอมูลที่ไดสวนมากจะเปนเรื่องอาชีพ/การทํางาน

ของพอแมและเด็กในอุตสาหกรรมประมง การทําประกันสุขภาพ และการศึกษาของเด็ก แตขาดมิติ

ของการใชชีวิตในแงมุมอ่ืนๆ เชน วิธีการเลี้ยงดูเด็กในชีวิตประจําวัน ความสัมพันธของแรงงานกับคน

กลุมอ่ืนในสังคม และการใชเวลาวางของเด็กในชุมชน เปนตน 

เพราะความไมรูจักพ้ืนที่ ผูศึกษาเชาหองพักรายเดือนช่ือหอพักอยูสบาย (คนในพ้ืนที่เรียกกัน

วาหอพักลุงหมู ตามช่ือเจาของหอพัก) ตามที่องคกรพัฒนาเอกชนแนะนําวามีนักศึกษาพักอยูหลายคน 

อีกทั้งอยูในยานชุมชนแรงงานตางดาว (กําพรา-สหกรณ) แตหลังจากผูศึกษานํามอเตอรไซคมาใชได

ราว 3-4 เดือน มอเตอรไซคก็หายไปจากหอพักในคืนวันศุกร และพบวากลองวงจรปดที่หนาหอพักเสีย 

ตํารวจที่สถานีตํารวจอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครไมสามารถสืบหาเบาะแสใดๆ ตํารวจมาถายรูปที่

เกิดเหตุ และแสดงความคิดเห็นวา จังหวัดสมุทรสาครเปนพ้ืนที่เสี่ยงเพราะมีตัวเลขอาชญากรรมสูง 

รวมถึงกรณีชิงทรัพยรถมอเตอรไซคจากหอพักเกิดขึ้นเปนประจํา ซึ่งสวนหน่ึงเปนเพราะมีคนตางถิ่น 

(คนตางจังหวัด) และคนผิดกฎหมาย (คนตางดาว) เขามาทํางานจํานวนมาก เหตุการณดังกลาวแสดง

ใหเห็นวา ความไมปลอดภัยในการเก็บขอมูลในชุมชนแรงงานตางดาวเปนขอจํากัดอีกอยางหน่ึงในงาน

ศึกษาช้ินน้ี 
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บทท่ี 2 

ชุมชนแรงงานตางดาวในฐานะพื้นท่ี “เสี่ยง” 

 

ชาติพันธุนิพนธน้ี เริ่มตนดวยการฉายภาพชุมชนแรงงานตางดาว ในแงมุมของพ้ืนที่ที่สัมพันธ

กับชีวิตความเปนอยูของแรงงานและลูกหลานของพวกเขา ดังกลาวแลววา ปจจุบันแรงงานตางดาวใน

สังคมไทยมีจํานวนมาก นอกจากแรงงาน ยังมีเด็กที่เขามาในฐานะผูติดตาม รวมถึงเด็กที่เกิดใน

ประเทศไทย จนทําใหองคกรดานสิทธิมนุษยชนตางๆ เขามาทํางานชวยเหลือเด็ก แตงานศึกษา

เก่ียวกับแรงงานตางดาวโดยภาพรวมมักกลาวถึงนโยบายรัฐและการแกปญหาการหลบหนีเขาเมือง 

งานศึกษาเกี่ยวกับเด็กตางดาวก็มักศึกษากันเฉพาะแนวทางการปฏิบัติงานคุมครองเด็กที่ใหขอมูล

ทั่วไปเกี่ยวกับเรื่องสิทธิขั้นพ้ืนฐานของเด็ก กระบวนการใหความชวยเหลือ หรือขั้นตอนการดําเนินงาน

ตามกฎหมาย โดยไมไดแสดงใหเห็นอยางละเอียดวาเด็กอยูในพ้ืนที่แบบใด เผชิญปญหาใดจนเปน

สาเหตุของการตองไดรับความคุมครอง อันเปนกระแสสังคมในปจจุบัน 

ผูศึกษาอยากรูวาเด็กมีชีวิตความเปนอยูแบบใดในชุมชนแรงงานตางดาวที่ดูเหมือนจะถูก

นิยามวาเปนพ้ืนที่ “เสี่ยง” เน่ืองจากเห็นวายังไมมีการศึกษาพ้ืนที่ชุมชนเช่ือมโยงกับวิถีชีวิตของ

แรงงานอยางเปนรูปธรรม ทั้งๆ ที่เปนประเด็นพ้ืนฐาน มีความสําคัญกับสวัสดิภาพของเด็ก และสงผล

ตอการจัดการชีวิตเด็กในดานอ่ืนๆ  เชน สวัสดิการดานการศึกษาของเด็กตางดาว หากเปนงานศึกษา

ชุมชนที่มีแรงงานตางดาวอยูอาศัยก็จะนําเสนอในแงมุมที่วา แรงงานมีความเปนอยูที่ดีขึ้นกวาที่พมา 

แตแรงงานสงผลกระทบตอคนไทยในชุมชน เชน ชาวบานวิตกกังวลเร่ืองโรคติดตอ ความไมปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน หวาดระแวงการลักขโมย (พระนิวัฒน, 2553) 

บทน้ีผูศึกษาสํารวจชุมชนแรงงานดวยมุมมองที่แตกตางออกไป โดยแสดงใหเห็นวาวิถีชีวิต

ของแรงงานถูกกําหนดโดยพ้ืนที่อยางไร ผูศึกษาวิเคราะหจังหวัดสมุทรสาครในฐานะ “เมืองแรงงาน” 

ที่มีลักษณะเฉพาะของเมืองโดยอธิบายเช่ือมโยงชุมชนแรงงานตางดาวแตละแหงในอําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสาครเขาดวยกัน บทน้ีนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับบาน และยานที่พักอาศัยของแรงงานตาง

ดาว เพ่ือแสดงใหเห็นลักษณะพ้ืนที่ “เสี่ยง” ในความหมายที่งานศึกษาตางๆ พูดถึง อีกทั้งนําเสนอ

ขอมูลทั่วไปของชุมชน อาทิ ที่ต้ัง สภาพบานเรือน การใชภาษา วิถีชีวิตทางเศรษฐกิจ ฯลฯ เพ่ือเปน
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พ้ืนฐานในการทําความเขาใจวาแรงงานจัดวางที่ทางของตัวเองบนความสัมพันธกับคนตางกลุมอ่ืนๆ 

ในพ้ืนที่อยางไร 

 

2.1 เดินทางสูจังหวัดสมุทรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1.1 แผนที่ชุมชนแรงงานตางดาวและสถานศึกษาทีร่ับเด็กตางดาวเขาเรียน ในพ้ืนที่

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร (จัดทําโดยปรับปรุงจากแผนที่รับสงเด็กนักเรียนของ อะโละตะมายง) 

 

อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เปนเมืองเล็กๆ เมืองหน่ึงที่มักถูกพูดถึงในฐานะเมืองที่มี

แรงงานพมาอพยพเขามาทํางานเปนจํานวนมาก ดวยลักษณะทางภูมิศาสตรของเมืองที่เปนทางผาน

ของแมนํ้าทาจีนไหลลงสูอาวไทย พ้ืนที่อําเภอเมืองของจังหวัดมีอาณาเขตติดกับชายฝงทะเลเปนแนว
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ยาว และกลายเปนพ้ืนที่ทําประมงที่สําคัญของประเทศ ปจจุบันมีชุมชนแรงงานพมาแทรกตัวอยูใน

ชุมชนคนไทยหลายตอหลายแหง ชุมชนเกาแกถูกขนานนามวาเปน “เมียนมารทาวน” ของเมืองไทย 

เมื่อเร่ิมเดินทางเขาสูจังหวัดสมุทรสาคร ภาพผูคนสวมใสเครื่องแบบโรงงาน หิ้วปนโต ใส

รองเทาบูต รวมถึงการมองเห็นโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลสงออก โรงงานแปรรูปอาหารทะเล 

โรงงานหองเย็น โรงงานนํ้าแข็งที่กระจัดกระจายอยูในจุดตางๆ ของเมือง ตางก็เปนประจักษพยานวา

เมืองเล็กๆ แหงน้ีเปนเขตอุตสาหกรรม ตามทองถนน หากไมเห็นรถหองเย็น (สําหรับบรรทุกสินคา

สัตวทะเลที่ตองเก็บที่เย็น) ก็จะตองมองเห็นรถกระบะ ที่ดานหลังบรรทุกคนหรือ “ถังนอคกุง10

1” ว่ิงอยู

บนถนนเสมอ หากมองไมเห็นสิ่งที่บงบอกถึงความเปนเมืองอุตสาหกรรมใดๆ อยางนอยก็จะไดสัมผัส

กับกลิ่นที่ไมเหมือนเมืองอ่ืน เพราะเปนเมืองที่มีกลิ่นคาวของสัตวทะเล แทบทุกสัปดาหสะพานในเมือง

จะถูกลางทําความสะอาด เพราะนํ้าเมือกของสัตวทะเลที่ไหลมาจากรถบรรทุกสินคาทําใหถนนลื่น 

เมืองเล็กๆ แหงน้ีมีหลายยานชุมชน จุดศูนยกลาง คือ ยานตลาดในตัวเมืองเรียกกันวา 

“นํ้าพุ” ตามช่ือของศูนยการคานํ้าพุพลาซา หางสรรพสินคาแหงแรกของจังหวัด (เปดบริการครั้งแรก

ต้ังแต พ.ศ. 2536) ช้ัน 1 ของหางมีรานบริการขาย พรอมใหคําแนะนําเกี่ยวกับ “ซิมมิงกะละบา” 

ปจจุบันคายมือถือช้ันนําหลายคายดังในประเทศตางออกแบบซิมการดที่มีคูมือการใชงานภาษาพมา 

โปรโมช่ันคาโทรราคาถูก ทั้งโทรภายในประเทศและโทรกลับพมา มีอินเตอรเน็ต สําหรับเลนเฟซบุก

และไลนไดไมจํากัด รวมทั้งยังสามารถรับชมชองทีวีพมา ไดแก ชอง MRTV และ MRTV4 ผาน

แอปพลิเคช่ัน สวนที่ช้ัน 2 เมื่อไปเดินใกลรานขายโทรศัพทมือถือที่มีอยูหลายราน ก็มักจะถูกคนขาย

ทักทายเปนภาษาพมาวา “วินจิ๊โละยะแดนอ” หมายถึง เขามาดูใกลๆ ได จุดใดที่มีการเขียนขอความ

อธิบาย เชน ประตูทางเขาออก หามเหยียบชักโครกหองนํ้า ที่ทิ้งขยะ ฯลฯ นอกจากภาษาไทย จะมี

ภาษาพมากํากับไวคูกันเสมอ 

ที่หนาหางมีวงเวียนนํ้าพุขนาดใหญ เปนจุดสังเกตสําคัญของเมือง บริเวณโดยรอบเปนยาน

ที่ต้ังของโรงเรียนประจําจังหวัด และหนวยงานราชการหลายแหง (อาทิ สถานีตํารวจ ศาลจังหวัด ที่วา

การอําเภอ และโรงพยาบาลประจําจังหวัด เปนตน) ชวงเชาจึงคลาคล่ําไปดวยยวดยานพาหนะถึงขั้น

การจราจรติดขัด ใกลกับวงเวียนมีทาเรือขามฟากไปยังตําบลทาฉลอม และมีสถานีรถไฟที่อยูใน

1 ถังพลาสติกทรงกลม ขนาดเสนผาศูนยกลาง 147 เซนติเมตร สูง 85 เซนติเมตร นิยมใชสีน้ําเงินและสีแดง เรียกวา

ถังนอคกุง เพราะใชใสกุงเปนลงในถังท่ีมีน้ําแข็ง เพ่ือใหกุงตายทันทีดวยความเย็น เพ่ือรักษาความสด  
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บริเวณตลาดมหาชัย มีรานแผงลอยขายผักต้ังอยูรอบรางรถไฟ เมื่อมีเสียงสัญญาณวารถไฟใกลมาถึง 

คนที่เดินเลือกดูผัก ผลไมอยูบริเวณทางเดินตามรางรถไฟก็ตองหาที่หลบเขาไปในรานแผงลอย พอคา-

แมขาย (หรือแรงงานที่เปนลูกจาง) จะหุบรม ยกกระจาดผัดผัก เขงปลาทู หรือของอะไรตอมิอะไรที่

วางขวางรางรถไฟหลบ เมื่อรถไฟผานไปก็นําของกลับมาวางอยูที่เดิม ผูคนก็เดินเลือกซื้อของตอ 

ตลาดแหงน้ีขึ้นช่ือเรื่องอาหารทะเลสด ราคาถูก นอกจากน้ียังมีอาหารทะเลแหง (อาทิ 

ปลาหมึกแหง ปลาหวาน) ปลาทูแมกลอง และขนมลอดชองวัดเจษฯ รานรวงตางๆ เปนแหลงซื้อหา

ของกินของใช และเปนแหลงแวะซื้อของฝากสําหรับนักทองเที่ยว ลูกจางคนพมาจะพูดเช้ือเชิญ หรือ

แนะนําสินคาเปนภาษาไทย ดวยสําเนียงที่แปลกออกไป เพราะออกเสียงพยัญชนะไมชัด (เชน ก, ข, ง, 

จ, ต, ป, ผ, ฝ, พ, ร, ล) ไมออกเสียงตัวสะกด และใชเสียงวรรณยุกตเพ้ียน พูดเสียงหน่ึงแทนอีกเสียง

หน่ึง เชน “ไป” ออกเสียงเปน “ไป” หรือ “ไข” ออกเสียงเปน “ไข” เปนตน นอกจากรานคาในตลาด 

ที่ขายปลีกหนารานต้ังแตเชามืดไปจนถึงค่ํา ตอนกลางคืนยังมีพอคาแมคาเขามาต้ังแผงขายสง สําหรับ

กลุมลูกคาที่เปนรานอาหาร และพอคาแมคาตางจังหวัด เร่ิมขายต้ังแตประมาณ 21.00 น. ไปจนถึง 

3.00 น. ที่ใจกลางเมืองแหงน้ีจึงคลายๆ มีกิจกรรมการซื้อขายอาหารทะเลเกิดขึ้นทั้งวันทั้งคืน 

นอกจากตลาดมหาชัย เมืองน้ียังมีสถานที่ขายสงสัตวทะเลอีกหลายแหง เชน สะพานปลาสมุทรสาคร 

ตลาดกุง และตลาดทะเลไทย เปนตน 

แมทั่วทั้งเมืองจะมีแรงงานพมา แตการปฏิสัมพันธระหวางคนไทยในพ้ืนที่กับแรงงานเกิดขึ้น

เฉพาะในกิจกรรมที่ตองเกี่ยวของกันทางเศรษฐกิจ (อาทิ การเปนลูกจาง-นายจาง การซื้อ-ขายสินคา) 

สวนในเรื่องความสัมพันธสวนตัว หรือการใชชีวิตประจําวันของแรงงานคอนขางจะแยกจากสังคมคน

ไทย (ทั้งคนไทยที่อยูที่น่ี และคนในเมืองอ่ืนๆ ของประเทศ) ซึ่งสวนใหญมองวาแรงงานพมา นากลัว 

เปนคนขี้ขโมย ไมซื่อสัตย และใจคอโหดเหี้ยม เหตุผลดังกลาวเปนปจจัยหน่ึงที่ทําให แรงงานใชชีวิต

อยูเฉพาะในยานชุมชนแรงงาน 1 1

1 ที่แมจะแทรกตัวอยูในชุมชนคนไทย แตก็ยังคงเห็นความเปนชุมชน

แรงงานพมาที่ชัดเจน เพราะมีตลาดขาวของเครื่องใช เครื่องแตงกาย และมีอาหารพมา 

1 ชุมชนแรงงานพมาในท่ีนี้ หมายถึง ชุมชนของแรงงานท่ีมีตนทางจากประเทศพมา ซ่ึงหมายรวมถึงคนพมาจาก

หลายท่ีทาง และหลายกลุมชาติพันธุ ตั้งแต พ.ศ. 2553 แลวท่ีสํานักงานแรงงานสมุทรสาครระบุวามีแรงงานพมาพัก

อาศัยหนาแนนจํานวน 31 ชุมชน คือ วิเชียรโชฎก ซอย ๑๖, สะพานปลา, ตลาดกลางคากุงจังหวัดสมุทรสาคร, เกาะ

สมุทร, ตลาดทะเลไทย, มหาชัยนิเวศน, ซอยกองพนันพล, ตลาดพงษทิพย, เจษฎาวิถี ซอย ๘, ซอยวันสามัคคี
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แตละชุมชนแรงงานประกอบดวยคนจากประเทศพมาที่มาจากหมูบานเดียวกัน (อาจเปน

เมืองหรือจังหวัดเดียวกันก็ได) ซึ่งสวนใหญถูกสงมาอยูที่ชุมชนเดียวกันตามเครือขายของนายหนา 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่ตองตระหนักในการศึกษา “ชุมชนแรงงาน (สัญชาติ) พมา” คือ แตละชุมชนยังเปน

ที่รวมคนพมาจากหลายที่ทางได เน่ืองจากแรงงานสามารถเปลี่ยนแปลงที่อยูตามความสมัครใจใน

ภายหลัง ตามเครือขายความสัมพันธที่มี เชน เพ่ือนหรือเถาแก (นายจาง) หางานใหใหม (ที่คาดวาจะ

รายไดดีกวางานเดิม) ดังน้ันความเปนชุมชนของพวกเขาจึงมีความหลายทางชาติพันธุในตัวเองอีกดวย 

กระน้ันก็ดี แตละชุมชนจะมีคนกลุมใหญอยูไมกี่หมูบาน เชน ชุมชนไทยยูเน่ียน คนสวนใหญเดินทาง

มาจากแถบเมืองทวาย ชุมชนกําพราคนสวนใหญเดินทางมาจากแถบเมืองเย และชุมชนตลาดกุง คน

สวนใหญเดินทางมาจากแถบเมืองเมาะละแหมง เปนตน 

มุมหน่ึงของเมืองมีเจดียที่จําลองแบบมาจากเจดียชเวดากอง เมืองยางกุง ที่ดําเนินการสราง

โดยแรงงานพมาที่เดินทางเขามาทํางานในเมืองน้ี เจดียดังกลาวถูกสรางขึ้นที่วัดนอยนางหงษ โดยกลุม 

“ซุเตาด้ิลูแงแพะอะปาย” (ภาษาไทยเรียกวา กลุมจิตอาสามูลนิธิวัดหงษ) ต้ังแต พ.ศ. 2549 วางศิลา

ฤกษโดยพระภิกษุ 9 รูปจากพมา โดยถือเปนโอกาสในการเฉลิมฉลองสิริราชสมบัติของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของไทยดวย นอกจากน้ี ในเมืองยังมี “เจดียแบบมอญ” และ “เจดีย

แบบพมา” กระจัดกระจายอยูในอีกหลายวัด 1 2

1 การบูชาพุทธศาสนาจึงเปนเรื่องที่สําคัญตอแรงงาน

พอสมควร นอกจากศาสนสถานของศาสนาพุทธ ในเมืองยังมีโบสถเขามาเพ่ิมในยานชุมชนแรงงาน

หลายแหง เชน หมู 4 นาดี ไทยยูเน่ียนและวัดหงส โดยเปนสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาของ

ศรัทธาราม (วัดโกรกกรากใน), วัดหงสอรุณรัศมี, วัดเกตุมวดีย, บางโทรัด, โกรกกรากใน, บานทาจีน, ทาฉลอม, ทา

ทราย, คลองครุ, วัดโคก, บานขอม, วัดโกรกกราก, KL, เคหะชุมชนมหาชัย, ปญญาพัฒนาท่ีดิน, แสงเจริญ, เบญจ

ทรัพยนคร, บางปง, ซอยวัดทองธรรมิการาม, ตลาดมหาชัยวิลลา, คลองนา, วัดเทพนรรัตน และวัดบางหญาแพรก 

(สํานักงานจัดหางานสมุทรสาคร, 2553) 

1 หากไมนับเรื่องรายละเอียดทางสถาปตยกรรม หรือการใชสัตวสัญลักษณท่ีแตกตางกัน (เจดียพมาจะมีรูปปนสัตว 

คือ สิงโต สวนเจดียของมอญ จะมีรูปปนสัตว คือ หงส) เจดียท่ีสรางโดยกลุมคนพมา แรงงานก็จะนิยามวาเปนเจดีย

แบบพมา เชน เจดียท่ีวัดศรีเมือง สวนเจดียท่ีสรางโดยการรวมตัวกันของคนมอญ แรงงานจะนิยามวาเปนเจดียมอญ 

เชน เจดียท่ีวัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) และเจดียท่ีวัดศิริมงคล เปนตน 
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องคกรทางศาสนาคริสต 1 31 โบสถเหลาน้ีจะมีผูดูแลโบสถเปนคนพมา ทุกวันอาทิตยจะมีคนพมามาทํา

พิธีกรรมทางศาสนา ทั้งคนที่อยูในชุมชน และคนที่เดินทางมาจากชุมชนอ่ืน 

ควรกลาวดวยวาองคกรเอกชนมีบทบาทในการดูแลแรงงานพมาในเมืองน้ี (ทั้งองคกรพัฒนา

เอกชนไทยที่ไดรับทุนสนับสนุนจากตางชาติ และรวมถึงองคกรพัฒนาเอกชนที่เปนการรวมกลุมของ

แรงงานเอง) ดวยความที่แรงงานจํานวนไมนอยเปนแรงงานลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมาย หากจะติดตอ

กับหนวยงานราชการก็ดูเหมือนจะตองขอความชวยเหลือจากองคกรทํานองน้ี ซึ่งทําหนาที่ชวยเหลือ

กรณีแรงงานประสบปญหาตางๆ (อาทิ ไมไดรับคาแรง อุบัติเหตุจากการทํางาน หรือมีคนเสียชีวิต) 

และใหความรูเร่ืองสิทธิ การทําเอกสารเกี่ยวกับการทํางาน ความรูเรื่องสุขภาพ การปองกันโรคทาง

เพศสัมพันธ การคุมกําเนิด ฯลฯ ทั้งน้ีองคกรเอกชนเปนกลุมที่พยายามนําเสนอภาพของแรงงานพมา

วาเปนคนที่มีประโยชน (ทํางานที่คนไทยไมทํา) มีความสําคัญกับเศรษฐกิจ แตถูกละเมิดสิทธิ จึงควร

ใหความชวยเหลือเพ่ือนมนุษยตามหลักสิทธิมนุษยชน  

 

2.2 บานของแรงงานพมา 

 

ความหมายของบานทางกายภาพ โดยทั่วไปอาจหมายถึงสถานที่ ซึ่งประกอบดวยของ

หองรับแขก หองอาหาร หองครัว หองนอน หองพระ หองเก็บของ หองนํ้า-สวม และมีที่จอดรถ แต

สําหรับแรงงานพมาที่พักอาศัยในตลาดกุง ชุมชนแรงงานเกาแกของเมือง สถานที่พักอาศัยของ

แรงงานจํานวนหน่ึง ดัดแปลงมาจากสถานที่ทํางาน คือ ลงแกะกุง (ลง ภาษาถ่ิน หมายถึงสถาน

ประกอบการแปรรูปขนาดเล็ก) ที่เลิกกิจการไปในอดีตเพราะปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็กที่หลาย

แหงเลิกกิจการไปในชวง พ.ศ.2555 จึงมีการตอเติมกําแพงกั้นเปนหองเชาแบบหยาบๆ ผนังดานหน่ึง

เปนผนังปูน สวนอีกดานหน่ึงเปนแผนไมที่มาตอเติมในภายหลัง หรืออาจตอเติมดวยแผนสังกะสี 

สัดสวนของหองแตละหองไมเทากัน บางหองผนังเอียงอยางเห็นไดชัด 

1 เขามาตั้งอยูในชุมชนโดยมีหนังสือรับรองท่ีกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ไดใหการรับรองฐานะเปนองคการ

ทางศาสนา และอยูในอุปถัมภของกรมการศาสนา ตามระเบียบวาดวยองคการศาสนาตางๆ พ.ศ. 2512 และระเบียบ

วาดวยองคการศาสนาตางๆ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2525 
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หองพักในตลาดกุงอยูในอาคารที่เก็บงานกอสรางไมเรียบรอย ตามทางเดินมองเห็นสายไฟที่

ผูกไวระเกะระกะ โครงเหล็กเปลือยบริเวณหลังคา ราวกับวาไมไดถูกออกแบบเพ่ือเปนที่พักอาศัย

ต้ังแตแรก ความสูงของแตละช้ันสูงไมเทากัน แตจะไมสูงไปกวาระดับศีรษะ (ประมาณ 170 

เซนติเมตร) ราคาคาหองขนาด 3x3 เมตร อยูที่ประมาณ 1,700-2,300 บาท/เดือน ขึ้นอยูกับความ

กวางของหอง และจํานวนหนาตาง หรือชองระบายอากาศ หองพักที่ไมมีหนาตางจะมีราคาถูกจะกวา 

สวนหองที่ราคาแพงกวาปกติ คือ หองที่มีระเบียง หรือหองช้ันลางของตึกที่แรงงานสามารถเปดราน

ขายของได โดยจะเสียคาเชาหองประมาณ 4,000 บาท/เดือน คานํ้า คาไฟ คาสวนกลาง (ขยะ) 

แตกตางกันตามแตเจาของตึกแตละตึกจะเรียกเก็บ บางตึกเสียคานํ้าเดือนละ 150 บาท/คน คาไฟ

หนวยละ 10 บาท คาสวนกลาง 120 บาท  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.2 แผนผังอดีตลงแกะกุง ปจจุบันถูกตอเติม ดัดแปลงเปนหองพักสําหรับแรงงาน 

 

แมอาคารที่พักของแรงงานในชุมชนอ่ืนๆ ของเมือง อาจจะไมไดดัดแปลงมาจากลงกุง แตใน

หลายชุมชนก็พบลักษณะของหองพักที่อยูในรั้วเดียวกันกับลงกุง (เชน ที่ชุมชนกําพราและวัดหงส) 

เพราะสถานที่ทํางานติดกับที่พัก แรงงานจึงตองอยูในอาณาบริเวณที่มีกลิ่นเหม็นคาว พ้ืนทางเดิน

เปรอะเปอนเฉอะแฉะดวยนํ้าเมือกของสัตวทะเลตลอดเวลา หองพักประเภทน้ีโดยมากจะไมตองจาย

คาเชากับเถาแก บางเปนหองแถวช้ันเดียว หองแถว 2 ช้ัน และใชหองนํ้ารวม ทั้งน้ีการพักอยูในลง 
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คอนขางจะเปนการแยกแรงงาน และโลกภายนอกออกจากกัน เพราะทุกลงจะมีรั้วปดมิดชิด มียามเฝา

ประตูทางเขาออกตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน  

นอกจากที่พักอาศัยที่เคยเปนลง หรืออยูในบริเวณเดียวกับลง เมืองแหงน้ียังมี “ชุมชนหอพัก

แรงงาน” ที่หองพักอยูไกลจากสถานที่ทํางานอีกหลายชุมชน โดยจะมีรถรับสงระหวางหองพักกับ

โรงงานอุตสาหกรรม บางชุมชนหองพัก หองแถวตางๆ ก็เคยเปนที่อยูของแรงงานไทยจากภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือในอดีต สมัยที่คนอีสานยังนิยมทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมประมง และงาน

ประมงตอเน่ือง 1 4

1 กอนที่แรงงานพมาจะเขามาทํางานแทนที่ เชน ที่มหาชัยนิเวศน เริ่มมีแรงงานพมา

เขามาอาศัยต้ังแต 15 ปที่แลว (ราว พ.ศ.2543) แตไมวาหองพักจะเคยเปนหองพักที่สรางขึ้นให

แรงงานไทยในอดีต หรือดัดแปลงอาคารสถานที่เปนหองพักใหแรงงานพมาในสมัยปจจุบัน ก็ลวนทรุด

โทรม และมีสภาพไมตางกันมากนัก คือ เปนหองพักที่แคบ เต้ีย (ยืนอยูก็สามารถย่ืนมือไปแตะเพดาน

ได) อากาศถายเทไมสะดวก ราคาเฉลี่ยอยูที่ประมาณ 1,500-2,000 บาท/เดือน แมกระทั่งหองพัก

ของแรงงานที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมสงออกที่มีช่ือเสียงระดับโลก บางตึกที่พัก ทางเดินก็กวาง

แคพอใหเดินผานไดทีละคนเทาน้ัน ทางข้ึนบันไดมืด ช้ืน และมีกลิ่นอับ เพราะไมมีหนาตางใหลมและ

แสงแดดเขามาทักทายพ้ืนทางเดิน ที่เพดานก็ไมมีหลอดไฟติดไวดวย ผูศึกษาจินตนาการวาถาตนเอง

ตองเดินขึ้นเดินลงทางเดินแบบน้ีทุกวัน ขาอาจจะข้ึนราโดยไมรูตัว หากตองหยุดอยูที่บริเวณทางเดิน

เปนเวลานาน รางกายทุกสวนคงจะไดรับความช้ืนจนขึ้นราแลวตายไป 

ดวยความที่เปนพ้ืนที่อุตสาหกรรมของประเทศ นอกจากแรงงานพมาจะทํางานที่เกี่ยวของกับ

กิจการประมง จํานวนหน่ึงก็ทํางานกอสราง ซึ่งเปนธุรกิจหน่ึงที่เติบโตไปพรอมกับอุตสาหกรรมอาหาร

ทะเลดวย อาทิ งานสรางอาคารโรงงาน อาคารหองเย็น และอาคารสํานักงาน ในเมืองน้ีจึงมี “แคมป

คนงานกอสราง” ที่ภายในมีแรงงานพมา และกัมพูชา (จํานวนไมมาก) อาศัยอยู เชน ที่ทวีสมุทร ใน

แคมปประกอบดวยบานพักช่ัวคราวของคนงานกอสรางไมตํ่ากวา 50 หลังคาเรือน บานถูกปลูกขึ้น

จากอุปกรณกอสรางเกา ที่เคยผานการใชงานมานานแลว เชน แผนไมเกาและหลังคาสังกะสีเปนสนิม 

ผนังของบานทําจากแผนไมยาว แตยาวไมสม่ําเสมอกัน ที่กําแพงจึงมีชองทําใหยุงบินเขามาในบานได 

1 กิจการประมงทะเล หมายถึง งานหรือการกระทําใดๆ ท่ีเกี่ยวกับการทําประมงในทะเลโดยใชเรือประมง สวน

กิจการตอเนื่องจากประมงทะเล หมายถึง การรวบรวม การคัดเลือก การแยกประเภท การทําความสะอาด และการ

แปรรูปขั้นตนสัตวน้ําท่ีไดจากประมงทะเล 
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บางหลังแกปญหาโดยเอากระดาษลังมาปดรูไว (ยุงยังบินเขามาไดอยูดี) ตอนกลางคืนจึงตองกางมุง

นอน พ้ืนบานทําจากไมกระดานขนาดบาง หากเดินทิ้งนํ้าหนักตัว พ้ืนไมก็จะยุบลงไป บานบางหลัง

ประตูหองพักปดไดไมสนิท เพราะขนาดของประตูกับชองใสประตูไมสอดรับกัน ที่ประตูมีบานพับ

สําหรับคลองหูกุญแจเพ่ือลอคหอง (ใชบานพับกุญแจเหมือนกันทุกชุมชน) บางครอบครัวมีถังใสนํ้าวาง

ไวที่หนาบานดวย เพราะการใชชีวิตในแคมปจะตองอาบนํ้า และใชหองสวมรวมกันที่จุดบริการ หาก

จะเดินไปอาบนํ้าในเวลากลางคืน ตามทางเดินนอกจากแสงจันทร ก็ไมมีแสงจากหลอดไฟ หากไม

คุนเคยก็ตองเดินดวยความระมัดระวัง เพราะตองเดินในชองทางเดินเล็กๆ พ้ืนดินลาดเอียง ไม

สม่ําเสมอ ดวยบางชวงเปนแองนํ้า บางชวงก็มีอิฐบล็อก หรือแผนไมกระดานวางใหเหยียบขามไป บาง

จุดก็มีกอนหิน กอนเล็กบาง ใหญบาง ซึ่งอาจทําใหเดินสะดุด หรืออาจเดินไปชนกับอะไรตอมิอะไรที่

วางไวไมเปนระเบียบ บางจุดก็มีอุปกรณสําหรับงานกอสราง เชน ไมผุพัง เหล็กเสน และเครื่องผสมปูน 

เปนตน 

ภายในหองพักที่ดูเหมือนจะคับแคบเหมือนกันในทุกชุมชน แรงงานสามารถจัดแบงพ้ืนที่อยาง

เปนสัดสวน คือ มีที่สําหรับห้ิงพระที่มักประดับดวยไฟกระพริบหลายสี มีที่สําหรับการนอนพักผอนซึ่ง

กําหนดอาณาเขตโดยใชเสื่อนํ้ามันปู) มีบริเวณสําหรับทําอาหาร มีที่กินขาวโดยโตะญี่ปุนทรงกลม มีที่

แตงหนาแตงตัวโดยโตะเคร่ืองแปงแบบมีกระจก ทําจากเหล็ก สามารถถอดประกอบได และมีที่น่ังดู

โทรทัศนตูดยาว ซึ่งวางบนช้ันวางของที่ดัดแปลงจากวัสดุที่มี เกือบทุกบานมีเครื่องเลนดีวีดีดวย กรณีที่

อยูกัน 2 ครอบครัว จะใชตูเสื้อผากั้นระหวางที่นอน หรือบางครอบครัวก็ใชกั้นระหวางที่นอนของพอ

แมกับลูก (บางคนเห็นพอแมมีเพศสัมพันธกัน) สวนที่เปนครัวของหอง ประกอบดวยหมอหุงขาว 

กระติกนํ้าพลาสติก (มีแกวพลาสติกสําหรับด่ืมนํ้าวางอยูที่ฝากระติก 1 ใบเสมอ) มีด เขียงไม จานชาม

พลาสติก ชามขาวสแตนเลส ชอนสั้น (กินมือ แตจะมีชอนสั้นวางไวในจานกับขาวเพ่ือตักแกง และ

เอาไวซดนํ้าแกงดวย) บางครอบครัวมีกระติกนํ้ารอนและตูเย็น ครอบครัวแรงงานมักทําอาหารหนา

หอง เพราะใชเตาฟน ซึ่งตองกอไฟ และมีควันมาก หรือหากใชกระทะไฟฟาก็สามารถทําอาหารใน

หองได นอกจากน้ีบริเวณหนาหองยังเปนพ้ืนที่สําหรับวางขาวของเครื่องใชที่คลายๆ จะลนออกมาจาก

ในหอง ผนังหนาหองถูกดัดแปลงเปนที่ตากเสื้อผา ดวยการขึงเชือกไวกับตะปูหรือที่ยึด 2 ฝง เพ่ือทํา

เปนราวตากผา ทั้งน้ีตากโดยไมใชไมแขวนเสื้อ และไมโดนแดด ที่ทางเดินช้ัน 1 ของแตละตึก ยังเปนที่

เก็บรถมอเตอรไซคและรถจักรยานของคนที่พักอยูในตึกดวย 
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2.3 ยานของแรงงานพมา 

 

การมองเห็นแรงงานในชุดเคร่ืองแบบของโรงงานอุตสาหกรรม ผูหญิงทาทะนาคาบริเวณ

ใบหนา นุงผาถุงเน้ือบางเบาเดินจายตลาด ผูชายใสโสรงน่ังจับกลุมตามรานคาในชุมชน หรือเห็นวัยรุน

ผูชาย ผิวคล้ํา ใสกางเกงยีนสเอวตํ่า สีฉูดฉาด (แดง เหลือง เขียว และนํ้าเงิน) มองเห็นกางเกงบอก

เซอร บางคนก็สวมเสื้อยืดคอกลม บางสวมเสื้อ ที่เปนแบบเสื้อสองตัวซอนกัน คลุมโทนสีขาว-ดํา นิยม

ทําผมโทนสีทอง ตัดสั้น มีผมหนามา สวมเครื่องประดับ เชน แหวน ตางหู และสรอยขอมือโซ 

(แรงงานเรียกการแตงตัวตามแฟช่ันวา สไตลเกาหลี) เปนประจักษพยานอยางหน่ึงวาอาณาบริเวณน้ัน

เปนยานที่พักของแรงงานพมา 

ใกลกับยานชุมชนแรงงานจะมีตลาดขายของพมาที่ต้ังแผงขายกันทุกวัน (เชน ตลาดมหาชัย

นิเวศน และตลาดหนาโรงงานไทยยูเน่ียน) และตลาดนัดที่พอคาแมคามาต้ังแผงขายสินคาสัปดาหละ 

1-2 วัน (เชน ตลาดนัดวัดโกรกกราก ตลาดนัดหนาโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย และตลาดนัดที่ตลาด

กุง) นอกจากเน้ือสัตวและผักทั่วๆ ไป ของกินหลายชนิดนํามาจากฝงพมา เชน มะเขือเทศและขาวสาร

1 5

1 นอกจากน้ียังมีแผงขายแผนซีดีเพลง/ภาพยนตร หนังสือ ยารักษาโรคทั่วไป (คลายยาแผนโบราณ

ของไทย) และสามารถหากินอาหารยอดนิยม เหมือนกับที่ประเทศพมาได เชน หมูจุมซอสแดง (แวต

ตาโดโท) หรือเคร่ืองในหมูเสียบไม ตมกับนํ้าแกง กินกับซอสแดงรสเปรี้ยว ของพมา คนไทยบางคน

เรียกวา “จิ้มจุมพมา” 

หากเปนยานชุมชนใหญ แรงงานอยูกันหนาแนน ไมตํ่ากวา 5,000 คน (เชน ที่ไทยยูเน่ียน 

มหาชัยนิเวศน และตลาดกุง) จะมีรานขายสินคา และบริการสําหรับแรงงานที่เปดโดยแรงงานเอง 

มากกวาในยานชุมชนเล็กๆ ทั้งรานกาแฟที่เปดขายชวงเชามืด ไปจนถึงสายๆ แรงงานผูชายนิยมมาน่ัง

ด่ืมกาแฟตอนเชากอนไปทํางาน โดยจะกินคูกับขนม คือ ปาทองโก (คลายแบบที่คนไทยกิน แตช้ินยาว

กวา) หรือซาโมซา (ขนมแปงทอดรูปสามเหลี่ยม ขางในเปนไสมันฝรั่งผสมกับเครื่องเทศตางๆ) 

นอกจากน้ีมีรานทําผม รานตัดเสื้อผา ซึ่งมีใหเลือกหลายประเภท (แบบพมา/มอญ และแบบของกลุม

ชาติพันธุอ่ืนๆ) เน่ืองจากแรงงานยังนิยมใสชุดตามประเพณีในวันสําคัญทางศาสนา หรือในวันพิเศษ

1 แรงงานบอกวาอรอยกวาของไทย เพราะท่ีประเทศพมาทําการเกษตรตามฤดูกาล ไมใชสารเคมีมาก ตางจาก

ประเทศไทยท่ีใชเทคโนโลยีเพ่ิมผลผลิต แมผักผลไมตางๆ จะมีใหกินตลอดท้ังป แตรสชาติไมดีเหมือนของพมา 
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อ่ืนๆ เชน งานแตงงาน เปนตน ทุกชุมชนจะมีรานขายหมาก บางที่ต้ังโตะขายหนาหอง บางที่ก็ขายใน

หองแบบรูกันเฉพาะกลุม เมื่อมีคนมาสั่งหมาก คนขายจะเอาปูนขาวปายที่ใบพลู ใสไส (ที่แรงงาน

เลือก) แลวหอสําหรับกินเปนคํา โดยจะขายถุงละ 5 บาท กินได 4 คํา ผูชายนิยมกินหมากไส “ยาดํา” 

หรือยาสูบ ซึ่งมีรสขม สวนผูหญิงนิยมกินไสที่มีรสหวาน16

1  

แรงงานที่เปดรานขายขาวแกงพมาคนหน่ึงเลาใหผูศึกษาฟงวา แรงงานพมาที่ขายของจะตอง

เสียเงินใหตํารวจที่ดูแลพ้ืนที่น้ันๆ เจาของรานคนดังกลาวบอกวา ใน 1 เดือน จะมีตํารวจมาเก็บ “คา

คุมครอง” ที่รานของเขาถึง 5 คน แตละคนจะเก็บเงินไปคนละประมาณ 500 บาท ครั้งหน่ึงผูศึกษา

อยูในเหตุการณที่มีตํารวจมาตรวจในชุมชน ในขณะที่ผูศึกษากําลังเลือกซื้อแกงพมาใสถุงกลับบาน 

และคุยกับเจาของรานที่ใชมือทําอาหารไปดวย อยูๆ ก็มีคนพมาเดินมาดวยทาทางรีบรอน พูดกับ

เจาของรานเปนภาษาพมา เขาวางตะหลิว รีบยกหมอแกงเขาไปเก็บในหองพัก เมื่อถามวาเกิดอะไรขึ้น 

เขาตอบวา “มีตํารวจนอกเครื่องแบบมาตรวจ ตอนน้ีอยูอีกซอยหน่ึงแลว” ผูศึกษาชวยเขายกหมอแกง

เขาไปไวในบานดวยความต่ืนเตน เมื่อเวลาผานไปราวหน่ึงช่ัวโมง จนเขาแนใจวาไมนาจะมีตํารวจมาที่

ราน เขาก็ยกหมอแกงออกมาต้ังขายตามเดิม นิทานเร่ืองน้ีสอนใหรูวา ในยานชุมชนแรงงาน พวกเขา

เองก็ตองระมัดระวังตัว จากภัยที่อาจเกิดขึ้นจากคนแปลกหนา หรือคนที่เขามาในยานที่พัก รวมถึง

การสอดสองจากเจาหนาที่ของภาครัฐ 

ในบางชุมชนจะมีคน เชน ลูกนองของเถาแกหรือยามรักษาการณ ที่คอยสอดสองคนแปลก

หนาที่เขามาในพ้ืนที่อยูแลว หากเจาของพ้ืนที่เปนผูมีอิทธิพล ก็จะไมมีเจาหนาที่ของรัฐเขามาสราง

ความยุงยากในพ้ืนที่ เน่ืองจากมีระบบจัดการของพ้ืนที่อยางรัดกุม ผูศึกษาตระหนักวายานชุมชน

แรงงานไมเหมือนยานที่พักทั่วไป เพราะมีการดูแลพ้ืนที่เปนพิเศษ ในวันที่ไปเดินแจกใบปลิว

ประชาสัมพันธเร่ืองการรับสมัครเด็กนักเรียนเขาเรียนในโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ที่ชุมชนไทยยู

เน่ียน โดยเดินไปเปนกลุมประมาณ 10 คน แจกเอกสารไดไมถึง 15 นาที เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยของโรงงานเขามาสอบถามวาแจกเอกสารอะไร แมจะตอบวาเปนการใหความรูเรื่องสิทธิเด็ก 

คนถามยังคงบอกวา หามทําแบบน้ีโดยไมมีหลักฐานการขออนุญาตอยางเปนทางการ ถาจะ

ประชาสัมพันธอะไรใหไปติดตอกับบริษัทกอน นิทานเรื่องน้ีสอนใหรูวา ในยานชุมชนแรงงาน การมี

1 แรงงานแกะกุงคนหนึ่งบอกวาตนเองเพ่ิงมาติดหมากตอนมาทํางานท่ีลงในจังหวัดสมุทรสาคร เพราะตองงานหนัก 

และทํางานไมเปนเวลา ท้ังนี้การกินหมากจะชวยกระตุนใหไมงวง มีสติเพราะไดเคี้ยวอยูตลอดเวลา  
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ยามอาจไมใชเพ่ือรักษาความปลอดภัยหรือดูแลคนที่อยูอาศัยขางใน มากเทากับการคอยสอดสองวา

คนขางนอกจะเขาไปสรางความยุงยากในพ้ืนที่ โดยเฉพาะการถายภาพหรือพูดคุยกับแรงงาน หากเปน

คนแปลกหนา เมื่อเดินเขาไปในยานชุมชนแรงงาน ก็มักจะรูสึกวามีคนจับจอง 

แมจะอยูในพ้ืนที่ติดกัน แตดูเหมือนยานชุมชนแรงงานจะคอนขางแยกจากคนไทย สวนหน่ึง

เปนเพราะแรงงานอยูรวมกันจํานวนมาก แรงงานคนหน่ึงกลาววาการอยูในพ้ืนที่เฉพาะและกลุมคน

คุนเคยทําใหรูสึก “อบอุนใจ” เพราะเมื่อออกไปนอกพ้ืนที่พวกเขาอาจเผชิญปญหา คือ อาจถูกตํารวจ

เรียกตรวจบัตร ซึ่งแมจะถือเอกสารครบ แตถาตํารวจจะจับ ก็หาเร่ืองจับไดอยูดี 1 7

1 การออกไปทํางาน

ขางนอกชุมชนจึงเปนการไปทํางานกับเถาแกที่รูจัก ซึ่งอาจเปนเจาของหอพักที่มีเครือขายกิจการอยาง

อ่ืนดวย เชน เรือ ลง และโรงงาน ปฏิสัมพันธกับคนไทยนอกชุมชนจึงไมเกิดขึ้น 

ในชุมชนแรงงานขนาดใหญ กิจการหลายอยางเปนของคนไทย มีคนไทยดูแลกิจการ และพัก

อยูในชุมชนจํานวนหน่ึง เชน คลินิกรักษาพยาบาลเบ้ืองตน รานถายเอกสาร รานถายรูป (ทั้งที่ถายรูป

ทางการเพ่ือทําเอกสาร และถายภาพสวยงาม คือ มีฉากเปนภาพทิวทัศนธรรมชาติ บานหลังใหญ หรือ

เจดีย ซึ่งแรงงานนิยมถายภาพครอบครัวและถายภาพเด็ก) บางรานจะมีปายภาษาพมาติดไว แปลเปน

ภาษาไทยวา  ที่รานรับทําเอกสารบุคคลที่เกี่ยวของกับการทํางาน รับปรึกษาเรื่องเอกสารที่เกี่ยวกับ

แรงงานทุกประเภท และมีบริการรับสงคนไปชายแดนโดยรถตู อยางไรก็ตาม การปฏิสัมพันธระหวาง

แรงงานพมากับคนไทยในชุมชนเดียวกัน (เชน คนไทยที่เปนเจาของราน) โดยมากเกิดขึ้นเพ่ือการซื้อ

ขายสินคาเทาน้ัน สวนการปฏิสัมพันธกับคนไทยที่ทํางานดวยกันก็ไมเกิดขึ้น เพราะแมลักษณะของ

งานจะเกี่ยวของกัน แตก็แบงหนาที่กันชัดเจน เชน ที่ตลาดกุงคนไทยทําหนาที่ตรวจนับสินคาบนแพ

และน่ังอยูที่โตะ สวนคนพมาทําหนาที่ยืนคัดกุงอยูอีกโตะหน่ึง นอกจากน้ียังเกี่ยวของกับปจจัยดาน

ภาษา แรงงานสื่อสารภาษาไทยไมได หรือสื่อสารไดเล็กนอย พูดภาษาไทยไมชัด อีกทั้งไมทราบแนชัด

วาคนไทยมีวิถีปฏิบัติอยางไร 

1 แรงงานบางคนไมไดทําเอกสารกับรัฐไทย แตถือ “บัตรตํารวจ” ซ่ึงไมใชบัตรท่ีแสดงชื่อ นามสกุล ตําแหนง สังกัด

หนวยงาน หรือมีรูปถายของขาราชการตํารวจ ดังท่ีเขาใจกันท่ัวไป บัตรตํารวจของแรงงานเปนบัตรท่ีแรงงานจายเงิน

รายเดือน (แรงงานคนหนึ่งบอกวาเดือนละ 500 บาท) ซ่ึงจะไดรับบัตรกระดาษขนาดเล็กกวาฝามือ มีขอมูลเบอร

โทรศัพท และสัญลักษณ (เชน งูจงอาง) แรงงานบอกวาหากมีเจาหนาท่ีตํารวจเรียกตรวจเอกสาร เม่ือเห็นบัตรตํารวจ

ก็จะไมจับตัวแรงงานไปโรงพักหรือรีดไถเงินจากแรงงานอีก เพราะทราบวาตํารวจคนใดเปนคนคุมครองแรงงานท่ีถือ

บัตรอยู อยางไรก็ตาม ไมสามารถใชนอกพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาครได 
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อาจกลาวไดวาปจจุบันชุมชนแรงงานตางดาวอยูในสภาพแวดลอมที่มีอบายมุข เชน รานขาย

ของชําของคนไทยในชุมชน หลายแหงมีลักษณะคลายๆ กัน คือ เปนรานขายของแหง ที่มีโหลผลไม

ดอง และเหลาขาวต้ังขายหนารานดวย 1 8

1 นอกจากของกินของใช ก็มักจะมีแผงฉลากรางวัลใหจับเพ่ือ

เสี่ยงโชคลุนรางวัล คือ สุราและรางวันอ่ืนๆ แขวนอยูหนารานใหเห็นอยางสะดุดตา นอกจากน้ียังเปน

สถานที่เลนพนันแหงหน่ึงในชุมชน เชน “หวยใตดิน” ที่ออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง สวน “หวยกลอง” 

มีใหเลนทุกวัน ออกรางวัลทุก 1 ช่ัวโมง ใน 1 วันจะออก 10 รอบ ต้ังแต 9.00-19.00 น. โดยแตละ

รอบสามารถเลือกแทงเลข 1 ถึง 2 หลักไดต้ังแตตัวละ 10 บาทขึ้นไป ทั้งน้ีมีคนมาเดินจดหวยตามบาน

แรงงานดวย นอกจากน้ีที่ยานชุมชนแรงงานบางแหงมีบอนไกชน ซึ่งเจาของเปนผูมีอิทธิพลคนไทย 

(เชน ในตลาดกุง และบอนไกยานกําพรา) ที่ทั้งคนไทย และแรงงานจากชุมชนอ่ืน เอาไกมาตีในวัน

อาทิตย แทบทุกชุมชนมีปญหายาเสพติด มีรานคาราโอเกะ รานอินเตอรเน็ตและรานเหลาที่มีโตะสนุก

เกอรดวย แมแตบนแพขายกุง บางแหงถูกดัดแปลงเปนหองสําหรับเลนสนุกเกอร ดวยการกอกําแพง

อิฐบลอคขึ้นมา หลายชุมชนยังมีสถานบันเทิง รานคาราโอเกะ และสถานบริการทางเพศ 

 

2.4 ปญหาสังคมของแรงงานพมา 

 

ปจจุบันแรงงานพมาแทรกตัวอยูในพ้ืนที่ชุมชนคนไทย จนเกิดเปนยานชุมชนแรงงานที่อยูใน

พ้ืนที่ เสื่อมโทรมของเมือง บานเรือนถูกสรางข้ึนตํ่ากวามาตรฐาน มีความสกปรก รกรุงรัง 

สภาพแวดลอมในชุมชนสกปรก และมีขยะเกลื่อนกลาด นอกจากกลิ่นคาวของสัตวทะเล บางที่ยังมี

กลิ่นเหม็นสารเคมี แรงงานคนหน่ึงทําหนาเหยเก และบอกผูศึกษาวาเขาเหม็นกลิ่นคลอรีนจากลงที่ที่

อยูใกลหอพัก นํ้าเสียสีดําที่อยูตามทางเดินหนาตึกที่เขาอาศัยอยูก็เปนนํ้าที่ถูกปลอยออกมาจากลงที่

เดียวกัน ตัวอยางดานลาง คือ บทสนทนาระหวางผูศึกษากับนองนํ้า19

2 ลามภาษาไทย-พมา ของ อะโละ

1 หากเปนรานขายของชําของคนพมาจะมีลักษณะตางออกไป คือ ไมมีเหลาเบียรขาย สินคาภายในรานมีท้ังของไทย

และของพมา แตจะเปนสินคาท่ีคนพมานิยมกินนิยมใช เชน พริกแหง ปลาแหง หัวหอม กระเทียม มันฝรั่ง ไข 

ขาวสาร น้ํามัน ผงชูรส พริกปน ถั่ว ขี้ละแพะ (ทําจากใบไมพมา เอาไวใสยําถั่ว) ทะนาคา รองเทา เสื้อผา หมอนึ่ง 

ขัน เปนตน 
2 ชื่อบุคคลท่ีถูกกลาวถึงในวิทยานิพนธนี้ ทุกชื่อเปนชื่อสมมติ แตต้ังชื่อตามภาษาของชื่อเดิม เชน การใชชื่อนองน้ํา 

หมายความวา ลามคนนี้ใชชื่อภาษาไทยในการทํางาน 
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ตะมายง ที่ลงชุมชนไปเก็บขอมูลแรงงานในชุมชนแรงงานพมาแหงหน่ึง ซึ่งทําใหขบคิดวา ปญหา

สภาพแวดลอมไมดีในชุมชนเกิดจากแรงงานพมาที่อาศัยอยูในชุมชนเพียงฝายเดียวหรือไม 

 

ผูศึกษา:  ทําไมเวลาไปตามชุมชนที่คนพมาอยู จะเห็นมีขยะตลอดเลย ไมรูวาเปน 

เพราะเขาทิ้งกันแบบน้ีหรือวาเจาของที่ไมบอก ไมดูแล 

ลาม: อันน้ีเราคิดวาคนพมาเขาไมผิดนะ ขยะมันอยูตรงน้ี ลนออกมา เราคิดวา

เรื่องน้ี Government เขาตองเปนคนจัดการนะ คนพมาเขาก็เอามาทิ้งใน

ถังแลว 

ผูศึกษา:  ตรงน้ีมันที่เอกชนนะ 

ลาม: เจาของเขาก็ตองเปนคนดูแล ถาเปนที่พมา ถังขยะมีไมเยอะ แตไมสกปรก

แบบน้ี 

 

ย่ิงไปกวาน้ัน ชุมชนแรงงานยังเปนแหลงมั่วสุมเลนพนัน และมีปญหายาเสพติด ในชุมชน

แรงงานแหงหน่ึง เด็กผูชายอายุ 14 ป เคยบอกกับผูศึกษาวา ที่หองพักบนช้ัน 4 ของตึกกอสราง (ช่ือ

ตึกสมมติ) มีคน (พมา) ขายยาบาอยู ลุงของเขาเคยไปซื้อ แตตอนน้ีเลิกแลว เด็กยังบอกวาเคยเห็น

ยาบาเปนเม็ดๆ บรรจุอยูในหลอดกาแฟ ถามีคนมาซื้อ คนขายก็จะตัดหลอดกาแฟตามจํานวนเม็ดที่

คนซื้อตองการ จากการพูดคุยกับผูปกครองของเด็กๆ โดยเฉพาะกลุมเด็กที่เร่ิมโต พบวามีความกังวล

เรื่องยาเสพติด ไมอยากใหลูกกินเหลา สูบบุหรี่ และติดพนัน (เชน เลนหวย เลนไพ และเลนสนุกเกอร) 

บางคนแสดงความคิดเห็นวา คน (พมา) ที่ขายยาบาก็เปนลูกนองของตํารวจ 

ผูศึกษาสังเกตวา นอกจากการใชชีวิตอยูในหองพัก ในสภาวะแวดลอมที่เปนสถานที่ทํางาน

ของพอแม เด็กๆ ก็จะอยูตามรานอินเตอรเน็ต รานเกมออนไลน (บางแหงมีโตะสนุกเกอรอยูในราน

เดียวกัน) รานตูเกมหยอดเหรียญ และบางจุดของชุมชนก็มี “ตูมา” สําหรับเลนพนันกัน ในแงหน่ึง

สถานที่เหลาน้ีจึงกลายเปนสถานที่สําหรับเด็กๆ ในชุมชนไปโดยปริยาย ความที่แตละชุมชนไมมีพ้ืนที่

เฉพาะที่จัดเตรียมไวสําหรับเด็ก แรงงานพมาสวนหน่ึงก็คํานึงถึงปญหาในดานน้ีพอสมควร บางชุมชน

มีรานอินเตอรเน็ตที่เปดโดยผูประกอบการคนพมาเอง รานมีลูกคาประจํา คือ เด็กๆ ต้ังแตอายุ 5-15 
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ป ผูประกอบการคนหน่ึงเคยบอกผูศึกษาวา วัตถุประสงคอยางหน่ึงของการเปดรานอินเตอรเน็ต คือ 

การไดอยูใกลชิด และเห็นเด็กๆ ที่เปนเหมือนลูกหลานอยูในสายตา ซึ่งดีกวาปลอยใหพวกเขาไปเลนที่

อ่ืน เพราะชุมชนมีคนไมดี เด็กๆ อาจไปริลองบุหรี่หรือยาเสพติดได 

 

2.5 สรปุทายบท 

 

การพูดถึงพ้ืนที่และผูคนในบทน้ี แสดงใหเห็นสภาพชีวิตความเปนอยูของแรงงานและเด็กใน

ชุมชนแรงงานตางดาว จะเห็นไดวาแรงงานมีบทบาทตอความเปลี่ยนแปลงของเมืองไมนอย ทั่วทั้ง

เมืองมีสิ่งอํานวยความสะดวก สินคา และบริการสําหรับแรงงาน เชน ปายติดขอความภาษาพมาใน

หางสรรพสินคาและตลาดขายขาวของซึ่งทําเขามาจากประเทศพมา แมดูเหมือนวาทั้งเมืองมีแรงงาน

ตางดาวอยูปะปนกับคนไทย แตการติดตอสัมพันธที่เปนแบบใกลชิด สนิทสนมระหวางบุคคลไมเกิดขึ้น

โดยทั่วไป แรงงานยังคงเกี่ยวของกับคนไทยเฉพาะกิจกรรมการซื้อขายหรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการ

ทํางาน สวนหน่ึงอาจเปนเพราะแรงงานสื่อสารภาษาไทยไมได (ถึงพูดไดก็พูดไมชัด) จนนําไปสูความไม

เขาใจในวิถีปฏิบัติระหวางกัน ผูศึกษาเห็นวาสวนหน่ึงเปนเพราะคนไทยสวนใหญมีอคติกับแรงงานตาง

ดาววามาแยงงานคนไทยทํา แรงงานจึงอยูรวม/มีปฏิสัมพันธใกลชิดในหมูแรงงานดวยกันเองมากกวา  

ดังที่ไดกลาวไวในตอนตนวา งานศึกษาเกี่ยวกับเด็กตางดาวเรียกรองใหคนอานตระหนักถึง

ความสําคัญของการคุมครองเด็ก แตไมไดอธิบายวาความเสี่ยงในชีวิตของเด็กที่อยูในชุมชนแรงงาน

ตางดาวเปนอยางไร ผูศึกษาพบวาลักษณะความเสี่ยงในสายตาคนอ่ืน หมายถึง การที่บานกับสถานที่

ทํางานของพอแมเปนสถานที่เดียวกัน/ไมแยกจากกัน เพราะลักษณะของงานในอุตสาหกรรมประมง

ทะเล ที่สวนใหญเปนงานแปรรูป ทํางานในสถานประกอบการขนาดเล็ก เด็กสามารถอยูกับพอแมใน

สถานที่ทํางานได ซึ่งแตกตางจากการทํางานในความรับรูโดยทั่วไปที่บานและสถานที่ทํางานแยกขาด

จากกัน และไมสามารถใหเด็กอยูในสถานที่ทํางานกับพอแมได เชน งานในโรงงานอุตสาหกรรม อีกทั้ง

ในชุมชนก็ไมมีสถานที่รองรับเด็กตางดาว ไมมีสถานรับเลี้ยงเด็ก  

ในสายตาของแรงงานตางดาว ชุมชนแรงงานตางดาวมีความเสี่ยงเรื่องความไมปลอดภัยใน

ชุมชน และปญหาอบายมุข ยาเสพติดในสังคมไทย แรงงานตองใชชีวิตโดยอาศัยหลับนอนในหองพักที่

ถูกสรางขึ้นตํ่ากวามาตรฐาน โดยทั่วไปก็เปนอาคารที่พักที่กอสรางขึ้นแบบหยาบๆ บางที่ปรับปรุง
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สถานที่ทํางานเปนหองพัก (เชน ลงที่ถูกปดเพราะปญหาการใชแรงงานเด็ก) ผูศึกษาสังเกตวาทุก

ชุมชนมีขยะถูกทิ้งอยางเกลื่อนกลาดทั้งที่ทางเดินในหอพัก พ้ืนดินและแหลงนํ้า ซึ่งนอกจากจะสะทอน

วาแรงงานไมดูแลสภาพแวดลอมของชุมชนที่ตนอยูอาศัย ยังสะทอนการขาดความรับผิดชอบตอ

คุณภาพชีวิต อาณาบริเวณที่อยูอาศัยของแรงงานและครอบครัว ที่นายจางและรัฐเองก็ไมไดดูแล

เชนกัน 

ในแงหน่ึงบทน้ีปูใหเห็นวาแรงงานยังคงรวมกลุม และธํารงวัฒนธรรมของแรงงานภายในพ้ืนที่

ชุมชน เพ่ือที่บทตอไปผูศึกษาจะลงลึกถึงรายละเอียดของการจัดการศึกษาประเภทตางๆ ในจังหวัด

สมุทรสาคร ซึ่งจะแสดงใหเห็นศักยภาพในการเปนผูกระทําการในการสราง/ธํารงวัฒนธรรมของ

แรงงานที่กระทําผานการจัดการศึกษาใหลูกหลานของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

บทท่ี 3 

การเมืองของการไดรบัการศึกษา 

 

เมื่อสํารวจชุมชนแรงงานตางดาวแลวพบวาสภาพความเปนอยูของเด็กมีความ “เสี่ยง” 

เพราะบานกับสถานที่ทํางานของพอแมอยูในพ้ืนที่เดียวกัน ชุมชนแรงงานตางดาวไมมีพ้ืนที่เฉพาะ

สําหรับเด็ก บทน้ีนําเสนอตอไปวา การจัดการศึกษาใหกับเด็กตางดาว ในแงหน่ึงก็เปนการจัดพ้ืนที่

สําหรับเด็กดวย อยางไรก็ตาม ในจังหวัดสมุทรสาครมีทั้งการจัดสอนโดยกลุมแรงงาน องคกรศาสนา 

องคกรพัฒนาเอกชน และโรงเรียนของรัฐ สิ่งที่ผูศึกษาจะสํารวจตอไป คือ การจัดการศึกษาแตละ

รูปแบบมีการจัดการและเปาประสงคเหมือน/ตางกันอยางไร 

 

3.1 การศึกษาที่ไมใชในโรงเรียนของรัฐ  

 

การศึกษาที่ไมใชโรงเรียนของรัฐ หมายถึง การจัดสอนในรูปแบบของ “ศูนยการเรียน” อาจ

กลาวไดวาเปนการจัดการสอนที่บริการครู แตไมไดเนนสอนความรูวิชาการอเพราะไมไดยึดมาตรฐาน

ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการของไทย การสอนในรูปแบบของศูนยการเรียนมีวัตถุประสงคให

เด็กนําความรูไปใชในชีวิตประจําวันที่บานและในชุมชน สําหรับจังหวัดสมุทรสาคร แรงงานมีการ

รวมกลุมเพ่ือจัดการศึกษาสําหรับเด็กๆ ในลักษณะของศูนยการเรียนโดยขอใชพ้ืนที่ของวัด ต้ังแตชวง

ตนทศวรรษ 2540 ซึ่งเกิดขึ้นกอนที่รัฐไทยจะมีนโยบายรับเด็กตางดาวเขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลใน ป 

2548 และเกิดขึ้นกอนที่องคกรดานสิทธิมนุษยชนตางๆ จะเขามามีบทบาทตอการจัดการศึกษาใหเด็ก

ลูกหลานแรงงาน ในชวงตนทศวรรษ 2550 

 

การจัดการศึกษาโดยกลุมแรงงาน 

ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร มีศูนยการเรียนใหกับเด็กพมา คือ “ศูนยการเรียนรูไทย

มอญวัดโคก” ที่จัดต้ังโดยแรงงานเองมาต้ังแตป พ.ศ. 2541 แรงงานเหลาน้ีเดินทางมาจากรัฐมอญ 

แถบเมืองหงสาวดี เมาะละแหมง และทะวาย เดิมจัดต้ังศูนยการเรียนโดยรวมมือกับคนไทยที่มีเช้ือ
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สายมอญ และเจาอาวาสวัดบางหญาแพรกที่สนับสนุนสถานที่เรียนในบริเวณของวัด ศูนยการเรียน

จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเด็กมีความรูภาษาไทยเพ่ือนําไปใชในการสื่อสาร รูภาษา และ

วัฒนธรรมมอญ แตใน พ.ศ. 2550 โรงเรียนวัดบางหญาแพรกจะใหเด็กในศูนยการเรียนเขาเรียนใน

ระบบโรงเรียน (เพราะกฎหมายเปดโอกาสใหเด็กตางดาวเขาเรียนไดต้ังแต พ.ศ. 2548) แรงงานจึง

ยายศูนยการเรียนไปอยูที่วัดศรีบูรณาวาส (วัดโคก) เพราะไดรับการอุปถัมภจากเจาอาวาสที่มีเช้ือสาย

มอญใหใชบริเวณของวัดเปนที่จัดการเรียนการสอนได 

นอกจากน้ี ในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครยังมีศูนยการเรียนมอญที่ต้ังอยูในวัดอ่ืนๆ ซึ่ง

ไดรับการอุปถัมภจากเจาอาวาสที่มีเช้ือสายมอญ ศูนยการเรียนเหลาน้ีเปดสอนมาเปนระยะเวลากวา 

10 ป และยังทําการสอนมาจนถึงปจจุบัน นอกจากการสอนเด็กๆ ในวันธรรมดา ยังเปดสอนภาษาไทย

ใหกับแรงงานในวันอาทิตย ซึ่งเปนวันหยุดของแรงงานดวย เชน ศูนยการเรียนวัดปอมวิเชียรโชติกา

ราม และศูนยการเรียนวัดเจษฎาราม ศูนยการเรียนเหลาน้ีใช “หลักสูตรมอญ” ที่สอนวิชาภาษาไทย 

ภาษามอญ และภาษาอังกฤษ โดยครูมอญ ซึ่งจะบรรยายเน้ือหาในรายวิชาตางๆ เปนภาษามอญ 

หลังจากรองเพลงชาติไทย จะรองเพลงชาติมอญ ระหวางวันมีการสอดแทรกวัฒนธรรมมอญ เชน การ

เปดเพลงภาษามอญ เปนตน เด็กๆ แตงชุดนักเรียนแบบเดียวกับเด็กนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล แตไมปก

ช่ือโรงเรียน และจะแตงชุดของชาติพันธุเฉพาะเมื่อจัดกิจกรรมพิเศษ เชน วันสําคัญของศาสนาพุทธ 

และวันสําคัญของรัฐไทย (อาทิ วันพอแหงชาติ) 

สําหรับแรงงานพมา การจัดต้ังศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุเร่ิมเมื่อ พ.ศ.2556 คือ ศูนย

การเรียนวัดเทพนรรัตน โดยต้ังอยูในวัดเทพนรรัตน ซึ่งเปนวัดที่เจาอาวาสบอกวาเมื่อถึงวันสําคัญทาง

ศาสนาแรงงานทุกกลุมชาติพันธุจะรวมตัวกันในฐานะชาวพุทธ 2 0

1 คนกลุมตางๆ พูดถึงการจัดต้ังศูนย

1 หากมีศิลปน ดารา หรือนักรองพมาเดินทางมาจัดคอนเสิรตในจังหวัดสมุทรสาคร ก็มักมาแสดงท่ีวัดแหงนี้ดวย 

แรงงานคนหนึ่งเลาวาการแสดงมักจะมีการสอดแทรกมุขตลกเสียดสีรัฐบาลทหารพมา เธอยกตัวอยางมุขท่ีโพชิต 

(Pho Chit)  นักแสดงชื่อดังกลาวท่ีวัดเทพนรรัตนเม่ือมาจัดคอนเสิรตระดมทุนกลับไปชวยผูประสบภัยน้ําทวมท่ี

ประเทศพมาใน พ.ศ. 2558 คือ มุขธนบัตรท่ีใชไมได โพชิตคุยกับเพ่ือนวาธนบัตรไทยท่ีแรงงานนํามาบริจาค

ชวยเหลือน้ําทวมท่ีประเทศพมาอาจใชไมได เพราะมีรูปคน เพ่ือนของเขาบอกวาเปนรูปพระเจาอยูหัวของประเทศ

ไทย ซ่ึงทําคุณความดี จึงทําใหธนบัตรย่ิงมีคามาก โพชิตเกิดความสงสัยวาทําไมธนบัตรพมามีแตรูปสัตว (เชน สิงโต

กับชาง) พวกมันทําอะไรดีกับเรา เพ่ือนของเขาตอบวาชางก็ทําคุณความดีใหพวกเรา เพราะสัตวพวกนี้ชวยลากไม

ออกมาจากปา แรงงานบอกวาเปนการพูดเสียดสีรัฐบาลพมาท่ีกําลังมีประเด็นเรื่องใหคนจีนทําธุรกิจคาไม ใช
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ดังกลาวแตกตางกันไป เชน เมื่อถามแรงงาน พวกเขาบอกวาศูนยการเรียนวัดเทพนรรัตนจัดต้ังโดย

แรงงานพมา 8 คน ซึ่งสวนใหญจบปริญญาตรีดานคุรุศาสตรมาจากประเทศพมา เคยทํางานแกะกุงใน

โรงงานมากอน แตผันตัวเองไปเปนครู เพราะเห็นวามีเด็กพมาจํานวนมากที่ไมไดรับการศึกษา ในขณะ

ที่พอแมตองไปทํางานต้ังแตเชา กวาจะกลับถึงบานก็มืด ทําใหไมมีเวลาอยูกับลูก พวกเขาจึงไปเดิน

แจกใบปลิวเพ่ือประชาสัมพันธรับสมัครเด็กเขาเรียนตามโรงงานอุตสาหกรรมที่แรงงานพมาทํางานอยู 

แตเมื่อไปสอบถามจากเจาอาวาส เจาอาวาสกลับบอกวาการเปดศูนยการเรียนวัดเทพนรรัตนมี

จุดเริ่มตนจากการที่เจาอาวาสเห็นวามีเด็กพมาอยูตามชุมชน และไมไดไปโรงเรียน ดังน้ันจึงจัดต้ังศูนย

การเรียนวัดเทพนรรัตนขึ้นเพ่ือใหเด็กพมามาเรียนหนังสือ โดยมีแนวคิดริเร่ิมที่จะพัฒนาเด็กใหมี

ความรู อยางไรก็ดี ศูนยการเรียนวัดเทพนรรัตนใชพ้ืนที่ในบริเวณวัดเทพนรรัตน เพราะไดรับการ

อุปถัมภสถานที่จากเจาอาวาสวัดที่มีเช้ือสายมอญ  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณที่ใชซื้ออุปกรณใน

การจัดการเรียนการสอนสวนหน่ึงจากเครือขายสิทธิแรงงานขามชาติ MRWN (Migrant Worker 

Rights Network) และมูลนิธิเพ่ือสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (HRDF) ที่ทํางานชวยเหลือดานสิทธิ

แรงงาน และเด็กลูกหลานพมาในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร 

ศูนยการเรียนวัดเทพนรรัตนนําเขาหลักสูตรพมา จัดช้ันเรียนตามระบบการศึกษาของพมา 

คือ ช้ันเรียนเกรด 1-5 (เทียบกับระบบการศึกษาไทย คือ ระดับช้ันอนุบาล และ ป.1 - ป.4) ช้ันเรียน

เกรด 6-9 (middle school) และเกรด 10-11 (high school) สอนโดยใชแบบเรียนที่ใชสอนใน

โรงเรียนรัฐบาลพมา ประกอบดวยวิชาภาษาพมา ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร ประวัติศาสตร 

ภูมิศาสตร และสังคมศาสตร  การนําเขาหลักสูตรพมา เกิดจากการที่แรงงานประสานกับ

กระทรวงศึกษาธิการของพมา ผานสถานทูตพมาในประเทศไทย เพ่ือนําหลักสูตรการเรียนการสอนมา

ใช แรงงานคาดการณวาจะทําใหเด็กที่กลับไปประเทศพมาสามารถสอบเทียบไดเพราะมีมาตรฐาน

เดียวกัน  

 

 

ทรัพยากรของประเทศ แตไมใหสัมปทานชนกลุมนอย หากมีการประทวงจากประชาชนรัฐจะจับคนจีนมาลงโทษไม

เกินหนึ่งอาทิตยแลวปลอยตัว ตางจากคนพมา/คนกลุมชาติพันธุท่ีหากถูกลงโทษจะถูกลงโทษหนักกวา 
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ภาพที่ 3.1 แบบสํารวจการเขารวมกิจกรรมประจําเดือนของศูนยการเรียนวัดเทพนรรัตน 

รายละเอียดกิจกรรม ไดแก เวลาเขาเรียน ปฏิบัติตามกฎของโรงเรียน ชวยครูทํากิจกรรม ปลูกตนไม 

ชวยพอแมทํางานบาน แตงตัวสะอาด เขาสอบประจําเดือน และเขารวมกิจกรรมกีฬา ทั้งน้ีมีชอง

ลายเซ็นครูประจําช้ัน ผูปกครอง และผูอํานวยการ ซึ่งตองลงวันที่กํากับทุกเดือน 

 

ครูพมาคนหน่ึงบอกวา การเรียนตามหลักสูตรพมาอาจจะทําใหเด็กๆ ไดรับความรูมากกวา

เรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทย เชน การเรียนภาษาอังกฤษของเด็กเกรด 1 (kindergarten) เน้ือหาใน

หนังสือคูมือครูประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ 26 ตัว แตละตัวจะเปนตัวข้ึนตนคําศัพทใหม 1-3 

คํา ที่เปนศัพทเกี่ยวกับสิ่งของหรือสัตวที่เด็กรูจัก (ที่พบเห็นทั่วไปตามหองเรียนหรือที่บาน) และมีเลข

อารบิก 1-10 ที่มีรูปภาพประกอบตามจํานวนตัวเลข ครูมีวัตถุประสงคการสอน คือ เพ่ือใหเด็กจําช่ือ

ตัวอักษรภาษาอังกฤษได จําช่ือตัวเลข 1-10 ได พูดตามระบบเสียงภาษาอังกฤษได และสามารถพูด

คําศัพทจากตัวอักษรได ในหน่ึงสัปดาหเด็กๆ จะไดเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 4 คาบ (รวมหน่ึงป 36 

สัปดาห เรียนทั้งหมด 144 คาบ จํานวน 72 ช่ัวโมง) ทั้งน้ีครูจะยังไมตองสอนการสะกดคํา แตให

ความสําคัญกับการออกเสียง และการเขียนตามระบบ โดยเนนใหเด็กจําคําศัพทงายๆ ดวยการมอง
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แลวออกเสียงตาม ซึ่งครูพมาเห็นวา การใชระบบการสอนแบบน้ี ทําใหแมแตเด็กเล็กๆ ก็รูจักคําศัพท 

และออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตอง ซึ่งเด็กพมาจะสามารถพูดอังกฤษไดเร็วกวาเด็กไทย 

กลุมของแรงงานมอญมีการนําเขาหลักสูตรมอญของพรรคมอญใหม ใน พ.ศ. 2557 เมื่อจบ

การศึกษาแลวสามารถนําใบประกาศไปเรียนตอในโรงเรียนมอญที่ประเทศพมา ศูนยการเรียนมอญ

แหงน้ีจัดต้ังขึ้นในพ้ืนที่ของวัดเทพนรรัตน ดวยความรวมมือของนายกสมาคมไทยรามัญ แรงงานที่จบ

การศึกษาจากโรงเรียนมอญในพมา และ “อาจารย” คนมอญที่เปนอาจารยสอนศาสนาคริสต อยูที่

โบสถมูลนิธิรมพระคุณซึ่งต้ังอยูใกลกับวัดเทพนรรัตน211 หลักสูตรมอญของศูนยการเรียนแหงน้ีสอนวิชา

ภาษามอญ ภาษาพมา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และคณิตศาสตร หนังสือเรียน ไดแก หนังสืออาน

ภาษามอญ ป.1 หนังสือวิชาภาษาพมา GRADE 1 ของกระทรวงศึกษาธิการพมา 2 2

2 หนังสือ

ภาษาอังกฤษ ป.1 ที่จัดพิมพโดย Mon National Text Book Committee (ผูศึกษาเห็นวา หนังสือ

เลมน้ีก็เหมือนกับหนังสือภาษาอังกฤษสําหรับเด็กอนุบาลที่พิมพโดยกระทรวงศึกษาธิการพมา เลมที่

หนาปกเขียนวา reader one เน้ือหาภายในประกอบดวยไวยากรณภาษาอังกฤษระดับเบ้ืองตน เชน 

การใช a, an และ the) สวนวิชาภาษไทยใชหนังสือแบบเรียนภาษาไทย ระดับพ้ืนฐาน 1 ซึ่งจัดทําโดย

ศูนยพัฒนาภูมิปญญาไทยมอญ สมาคมไทยรามัญ บางกระด่ี เน้ือหาประกอบดวยพยัญชนะ ไตรยางค 

สระ การผสมพยัญชนะกับสระ คําเปนคําตายตามเสียงสระ และการแตงประโยคงายๆ หนังสือ

1 โบสถดังกลาวเขามาตั้งในจังหวัดสมุทรสาครเม่ือราว พ.ศ. 2556 ในปถัดมาอาจารยก็ดําเนินกิจกรรมสอนหนังสือ 

นอกจากนี้บางวนัก็จะเดินทางไปใหกําลังใจผูตองขังในเรือนจํา และสอนพระคัมภีรใหคนติดยาเสพติดท่ีโรงพยาบาล

ธัญบุรีเดือนละ 1 ครั้งอีกดวย 
2 สวนแรกของหนังสือเปนคนแนะนําสําหรับครูท่ีระบุไววา เนนสอนใหรูจักพยัญชนะ สระ และการออกเสียงท่ี

ถูกตอง การผสมคํางายๆ จากพยัญชนะ (ยังไมเรียนผสมพยัญชนะกับสระ) ควรสอนใหสนุก ไมสรางบรรยากาศท่ี

กดดัน หรือสรางความเครียดใหกับเด็ก เนื้อหาสวนใหญเรียนในรูปแบบกลอน การเรียนวิชาภาษาพมามีเนื้อหา

เกี่ยวกับเพลงชาติ ความรักชาติ การอยูรวมในสังคม ประเทศเกษตรกรรม ปลูกฝงใหรักธรรมชาติ การดูแลสุขภาพ 

สอนใหเด็กนักเรียนเชื่อฟง เขาใจ จําได สามารถตอบคําถามได ออกเสียงภาษาพมาถูกตอง รูวาตองเขียนตัวอักษร

ขนาดเทาไร ทิศทางในการเขียนพยัญชนะ และสระท่ีถูกตอง สามารถเขียนตามตัวอยางได (แตยังไมใหสอบเขียน

ตามคําบอก หรือจําแลวออกมาทอง เพราะยังไมเหมาะสมกับวัย) ใหเด็กมีสวนรวมในการเรียนการสอน เนนใหมี

แบบฝกหัด ใน 1 ปการศึกษาใหเด็กอนุบาลเรียนวิชาภาษาพมาอยางนอย 198 ชั่วโมง จํานวน 396 คาบ (คาบละ 

30 นาที) 1 สัปดาหเรียน 11 คาบ 1 ป (36 สัปดาห) 
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แบบเรียนภาษาไทย ระดับพ้ืนฐาน 2 เน้ือหาเพ่ิมเติมการประสมคํา มาตราตัวสะกด และการแตง

ประโยค  

ศูนยการเรียนมอญจัดการเรียนการสอนโดยแบงเด็กเปน 3 ช้ันเรียน ไดแก ช้ันเรียนอนุบาล 

(เด็กอายุ 4-6 ขวบ) ช้ันเรียนกลาง (เด็กอายุ 7-9 ขวบ) และช้ันเรียนเด็กโต (เด็กอายุ 10-11 ขวบ) ทุก

ช้ันเรียนสอนที่ลานวัด นอกจากครูคนมอญที่พักอยูในจังหวัดสมุทรสาคร ครูสวนหน่ึงเดินทางมาจาก

บางกระด่ี โดยน่ังรถโดยสารไปกลับทุกวัน เพราะบอกวาชอบงานสอนหนังสือ ครูเก็บคาเรียน เทอม

ละ 800 บาท (คารถรับสง 500 บาท คาจางครู 300 บาท หากพ่ีนองมาเรียนดวยกัน 2 คนเก็บ 1,000 

บาท) ทุกเชาครูจะผลัดกันขับรถไปรับเด็กนักเรียนจากหลายชุมชนในจังหวัดมาเรียน เชน ที่สะพาน

ปลา กิโล12 และวัดสวนสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.2 พยัญชนะมอญ 35 ตัว (ชองดานบน ดานซาย) ทั้งน้ีพยัญชนะภาษามอญเขียน

เหมือนกันกับพยัญชนะภาษาพมาที่มี 33 ตัว แตอานออกเสียงตางกัน แรงงานมอญอธิบายวาพมา

เลียนแบบการเขียนหนังสือของมอญ แตพยัญชนะอีก 2 ตัวคนมอญแอบเก็บไว คนพมาจึงไมได

นําไปใช 
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ตอมาใน พ.ศ. 2558 แรงงานพมาก็ไดจัดต้ัง “ศูนยพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา และ

ศาสนา” ที่มีเปาหมายของการจัดการศึกษาที่แตกตางไปจากเดิม คือ ไมเนนสอนความรูวิชาพ้ืนฐาน

ตามหลักสูตรสามัญ แตสอนเร่ืองคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมพมา โดยนําหลักสูตรมาจาก

โรงเรียนสอนศาสนาของวัดบะรูมาเจา (แปลวาวัดนางยักษ) ซึ่งต้ังอยูที่จังหวัดเมาะลําไย รัฐมอญ 

ประเทศพมา ทั้งยังกําหนดวาครูที่สอนจะตองจบหลักสูตรทางศาสนามาจากโรงเรียนดังกลาว ศูนย

การเรียนแหงน้ีเปดสอนเฉพาะวันเสาร-อาทิตย ในชวงเชาจะมีพระพมาที่เรียนหนังสืออยูที่กรุงเทพฯ 

เดินทางมาสอนสวดมนต ซึ่งเปนหน่ึงในขอปฏิบัติตัวตามระเบียบที่ดีของโรงเรียน 12 ขอ ที่

ประกอบดวย 1.เรียงรองเทาใหเปนระเบียบ 2.มีระเบียบวินับ 3.ใชเวลาใหเปนประโยชน 4.มา

โรงเรียนเปนประจําทุกวัน 5.หามโกหก 6.หามเลนตอนที่ครูสอน 7.สุภาพ และไมทําตัวซุกซน 8.หาม

ใชยาเสพติดในโรงเรียน 9.ชวยกันทําความสะอาด 10.หามออกไปนอกหองเรียน โดยไมไดรับอนุญาต 

11.ต้ังใจฟงครู โดยไมคุยกัน 12.เมื่อมาถึงโรงเรียนตองไหวพระสวดมนต น่ังสมาธิกอนเรียน 10 นาที 

หลังจากน้ันครูจึงสอนเร่ืองพุทธศาสนา และการปฏิบัติตัว ที่เนนสอนเช่ือมโยงเด็กๆ กับพุทธศาสนา 

อาจารยและพอแม บางคร้ังสอนในรูปแบบของการรองเพลง กลอนใหเด็กทองตาม และนิทานสอนใจ 

เชน กลอนพูดความจริง ภาษาพมา แปลเปนไทยไดวา 

 

พูดความจริง 

อันที่โกหก มันไมดี 

โกหกมันไมดี 

พระไมชอบ 

พอแม อาจารยก็ไมชอบ 

ญาติๆ เพ่ือนๆ ดวย 

ทั้งหมดๆ (ไมชอบ ไมชอบ ไมชอบ) 

พูดตามความจริง มันดีมากๆ 

พระชอบ 
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พอแม อาจารยก็ชอบ 

ญาติๆ เพ่ือนๆ ดวย 

ทั้งหมดๆ (ชอบ ชอบ ชอบ) 
  

และกลอนโลกนาอยู 

 

โลกของเรา นาอยูที่สุดเลย 

พอกับแมมีบุญคุณกับเราเยอะมาก 

คําที่พอแมสอนตองจําไวใหได 

คําพูดของพอแมมีคุณคาเยอะมาก 

ตองเคารพ เช่ือฟง ทุกครั้ง 

ถามีเรื่องอะไรไมดี อยาตอบโต อยาเอาสิ่งไมดีไปตอบโตสิ่งไมดี  มันจะไมจบไมสิ้น 

ตองพูดจาไพเราะออนหวาน 

ตองเปนเด็กดี สุภาพ (ย่ินเจ) เช่ือฟง (เหลงหมา)  

ผานหนาผูใหญตองกม 

เอาเมตตาไวขางหนา (เมตตาเชะคะ)  

จิตใจ (เซะนะรง) มีความสุข (ชันตะ) 

เราก็จะมีคนมารักเยอะ โลกของเรา (ชีวิตของเรา) ก็จะนาอยู231 

1 รวมไปถึงสอนนิทานธรรมเรื่อง เทวดากบ เรื่องมีอยูวานานมาแลวพระพุทธเจากําลังสวดมนตใหพระสงฆฟง กบตัว

หนึ่งบังเอิญกระโดดผานมาก็ต้ังใจฟง ทําใหจิตใจสงบ มีความสุขไปดวย เม่ือเด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งผานมาฟงดวย พอ

เด็กเขาใจท่ีพระสวดก็ยกไมท่ีใชเลี้ยงวัวขึ้นมา บังเอิญโดนกบตายโดยไมไดตั้งใจ แตกบไกลายเปนเทวดากบ นิทาน

เรื่องนี้สอนใหรูวา คนเรากอนตายคิดอยางไร ก็จะกลายเปนแบบนั้น เราจึงตองฝกตนเองทุกวัน ระลึกทุกวันวาเราจะ

ตายแลว จะไดคิดดีทําดี 
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อยางไรก็ตาม ศูนยการเรียนแหงน้ีเชนเดียวกับศูนยการเรียนแหงอ่ืนในจังหวัดสมุทรสาคร ที่

เปดข้ึนโดยไมมีกฎหมายรองรับ ซึ่งนอกจากไมสามารถออกใบประกาศรับรองทางการศึกษาใหแกเด็ก

ตางดาว การเรียนการสอนยังมีแนวโนมวาจะไมสามารถทําไดอยางตอเน่ือง ซึ่งเห็นไดจากหลังจาก

ศูนยการเรียนเปดไดไมนาน ผูศึกษาก็ไดยินขาวจากเจาหนาที่ของ อะโละตะมายง วาตํารวจจะปด

ศูนยการเรียน เพราะเปดขึ้นโดยไมถูกตองตามกฎหมาย ผูอํานวยการองคกร อะโละตะมายง จึงออก

เอกสารรับรองวาศูนยการเรียนดังกลาวอยูในความรับผิดชอบขององคกร และเปนการรวมกลุม

พ่ึงตนเองของประชากรขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร ที่ดําเนินการภายใตโครงการเครือขายความ

รวมมือดานแรงงานขามชาติในประเทศไทยเพ่ือสรางสรรคพ้ืนที่สาธารณะแหงปญญา และสงเสริมการ

อยูรวมกันในสังคมไทยและอาเซียน (MUNT-ASEAN) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหกลุมประชากรตางดาว

มีพ้ืนที่แสดงออกในชุมชน และในพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือใหเปนกลไกที่นําไปสูการพ่ึงพาตนเอง อยู

รวมกันอยางสันติในสังคมไทย และสงเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหศูนยการเรียนแหงน้ีเปดสอน

ตอไปได 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3 การสอนเด็กในศูนยพหุวัฒนธรรม การศึกษา ภาษา และศาสนา 

หรือการสอนรองเพลงจากกลอน เชน กลอนเก็บขยะ คํากลอนแปลเปนภาษาไทยไดวา  

“ยอเขาลง เอามือย่ืนออกไปขางหนา ยอตัวลง (ภาษาพมาเรียกทาปุกวะกวะ)  แลวเก็บขยะ นาสนุก ยืดเอวขึ้นมา 

แลวตามหาถังขยะ วิ่งไปท้ิงขยะ มันนาภูมิใจท่ีสุดเลย ฮา ฮา ฮา (เสียงหัวเราะ)” เปนตน 
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การจัดการศึกษาโดยองคกรเอกชน 

ศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติโกรกกรากใน ต้ังอยูในยานชุมชนกําพราต้ังแตราว 

พ.ศ. 2549 โดยการทํางานของมูลนิธิรักษไทย นอกจากศูนยการเรียนดังกลาว มูลนิธิรักษไทยยังจัดต้ัง

ศูนยการเรียนขึ้นในชุมชนแรงงานพมาอีก 3 แหง คือ ศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติตลาด

พงษทิพย (มีเด็กนักเรียนประมาณ 30 คน) ศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติสะพานปลา (มีเด็ก

นักเรียนประมาณ 30 คน) และศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติทาฉลอม (มีเด็กนักเรียน

ประมาณ 58 คน) มูลนิธิรักษไทยไดรับการรับการสนับสนุนจากกองทุนโลกตานเอดส วัณโรค และ

มาลาเรีย (The Global Fund to Fight AIDs, Tuberculosis and Malaria) และโครงการสงเสริม

การปองกันเอดสในแรงงานขามชาติ (PHAMIT) เพ่ือใหทํางานกับกลุมแรงงานขามชาติ 3 สัญชาติ 

(พมา ลาว กัมพูชา) และผูติดตามที่พอแมทํางานในอาชีพประมงและประมงตอเน่ือง24

1 

ศูนยการเรียนทั้ง 4 แหงของมูลนิธิรักษไทยใชหลักสูตรเดียวกัน คือ แบงการเรียนการสอน

เปนรายวิชาคลายกับที่เด็กนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ ไดแก วิชาภาษาไทย สุขศึกษา ศิลปะ สังคม 

และการงานอาชีพ (สอนโดยครูคนไทย) ภาษาพมา คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ (สอนโดยครูพมา)

2 5

2 นอกจากน้ียังมีการอบรมความรูเร่ืองการปองกันโรคใหกับเด็กๆ เพ่ิมเติม ซึ่งครูเรียกวาเปนวิชา

ทักษะชีวิต ทุกช้ันเรียนมีคาบเรียนวิชาภาษาไทยเปนสัดสวนสูงกวาคาบเรียนวิชาอ่ืน อยางไรก็ตาม 

ในทางปฏิบัติเด็กๆ อาจจะไดเรียนภาษาพมามากกวา กรณีศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติ

โกรกกรากใน ซึ่งมีครูพมาสอนประจําที่ศูนยการเรียน 1 คน แตไมมีครูคนไทยประจําอยูที่ศูนย ครูคน

1 พรอมบุญ พานิชภักดิ์ (2558) แสดงความเห็นวาท่ีมูลนิธิไดรับการสนับสนุนจากองคกรดานสิทธิมนุษยชนตางชาติ 

เพ่ือใหทํางานกับกลุมแรงงานขามชาติ 3 สัญชาติ (พมา ลาว กัมพูชา) และผูติดตามท่ีพอแมทํางานในอาชีพประมง

และประมงตอเนื่อง ก็เปนเพราะองคกรพัฒนาเอกชนสามารถเขาถึงคนกลุมนี้ไดมากกวาการทํางานของภาครัฐ 

2 แมศูนยการเรียนจะสอนท้ังวิชาสามัญ และทักษะชีวิตดานตางๆ ใหกับเด็ก แตสุกัญญา เบาเนิด (2550) เห็นวาการ

จัดตั้งศูนยการเรียนท่ีสอนภาษาพมาควบคูกับภาษาไทย (แตไมสอนภาษาชาติพันธุ) โดยองคกรพัฒนาเอกชน เปน

การเหมารวมวาลูกหลานแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเปนคนพมา โดยไมไดคํานึงถึงวาสัดสวนแรงงานท่ีเปนคนมอญ

สูงกวาแรงงานกลุมชาติพันธุอ่ืน เธอเสนอวาหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดศึกษา ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐหรือ

องคกรพัฒนาเอกชน ควรจะพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กใหตรงตามกลุมชาติพันธุ ซ่ึงจะเปนประโยชน

ตอการพัฒนาทักษะของเด็กในการเรียนรูภาษาไทย และสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเด็ก การสอนภาษาพมา

ใหเด็กมอญนั้นไมสอดคลองกับภาษาท่ีเด็กใชพูดคุยกับพอแมในชีวิตประจําวัน การเรียนในศูนยการเรียนท่ีแรงงาน

มอญจัดต้ังขึ้นเองจึงเหมาะสมกับเด็กมากกวา 
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ไทยจากศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติตลาดพงษทิพยจะเดินทางมาสอนภาษาไทยใหเด็กๆ 

เฉพาะวันพุธ และวันศุกร โดยพาเด็กโตที่เรียนอยูศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติตลาดพงษ

ทิพย 2 6

1 มาเรียนที่ศูนยการเรียนน้ีดวย บางครั้งที่ครูคนไทยติดภารกิจอ่ืน (เชน งานอบรมโครงการ

สงเสริมการปองกันเอดสในชุมชนแรงงานพมา) หรือไมไดเดินทางมาสอน ครูพมาที่ประจําอยูที่ศูนย

การเรียนจะทําการสอนเด็กๆ (มีเด็กนักเรียนประมาณ 30 คน) เพียงคนเดียว 

การเรียนในแตละวันเร่ิมตนที่เด็กๆ เขาแถวเคารพธงชาติเวลาประมาณ 8.20 น. หลังจากที่

ชวยกันทําความสะอาดหองเรียน และบริเวณโรงเรียนเสร็จเรียบรอย (ทําจริงๆ จังๆ ตอนครูพมา

มาถึง) เด็กโตใหสัญญาณการรองเพลงชาติดวยการพูดวา “จัดแถว แถวตรง ตามระเบียบพัก แถวตรง 

เตรียมตัวเคารพธงชาติ” จากน้ันเด็กทั้งหมดจะเพลงชาติไทย แลวตามดวยเพลงชาติพมา เมื่อรอง

เพลงจบทุกคนจะรูวาตองน่ังลง สวดมนต (หันหนาไปทางหิ้งพระในหองเรียนที่ตกแตงดวยไฟกระพริบ

หลากสี) และน่ังสมาธิ เมื่อครูพมาบอกใหลืมตาได เด็กๆ จะกราบครูพมา 3 ครั้ง เพ่ือขอบคุณและทํา

ความเคารพ เด็กๆ ที่มาโรงเรียนสาย เมื่อเขามาน่ังในแถวก็จะกราบครูกอนทํากิจกรรมตามเพ่ือน ครู

พมาเช็คช่ือ กอนใหเด็กแยกยายไปน่ังรอเตรียมเรียนในคาบแรกที่เริ่มสอนตอน 9.00 น.  

ครูพมาจัดแบงเด็กเปนนักเรียนระดับช้ันเตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 และ ป.3 

ทั้งน้ีเด็กเตรียมอนุบาล คือ เด็กที่ยังเขียนสระ และพยัญชนะไมเปน สวนเด็กอนุบาล 1 คือ เด็กที่เริ่ม

สะกดคําเปน แตครูไทยเห็นวาลวนเปนเด็กเล็กที่เขียนภาษาไทยไมได จึงแบงเปนระดับช้ันอนุบาล 1 

สวนเด็กที่เขียนภาษาไทยไดนอย ก็เรียกรวมกันวา ช้ันอนุบาล 2 อีกระดับช้ัน คือ เด็กกศน. 2 7

2 ครูไทย

บอกวาเด็กสวนใหญมีปญหาเหมือนกัน คือ ผสมคําไมได ไมกลาออกเสียง ดังน้ันจึงพูดภาษาไทยไมได 

ทั้งน้ีการเรียนอยูในระดับช้ันใดอาจไมใชเรื่องที่สําคัญนัก และแมเด็กจะไมไดรับใบรับรองเมื่อจบป

การศึกษา แตศูนยการเรียนเนนการดูแลเด็กใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

1 เด็กนักเรียนจากศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติตลาดพงษทิพย ใสชุดชาติพันธุมาเรียน สวนศูนยการเรียน

ตามอัธยาศัยเด็กตางชาติโกรกกรากใน ใสชุดนักเรียนเหมือนเครื่องแบบนักเรียนโรงเรียนรัฐ แตไมปกชื่อเด็กนักเรียน 

2 สํานักงานการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร มีนโยบายในการจัดการศึกษาใหกับ

เด็กไรสัญชาติ ต้ังแตปการศึกษา 2557 โดยเริ่มจัดใหมีหลักสูตรผูไมรูหนังสือใหกับแรงงาน และเด็กตางดาว รวมกับ

ศูนยการเรียนตางๆ ในจังหวัด เชน ศูนยการเรียนของมูลนิธิรักษไทย พูดอีกอยาง คือ เด็กเรียนกับครูในศูนยการ

เรียน แตสามารถลงทะเบียนเรียน แลวไปสอบเทียบเอาวุฒิการศึกษากับ กศน. ได 
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ภาพที่ 3.4 การฉีดวัคซีนปองกันโรค โรคภัยตางๆ จะทําใหเด็กเกิดอันตราย ติดอยูใน

หองเรียนของศูนยการเรียนตามอัธยาศัยเด็กตางชาติโกรกกรากใน เน้ือหาในภาพอธิบายวาเด็กที่กาง

รม เปรียบเสมือนเด็กที่มีเครื่องมือปองกันเช้ือโรค (หมายถึงเด็กที่ไดรับวัคซีน) ผูปกครองตองปองกัน

เด็กจากเช้ือโรคตางๆ ที่อาจทําใหเด็กเสียชีวิตได เชน วัณโรค ตับอักเสบ และโปลิโอ ดังน้ันถารักลูก

ตองใหลูกฉีดวัคซีนปองกันโรค ทั้งน้ีเปนหน่ึงในแผนปายประชาสัมพันธเกี่ยวกับการปองกันโรคในกลุม

เด็กพมาของมูลนิธิรักษไทย 

 

การจัดการศึกษาโดยองคกรทางศาสนา 

ศูนยการเรียนอันนาลัย เปดสอนต้ังแต พ.ศ. 2553 โดยการจัดการศึกษาของวัดนักบุญอันนา 

องคกรทางศาสนาที่มีวัตถุประสงคเพ่ือใหความชวยเหลือดานมนุษยธรรมแกแรงงาน และลูกหลาน

พมาในจังหวัดสมุทรสาคร นอกจากจัดการศึกษาใหกลุมเด็กอายุ 4-15 ป ยังเปดสอนภาษาไทยใหแก

แรงงานในวันอาทิตย และจัดกิจกรรมใหความรูเรื่องสุขภาพอนามัย ชวยเหลือกรณีแรงงานเจ็บปวย 

เปนตน สําหรับเด็กนักเรียนของศูนยการเรียนอันนาลัยจะไมตองเสียคาใชจายใดๆ เวนแตกรณีที่พอ

แมใหลูกใชบริการรถรับสง ซึ่งตองเสียคารถเดือนละ 300 บาท ซึ่งครูบอกวาโรงเรียนไมไดเก็บอยาง

เครงครัด เพียงแตใหผูปกครองไดมีสวนรับผิดชอบคาใชจายของเด็กๆ ทั้งน้ีหากผูปกครองคนใดไมจาย 

ทางโรงเรียนก็ไมไดทวง กรณีที่เปนพ่ีนองสองคนมาโรงเรียนดวยกันก็จายรวมกันเดือนละ 500 บาท 
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 ต้ังแต พ.ศ. 2554 ศูนยการเรียนอันนาลัยขยายศูนยการเรียนเพ่ิมอีก 2 แหง คือ ศูนยการ

เรียนซอยบอนไก และศูนยการเรียนบานเอ้ืออาทรทาจีน ศูนยการเรียนทั้ง 3 แหง 2 8

1 ใชหลักสูตร

เดียวกัน คือ วิชาภาษาอังกฤษ (เรียนกับ “sister” หรือแมชีที่เปนคนตะวันตก) วิชาคณิตศาสตร วิชา

ภาษาพมา วิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต (เรียนกับครูพมา) วิชาภาษาไทย วิชาศิลปะ วิชาคุณธรรม

จริยธรรม วิชาทักษะการใชชีวิต วิชาคําสอน และวิชาสุขพละ (เรียนกับครูคนไทย) โดยใชแบบเรียน

ตามโรงเรียนรัฐบาล และเพ่ิมเติมเน้ือหาจากที่ครูแตละคนจัดทําขึ้น การจัดการสอนมีการแบง

หองเรียนออกเปน 4 หอง คือ หอง A หอง B หอง C และหอง D โดยใชเกณฑอายุ และพ้ืนความรู

ของเด็กเปนเกณฑในการแบงหองเรียน หอง A เปนเด็กที่โตที่สุด แตจะไมโตไปกวา 18 ป และหอง D 

เปนหองเด็กเล็ก อายุต้ังแต 5 ขวบขึ้นไป และเปนหองเดียวที่ชวงบายเด็กจะไดนอนกลางวัน 

ครูที่น่ีบอกวาการเรียนในศูนยการเรียนของวัดนักบุญอันนา เด็กจะสามารถสื่อสารไดทั้ง

ภาษาไทย ภาษาพมา และภาษาอังกฤษ ซึ่งนับเปนขอไดเปรียบโรงเรียนอ่ืน นอกจากน้ีที่ศูนยการเรียน

อันนาลัยยังจัดสอนภาษามอญใหเด็กอีกดวย เพราะเห็นวาเด็กที่เรียนในศูนยการเรียนอันนาลัยสวน

ใหญเปนคนมอญ ในขณะที่ศูนยการเรียนอีก 2 แหง ไมมีการจัดสอนภาษามอญเพราะมีทั้งเด็กพมา 

กะเหรี่ยง ทวาย และมอญ ปะปนกันไปในสัดสวนที่ไมแตกตางกันมากนัก ภาษามอญสอนโดย 

“อาจารย” ผูดูแลโบสถมูลนิธิรมพระคุณ (ผูรวมกอต้ังศูนยการเรียนมอญ วัดเทพนรรัตน) อาจารยผูน้ี

บอกวาเขาเปนคนตระเวนไปขอสอนภาษามอญใหศูนยการเรียนตางๆ ที่มีเด็กนักเรียนมอญเรียนอยู 

รวมถึงที่ศูนยการเรียนทั้งสามแหงของวัดนักบุญอันนา แตไมไดสอนในอีกสองศูนยการเรียนเพราะ

ไมไดรับอนุญาตใหสอน 

การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรการเรียนการสอนในศูนยการเรียนทั้ง 3 แหงของวัดนักบุญอันนา

เกิดขึ้นใน พ.ศ. 2558 เมื่อหนวยงานจัดการศึกษาของภาครัฐ คือ สํานักงานการศึกษานอกระบบ และ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน) ไดเขามาจัดการศึกษารวมกันกับศูนยการเรียน ทําใหเด็กๆ ที่เรียนใน

ศูนยการเรียนสามารถเรียนหลักสูตรของ กศน. พรอมกันไปดวย เมื่อจบปการศึกษา หากสามารถทํา

1 ศูนยการเรียนอันนาลัย ศูนยการเรียนซอยบอนไก และศูนยการเรียนบานเอ้ืออาทรทาจีนเปนชื่อท่ีคนในพ้ืนท่ี 

แรงงานและเด็กตางดาวนิยมเรียก ชื่อทางการของศูนยการเรียนเหลานี้ คือ ศูนยการเรียนคาทอลิกนักบุญอันนาเพ่ือ

ผูอพยพยายถิ่น ศูนยการเรียนมาริสตเพ่ือผูอพยพยายถิ่น และศูนยการเรียนคาทอลิกนักบุญยออากิมเพ่ือผูอพยพ

ยายถิ่น ตามลําดับ 
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แบบทดสอบผานเกณฑก็จะไดวุฒิการศึกษา ต้ังแต ป.1 - ป.6 ความรวมมือในการจัดการศึกษาเชนน้ี

เกิดขึ้นโดย กศน. มีเปาหมายที่จะจัดการศึกษาใหกับกลุมเด็กพมาในจังหวัดสมุทรสาคร ที่อยูในเกณฑ

การศึกษาภาคบังคับ และพิจารณาเห็นวาเด็กไมสามารถเขารับการศึกษาในระบบโรงเรียนไดดวยเหตุ

จําเปนตางๆ จึงตองเขารับการศึกษารูปแบบอ่ืนที่มีความยืดหยุน กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ และ

องคกรแรงงานระหวางประเทศ (ILO) สนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดพิมพเอกสารเกี่ยวกับหลักสูตร  

อยางไรก็ตาม การเขารับการศึกษานอกระบบกําหนดวาเด็กตองอยูในเกณฑการศึกษาภาคบังคับ คือ 

มีอายุ 8-15 ป เปนผูผานการประเมินพ้ืนฐานความรู ฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยดวยแบบ

ประเมินที่สถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําข้ึน ซึ่งในปการศึกษา 2558 พบวา เด็กๆ ของ

ศูนยการเรียนทั้ง 3 แหง ไมสามารถทําแบบทดสอบของ กศน. ได เน่ืองจากไมมีความรูภาษาไทยมาก

พอ ครูคนหน่ึงบอกวาหลักสูตรของ กศน. ยาก เพราะนอกจากจะเปนหลักสูตรที่ออกแบบมาสําหรับ

คนไทย ยังเปนหลักสูตรสําหรับคนไทยที่เปนผูใหญอีกดวย29

1  

 

 

 

 

 

 

 

1 หลักสูตร กศน. มีจุดหมายเพ่ือใหผูเรียนมีความเขาใจในความเปนไทย แตภูมิใจในชาติพันธุของตนเอง รวมท้ัง

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และเปนพลเมืองดีของประเทศท่ีตนอาศัย มุงเนนใหผูเรียนมีคานิยมท่ีดีงาม และสามารถ

อยูรวมกันในสังคมอยางสันติสุข มีความรูพ้ืนฐานในการดํารงชีพ มีความสามารถในการประกอบสัมมาอาชีพ 

สามารถจัดการกับชีวิตชุมชนสังคมไดอยางมีความสุขตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเขาใจประวัติศาสตรชาติ

ไทย ภูมิใจในความเปนไทยโดยเฉพาะภาษา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีกีฬาภูมิปญญาไทย ความเปนพลเมืองดี ปฏิบัติ

ตนตามหลักธรรมทางศาสนา ยึดม่ันในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข มีจิตสํานึกในการอนุรักษ ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม (ศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกลุมเปาหมายพิเศษ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2557) 

                                           



58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.5 หองเรียนของศูนยการเรียนอันนาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3.6 การจับสมุดเขียนหนังสือของเด็กนักเรียนพมา 
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3.2 การศึกษาในโรงเรียนของรัฐ 

 

เดิมระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2535 ที่วาดวยหลักฐานวัน เดือน ปเกิดในการรับ

นักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา เปนแนวนโยบายที่เปดโอกาสใหเด็กพมาสามารถเขาเรียนใน

โรงเรียนรัฐบาลไดแตก็กําหนดไววา การที่สถานศึกษาจะรับเด็กเขาเรียนไดน้ัน เด็กจะตองมีหลักฐาน

ยืนยันสถานะบุคคลหรือเอกสารแสดงตัวตน เมื่อเรียนจบก็ไมไดใบรับรองทางการศึกษา งานของอมร

ทิพย อมราภิบาล และ จิราพร วรเสน (2544) ซึ่งประเมินสภาพปญหาและความตองการของเด็ก 

เสนอวาการที่เด็กพมาที่ไดรับโอกาสทางการศึกษาตามนโยบาย ป 2535 ของกระทรวงศึกษาธิการมี

จํานวนไมมาก เปนเพราะผูปกครองไมเห็นความสําคัญของการศึกษา ขาดคาใชจายวัสดุอุปกรณและ

เสื้อผา และเด็กเองก็มีปญหาเรื่องการปรับตัว เพราะเด็กสวนใหญในโรงเรียนเปนเด็กไทย 

ตอมารัฐไทยไดปรับเปลี่ยนนโยบายดานการศึกษากับเด็กตางดาว โดยออกเปนมติ

คณะรัฐมนตรี ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยเร่ืองการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนใน

สถานศึกษา พ.ศ. 2548 วาดวยเรื่องหลักฐานวัน เดือน ปเกิด สงผลใหเด็กพมามีสิทธิเขาสูระบบ

การศึกษาไทย โดยไมมีขอจํากัดในดานสถานะบุคคลตามกฎหมายหรือเอกสารแสดงตน 30

1 พูดอีกอยาง 

คือ แมเด็ก (และพอแม) จะไมมีเอกสารพิสูจนตนใดๆ ก็สามารถเก็บขอมูลโดยใชแบบบันทึกแจง

1 ความเปลี่ยนแปลงดังกลาวสงผลใหมีเด็กตางดาวเขารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐไทยเพ่ิมขึ้นจากเดิม และทําให

เกิดความเปลี่ยนแปลงประเด็นงานศึกษาเกี่ยวกับเด็กกลุมน้ี โดยในชวงตนทศวรรษ 2550 เริ่มมีผูสนใจศึกษา

กระบวนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพมา นอกจากงานศึกษาจากนักวิชาการไทย องคกรตางชาติก็สนใจศึกษาวิจัย

เกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติเก่ียวกับกระบวนการคุมครองเด็กพมาดวยระบบโรงเรียน เชน โครงการปกปองคุมครอง

เด็กจากการแสวงประโยชน และการคาเด็กในอนุภาคลุมน้ําโขง องคการชวยเหลือเด็ก สหราชอาณาจักร เม่ือป พ.ศ. 

2550 พบวาแมรัฐจะมีการออกนโยบายกระทรวงศึกษา พ.ศ. 2548 เพ่ือเอ้ือประโยชนใหเด็กมากข้ึน แตโรงเรียน

สวนใหญไมมีประสบการณในการรับเด็ก และไมมีท่ีวางใหเด็กกลุมนี้ดวย สวนโรงเรียนท่ีรับเด็กเขาเรียนก็มักตัดสิน

ไปกอนวาเด็กกลุมนี้เปนผูมีความผิด เชน ถาพบวาทรัพยสินของโรงเรียนเสียหาย เด็กจะตองออกจากโรงเรียน 

โครงการดังกลาวจึงสนับสนุนองคกรพัฒนาเอกชนในระดับทองถ่ินในเรื่องของการจัดต้ังศูนยการเรียนในจังหวัด

สมุทรสาคร เพราะเห็นวาเด็กพมาจํานวนมากไมไดเขาโรงเรียน และตกเปนกลุมเสี่ยงตอการถูกลวงละเมิดทางเพศ 

ถูกแสวงหาประโยชน จากสภาพแวดลอมท่ีเปนอันตราย 
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ประวัติบุคคลแทนได 3 1

1 หากเขาเรียนจะไดรับสิทธิในโรงเรียนเหมือนเด็กไทยทุกประการ 3 2

2 และเมื่อ

สําเร็จการศึกษาก็จะไดรับวุฒิการศึกษาเหมือนกันกับเด็กไทย สถานศึกษาไมลงรายงานดวยหมึกสีแดง

วา ไมมีหลักฐานตามกฎหมายวาดวยการทะเบียนราษฎร ไวในหลักฐานทางการศึกษาเฉพาะตัวของ

นักเรียนเปนรายบุคคล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2555, น. 16-7) 

อยางไรก็ตาม ในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรียนของรัฐที่รับเด็กพมาเขาเรียนต้ังแตกอน

การปรับนโยบายของรัฐใน พ.ศ. 2548 แลว คือ โรงเรียนวัดศิริมงคล 3 3

3 ซึ่งสื่อสาธารณะ และคนใน

พ้ืนที่มักมองวาเปน “โรงเรียนตนแบบของเด็กพลัดถ่ิน” อดีตผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิริมงคล (ดํารง

ตําแหนง พ.ศ. 2545-2554) กลาวถึงเหตุผลที่ตัดสินใจเปดรับบุตรหลานแรงงานพมาเขาเรียนวา 

 

         “กอนเปดรับเด็ก เราจะมีประชุมครู ปรึกษากันวา ถาเราไมเอาเด็กเหลาน้ีมาเขา

โรงเรียนเด็ก ๆ ก็จะไมมีอะไรทํา เด็กบางคนจะแอบมาขโมยของที่โรงเรียน แตถาเราเอาเด็ก

มาเขาโรงเรียน เคาจะรูสึกรักโรงเรียน ครูทุกคนก็เห็นดวย หลังจากน้ัน พวกเราก็จะแบง

กันลงชุมชนทําความเขาใจกับชาวบานถึงเหตุผลที่เราเปดรับเด็กเขาเรียน ใชเวลาประมาณ 5 

เดือน ชุมชนก็เขาใจ” 

(สาละวินนิวส, 2554) 

 

1 แบบบันทึกแจงประวัติบุคคล เปนแบบฟอรมท่ีผูเกี่ยวของกับผูสมัครเรียน (อาจเปนองคกรเอกชนท่ีใหการอุปการะ

ผูสมัคร) ขอแจงรายละเอียดเก่ียวกับประวัติบุคคล เพ่ือการสมัครเขาเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

หลักฐานในการรับนักเรียน นักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2548 

2 สิทธิท่ีถูกจํากัด คือ ไมสามารถกูยืมเงินจากกองทุนเพ่ือการศึกษาได เพราะพระราชบัญญัติกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือ

การศึกษา พ.ศ. 2541 มาตรา 45 บัญญัติไววาผูกูยืมตองเปนผูมีสัญชาติไทย และเนื่องจากเด็กกลุมนี้เปนบุคคลท่ี

ปรากฏสถานะทางกฎหมายไมชัดเจนนั้น พระราชบัญญัติคนเขาเมืองใหสันนิษฐานไวกอน วาเปนคนตางดาว ดังนั้น

การกูยืมจึงไมอาจกระทําไดจนกวาจะมีการพิสูจนสถานะวาเปนบุคคลท่ีมีสัญชาติไทย หรือพัฒนาสถานะของตนเอง

ไปเปนผูมีสัญชาติไทยแลว  

3 โรงเรียนไมมีเอกสารการสมัครเรียนของเด็กตางดาวในชวง พ.ศ. 2548 ท่ีทางโรงเรียนระบุวาเริ่มรับเด็กพมาเขา

เรียน ครูของโรงเรียนใหเหตุผลวาเนื่องจากอดีตผูอํานวยการ (ท่ีดํารงตําแหนงในชวงเริ่มตนของการรับเด็กตางดาว) 

เปนคนดูแลจัดทําเอกสาร และไดออกจากราชการไปแลว 
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บทสัมภาษณดังกลาวระบุดวยวา เมื่อกอนตามยานโรงงานจะมีเด็กว่ิงเลนเต็มไปหมด เพราะ

เด็กไมมีโอกาสไดไปโรงเรียนเหมือนอยางเด็กไทย แมตอนน้ันรัฐบาลไทยยังไมมีนโยบายสนับสนุน เด็ก

ไมไดใบประกาศรับรอง แตผูอํานวยการโรงเรียนวัดศิริมงคลรูสึกสงสารจึงเปดโอกาสใหเด็กไดเรียน 

ตอมาเมื่อรัฐออกมติคณะรัฐมนตรี 5 กรกฎาคม 2548 ขยายโอกาสทางการศึกษาใหแกบุคคลที่ไมมี

หลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไมสัญชาติไทย แตในทางปฏิบัติเด็กสวนใหญยังคงถูกปฏิเสธไมใหเขา

เรียน เน่ืองจากทัศนคติของบุคลากรในโรงเรียนหลายแหงยังแบงแยกความเปนเด็กดวย “สัญชาติ” 

เด็กพมาจึงถูกปฏิเสธไมใหเขาเรียน ดวยเหตุผล “หองเรียนเต็ม” 

โรงเรียนวัดศิริมงคลเปนหน่ึงในโรงเรียนที่ อะโละตะมายง เขาไปมีสวนรวมในการจัดการ

เรียนการสอนสําหรับเด็กพมา เชน สงเจาหนาที่/ลาม ไปชวยสอน นอกจากน้ี อะโละตะมายง ยัง

ประสานงานกับโรงเรียนรัฐบาลในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครอ่ืน คือ 

โรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ โรงเรียนวัดเกาะ (สําลีราษฎรอุปถัมภ) และโรงเรียนนานาชาติธารา

ทิพย ซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูอํานวยการของโรงเรียนแสดงความประสงคที่จะปฏิบัติตามนโยบายการรับ

เด็กตางดาวเขาเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ อะโละตะมายง เขาไปทํางานกับแตละโรงเรียนตาม

เง่ือนไขของโรงเรียน เชน โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ที่จะรับเด็กเขาเรียนโดยที่มีเง่ือนไขวาเด็กตอง

ผานการเรียนภาษาและวัฒนธรรมไทยกอน อะโละตะมายง จึงเปดศูนยเตรียมความพรอม (Migrant 

Children Center in School) ขึ้น ในโรงเรียน34

1  

โรงเรียนที่รับเด็กพมาจาก อะโละตะมายง เขาเรียน มีลักษณะคลายกัน คือ ไมใชโรงเรียนที่มี

ช่ือเสียงทางวิชาการ และถึงแมจะอยูในอําเภอเมืองสมุทรสาคร แตก็อยูไกลจากตัวเมือง โรงเรียนแต

ละแหงมีรถประจําทางผานเขาตัวเมืองช่ัวโมงละ 1-2 คัน การเดินทางไปที่ตางๆ จะตองไปตอรถที่

ตลาดมหาชัย และแมจะเปนโรงเรียนสําหรับเด็กไทยในพ้ืนที่ แตก็เปนเด็กไทยที่ครูในโรงเรียนมองวา

มาจาก “ครอบครัวที่ไมสมบูรณ” เพราะมีพอแมเปนวัยรุน มีลูกกอนแตงงาน ไมเลี้ยงดูลูก เพราะยาย

ไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในตัวเมือง เด็กจึงอยูกับปูยาตายายที่ยังทําอาชีพรับจาง ทําเกษตรกรรม 

หรือทําสวนอยูนอกเมือง ครูบอกวาเด็กบางคนเปน “เด็กมีปญหา” เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน 

1 ตั้งแต พ.ศ. 2559 ไดประสานกับโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือใหรับเด็กนักเรียนจาก อะโละตะมายง เขาเรียน คือ โรงเรียน

วัดใหญจอมปราสาท โรงเรียนสามัคคีธรรมศรัทธาราม โดยมีโครงการจะเปดศูนยเตรียมความพรอมขึ้นท่ีโรงเรียนวัด

ใหญจอมปราสาทในเดือนตุลาคม 
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และพอแมแยกทางกัน ครูแสดงความเห็นไปในแนวทางเดียวกันวาหากครอบครัวของเด็กไทยมีความ

พรอมทางการเงิน พอแมก็จะสงเด็กไปเรียนโรงเรียนที่มีช่ือเสียงในตัวเมือง 

ในบางกรณี โรงเรียนก็รับเด็กเขาเรียนเพ่ือความอยูรอดของโรงเรียนเอง กลาวคือ ในชวงที่

กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก (โรงเรียนที่มีนักเรียนนอยกวา 120 คน) ใน

ปการศึกษา 2556 โดยใหนักเรียนของโรงเรียนขนาดเล็กยายไปเรียนโรงเรียนที่ใหญกวาเพ่ือประหยัด

งบประมาณ และเพ่ือใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น นโยบายดังกลาวทําใหโรงเรียน

วัดเกาะ ซึ่งมีเด็กนักเรียนไทยอยูประมาณ 30 คน 35

1 เริ่มรับเด็กตางดาวเขาเรียนในปการศึกษา 2556 

โดย อะโละตะมายง เขามาประสานงาน สงเจาหนาที่ไปรับสมัครเด็กจากชุมชนตางๆ มาเขาเรียนที่น่ี 

และเน่ืองจากขณะน้ันโรงเรียนมีครูอยู 3 คน ซึ่งไมเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอนแกเด็กพมาที่

รับเขามาเพ่ิม จึงสงครูคนไทย (ที่เปนเจาหนาที่ฝายการศึกษา) มาชวยสอนในปการศึกษาเดียวกัน 

บางคร้ังก็สงครูพมา (ลามของฝายการศึกษา) มาชวยเปนลามใหกับโรงเรียน ปจจุบันจึงกลายเปนวา

เด็กพมาจากหลายชุมชนจึงถูกสงมาเรียนที่โรงเรียนแหงน้ี แมชุมชนจะอยูไกลจากโรงเรียนมาก แต

ผูปกครองก็ยังสงเด็กมาเรียนโดยจายคารถรับสงรายเดือน 

ในขณะที่การทํางานของ อะโละตะมายง ดูเหมือนจะทําใหมีเด็กพมาเขาเรียนในระบบ

โรงเรียนเพ่ิมขึ้น แตโรงเรียนที่รับเด็กเขาเรียนผาน อะโละตะมายง ก็ประสบปญหาในการจัดการเรียน

การสอน เชน กรณีของโรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภที่เร่ิมรับเด็กพมาเขาเรียนต้ังแต พ.ศ. 2552 

โดยในระยะแรกรับเมื่อมีนายจางของพอแมเด็กมาติดตอที่โรงเรียนเอง ตอมาใชวิธีใหเด็กเปนผู

กระจายขาว บอกกันปากตอปากในชุมชน และต้ังแต พ.ศ. 2557 เมื่อโรงเรียนหลวงแพทยโกศล

อุปถัมภรับเด็กพมาจาก อะโละตะมายง เขาเรียน ปรากฏวาจํานวนเด็กพมาในโรงเรียนมีจํานวน

เพ่ิมขึ้นกวาทุกป ในขณะที่จํานวนเด็กไทยมีแนวโนมลดนอยลง 

การมีนักเรียนพมามาเพ่ิมทําใหโรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภตองแบงช้ันประถมศึกษาป

ที่ 1 เปน 2 หอง คือ ป. 1/1 และ ป.1/2 หองแรกเปนหองเรียนที่มีทั้งเด็กไทย เด็กพมาที่ข้ึนมาจาก

ช้ันอนุบาล 2 และเด็กพมาจากชุมชนแถวโรงเรียนที่สมัครใจหรืออยากเรียนเอง ซึ่งครูเห็นวามักจะเอา

1 ความท่ีเปนโรงเรียนขนาดเล็ก จึงไมมีผูอํานวยการคนใดยายมาอยูประจําท่ีโรงเรียน ปจจุบัน (พ.ศ.2559) มีเพียงครู

ท่ีทําหนาท่ีรักษาการผูอํานวยการ ซ่ึงแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับจํานวนเด็กนักเรียนวา ท่ีนี่เปนพ้ืนท่ีชนบทท่ีมีจํานวน

อัตราการเกิดของเด็กต่ํา ในชวง 5 ปท่ีผานมา (พ.ศ. 2553-2558) มีเด็กเกิดในหมูบานประมาณ 20 คน 
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การเอางาน เรียนเกง และความประพฤติดีสวนหองที่สองเปนหองเรียนสําหรับเด็กพมาที่ อะโละตะมา

ยง สงมา และเด็กพมาอายุเกินเกณฑที่มาสมัครเรียนเอง เด็กนักเรียนสองหองมีความแตกตางที่

มองเห็นไดอยางชัดเจน ในขณะที่เด็กหอง ป.1/1 แตงกายดวยชุดนักเรียนอยางถูกระเบียบ เด็กหอง 

ป.1/2 ไมใสชุดนักเรียน แตจะสวมกางเกงขาสั้นที่ใสสบาย และรองเทาแตะ ครูประจําช้ันหอง ป.1/2 

บอกวา เด็กพมาในหอง ป.1/2 ไมเช่ือฟงคําสั่งของครู ฝาฝนกฎระเบียบ และมาเรียนไมสม่ําเสมอ ทํา

ใหครูมองวาเด็กพมาที่ อะโละตะมายง นํามาเขาเรียนสวนใหญเปนเด็กที่ไมสนใจเรียน และมักเลิก

เรียนกลางคัน ซึ่งกอนหนาน้ีโรงเรียนไมเคยมีปญหาในลักษณะดังกลาว เพราะเด็กที่มาเรียนสวนใหญ

พอแมหรือนายจางของพอแมสนับสนุน และพามาสมัครเรียนเอง ซึ่งจะเริ่มเขาเรียนต้ังแตระดับช้ัน

อนุบาล ทําใหอายุของเด็กไมแตกตางจากเกณฑมาตรฐานมากเทาเด็กรุนน้ี ซึ่งดูเหมือนจะถูกบังคับให

มาเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 อะโละตะมายง สงเด็กเขาเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1/2 

จํานวน 23 คน แตยังไมทันจบเทอมก็มีเด็กเลิกเรียนกลางคัน และสวนหน่ึงก็ไปเรียนบางไมไปเรียน

บาง บางวันมีเด็กไปเรียนจํานวน 3 คน เด็กๆ ใหเหตุผลเกี่ยวกับการหยุดเรียนแตกตางกันไป เชน 

หยุดเรียนไปหลายวันแลวไมกลาไปเรียนอีก บางคนบอกวาครูตีเพราะครูสั่งใหเขียนหนังสือ แตไมทํา

ตาม (ผูศึกษาไมทราบแนชัดวาครูตีเด็กจริงหรือไม ใชอะไรตี หรือตีเน่ืองจากมีปญหาอะไรระหวางกัน 

เพราะเด็กๆ ไมบอกรายละเอียด ถามพอแมเด็ก พวกเขาบอกวาไมรู แตคิดวาครูอาจไมไดตี แคเด็กไม

อยากไปโรงเรียนก็เลยเอามาเปนขออาง สวนครูๆ บอกวาไมไดตี) หลายคนวาไมมีชุดนักเรียน (กอน

เปดเทอม อะโละตะมายง ใหชุดนักเรียนเกาแกเด็กคนละ 1 ชุด แตบางคนวาชุดหายไป บางคนบอก

วาแมเอาไปขาย) บางคนวาตองเลี้ยงนอง เพราะพอและแมไปทํางาน ตอนแรกไดไปเรียนเพราะเปน

ชวงที่แมอยูบาน แตตอนน้ีที่บานมีปญหาเรื่องเงิน แมเลยตองออกไปทํางานดวย หลายคนบอกวา

ตนเองอายุมากกวาเพ่ือนช้ันเดียวกัน อาย ไมอยากไป บางคนเพ่ือนไมไป ก็ไมอยากไปดวย หลายตอ

หลายคนบอกฟงภาษาไทยไมรูเรื่อง บางคนวาไมสนุก เพราะตองทําตามกฎเกณฑที่ครูบอก ทั้งน้ีเคยมี

กรณีที่เด็กผูชายบางสวนเดินกลับบานเองกอนเวลาเลิกเรียน  

จะเห็นไดวาแม อะโละตะมายง สามารถดึงเด็กพมาเขาระบบโรงเรียนของรัฐไดจํานวนหน่ึง 

แตก็ไมอาจแกปญหาบางอยางได เชน เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยเด็กจํานวนหน่ึงไดยายไปเขา
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เรียนที่ศูนยการเรียน 3 6

1 โดยเฉพาะที่ศูนยการเรียนวัดเทพนรรัตน ที่เปดสอนหลักสูตรพมาโดยการ

รวมกลุมของแรงงาน ในพ.ศ. 2556 เมื่อเรียนจบหลักสูตรในแตละระดับช้ัน ผูปกครองสามารถนําวุฒิ

การศึกษาของเด็กไปเทียบกับโรงเรียนที่พมาได เจาหนาที่ของ อะโละตะมายง บอกวาเด็กพมาเมื่อเริ่ม

เรียนที่โรงเรียนรัฐบาล พอมีเพ่ือนแลวก็ไมอยากยายที่เรียน แตผูปกครองสวนหน่ึงยายเด็กไปเรียนที่

ศูนยการเรียนดังกลาว เพราะคิดวาวันหน่ึงจะกลับพมา แตจากประสบการณทํางานอยูที่ อะโละตะมา

ยง เธอก็เช่ือวาเด็กและครอบครัวจะยังไมไดกลับพมาไปในเร็ววัน ดังน้ันความรูในการใชภาษาไทยจึง

เปนเรื่องสําคัญ และจําเปนกับเด็กมากกวา 

 

3.3 สรุปทายบท 

 

บทน้ีใหขอมูลภาพรวมของการจัดการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร ผูศึกษาพบวาการจัดการ

เรียนการสอนสําหรับเด็กเริ่มเกิดขึ้นโดยกลุมแรงงานเอง ที่จัดต้ังศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุ 

แรงงานใหเหตุผลวาเปนเพราะเด็กอยูในสภาพแวดลอมที่เสี่ยงกับภัยนานาชนิดในชุมชน ประกอบกับ

พอแมตองทํางานจนไมมีเวลาดูแล การเรียนในศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุไมเนนความรูวิชาการ 

แตมุงปลูกฝงใหเด็กเติบโตมีศีลธรรม ในสังคมไทย แมจะเริ่มมีศูนยการเรียนมาต้ังแต พ.ศ. 2541 แตก็

เพ่ิงมีการนําเขาหลักสูตรพมา (ต้ังแต พ.ศ. 2556) และหลักสูตรมอญ (ต้ังแต พ.ศ. 2557) เมื่อแรงงาน

ที่มีความรูไดเขามาดําเนินงานเพ่ือชวยเหลือกันเอง และไดรับการสนับสนุนโดยองคกรพัฒนาเอกชน

ของกลุมแรงงานที่ดําเนินเรื่องกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศพมาเพ่ือใหหลักสูตรในศูนยการ

เรียนที่จังหวัดสมุทรสาครสามารถเช่ือมโยงกับหลักสูตรในโรงเรียนที่ประเทศพมา ในลักษณะของการ

ยายกลับไปเรียนได  

1 งานศึกษาของอมรทิพย และ จิราพร (2544) ใหเหตุผลท่ีเด็กพมาไมเขาเรียนในโรงเรียนไทยเพราะเด็กตองการ

เรียนเนื้อหาท่ีแตกตางกันไปตามอายุ เพศ และวัตถุประสงคของการนําไปใช กลาวคือ กลุมเด็กเล็กท่ีตองการกลับไป

อยูท่ีประเทศพมา สวนใหญตองการเรียนตามหลักสูตรพมา กลุมเด็กท่ียังไมแนใจวาจะกลับไปพมาหรือไม สวนใหญ

ตองการเรียนรูหลักสูตรไทย เพ่ือปรับตัวอยูรวมในสังคมไทย สวนกลุมเด็กโตตองการเรียนวิชาชีพ ผูชายตองการ

เรียนชางซอมเครื่องเรือ/เครื่องยนต ชางตอเรือ ซอมจักรยานยนต ซอมเครื่องไฟฟา ผูหญิงตองการเรียนเสริมสวย 

ตัดเย็บเสื้อผา ทําขนม เด็กสวนใหญตองการเรียนภาษาไทยเพ่ือใชในปจจุบัน ท้ังนี้อยากจัดการเรียนการสอนกันเอง

โดยยินดีใหรัฐไทยมีสวนควบคุม มากกวาท่ีจะเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐ 
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การจัดสอนวิชาความรูใหกับเด็กๆ ในลักษณะของศูนยการเรียนก็เปนเหตุผลที่ทําใหองคกร

ศาสนาไดเขามาสรางวัดหรือสรางโบสถข้ึนในชุมชนแรงงาน ดวยเหตุผลที่วา เด็กพมาเปนผูอพยพยาย

ถิ่น เปนเด็กกลุมที่ไมไดรับความเทาเทียมทางการศึกษา ดวยสัญชาติที่แตกตางจึงถูกกีดกันไมใหเขาถึง

สิทธิที่จะใชพัฒนาตนเอง ไมไดรับสวัสดิการจากสังคม เพราะไมมีสิทธิข้ันพ้ืนฐานในฐานะพลเมืองไทย 

องคกรศาสนาจึงตองเขามาดําเนินงานสงเสริมปฏิสัมพันธที่ดีในสังคมดวยการใหการศึกษากับเด็กๆ 

ดวยบรรยากาศของศูนยการเรียนและหองเรียนเต็มไปดวยปายความรูและสัญลักษณของศาสนาคริสต 

เด็กๆ เรียกผูอํานวยการศูนยการเรียนวา “หลวงพอ” เรียนหนังสือกับ “ซิสเตอร” และ “อาจารย” 

สอนศาสนา แรงงานบางคนก็บอกวาศูนยการเรียนจะใหเด็กนับถือคริสต จึงนาจะกลาวไดวา การ

บริการดานการศึกษาก็รวมถึงเผยแพรศาสนาคริสตใหกับเด็กๆ ดวย 

แนวคิดเรื่องสิทธิเด็กเปดโอกาสใหองคกรเอกชนตางๆ เขามาดําเนินกิจกรรมกับแรงงานและ

เด็กในชุมชนพอสมควร เชน มูลนิธิรักษไทย ที่ เขามาทํางานในชุมชนแรงงานตางดาวโดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือปองกันโรคติดตอและใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพของแรงงาน ตอมาไดจัดต้ังศูนย

การเรียนสําหรับเด็กพมาขึ้นในชุมชนแรงงาน ในแงหน่ึงการสอนแทรกความรูเร่ืองโรคติดตอเพ่ือ

ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคขององคกร การจัดการศึกษาในลักษณะของศูนยการเรียนโดยมูลนิธิรักษ

ไทยสะทอนมุมมองตอเด็กพมาวาเปนประชากรกลุมดอยพัฒนา ขาดความรู และอยูในพ้ืนที่เสี่ยงของ

การเกิดโรคติดตอ 

สําหรับโรงเรียนรัฐบาลในจังหวัดสมุทรสาคร โรงเรียนรับเด็กพมาเขาเรียนตามนโยบายของ

กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต พ.ศ. 2548 ผูอํานวยการบางคนใหเหตุผลในการรับเด็กตางดาวเขาเรียน

วาเด็กกลุมน้ีมีนิสัยลักขโมย โตขึ้นไปก็มีโอกาสกออาชญากรรม อยางไรก็ตาม การรับเด็กเขาเรียนมี

วัตถุประสงคเพ่ือแกปญหาการใชแรงงานเด็กที่เกิดข้ึนในจังหวัด ซึ่งเปนปญหาเช่ือมโยงกับธุรกิจ

สงออก (สินคากุงแชแข็ง) และการถูกโจมตีในประเด็นเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในสายตาชาวโลก 

ซึ่งองคกรพัฒนาเอกชนหรือ อะโละตะมายง เขามาดําเนินงานสนับสนุนใหเด็กตางดาวเขาเรียนใน

โรงเรียนของรัฐเพ่ือพาเด็กออกจากสภาพการทํางานโดยใชกรอบคิดเรื่องสิทธิที่เด็กที่เด็กทุกคนมีความ

เทาเทียมกัน 

เมื่อเปนเชนน้ี การใหความหมายกับเด็กภายใตเง่ือนไขตางๆ จึงมีความสําคัญและนําไปสูการ

จัดการเด็กในรูปแบบที่แตกตางกัน บทน้ีเปนการนําเสนอขอมูลที่ชวยแสดงใหเห็นเปาหมายเฉพาะของ
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การจัดการศึกษาประเภทตางๆ ผูศึกษาเห็นวา สามารถจําแนกกลุมคนที่จัดการศึกษาออกเปน 3 ฝาย 

ไดแก การจัดการศึกษาโดยกลุมแรงงาน การจัดการศึกษาโดยรัฐ และการจัดการศึกษาโดยองคกร

พัฒนาเอกชน (ในแงหน่ึง ทั้ง อะโละตะมายง มูลนิธิรักษไทย และองคกรศาสนา ตางก็เปนองคกร

เอกชนที่จัดการศึกษาสําหรับเด็กพมา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเด็กออกจากสภาพการทํางาน) 

ประเด็นที่ผูศึกษาอยากนําเสนอ คือ ปรากฏการณที่พอแมแรงงานตางดาวในจังหวัดสมุทรสาคร

รวมกลุมจัดต้ังศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุ ในสถานการณที่โรงเรียนของรัฐรับเด็กตางดาวเขา

เรียนแลว แตแรงงานก็ยังคงดําเนินการจัดการศึกษากันเองตอไป โดยสอนภาษาไทย เคารพธงชาติ

ไทย และจัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีกับสถาบันกษัตริยไทย ซึ่งแสดงออกในฐานะของ

กลุม อธิบายไดวาแรงงานจัดต้ังศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุเพ่ือธํารงรักษาวัฒนธรรมบางอยางของ

กลุม ดวยการคงไวซึ่งความรูดานภาษาและวิถีปฏิบัติ ในศูนยการเรียน แรงงานสามารถจับโนนผสมน่ี 

(manipulate) และสลับปรับเปลี่ยนอัตลักษณ ดวยการสอนทั้งภาษาไทย ภาษาพมาและภาษากลุม

ชาติพันธุ เมื่อมองไดวาแรงงานสรางประโยชนสูงสุดจากสถานการณที่เด็กอยูในสภาวะเสี่ยงในชุมชน 

จึงเปนไปไดวาแรงงานเองก็มีการปรับตัวในสังคมไทย โดยใช “ยุทธวิธีของครอบครัว” ตาม

ความหมายของ Reed-Danahay ที่ไปกําหนดรูปแบบของการจัดการศึกษาของลูกหลาน สวน

โรงเรียนของรัฐและองคกรองคกรพัฒนาเอกชนก็จัดการศึกษาสําหรับเด็กพมาเพ่ือแสดงใหเห็นวามี

การแกปญหาการคามนุษย และการใชแรงงานเด็ก เมื่อบทน้ีเริ่มแสดงใหเห็นวาแรงงานนิยามความ

เปนเด็กจากกรอบคิดเร่ืองชาติพันธุ (เชน การนําเขาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนจากโรงเรียนใน

ประเทศพมา) ซึ่งแตกตางจากรัฐ องคกรพัฒนาเอกชน และองคกรศาสนาที่นิยามความเปนเด็กจาก

กรอบคิดเร่ืองสิทธิ เช่ือมโยงกับปญหาแรงงานเด็กที่ไทยถูกจับตามองในระดับโลก บทตอไปเปนการ

สํารวจวาคนกลุมตางๆ คิดถึงความเปนเด็กอยางไร โดยจะแสดงใหเห็นละเอียดเพ่ิมมากขึ้น 
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บทท่ี 4 

เด็กสากล: เด็กในกรอบคิดเรื่องสิทธิของ อะโละตะมายง  

 

แมการศึกษาสําหรับเด็กพมาแตละรูปแบบมีเปาหมายตางกัน อยางไรก็ตาม ประเด็นเรื่อง

สิทธิเด็กเปนเรื่องที่ทั้งรัฐและองคกรพัฒนาเอกชนใหความสําคัญ บทน้ีจึงสนใจวาปฏิบัติการของ

อํานาจที่กระทําผานการนิยามความเปนเด็กจากแนวคิดเร่ืองสิทธิทํางานอยางไร สิทธิเด็กที่พูดถึงกัน

อยูเสมอหมายถึงสิทธิเด็กตามอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งเปนขอตกลงระหวางประเทศที่จัดทําขึ้น

โดยสหประชาชาติ ในป พ.ศ. 2532 โดยถือเปนมาตรฐานสิทธิมนุษยชนของเด็กทุกคน ที่เช่ือวาจะชวย

ใหประเทศตาง ๆ ใหความคุมครองดูแลเด็กไดอยางเหมาะสม 37

1 ปจจุบันอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กเปน

ขอตกลงระหวางประเทศที่ไดรับความรวมมือจากประเทศตางๆ ทั่วโลก (196 ประเทศไดเขาเปนภาคี

แลว) สําหรับประเทศไทยไดลงนามเขาเปนภาคีอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 

2535 (องคการสหประชาชาติ, 2533) 

อยางไรก็ตาม งานศึกษาที่ผานมาก็ไมไดแสดงใหเห็นวาเมื่อรัฐใหสิทธิแกเด็ก ปฏิบัติการที่

เกิดขึ้นจริงในแตละพ้ืนที่เปนอยางไร กรณีจังหวัดสมุทรสาคร อะโละตะมายง เปนองคกรพัฒนา

เอกชนที่ผลักดันแนวคิดเกี่ยวกับเด็กตามอนุสัญญาน้ีอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางยิ่ง การผลักดัน

ใหเด็กตางดาวเขารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐ สิ่งที่ผูศึกษาสนใจและจะคนหาตอไป คือ เมื่อ อะ

โละตะมายง นํากรอบคิดเร่ืองสิทธิมาผูกติดกับความเปนเด็ก แนวคิดดังกลาวนําไปสูปฏิบัติการตอเด็ก

ตางดาวในสถานการณจริงอยางไร 

 

 

1 ประเด็นเก่ียวกับสิทธิเด็ก 4 ดานในอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ไดแก 1.สิทธิในการอยูรอด 2.สิทธิท่ีจะไดรับการ

ปกปองคุมครอง 3.สิทธิท่ีจะไดรับการพัฒนา และ 4.สิทธิในการมีสวนรวม ในอนุสัญญาไดใหนิยามความเปนเด็กไว

วาเด็กหมายถึงบุคคลท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป เพราะมีหลักการสําคัญ คือ การไมเลือกปฏิบัติ และเพ่ือประโยชนสูงสุด

ของเด็ก รัฐภาคีตองใหความคุมครองตอเด็กทุกคนไมวาจะถือสัญชาติของประเทศตนหรือไม และตองไมเลือก

ปฏิบัติ หามนําความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ สีผิว มาใชเปนตัวแบงแยก แตรัฐตองจัดบริการใหเด็กเหลานี้

เปนกรณีพิเศษ เพ่ือชวยใหเด็กกลุมนี้ใหมีสิทธิท่ีเทาเทียมกันกับเด็กคนอ่ืนๆ  
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4.1 อะโละตะมายง 

 

 อะโละตะมายง เปนภาษาพมา แปลวา สํานักงานสิทธิแรงงาน (อะโละ-ทํางาน, ตะมา-สิทธิ 

และ ยง หมายถึงสํานักงาน) น่ีเปนช่ือที่แรงงานพมาเรียกองคกรเอกชนที่ทํางานสงเคราะหแรงงาน

และเด็กตางดาวในรูปแบบของมูลนิธิ ทั้งน้ี อะโละตะมายง ต้ังสํานักงานอยูในอําเภอเมือง จังหวัด

สมุทรสาคร ไมใชมูลนิธิแรกที่เขามาทํางานกับแรงงานในจังหวัดน้ี มูลนิธิรักษไทยเปนองคกรเอกชน

แหงแรกที่เร่ิมเขามาทํางานดานการใหความรูเรื่องการปองกันโรคเอดส และวัณโรค กับกลุมลูกเรือ

ประมงไทย 3 8

1 ตอมาเมื่อแรงงานไทยถอนตัวจากการทํางานในภาคอุตสาหกรรมประมง 3 9

2 ต้ังแต พ.ศ. 

2546 มูลนิธิรักษไทยจึงหันไปสงเสริมการเขาถึงระบบบริการสุขภาพในกลุมแรงงานตางดาวและ

ผูติดตาม โดยเนนใหความรูเร่ืองการปองกันโรคเอดส และวัณโรคกับลูกเรือประมง เน่ืองจากเปน

แรงงานกลุมที่มีความเสี่ยงตอการติดเช้ือเอดสสูง40

3 (มูลนิธิรักษไทย, 2546, น. 5-11)  

 อะโละตะมายง มีจุดเร่ิมตนมาจากมูลนิธิรักษไทยเน่ืองจากเจาหนาที่คนหน่ึงของมูลนิธิได

ออกมากอต้ัง อะโละตะมายง เมื่อ พ.ศ. 2547 ซึ่งเปนปที่เด็กตางดาวกลุม 3 สัญชาติ (พมา ลาว และ

กัมพูชา) เริ่มปรากฏตัวอยางเปนรูปธรรมในสังคมไทย เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายจัดเก็บขอมูลแรงงาน

1 มีจุดเริ่มตนจากองคการแครสากล (Care International) ท่ีเริ่มดําเนินงานดานสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตั้งแต 

พ.ศ. 2522 โดยใหความชวยเหลือผูลี้ภัยสงครามจากประเทศกัมพูชาท่ีอพยพออกมายังชายแดนประเทศไทยจาก

กรณีสงครามระหวางกัมพูชาและเวียดนาม ตอมาจึงขยายการดําเนินงานดานการพัฒนา “คนดอยโอกาส” ดวยการ

สงเสริมอาชีพ งานสงเสริมการศึกษา และงานสงเสริมสุขภาพดานการปองกันเอดส โดยองคการแครสากล เปน

องคกรดานมนุษยธรรมของประเทศสหรัฐอเมริกา กอตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งท่ี 2 ใน พ.ศ. 2488 เพ่ือใหความ

ชวยเหลือและบรรเทาทุกขแกผูประสบภัยสงครามโลกครั้งท่ี 2 ตอมาไดมีการรวมตัวเปนสมาชิกเครือขายองคการใน

ระดับนานาชาติ ประกอบดวยประเทศตาง ๆ ไดแก สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน นอรเวย 

ออสเตรเลีย ญี่ปุน เดนมารก เนเธอรแลนด และประเทศไทย  
2 เฟองฟา ปญญา (2547) เสนอไววา ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ทําใหแรงงานไทยมีทางเลือกมากขึ้น 

แรงงานไทยในภาคอุตสาหกรรมประมง โดยเฉพาะท่ีมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงปฏิเสธการทํางานในกิจการ

ประมงทะเล 

3 เพราะตองอยูหางไกลจากครอบครัว เผชิญความกดดันจากสภาพการทํางาน และตองอยูในทะเลเปนเวลานาน อีก

ท้ังไมมีความรู ขาดความตระหนักในการปองกันตนเอง ไมสามารถเขาถึงการบริการดานสุขภาพเพราะเปนแรงงาน

ผิดกฎหมาย บางสวนเขาสูวงจรการใชยาเสพติด ดื่มเหลา และเท่ียวหญิงขายบริการทางเพศ โดยมีปจจัย

สภาพแวดลอม คือ มีสถานบันเทิง และสถานบริการทางเพศใกลทาเรือ (ดูบทท่ี 1) 
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ตางดาว 3 สัญชาติ โดยใหแรงงานตางดาวรวมถึงผูติดตามมาขึ้นทะเบียนกับกรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย เด็กเหลาน้ีประสบปญหาในเร่ืองการเขารับการศึกษา การบริการทางสังคม และ

สาธารณสุข  

ผูกอต้ัง อะโละตะมายง ดํารงตําแหนงผูอํานวยการ และเชาอาคารในยานชุมชนกําพราเปน

สํานักงาน ซึ่งต้ังอยูในหมูบานจัดสรรที่มีช่ือเสียงของจังหวัด บรรยากาศในหมูบานรมร่ืน มีทะเลสาบ

กลางสวนสาธารณะ สระวายนํ้า สนามเทนนิส สนามแบดมินตัน และยามดูแลความปลอดภัยตลอด 

24 ช่ัวโมง หมูบานซึ่งเปนที่ต้ังของ อะโละตะมายง เปนยานรานคาที่มีทั้งรานอาหาร รานถายเอกสาร 

รานอินเตอรเน็ต รานบริการสงไปรษณีย รานซอมคอมพิวเตอร รานตัดผม รานซักรีด รานแฟมิลี่มารท 

รานเซเวนอีเลฟเวน หางสรพสินคาเทสโกโลตัสเอ็กซเพรส และหางสรพสินคาซีเจเอ็กซเพรส แตเมื่อ

พนจากยานน้ีไป ฉากขางทางของถนนลาดยาง 2 เลนสที่ตัดผานหนาหมูบานก็เปลี่ยนเปนปารกขาง

ทาง คลองนํ้าเนา บานเรือนคนไทย สถานประกอบการขนาดเล็ก สลับกับหอพักแรงงานตางดาวใน

ยานชุมชนกําพรา สหกรณ และโกรกราก บริเวณเหลาน้ีเช่ือมตอกับตัวเมือง และยานชุมชนแรงงาน

อ่ืนๆ ดวยสะพานขามคลองมหาชัย 

การจัดองคกรแบงเปน 2 ฝาย ในขณะที่ฝายสิทธิทํางานกับแรงงาน ฝายการศึกษาก็ทํางาน

กับเด็ก ฝายการศึกษาประกอบดวยหัวหนาฝาย เจาหนาที่ ลาม นักศึกษาฝกงาน และอาสาสมัคร 

หลังจากที่ผูอํานวยการ อะโละตะมายง ประสานกับผูอํานวยการโรงเรียนรัฐบาล หากมีการตกลงจะ

รับเด็กพมาจาก อะโละตะมายง เขาเรียน หัวหนาฝายการศึกษาจะเปนคนประสานงานกับครูของ

โรงเรียนตอ เชน ตรวจสอบชวงเวลารับสมัคร สงใบสมัครนักเรียน และเปนตัวแทนไปประชุมกับครูที่

โรงเรียน สําหรับบางโรงเรียนหัวหนาฝายจะสงเจาหนาที่ ลาม และนักศึกษาฝกงานไปชวยสอน

หนังสือตามเง่ือนไขที่ผูอํานวยการไดตกลงไว ทั้งน้ีลามมีบทบาทสําคัญกับฝายการศึกษา และมี

บทบาทในการเขาเรียนของเด็กไมนอย เพราะเปนผูสื่อสาร/ถายทอดความหมายจากภาษาหน่ึงไปยัง

อีกภาษาหน่ึง เชน เมื่ออยูในชุมชนเปนคนแปลภาษาไทยเปนภาษาพมาใหพอแม เมื่ออยูในโรงเรียนก็

แปลภาษาไทยเปนภาษาพมาใหเด็กๆ  

อะโละตะมายง มีลามเปนคนพมา 4 คน เปนผูชาย 2 คน คือ พ่ีบุญและลุงเติม ซึ่งทํางานกับ

อยูฝายสิทธิ ลินซีและนองนํ้า เปนลามผูหญิง ลามทุกคนสามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาพมาได 

แตสําหรับการลงชุมชนของฝายการศึกษาจะใหลินซีและนองนํ้าเปนคนไปพูดคุยกับผูปกครองและเด็ก 
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เพราะงานลงชุมชนตองใชการพูด/บุคลิกภาพที่สุภาพเพ่ือสรางความประทับใจกับคนในชุมชน ซึ่งลาม

ผูหญิงจะดูนาไวใจ มีความเปนมิตร และไมเปนอันตรายกับชุมชนมากกวา ลินซี เปนคนพมา เปนหญิง

แกรางทวม ใบหนาอวบมีรอยเห่ียวยนและตีนกา เธอมีผมหยักศกสีดํายาวประบา มักสวมกางเกงขา

ยาวสีดํา เสื้อคอปก ใสรองเทาแตะแบบสวมที่มีสนเล็กนอย อาจเพราะย้ิมเกง ชอบเลนกับเด็กเล็กใน

ชุมชน จึงดูใจดี สวนนองนํ้าเปนหญิงสาวชาวไทใหญ เธอมีรางเล็ก ผิวขาว ใบหนาเกลี้ยงเกลา ผมสีดํา

ยาวเหยียดตรงถึงกลางหลัง ลินซีและนองนํ้าไมไดเรียนภาษาไทยในโรงเรียน แมสื่อสารได (อานเขียน

พอได) แตก็พูดออกเสียงภาษาไทยไมชัด เธอทั้งสองมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมของ

แรงงาน และบริบทของชุมชน เน่ืองจากเคยลักลอบเดินทางเขามาทํางานโรงงาน และอาศัยอยูใน

ชุมชนแรงงาน จึงเปนคนอธิบายบทบาทหนาที่ขององคกรใหแรงงานฟง ในขณะเดียวกัน ก็เปนคน

ถายทอดเรื่องราวของเด็กและครอบครัวเปนภาษาไทยใหเจาหนาที่ฟง 

ลินซีเคยเรียนในโรงเรียนพมา แตไมไดเรียนจบสูง เธอบอกวาเทียบกับของไทยก็อาจเทากับ

มัธยมปลาย เมื่อเร่ิมทํางานเปนลาม ก็คอยๆ เรียนรูภาษาไทยดวยตนเอง จากที่สื่อสารไดก็สามารถ

อานและเขียนไดดวย สวนนองนํ้าบอกวาตนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ประเทศ

พมา เรียนโดยไดรับทุนจากรัฐบาลอเมริกา ไมเสียคาใชจายและไมตองไปมหาวิทยาลัยบอยๆ เพราะ

เปนการศึกษาทางไกล (distance education) จึงเรียนผานสื่อที่บาน เชน ตําราเรียน เทปเสียง และ

คอมพิวเตอร อยางไรก็ดี เธอไมมีเอกสารยืนยันเพราะเดินทางมาประเทศไทยทันทีที่เรียนจบ โดยไมได

รอเอาใบประกาศ อาจเปนเพราะ อะโละตะมายง ตองใชภาษาตางประเทศเพ่ือสื่อสารการทํางาน แม

นองนํ้าจะไมมีประสบการณทํางานที่สมุทรสาครเปนเวลานานกวา 10 ป เหมือนลามคนอ่ืน เพราะเพ่ิง

มาอยูไทยไดประมาณปกวา แตนอกจากภาษาพมาและภาษาไทย นองนํ้ายังสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดดวย ผูอํานวยการจึงรับนองนํ้าเขาทํางานและบางครั้งก็มอบหมายใหนอง

นํ้าพาแขกตางชาติไปลงชุมชน นอกจากงานสอนที่โรงเรียนและลงชุมชนพบผูปกครองเด็ก ยังมีงาน

แปลเอกสารจากภาษาไทยเปนภาษาพมา (และแปลจากภาษาพมาเปนภาษาไทย) บางครั้งหัวหนา

ฝายการศึกษามอบหมายใหนองนํ้าเดินทางไปตางจังหวัดเพ่ืออบรมภาษาพมาหลักสูตรระยะสั้นใหกับ

หนวยงานตางๆ ที่จําเปนตองสื่อสารภาษาพมาเบ้ืองตน เชน โรงพยาบาลที่มีคนพมามาใชบริการ หาก

นองนํ้ามีช่ัวโมงสอนเด็กที่โรงเรียนก็ใหเจาหนาที่หรือนักศึกษาฝกงานไปสอนแทน รวมถึงวันที่นองนํ้า

ถูกเรียกไปทํางานกับฝายสิทธิ เชน ในกรณีที่ผูเสียหายเปนเด็กผูหญิง ถูกลวงละเมิดทางเพศ และมี
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ความหวาดกลัวผูคน ซึ่งหัวหนาฝายสิทธิพิจารณาวานองนํ้าเหมาะสมที่จะเปนคนสอบประวัติ

เด็กผูหญิงมากกวาพ่ีบุญหรือลุงเติมที่เปนชายสูงวัย 

อยางไรก็ตาม บางวันหัวหนาฝายการศึกษาจะเรียกพ่ีบุญ ลามของฝายสิทธิมาชวยงานลง

ชุมชนของฝายการศึกษาดวยเชนกัน อาจเปนเพราะลามของฝายการศึกษาตองไปทํางานอ่ืน หรือเปน

ชวงที่ฝายการศึกษาตองเรงหาเด็กในชุมชนมาสมัครเรียน ซึ่งหากมีลามมาเพ่ิมก็จะทําใหสามารถ

แบงกลุมกระจายกันเดินในชุมชนไดมากข้ึน (แตละกลุมจะมีคนไทยกี่คนก็ได แตตองมีลามดวย 1 คน

เสมอ) บางคร้ังก็เปนเพราะฝายการศึกษาจะไปทํางานในชุมชนที่มีแรงงานมอญจํานวนมาก ลินซีและ

นองนํ้าพูดภาษามอญไมได ตางจากพ่ีบุญที่พูดไดทั้งภาษามอญ พมา และกะเหร่ียง เพราะแกเปนคน

มอญ ปจจุบันอยูกินกับแมมายลูกติดคนไทย แตก็เคยมีแฟนเปนคนกะเหรี่ยงมากอน พ่ีบุญมีผิวสองสี 

รางทวม มีพุง ตัดผมรองทรงสุภาพ ชอบใสกางเกงสีดําขายาว รองเทาหนังสีดํา สวมเสื้อยืดคอกลมที่

ไดฟรีจาก อะโละตะมายง เชน เสื้อที่มีขอความตอตานการคามนุษยหรือเสื้อที่มีช่ือภาษาอังกฤษของ

องคกร แมอากาศจะรอน แตก็เห็นแกใสเสื้อสูทคลุมอีกช้ันอยูบอยๆ โดยเฉพาะหากตองออกไปทํางาน

นอกสํานักงาน พ่ีบุญพูดภาษาไทยออกเสียงชัด แกเปนคนพูดจาออนหวาน นํ้าเสียงสุภาพ (พูดลงทาย

ดวย “คะ” “นะคะ” หรือ “ครับ” อยูเสมอ) ผูศึกษาสังเกตวาพ่ีบุญชอบพูดเรื่องการเปดอาเซียน 

ความเทาเทียมของมนุษยทุกคน และมักกลาวถึงความกตัญูที่มีกับผูอํานวยการ อะโละตะมายง ที่ให

โอกาสพ่ีบุญซึ่งเคยเปนลูกเรือประมง/ทํางานโรงงาน ไดเปลี่ยนตนเองมาทํางานชวยเหลือคนอ่ืน 

ชวยเหลือสังคม และมีโอกาสพัฒนาตนเองดังเชนทุกวันน้ี 

ลามอีกคน คือ ลุงเติม ชายสูงวัยที่มีบุคลิกและประสบการณทํางานแตกตางจากพ่ีบุญ ลุงเติม

เขามาทํางานในประเทศเมื่อประมาณ 15 ปกอน แกเคยทํางานรับจางที่ชายแดนจังหวัดระนอง กอน

จะเปลี่ยนมาทํางานเปนคนดูแลบอเลี้ยงกุงที่กุงประจวบคีรีขันธ แลวยายมาอยูสมุทรสาคร เพราะ

ทะเลาะกับคนงานที่บอกุง จึงมาทํางานเปนคนขับรถสงของใหเจาของบอกุง ที่มีโรงงานอยูที่

สมุทรสาคร ชวงน้ีเองลุงเติมหาคนงานมาทํางานแกะกุงโดยเดินทางกลับไปชักชวนคนจากแถบเมือง

เมาะลําไย ประเทศพมา หมูบานที่ตนเองเคยอาศัยอยูใหมาทํางานกับเถาแกที่ลงกุงในจังหวัด

สมุทรสาคร และเรียกเก็บคานายหนาดวย แกบอกวาชวงน้ันไดเงินคานายหนามาก แตเงินก็หมดไป

อยางรวดเร็ว ต้ังแต พ.ศ. 2547 ลุงเติมเริ่มรูจักกับเจาหนาที่ของ อะโละตะมายง ที่เริ่มเขามาสอน

ภาษาไทยในชุมชนแรงงาน และเอาของกินของใชมาแจก (บางคร้ังเจาหนาที่แบงของไวใหลุงเติมชวย
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แจก เพราะแกรูจักแรงงานเยอะ) ในขณะเดียวกันก็เปนชวงที่ลงกุงในจังหวัดบางแหงถูกปดเน่ืองจาก

ถูกตรวจสอบวามีการใชแรงงานเด็ก แมลุงเติมจะบอกวาลงที่แกดูแลไมไดใชแรงงาน แตตอมาเถาแกก็

ตัดสินใจปดลงกุง แกจึงตัดสินใจเลิกเปนนายหนา และมาทํางานเปนลามฝายสิทธิของ อะโละตะมายง 

โดยบอกวาการเปนลามแมจะไดเงินนอยกวาเปนนายหนา แตตนเองอยูประเทศไทยมานาน มีความรู

เรื่องสิทธิก็อยากชวยเหลือแรงงานคนอ่ืนๆ ที่ถูกเอาเปรียบ อาจเพราะลุงเติมเปนคนไมคอยพูด หาก

พูดก็มักพูดเสียงดัง หายใจแรง ดูเหมือนเปนคนฉุนเฉียว (แกบอกวา หากแกพูดอะไร ใครๆ ก็เช่ือ 

ลักษณะแบบน้ันแกเรียกวามี “power”) ผูศึกษาไมเคยเห็นลุงเติมไปลงชุมชนกับฝายการศึกษา และ

ไมเคยชวยงานสอนภาษาไทยใหเด็ก นานๆ ครั้งเจาหนาที่ฝายการศึกษาจะขอใหลุงเติมมาชวยสอน

ระเบียบวินัย เชน ดูแลเด็กๆ ใหเขาแถวเปนระเบียบ หรือบอกใหเด็กเงียบเมื่อครูคนอ่ืนอบรมสั่งสอน 

นอกจากหัวหนาฝาย เจาหนาที่ และลาม ฝายการศึกษายังมีนักศึกษาที่ถูกมหาวิทยาลัยสงมา

ฝกงานกับ อะโละตะมายง โดยเฉพาะนักศึกษาที่กําลังเรียนปริญญาตรี คณะสังคมสงเคราะหและคณะ

นิติศาสตร ซึ่งมักมาฝกงานเปนกลุม (กลุมละ 4-6 คน) ชวงเวลาฝกประมาณ 1-3 เดือน ทั้ง

ผูอํานวยการและผูจัดการบอกตรงกันวา นักศึกษาฝกงานเปนกําลังสําคัญในการสอนภาษาไทย และ

ลงชุมชนของ อะโละตะมายง ต้ังแตอดีตชวงกอต้ังองคกรจนถึงปจจุบัน เน่ืองจากการขาดเจาหนาที่

ทํางานเปนปญหาที่องคกรเผชิญเร่ือยมา บางคร้ังเปนเพราะเจาหนาที่ลาออก บางคนวาทํางานหนัก 

แตรายไดไมดี ไมเหมือนงานอ่ืนที่ทํางานเกินเวลาแลวไดเงินคาโอที หากเปนชวงที่ไมมีนักศึกษาฝกงาน 

ก็จะมีการใหคาตอบแทนคนที่เขามาชวยงานเปนครั้งคราว โดยเรียกคนเหลาน้ันวาเปนอาสาสมัครของ 

อะโละตะมายง  

การทํางานของฝายการศึกษาในชวงแรกเปนการสงเจาหนาที่ภาคสนาม และนักศึกษาฝกงาน

เขาไปหาขอมูลในชุมชนแรงงานที่มีปญหาการใชแรงงานเด็ก ดวยการเขาไปแจกของกินของใช (เชน 

ขนม นํ้ามันพืช นํ้าปลา สบู และยาสีฟน) สอนภาษาไทยโดยการสอนใหออกเสียง พูดคุยกับคนไทย 

และสอบถามขอมูลเกี่ยวกับการทํางาน โดยมีลามอาสาสมัครในชุมชนทําหนาที่แปลความหมายจาก

ภาษาพมาเปนภาษาไทย กิจกรรมเหลาน้ีจัดสลับชุมชนไปเร่ือยๆ ในทุกวันอาทิตย เน่ืองจากเปน

วันหยุดของแรงงาน โดยเร่ิมตนในพ้ืนที่เสี่ยงสําหรับเด็ก คือ ตลาดกุง และยานชุมชนกําพรา (ที่ศาล

เจาแมนมยาน และวัดโกรกกรากใน) กอนขยายไปยังชุมชนอ่ืนๆ 
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หลังจากการจัดกิจกรรมสอนภาษาไทยในชุมชนแรงงาน ดําเนินไปราวกวา 6 เดือน อะโละตะ

มายง ไดเปลี่ยนรูปแบบการสอนภาษาไทย จากการเดินทางไปสอนในชุมชนแรงงานเปลี่ยนมาเปนจัด

สอนที่สํานักงาน เพราะการลงพ้ืนที่ทําใหชักชวนเด็กพมาอายุ 5-18 ป มาเรียนภาษาไทยทุกวัน

อาทิตย ต้ังแต 9.30-16.00 น. ไดประมาณ 50 คน เด็กเหลาน้ีผูปกครองยอมให อะโละตะมายง รับไป

เรียนที่สํานักงานที่อยูนอกชุมชนได การลงชุมชนก็เปลี่ยนไปเพ่ือเก็บขอมูลเร่ืองแรงงานเด็กจาก

ผูปกครองนักเรียน และจัดกิจกรรมประชาสัมพันธเรื่องสิทธิทางการศึกษาของเด็ก โดยเช่ือมโยงกับ

หลักการคุมครองเด็กที่ยอมรับกันในระดับสากล คือ อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก 

นอกจากงานดานการศึกษา อะโละตะมายง มีผูจัดการ ที่เปนคนขับเคลื่อนงานดานการ

เรียกรองสิทธิตามกฎหมาย หากมีแรงงานเดินทางมาที่สํานักงานเพ่ือใหขอมูล ลามของฝายสิทธิ (อาจ

เปนพ่ีบุญหรือลุงเติม) จะสอบถามรายละเอียดจากแรงงานเปนภาษาพมา (บางครั้งเปนภาษามอญ

หรือภาษากะเหร่ียง) แลวแปลเปนภาษาไทยใหเจาหนาที่ฝายสิทธิเขียนลงในแบบบันทึกขอมูล 41

1 เรียก

กันวา “สอบเคส” ทั้งน้ีจะมีการตรวจสอบขอเท็จจริงของขอมูลที่ไดรับเร่ืองมา บางรายตองสอบถาม

ในเรื่องเดิมตองถามหลายคร้ัง หรือใชเวลาหลายวันเพ่ือรอดูวาขอมูลที่บอกในแตละครั้งตรงกันหรือไม 

หากเปนกรณีที่มีผูเสียหายหลายคน (เชน กรณีแรงงานพมาถูกหักคาแรงสําหรับการจัดการรถรับสง 

แตแรงงานบอกวาไมไดขึ้นรถ กรณีแรงงานถูกนายจางยึดเอกสารหนังสือเดินทาง กรณีคางคาแรง 

และกรณีแรงงานพมาขอคาสมัครคืนจากนายหนา เน่ืองจากไมไดมีการสมัครงานใหตามสัญญา)  

เจาหนาที่จะปรึกษากับลามเพ่ือตรวจสอบวา ประวัติของผูถูกกลาวหาเปนเชนไร เปนตน ทั้งน้ีเพราะ

ลามมีประสบการณ/ทํางานอยูในจังหวัดสมุทรสาครนานกวา เมื่อสอบเคสเสร็จหรือเจาหนาที่ทราบ

ความตองการของแรงงาน เมื่อแจงกับผูจัดการหรือหัวหนาฝายสิทธิแลวจะไปดําเนินการตามแตกรณี 

การใหความชวยเหลือแรงงานตางดาวที่เขามาปรึกษาเพ่ือเอาผิดหรือเรียกรองคาเสียหาย มี

ทั้งการเขามาขอความชวยเหลือโดยแรงงานที่เปนผูปกครองของเด็กนักเรียน แกนนําแรงงานในชุมชน 

หรือคนไทยที่พบเห็นแรงงานตางดาวประสบปญหา แตไมรูจะแจงที่หนวยงานใด ทั้งน้ีไมใชแคแรงงาน

1 เปนแบบบันทึกคําใหการของผูใหขอมูล ผูรองทุกข ผูกลาวโทษ หรือพยาน โดยจะมีการบันทึกวันเวลา และสถานท่ี

บันทึกขอมูล อีกท้ังระบุวาคูกรณีคือใคร ในสวนแรกเจาหนาท่ีจะบันทึกขอมูลท่ัวไปของผูใหขอมูล (อาทิ วันเดือนป

เกิด เชื้อชาติ อาชีพ ขอมูลเกี่ยวกับการเดินทางเขามาประเทศไทย และประวัติการทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร) 

จากนั้นจะบันทึกรายละเอียดของแตละกรณีท่ีเขามาขอความชวยเหลือ เม่ือบันทึกเสร็จเจาหนาท่ีจะใหผูใหขอมูลลง

นามรับรองวาเจาหนาท่ีอานแบบบันทึกใหฟงแลวรับวาถูกตอง 
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ตางดาวที่ทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร แตรวมถึงแรงงานที่อยูในจังหวัดอ่ืนๆ อีกดวย บางครั้งก็เปน

กรณีที่หนวยงานของภาครัฐติดตอ อะโละตะมายง เพ่ือขอใหชวยจัดการปญหา เชน กรณีโรงพยาบาล

แหงหน่ึงในจังหวัดชลบุรีที่รักษา เมียนตู แรงงานชายอายุ 44 ป ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน 

เมื่อแพทยอนุญาตใหออกจากโรงพยาบาลไดก็ไมมีนายจางหรือญาติมาติดตอรับผูปวย โรงพยาบาลจึง

ติดตอมายัง อะโละตะมายง เพ่ือใหชวยสงแรงงานกลับประเทศพมา อะโละตะมายง จึงดําเนินการ

เรียกรองเงินคารักษาพยาบาล และเงินเยียวยาจากนายจางใหแรงงาน โดยใหแรงงานพักฟนอยูที่

สํานักงานกอนสงกลับเมืองเมียวดี ประเทศพมา 

เพราะการทํางานดานสิทธิ สํานักงานของ อะโละตะมายง จึงกลายเปนที่พักช่ัวคราวของ

แรงงานและเด็กกลุมที่ประสบปญหา เชน แรงงานชายที่พิการหรือสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุในการ

ทํางาน (เชน เมียนตู) แรงงานหญิงที่มีลูกออน แตถูกสามีทิ้ง แรงงานหญิงที่ปวย ติดเหลา ไมสามารถ

เลี้ยงดูบุตรได จึงอยูรอการสงตอไปยังบานพักเด็กและครอบครัว เด็กพมาที่ถูกลวงละเมิดทางเพศ 

และอยูในชวงรอดําเนินคดี เด็กบางคนมีปญหาครอบครัว (เชน พอแมแยกทาง เสี่ยงตอการถูกลวง

ละเมิดทางเพศจากพอเลี้ยง) สําหรับคนกลุมน้ี ผูจัดการจะเปนคนจัดแจงเรื่องที่พัก (ใครควรพักหอง

ไหนหรือพักกับใคร) การปฏิบัติตัว/กฎเกณฑการอยูรวมกันในสํานักงาน (เชน หามสูบบุหรี่ในบางพ้ืนที่ 

หามออกนอกสํานักงานโดยไมไดรับอนุญาต เด็กผูหญิงหามใสกางเกงขาสั้น เสื้อสายเด่ียว เอวลอย 

มอบโทรศัพทมือถือใหผูจัดกรเก็บไว และตองชวยกันดูแลความสะอาดสํานักงานตามหนาที่ซึ่งไดรับ

มอบหมาย เปนตน) สวนหน่ึงเปนเพราะมีคนพักอยูจํานวนมาก บางครั้งจึงเกิด “ปญหา” จากการอยู

รวมกัน เชน กรณีเรื่องชูสาวระหวางแรงงานชายกับเด็กหญิง แรงงานชายด่ืมเหลาแลวทะเลาะวิวาท

กันเอง และเงินของคนที่อาศัยในสํานักงานหาย ผูจัดการของ อะโละตะมายง จะเปนคนสอบสวน 

และหาวิธีจัดการ ทั้งน้ีเด็กที่พักอยูในสํานักงานจะถูกสงไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย 

 

4.2 การทํางานกับโรงเรียน 

 

หลังรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนโยบายดานการจัดการศึกษาของภาครัฐใน พ.ศ. 2548 (ดูบทที่ 2) 

ผูอํานวยการ อะโละตะมายง เริ่มติดตอกับโรงเรียนรัฐบาลที่อยูในยานชุมชนแรงงานในพ้ืนที่อําเภอ

เมือง เพ่ือใหรับเด็กนักเรียนพมาที่เรียนภาษาไทยกับ อะโละตะมายง เขาเรียน เน่ืองจากในขณะน้ันมี
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เด็กนักเรียนพมาที่ลักลอบเขาเมือง และไมมีเอกสารแสดงตัวตน เรียนอยูที่สํานักงานราว 100 คน จึง

ทําให อะโละตะมายง มีลักษณะคลาย “โรงเรียนเถ่ือน” คือ เปดข้ึนอยางไมถูกตองตามกฎหมาย ไมมี

หลักสูตรการเรียนการสอน ไมมีครูวิชาชีพ และขาดแคลนงบประมาณในการจัดการ แมบางโรงเรียนมี

แนวคิดจะรับเด็กพมาจาก อะโละตะมายง เขาเรียน (เชน โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย) แตเพราะการ

ประสานงานเกิดขึ้นในชวงเทอม 2 แทบทุกโรงเรียนจึงยังไมรับเด็กเขาเรียนกลางคัน แตจะพิจารณา

เรื่องการรับเด็กพมาเขาเรียนในปการศึกษาถัดไป 

โรงเรียนวัดศิริมงคลเปนโรงเรียนรัฐบาลแหงเดียวที่ผูอํานวยการยอมรับเด็กนักเรียนพมาจาก 

อะโละตะมายง เขาเรียนระหวางปการศึกษา 2548 แตเน่ืองจากโรงเรียนต้ังอยูนอกตัวเมือง และอยู

ไกลออกไปจากยานชุมชนแรงงานตางดาว และทางโรงเรียนจําเปนจะตองหาเด็กเขาเรียนเพ่ิม 

เน่ืองจากมีเด็กนักเรียนไทยเรียนอยูไมถึง 50 คน และอาจถูกยุบโรงเรียน โรงเรียนจึงรับเด็กพมาอายุ 

8-15 ป เขาเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 อะโละตะมายง สงลามคนพมาที่สามารถสื่อสาร

ภาษาไทยได เขาไปชวยในเรื่องการสื่อสารระหวางเด็กนักเรียนพมากับครูของโรงเรียน แตในปถัดมา 

อะโละตะมายง ไดยุติการทํางานกับโรงเรียนวัดศิริมงคล เน่ืองจากเห็นวาครูของโรงเรียนดูแลเด็กไมดี 

มีเด็กนักเรียนพมาอายุ 7 ขวบ พลัดตกนํ้าเสียชีวิตที่บอนํ้าในบริเวณโรงเรียน โดยที่ทางโรงเรียนไม

รับผิดชอบคาเสียหาย นอกจากน้ี ยังมีผูปกครองนักเรียนพมามาแจงกับทาง อะโละตะมายง วาเด็กๆ 

ตองชวยครูทํางาน (เชน พับลังกระดาษ และเฝารานคา) และกรณีความไมโปรงใสในการจัดสรร

งบประมาณสําหรับเด็กตางดาว เพราะแจงจํานวนนักเรียนตางดาวเพ่ือของบประมาณเกินจํานวนเด็ก

นักเรียนที่เรียนอยูจริง ในขณะที่โรงเรียนเห็นวา อะโละตะมายง ตองการเปดศูนยเตรียมความพรอม

เพ่ือใหแหลงทุนมาดูงาน และไมไดเห็นแกประโยชนของเด็กอยางแทจริงเชนกัน42

1 

ต้ังแตปการศึกษา 2549 อะโละตะมายง จึงหันไปทํางานกับโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ซึ่ง

เปนโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

ประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 ที่ต้ังอยูในยานชุมชนกําพรา ดวยการเขาไปเปดศูนยเตรียมความ

พรอมสําหรับเด็กตางชาติในโรงเรียน (Migrant Children Center in School) โดยไดรับงบสนับสนุน

1 จากบทสัมภาษณผูรวมกอต้ัง อะโละตะมายง และบุคลากรในโรงเรียนวัดศิริมงคล 
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จากองคกรแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO)1 และ Save 

The Children UK ที่มีจุดประสงคในการชวยเหลือคนกลุมที่เปราะบาง (vulnerable) คือ เด็กที่ตอง

ยายถิ่นตามพอแมมาในพ้ืนที่จังหวัดสมุทรสาคร แมทาง อะโละตะมายง จะบอกวาไดเขาไปเปดศูนย

เตรียมความพรอมในโรงเรียนต้ังแต พ.ศ. 25492 และหากเด็กพมาผานการทดสอบดานภาษาไทยจาก

ครูของโรงเรียน เด็กก็จะไดเขาเรียนในระบบโดยเริ่มตนที่ช้ันเรียนประถม 1 แตบันทึกประวัติของเด็ก

ตางดาวที่เขาเรียนกลับระบุวามีเด็กตางดาวเขาเรียนในปการศึกษา 2552 ท่ีเปนเชนน้ีอาจเกิดจากการรับ

เด็กพมาเขาเรียนมีลักษณะที่แตกตางจากการรับเด็กไทย คือ ไมสามารถกําหนดชวงเวลารับสมัคร

เฉพาะชวงใดชวงหน่ึงของปได เน่ืองจากสภาพความเปนอยูของเด็กตางดาวแตกตางจากเด็กไทย และ

มีเด็กเขาออกจากศูนยเตรียมความพรอมตลอดป453 

 

4.3 เด็กนักเรยีนพมาของ อะโละตะมายง 

 

การรับสมัครเด็กนักเรียนพมาของ อะโละตะมายง ทําผานกิจกรรมที่เรียกวา “โมบาย

การศึกษา” (mobile education) จัดขึ้นในชวงบายวันอาทิตย โดย อะโละตะมายง จะสงเจาหนาที่

ไปต้ังเวทีกิจกรรมในชุมชน เพ่ือใหความรูเกี่ยวกับสิทธิทางการศึกษาในโรงเรียน ผูศึกษาเคยเดินแจก

1 กอตั้งเม่ือวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2496 โดยอยูในสนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of Versailles) หลังสิ้นสุด

สงครามโลกครั้งท่ี 2 ไดผนวกเขาเปนภาคีของสหประชาชาติ เม่ือ พ.ศ. 2489 สมาชิกรวมกอตั้ง 45 ประเทศ หนึ่งใน

นั้น คือ ประเทศไทย ซ่ึงเปนศูนยกลางการบริหารแรงงานในภูมิภาค เพ่ือดําเนินงานตามวัตถุประสงคขององคการ 

คือ สงเสริมความยุติธรรมในสังคม เคารพในสิทธิมนุษยชน สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการจางงาน เปนตน 
2 นอกจากศูนยเตรียมความพรอมในโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย อะโละตะมายง ยังมีความพยายามท่ีจะเปดศูนย

เตรียมความพรอมในโรงเรียนแหงอ่ืน เชน โรงเรียนวัดศิริมงคล และโรงเรียนหลวงแพทยโกศลอุปถัมภ อยางไรก็ตาม 

การเปดศูนยการเรียนยังไมเกิดขึ้นในโรงเรียนอ่ืน เนื่องจากตองไดรับความรวมมือจากหลายฝาย เชน งบประมาณ

จากบริษัท และสถานท่ีของโรงเรียน เปนตน 

3 วัลยา มนัสเกษมสิริกุล (2551) เสนอวาการท่ีเด็กยายถิ่นขามชาติไมสามารถเขาถึงการศึกษาในระบบโรงเรียนของ

รัฐไทย ไดทําใหองคกรพัฒนาเอกชนเขามาจัดการศึกษาในรูปแบบศูนยการเรียนในพ้ืนท่ีตางๆ โดยมีกระบวนการการ

จัดการศึกษา คือ การสงเสริมการศึกษาใหเด็กมีโอกาสเขาถึงการศึกษาไดอยางเทาเทียม และการบริการทาง

การศึกษา เชน การงดเวนคาเลาเรียน บริการรถรับสง การจัดท่ีพักและอาหารใหแกนักเรียน เปนตน หลักสูตรท่ีใช

ในศูนยการเรียนนั้นมีความหลากหลาย ท้ังหลักสูตรพมา หลักสูตรกะเหรี่ยง หลักสูตรไทย และหลักสูตรอ่ืนๆ โดยครู

จะเลือกเนื้อหาจากหลักสูตรตางๆ ท่ีเหมาะกับพ้ืนฐานและความสามารถในการเรียนรูของนักเรียน 
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ใบปลิวที่ใหขอมูลวา “เด็กทุกคนมีสิทธิที่จะไดเรียน” เชิญชวนแรงงานในละแวกชุมชนมาประดิษฐ

เครื่องประดับ (กิ๊บติดผม/ที่คาดผม) ทําเสร็จก็ใหนํากลับบานได รวมทั้งบอกวาแจกของกินของใชใน

ชีวิตประจําวัน (ลามทําหนาที่ประชาสัมพันธเปนภาษาพมา) แรงงานที่เดินผานไปมาบนถนนสวนหน่ึง

ไมสนใจ เมื่อผูศึกษาพยายามเขาไปพูดคุยกับแรงงานที่เดินเลือกซื้อของในตลาด บางคนสายหนาแลว

เดินหนี บางคนพยักหนาคลายรับรู แตไมรับใบปลิวกลับไปพิจารณา บางคนก็บอกวาลูกเรียนอยูที่

ศูนยการเรียนอ่ืนแลว ผูศึกษาอดคิดไมไดวา ตนเองกําลังเดินขายของ ในสภาพอากาศที่รอนอบอาว 

แตก็ไมมีคนเห็นใจซื้อ 

เจาของหอพักบางแหงอนุญาตใหเจาหนาที่ของ อะโละตะมายง เขาไปพูดคุยกับแรงงาน ผู

ศึกษาเคยเดินเคาะประตูแจกใบปลิวทีละหอง บางหองไดยินเสียงเหมือนมีคนอยู แตไมเปดประตูหอง

ออกมา สวนหองที่เปดประตูสวนใหญก็บอกวาขอคิดดูกอน ลุงเติม ลามฝายสิทธิ ที่ทํางานในประเทศ

ไทยยาวนานกวา 10 ป แสดงความคิดเห็นวาที่แรงงานไมนิยมสงลูกหลานเขาเรียนโรงเรียนไทยเปน

เพราะแรงงานสวนใหญไมรูจักสิทธิ พวกเขามาที่ประเทศไทยก็รูจักแตทํางาน พวกเขาไมรูจะสงลูก

เรียนไปทําไม เรียนไปก็เปนแรงงาน เหมือนพอแมที่เรียนจบจากพมาก็ตองมาใชแรงงานที่ประเทศไทย

อยูดี 

สําหรับแรงงานที่พาลูกหลานมาเขารวมกิจกรรม ในบริเวณเวทีกิจกรรมจะมีพ้ืนที่ใหเด็กเลือก

เลนเกมหรือระบายสี ใกลกันมีโตะรับสมัครเด็กนักเรียนโดยใชแบบฟอรมที่ตองกรอกขอมูลเอกสาร

ประจําตัว เชน พาสปอรต บัตรอนุญาตทํางาน หรือบัตรประชาชนพมา และกรอกขอมูลของเด็กจาก

ใบเกิด ใบ ทร.38/1 (ทะเบียนราษฎรของคนตางดาว ที่มีเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ข้ึนตนดวยเลข 

00) แตเน่ืองจากแรงงานและเด็กพมาจํานวนมากไมมีเอกสารระบุตัวตน ทําใหการกรอกขอมูลตองทํา

โดยคําบอกเลาของแรงงานเอง46

1 

1 ชื่อของเด็ก (ภาษาพมา) ถูกสะกดเปนภาษาไทยจากคําท่ีเจาหนาท่ีไดยิน ในการสมัครเรียนครั้งนี้เด็กจะไดชื่อท่ี

สะกดแบบหนึ่ง ตอไปหากเด็กไปทําเอกสารกับหนวยงานราชการ (เชน ใบอนุญาตทํางานของแรงงานตางดาว ท่ียัง

ไมไดพิสูจนสัญชาติ/ไมมีพาสปอรต หรือท่ีเรียกกันท่ัวไปวา “บัตรสีชมพู” ซ่ึงผูติดตามแรงงาน 3 สัญชาติ ท้ังลาว 

กัมพูชา และพมา ท่ีเขามาโดยผิดกฎหมายสามารถไปจดลงทะเบียน ณ ศูนย One Stop Service ของกระทรวง

แรงงานโดยคณะรักษาความสงบแหงชาติ ในชวง พ.ศ. 2558) เด็กก็อาจไดเอกสารราชการท่ีเปนอีกชื่อหนึ่ง ซ่ึงอาจ

เปนชื่อท่ีออกเสียงคลายกัน แตสะกดอีกแบบหนึ่ง หรือแตกตางกันไปเปนคนละชื่อเลยก็ได 

                                           



78 
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แมดูเหมือนวาจะมีการสนับสนุนใหเด็กไปโรงเรียน ดวยการลงชุมชนไปรับสมัคร แตกิจกรรม

ดังกลาวก็มักเกิดขึ้นในชุมชนบางแหงเทาน้ัน47

1 เชน ยานกําพรา และโกรกกราก ซึ่งเปนยานที่โรงเรียน

นานาชาติธาราทิพยต้ังอยู และเปนยานที่ริมถนนสองขางทางเต็มไปดวยลงหรือโรงงานแปรรูปขนาด

เล็ก ซึ่งเปนสถานประกอบการประเภทที่ถูกโจมตีวามีการบังคับใชแรงงานเด็ก บางครั้งแมจะเปดเทอม

ไปแลวเสมียนของโรงงานก็พาเด็กอายุ 5 ขวบมาสมัครเรียนที่โรงเรียนเอง โดยบอกวาสงสารเด็กที่เพ่ิง

มาจากพมา เพราะเห็นเด็กอยูที่หองพักก็ไมมีเพ่ือน และไมไดรับการพัฒนาตามวัย สําหรับชุมชนอ่ืนๆ 

ที่อยูไกลออกไป อะโละตะมายง จะลงชุมชนไปประชาสัมพันธรับสมัครเด็กนักเรียนในบริเวณสถานที่

พักอาศัย ในยานที่มีการประสานงานกับบริษัท/เจาของกิจการ/โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งมีความ

ประสงคใหบุตรหลานแรงงานเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐเพ่ือปองกันการถูกโจมตีวาสนับสนุนใหมีการ

ใชแรงงานเด็ก บางครั้ง อะโละตะมายง ก็เขาไปรับสมัครในโรงงาน ผานการอบรมเร่ืองสิทธิทาง

การศึกษากับผูปกครอง เชน ลงตาแบน ไทยยูเน่ียน และทวีสมุทร 

นอกจากยานที่มีลักษณะเสี่ยงตอการถูกเพงเล็งวาบังคับใชแรงงานเด็ก ดังที่กลาวไปขางตน 

อะโละตะมายง จะสงทีมการศึกษาไปรับสมัครเด็กในยานที่สามารถสรางสัมพันธกับแกนนําแรงงานใน

ชุมชนผานการสนับสนุนการดําเนินการของกลุมแรงงานเอง เชน ที่ชุมชนวัดหงส ซึ่งมีแกนนําแรงงาน

เปนตัวต้ังตัวตีดําเนินการชวยเหลือแรงงานกันเองอยูกอนแลว แตก็เคยรวมงาน/รับความชวยเหลือ

จาก อะโละตะมายง เชน มีคนเจ็บปวยเสียชีวิตที่หองพัก แตญาติไมมีเงินจัดงานศพ แกนนําแรงงาน

จะมาขอเงินทุนสนับสนุน อะโละตะมายง มองการชวยเหลือดานการเงินวาเปนการทํางานกับ

เครือขายอาสาสมัครแรงงานขามชาติ และขอใหแกนนําเปนผูรายงานขาวสารของแรงงานในชุมชน 

สวนที่ชุมชนมหาชัยนิเวศน ซึ่งมีแรงงานกลุมหน่ึงจัดต้ังศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุขึ้น และเคยมา

ขอคําปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการศูนยการเรียนซึ่งขณะน้ันเปนศูนยการเรียนผิดกฎหมาย เสี่ยงตอการ

ถูกปด ผูอํานวยการ อะโละตะมายง จึงเขาไปชวยจัดการใหศูนยการเรียนน้ีดําเนินการภายใตโครงการ

ของ อะโละตะมายง (ดูบทที่ 2) และสรางความสัมพันธกับคณะกรรมการของศูนยการเรียน หากมีเด็ก

1 ชุมชนท่ี อะโละตะมายง ไมไดไปประชาสัมพันธรับสมัครเด็ก หรือไปรับสมัครแตไมมีเด็กมาเรียน ยกตัวอยาง คือ 

วัดเจ็ดโคก สะพานปลา ตลาดทะเลไทย บานทาจีน ทาฉลอม บานขอม เคหะชุมชนมหาชัย ตลาดพงษทิพย และ

ตลาดมหาชัยวิลลา ท้ังนี้บางชุมชนมีการดําเนินงานใหเด็กเขาเรียนในศูนยการเรียนโดยองคกรเอกชนอ่ืน เชน มูลนิธิ

รักษไทย และเครือขายสิทธิแรงงานขามชาติ (MWRN) 
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พมาสนใจที่จะเรียนในโรงเรียนรัฐบาล กรรมการของศูนยการเรียนก็สามารถติดตอ อะโละตะมายง 

เพ่ือดําเนินการรับสมัครเด็ก เปนตน 

หากผูปกครองตัดสินใจใหเด็กสมัครเรียน หลังทําประวัติเด็กนักเรียน อะโละตะมายง จะสง

เจาหนาที่ไปยังบานของเด็กเพ่ือเก็บขอมูล DBMR (Direct Beneficiary Monitoring and 

Reporting1) กับเด็กและครอบครัว (ซึ่งถือเปนผูรับประโยชนในโครงการการปองกันการใชแรงงาน

เด็ก ตามอนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ขององคกร

แรงงานระหวางประเทศ49

2) เจาหนาที่จะตรวจสอบวาเด็กยังจะไปโรงเรียนตามที่ไดสมัครไวหรือไม ยํ้า

เรื่องวันที่เปดเรียน เวลาขึ้นรถรับสงในตอนเชา แจงใหทราบวาผูปกครองสามารถเตรียมอาหาร

กลางวันใหเด็กนําไปกินที่โรงเรียน แมตอนประชาสัมพันธรับสมัครเด็กเขาเรียนจะบอกวามีชุดนักเรียน

ใหฟรีคนละ 1 ชุด50

3 แตเด็กจะไดรับชุดนักเรียนเมื่อเขาเรียนไปแลว (ปการศึกษา 2557 ทําการแจกชุด

1 การเก็บขอมูลมีวัตถุประสงคเพ่ือสอบถามสภาพความเปนอยูของเด็กและครอบครัว โดยเฉพาะขอมูลเกี่ยวกับ

การศึกษาของเด็ก เพ่ือนําไปใชเปนขอมูลสําหรับการใหบริการและประเมินผลโครงการแกปญหาการใชแรงงานเด็ก 

ท้ังนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับสภาพความเปนอยู รายไดของครอบครัว ประวัติทางการศึกษา (เคยเรียนท่ีไหน ออก

จากโรงเรียนเพราะอะไร ขาดเรียนก่ีวัน) การใชแรงงานของเด็ก (ทํางานอยูในภาคอุตสาหกรรมกุงและอาหารทะเล

หรือไม ทําหนาท่ีอะไร ชั่วโมงการทํางาน คาตอบแทน) สภาพแวดลอมความเปนอยูรอบบาน (อยูใกลลงกุงหรือไม 

อยูใกลแหลงน้ําเทาใด) เพ่ือเปนขอมูลในการประเมินวาเด็กอยูในการใชแรงงานเด็ก (child labour) หรือไม หากใช

เด็กอยูในการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายหรือไม (ถูกใชเย่ียงทาส ถูกใชเพ่ือคาประเวณี ผลิตสื่อลามก และ

แสดงลามก ถูกใชในกิจกรรมผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการผลิตและขนสงยาเสพติด ทํางานในแนวโนมท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพ สวัสดิภาพ และศีลธรรมของเด็ก เชน งานท่ีถูกลวงละเมิดทางกาย ใจ หรือทางเพศ และงานท่ีตองทํากับ

เครื่องจักร อุปกรณ และเครื่องมืออันตราย เปนตน) ตรวจสอบวาเด็กเปนผูเสียหายจากการคามนุษยหรือไม โดยมี

การกําหนดเปาหมายเพ่ือนําออกหรือปองกันการใชแรงงานโดยบริการท่ี อะโละตะมายง จะจัดหาใหเด็ก คือ การ

สนับสนุนใหเขาเรียน ท้ังนี้จะมีการถายรูปเด็ก ผูปกครอง และวาดแผนท่ีหองพักดวย 

2 อะโละตะมายง ไดรับงบประมาณจากองคกรแรงงานระหวางประเทศมาต้ังแต พ.ศ. 2549 ในชวงท่ีผูศึกษาเริ่มเก็บ

ขอมูลภาคสนาม (ตั้งแต พ.ศ. 2556) การสนับสนุนใหเด็กพมาเขาเรียนในโรงเรียนรัฐบาลไทยเปนการดําเนินงาน

ภายใตโครงการสงเสริมสิทธิทางการศึกษาและการคุมครองทางกฎหมายสําหรับแรงงานเด็กตางชาติและเด็กลูก

แรงงานขามชาติในพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรสาคร โครงการแกปญหาการใชแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุง และอาหารทะเล 

ซ่ึงไดรับงบสนับสนุนจาก International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) ของ 

International Labour Organization (ILO) ใหดําเนินงานตั้งแตเดือนมกราคม 2555 – มีนาคม 2557 
3 ชุดนักเรียนสนับสนุนโดยณรงคซีฟูด บริษัทสงออกสินคากุงรายใหญแหงหนึ่งในจังหวัดสมุทรสาครท่ีถูกกลาวถึงวา

เกี่ยวกันกับการใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมสงออกกุงแชแข็ง เชน ในบทความชื่อ The 
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นักเรียนในเทอม 2 เด็กหลายคนออกจากโรงเรียนไปกอนแลว) กรณีที่ผูปกครองไมใหเด็กไปโรงเรียน 

เพราะบอกวาไมมีเงินซื้อชุดนักเรียน ทาง อะโละตะมายง จะจัดหาชุดนักเรียนเกาที่ไดรับบริจาคมาให

เด็กกอน บางรายผูอํานวยการก็มอบเงินใหครูไปซื้อชุดเครื่องแบบเปนกรณีพิเศษ อยางไรก็ตาม มีเด็ก

บางคนเอาชุดมาคืนในภายหลัง เพราะตัดสินใจเลิกเรียน บางคนที่หยุดเรียนไปแลว พอไปตามที่บานก็

บอกวาอยากไปเรียน แตแมเอาชุดไปขายแลว 

การไปเยี่ยมบานเด็กเพ่ือเก็บขอมูล DBMR ไมใชงานที่จะดําเนินการเสร็จสิ้นกอนเปดเทอม 

ประกอบกับเจาหนาที่ฝายการศึกษาตองทํางานดานสิทธิดวย การเก็บขอมูลอยางจริงจัง ซึ่งมักทําโดย

มีกําหนดวันสงรายงานความคืบหนาการดําเนินงานใหกับตัวแทนองคกรแรงงานระหวางประเทศที่อยู

ในประเทศไทย ในชวงน้ีจะมีการระดมเจาหนาที่ (ซึ่งบางกรณีจะรวมถึงพ่ีบุญ ลามฝายสิทธิ) และ

นักศึกษาฝกงาน ลงชุมชนในชวงเย็นเพ่ือไปชวยกันตามหาบานเด็กและกรอกขอมูล ทั้งน้ีเปนชวงที่

เจาหนาที่ตองเรงทํางานหามรุงหามค่ํา เจาหนาที่ของ อะโละตะมายง ที่โดยปกติตองชวยสอนอยูที่

โรงเรียนวัดเกาะตลอดทั้งวัน ก็ออกจากโรงเรียนมาตามเก็บขอมูลกับเด็กในชวงกลางวัน เจาหนาที่

ชวยสอนที่โรงเรียนนานาชาติธาราทิพยก็เคยนําแฟมขอมูลเด็กไปทําที่โรงเรียนดวย 

การที่ผูปกครองของเด็กพมาตัดสินใจสงลูกหลานเขาเรียนนับเปนจุดเริ่มตนของการติดตาม

เด็กไมใหไปใชแรงงานผิดกฎหมาย อยางไรก็ตาม ระหวาง มกราคม พ.ศ.2557 – กุมภาพันธ พ.ศ.

2559 (ชวงเวลาที่ผูศึกษาลงพ้ืนที่เก็บขอมูลภาคสนาม) เด็กหลายรายเลิกเรียนกลางคันหลังจากใช

เวลา 1-2 ปในศูนยเตรียมความพรอม (เลิกเรียนกอนเขาเรียนในระบบโรงเรียน) บางรายก็เลิกเรียน

กลางคันในปแรกที่เขาเรียนในโรงเรียน อยางไรก็ดี เรื่องเด็กเลิกเรียนกลางคันก็เปนปญหาที่ อะโละตะ

มายง เองไมไดน่ิงนอนใจ เพราะจะมีการประชุมทีมการศึกษาเพ่ือตรวจสอบจํานวนเด็กที่ยังเหลืออยู 

Walmart Effect: Child and Worker Rights Violations at Narong Seafood, Thailand’s Model Shrimp 

Processing Factory โดย International Labor Rights Forum และองคกร Warehouse Worker United 

(WWU) สัมภาษณลูกจางในโรงงานในโรงงานดังกลาวเปนโรงงานกรณีศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร เม่ือ พ.ศ. 2556 

พบวามีแรงงานท่ีอายุตํ่ากวา 15 ป ทํางานกลางคืน (สองทุม-ตีสี่) และมีแรงงานผิดกฎหมายประมาณ 100-200 คน 

ในโรงงาน ซ่ึงผูเขียนบทความเสนอวา การกลาวโทษโรงงานผูผลิต และรัฐบาลไทยท่ีไมคุมครองแรงงานตางดาว 

โดยเฉพาะการกลาวโทษบริษัทใดบริษัทหนึ่งอยางเฉพาะเจาะจง ไมไดชวยแกปญหาในระบบ แลวยังสงอาจ

ผลกระทบกับแรงงานมากขึ้นดวย หากเปนไปได Walmart ควรทํางานรวมกับนักเคลื่อนไหวดานสิทธิมนุษยชนใน

ไทยเพ่ือตรวจสอบวาแรงงานท่ีผลิตกุงสงให Walmart ไดรับสิทธิตามกฎหมายและสิทธิตามหลักมนุษยชน 
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และแบงกลุมลงชุมชนเพ่ือไปตามเด็กกลับมาเรียน ซึ่งแมทีมการศึกษาจะพยายามติดตามเด็กครั้งแลว

ครั้งเลาตลอดปการศึกษา แตก็ดูจะไมประสบความสําเร็จมากนัก เพราะเด็กที่หยุดเรียนไปแลวก็มักจะ

ไมกลับมาเรียนอีก บางคนที่กลับมาเรียน อีกไมกี่ วันหลังจากน้ันก็หยุดเรียน ถึงอยางน้ันก็ตาม 

เจาหนาที่ถือวา ถาเด็ก (หรือพอแม) ยังไมไดแจงวาลาออก ก็จะตองตามเด็ก การไปหาเด็กที่บานจึง

เปนการหาคําตอบวาทําไมเด็กไมไปโรงเรียน และหาทางใหเด็กกลับมาเรียน 

 

4.4 สรุปทายบท 

 

ดังกลาวแลววา บทน้ีจะแสดงใหเห็นปฏิบัติการผลักดันแนวคิดเรื่องสิทธิเด็กในพ้ืนที่จังหวัด

สมุทรสาครโดย อะโละตะมายง องคกรพัฒนาเอกชนที่มุงทํางานคุมครองสิทธิเด็ก กับกลุมแรงงานเด็ก

ตางดาวชาวพมาที่ทํางานในอุตสาหกรรมประมง การสนับสนุนใหเด็กไดรับการคุมครองจากสถาบัน

ทางสังคมของรัฐ ที่ตองจัดสวัสดิการใหเด็กทุกคนอยางเทาเทียมกัน เกิดขึ้นเพราะ อะโละตะมายง 

นิยามความเปนเด็กผานกรอบคิดเรื่องสิทธิมนุษยชน ซึ่งความเปนเด็กมีความเปนสากลเหมือนกันทั่ว

โลก สงผลให อะโละตะมายง มุงบริการดานการศึกษากับแรงงานเด็ก แมเด็กพมาจะไมมีสถานะ

บุคคล/ไมมีเอกสารยืนยันตัวตน แตก็มีสิทธิเหมือนเด็กไทย จนดูเหมือนวาผลการดําเนินงานของ

องคกรทําใหเด็กพมาไดเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลอยางมีนัยสําคัญ 

อยางไรก็ตาม การทํางานกับโรงเรียน และภาพการทํางานกับแรงงานในชุมชนแรงงานเพ่ือหา

เด็กเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐ จากที่ผูศึกษานําเสนอ แสดงใหเห็นผลของการดําเนินงานที่เกิดข้ึนใน

พ้ืนที่ ซึ่งสะทอนวาแม อะโละตะมายง จะต้ังสํานักงานอยูในพ้ืนที่มากวา 10 ป แตก็ไมสามารถเขาถึง

พ้ืนที่ชุมชน น่ีอาจเปนเพราะ การมีสถานะเปน “คนใน” ไมใชแคการอาศัยอยูในชุมชน แตหมายถึง

การมีสายสัมพันธทางเครือญาติ คนในชุมชนมีวิธีสรางสัมพันธกับ “คนนอก” และรัฐราชการที่ชุมชน

มองวาเปนภัยคุกคามคานิยมของชุมชนดวยการสรางสัมพันธที่ดีผานการใช “ยุทธวิธีของครอบครัว” 

(Reed-Danahay, 1996) ดังเชนที่ช่ือของ อะโละตะมายง เปนช่ือที่แรงงานตางดาวชาวพมาใชเรียก

องคกรดานสิทธิแรงงานโดยทั่วไป และเปนคําเดียวกับที่แรงงานใชเรียกหนวยงานของรัฐดวย แรงงาน

สรางสัมพันธดวยลักษณะของการประนีประนอม ไมตอตาน แตก็สะทอนทัศนคติที่ไมยอมรับแนวคิด 

เชน การลองสงลูกไปเรียน แตก็ไมไดใหความสําคัญกับระยะเวลาที่ตองศึกษาจนจบหลักสูตร 
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เมื่อแรงงานมอง อะโละตะมายง ในฐานะที่เปน “คนนอก” แม อะโละตะมายง จะเปน

องคกรที่ลงไปทํางานในชุมชนแรงงานตางดาว แตก็ทํางานไดในชุมชนบางแหงเทาน้ัน ในชุมชนที่ไปรับ

สมัครเด็กเขาเรียน เด็กสวนใหญก็ไมไดมาเขาเรียน อีกทั้งโรงเรียนในจังหวัด 104 แหง ก็มีเพียง 4 

แหงที่ อะโละตะมายง ประสานงาน/สงเด็กไปเรียน ในขณะที่ อะโละตะมายง พยายามเรียกรองให

โรงเรียนของรัฐรับเด็กพมาเขาเรียน หาทุนสนับสนุนใหโรงเรียน โรงเรียนบางที่ก็ไมรับเด็กตางดาว 

บางที่รับโดยมีเง่ือนไข และแมจะทําทุกทางใหผูปกครองสงเด็กมาเรียน แตก็กลับเผชิญปญหาในการ

ทํางานที่เกิดขึ้นซ้ําแลวซ้ําอีก (เชน ผูปกครองไมสงเด็กเขาเรียน) จึงอาจกลาวไดวาเปนการดําเนินงาน

ขององคกรไมไดประสบผลสําเร็จ ผูศึกษาเห็นวาการนํากรอบคิดเรื่องสิทธิเด็กสากลมาใชทําให อะโละ

ตะมายง มองความเปนเด็กอยางอุดมคติ (ความเปนเด็ก คือ ชวงเวลาของการเรียน ไมใชการทํางาน) 

จึงดูเหมือนวา อะโละตะมายง เปนฝายไลตามใหเด็กที่ตนเองนิยามวา “ไมมี/ไมรูสิทธิ” ใหเขาเรียนใน

โรงเรียนของรัฐ กระน้ันก็ดี โรงเรียนที่ดําเนินการรวมกันกับ อะโละตะมายง มาต้ังแตยุคเริ่มตนการ

ทํางานและปจจุบันเปนโรงเรียนที่มีจํานวนเด็กตางดาวเขาเรียนมากที่สุดในจังหวัด คือ โรงเรียน

นานาชาติธาราทิพย ผูศึกษาจะกลาวถึงโดยละเอียดในบทถัดไป 
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บทท่ี 5 

 ปฏบิัติการในโรงเรียนของรัฐ  

 

เน่ืองจากในบทที่แลว ผูศึกษาแสดงใหเห็นวาแนวคิด “เด็กสากล” ที่ อะโละตะมายง นํามาใช 

สัมพันธกับการจัดการศึกษาใหเด็กพมา กลาวคือ ทําให อะโละตะมายง สามารถเขามาต้ังศูนยเตรียม

ความพรอมในโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย บทน้ีผูศึกษาสนใจวาองคกรพัฒนาเอกชนเขามา

ดําเนินการอยางไร และโรงเรียนของรัฐปรับตัวอยางไร ประเด็นสําคัญอยูที่การตามดูตอไปวา เมื่อเด็ก

อยูในโรงเรียนจะนําไปสูการจัดการ/ปฏิบัติการรูปแบบใดกับเด็ก และตัวเด็กเด็กเองสรางปฏิบัติการใน

พ้ืนที่โรงเรียนอยางไร ผูศึกษาลงลึกในรายละเอียดเกี่ยวกับปฏิบัติการของอํานาจรัฐที่กระทําผานการ

นิยามความเปนเด็กตางดาว ผานแนวคิดเรื่องความเปนไทย โดยแสดงใหเห็นปฏิบัติการครอบงําทาง

วัฒนธรรมของรัฐ ผานการทํางานของครู ในขณะเดียวกัน ก็นําเสนอปฏิบัติการในชีวิตประจําวันของ

เด็ก 

 

5.1 โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย 

 

“เด็กไทยกับขามชาติอยูรวมกันได เพราะวาถาหากเด็กขามชาติไดเขาเรียนในระบบโรงเรียน

แลว ก็จะไดอยูรวมกัน ถึงแมวาเด็กขามชาติจะพูดภาษาไทยไมได แตเด็กขามชาติก็จะอยูรวมกันได 

ถาหากเด็กขามชาติไดเขาระบบ ตํารวจไมสามารถที่จะกระทําการจับกุม เสมือนผูที่หลบหนีเขาเมือง

ได และเด็กไทยจะไมสามารถดาได เพราะวาเด็กขามชาติอยูในระบบแลว หากเด็กไทยดาหรือวา เราก็

ตอบกลับได ผมวาเรามารวมมือกันดีกวา ถาหากเรามัวแตทะเลาะกัน ผมวาเด็กไทยกับขามชาติก็อยู

รวมกันไมได ผมวาเรามารวมมือกันเถอะ เราอยาทําใหคนอ่ืนเดือดรอน เพราะวาถาหากเราทะเลาะ

กัน สังคมก็จะไมนาอยู ผมสัญญาวาผมจะอยูรวมกับเด็กไทย” 

 

จากเรียงความเรื่องการอยูรวมกันของเด็กไทยกับเด็กขามชาติ 

เขียนโดย ด.ช.เอาแง (นามสมมติ) นักเรียนช้ัน ป.3 อายุ 13 ป 
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โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย (นามสมมติ) เปนโรงเรียนรัฐบาลแหงหน่ึงที่รับเด็กตางดาวเขา

เรียน จากจํานวนเด็กนักเรียนตางดาว 1,563 คน ที่เขาสูระบบโรงเรียนในจังหวัดสมุทรสาคร จํานวน

น้ีเปนเด็กนักเรียนของโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย 259 คน ประกอบดวยเด็กพมา 133 คน มอญ 

116 คน กะเหร่ียง 5 คน ลาว 4 คน และไทใหญ 1 คน (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร, 2558) โรงเรียนนานาชาติจัดการเรียนการสอนโดยมีช้ันเรียนเตรียมความพรอมเพ่ือสอน

ภาษาไทยกอนรับเด็กตางดาวเขาเรียน สงผลใหกลายเปนโรงเรียนที่มีช่ือเสียงวาเปน “โรงเรียน

ตนแบบ” และ “โรงเรียนนํารอง” ดานการจัดการศึกษาสําหรับเด็กพมาในจังหวัดสมุทรสาคร 

โรงเรียนนานาชาติแหงน้ี ต้ังอยูในตําบลบางหญาแพรก อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

ชาวบานนิยมเรียกพ้ืนที่บริเวณน้ีวาปากอาวหรือกําพรา โรงเรียนเริ่มเปดสอนต้ังแต พ.ศ. 2482 

ปจจุบัน (พ.ศ. 2558) จัดสอนระดับอนุบาลถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 มีครูจํานวน 34 คน ต้ังแต พ.ศ. 

2549 แลวที่ผูอํานวยการโรงเรียนอนุญาตให อะโละตะมายง สงเจาหนาที่เขามาใชอาคารหลังหน่ึง

ของโรงเรียนเปนสถานที่สอนภาษาไทยใหกับเด็กพมา โดยโรงเรียนจะรับเด็กพมาที่สามารถผานการ

ทดสอบภาษาไทยเขาเรียนในระดับประถมศึกษาปที่ 1 เรียกวาเปน “เด็กนักเรียนนานาชาติ” ของ

โรงเรียน โรงเรียนนานาชาติแหงน้ี จึงไมใชโรงเรียนนานาชาติในความหมายที่เขาใจกันทั่วไป เชน 

เรียนสองภาษา ภาษาตางชาติมีครูเจาของภาษาเปนคนสอน หองเรียนปรับอากาศ บรรยากาศดี คา

เลาเรียนแพง แตความเปน "นานาชาติ" ของโรงเรียนแหงน้ีเกิดขึ้นเมื่อโรงเรียนเริ่มมีนโยบายรับเด็ก

ตางดาวเขาเรียนรวมกับเด็กไทย ซึ่งเปนผลมาจากการที่รัฐไทยปรับเปลี่ยนนโยบายดานสิทธิทาง

การศึกษาของเด็กตางดาวตามมติคณะรัฐมนตรี 2548 

บริเวณที่ต้ังของโรงเรียนไมมีร้ัวแสดงอาณาเขตที่แนนอน ชาวบานพูดกันวา ที่ดินบริเวณ

โรงเรียนถาไมใชที่ดินวัด ก็เปนที่ดินที่ชาวบานแถวน้ีเคยบริจาค ดังน้ันจึงไมสามารถสรางรั้วแบงอาณา

เขตระหวางโรงเรียน วัด และชุมชนได ทางเขาโรงเรียนอยูติดถนน มีปายหินแกรนิตสีดําแกะสลักช่ือ

โรงเรียน สังกัดประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต 1 หากมองไปรอบๆ จะเห็นคนงานตากปลาตัวเล็กๆ ฝง

ตรงขามมองเห็นเรือประมงจอดเทียบทาในแมนํ้าทาจีนซึ่งจะไหลลงสูอาวไทย เมื่อเดินจากหนา

โรงเรียนเขามา อาคารแรกที่มองเห็นเปนอาคารปูนซีเมนต 2 ช้ัน ช้ันลางเปนหองเรียนช้ันอนุบาล 

สวนช้ันบนเปนหองเรียนประถมศึกษาปที่ 1 ใครๆ ก็เรียกอาคารน้ีวา “ตึกอนุบาล” อาจเพราะบริเวณ

ดานหนาของตึกมักมองเห็นเด็กตัวเล็กๆ อยูในชุดนักเรียนอนุบาล สวมทับดวยเสื้อกันเปอน เอ๊ียมลาย
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ตารางสีสดใสอยูหนาหองเรียนของพวกแก บริเวณเดียวกันมีที่จอดรถหลังคาสังกะสี เปนที่จอดรถของ

ครู อาคารถัดไปมีลักษณะภายนอกแบบเดียวกัน แตเรียกวา “ตึก ผอ.” เพราะช้ันบนประกอบดวย

หองผูอํานวยการซึ่งเปนหองกระจกติดต้ังเครื่องปรับอากาศไว และมีจอโทรทัศนที่ถายทอดภาพจาก

กลองวงจรปดที่ติดต้ังไวในบริเวณโรงเรียน ทั้งยังเปนหองประชุมขนาดเล็ก รับแขกไดครั้งละประมาณ 

10 คน บอยคร้ังเปนแขกจากองคกรแรงงานระหวางประเทศ ติดกับกับหอง ผอ. คือ หองธุรการ เปน

หองเก็บเอกสาร/ประวัตินักเรียน มีเคร่ืองถายเอกสาร คอมพิวเตอรและเคร่ืองพิมพเอกสารไวบริการ

ครู ในหองมีโตะและคอมพิวเตอรประจําของครูสมหมาย ครูที่ทํางานทะเบียนประวัติเด็ก เปนคน

ประสานกับสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตอนเชาหองน้ีดูมีชีวิตชีวามากเปนพิเศษ เพราะเมื่อมาถึง

โรงเรียนครูทุกคนตองแวะมาเซ็นช่ือที่น่ีกอน ประธานนักเรียนพูดประกาศเสียงตามสายใสไมโครโฟน 

ช้ันลางของอาคารเปนหองเรียนช้ันประถม บริเวณดานหลังตึกเปนโรงอาหาร ใกลกันมีหองสวม

นักเรียน ที่เพ่ิงเสรางใหมเมื่อ พ.ศ. 2558 

อาคารหลังถัดไป คือ อาคารทรงเต้ีย ลอมรอบดวยปาชายเลน สวนผักไรดิน และบอเลี้ยงปลา

กะพง เด็กๆ และครูในโรงเรียนเรียกกันวา “อาคารมอญ” เหนือประตูทางเขามีปายไวนิลติดอยู ใคร

ผานไปผานมาจะเห็นรูปเด็กๆ ในชุดนักเรียน ยิ้มแยมแจมใส พรอมขอความวา “ศูนยเตรียมความ

พรอมเด็กตางชาติในระบบโรงเรียน” มีสัญลักษณ ILO อยูที่ปายดวย ทุกเชาจะมีคนขับรถมอเตอรไซค

พวงขางบรรทุกปลาตายมาจอดบริเวณน้ี เพราะไมมีถนนใหขับเขาไปถึงบอปลา คนงานที่บอปลาจะ

มายกลังพลาสติกภายในบรรจุปลาเปด (ปลาที่ติดมากับเรือประมงจับสัตวนํ้าแตคนไมบริโภค อาจ

หมายถึงปลาแปน ปลาอมไข ปลาวัว ปลาสลิดหิน หรือปลาตัวเล็กชนิดอ่ืน) นํ้าเมือกและเลือดปลา

หยดลงเปอนพ้ืนทางเดินหนาอาคาร สายๆ พอแดดสองก็แหงติดพ้ืนถนนไป ดานหนาของอาคารมอญ

หันเขาหาดานขางของ “อาคารไม” หรืออาคาร 2 ช้ันที่มีธงอาเซียน และธงประเทศสมาชิกประดับอยู

ที่ราวระเบียงช้ันสอง หนาหองสมุดของโรงเรียน ช้ันลางยังคงเปนหองเรียนช้ันประถมเหมือนกันกับตึก

ผอ. หลังอาคารมีหองสวมสําหรับเด็กนักเรียน และบานพักภารโรง บริเวณเดียวกันมีอาคารอีกหลัง

หน่ึงที่โดดเดนกวาอาคารเรียนหลังอ่ืน เน่ืองจากเปนตึกสูง 3 ช้ัน มีปายช่ือหนาอาคารวา “ศูนยเตรียม

ความพรอมเด็กกอนวัยเรียน” แตคนในโรงเรียนเรียกวา “ตึกจักรวาล” ตามช่ือของบริษัทสงออกกุง

แชแข็งที่สรางอาคารใหโรงเรียน ตึกจักรวาลสีขาวสวางเพราะเพ่ิงสรางใหม สวนอาคารเรียนหลังอ่ืน

เกา เคยมีการซอมแซมปรับปรุงอาคาร แตทาสีทับลงไปบนเน้ือปูนก็เกิดฝุนผง สีที่ทาทับลงไปใหมไม
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อาจติดไดแนบสนิท เสื่อมสภาพ ทรุดตัวลง ถูกปลวกกิน โรงเรียนมีลานอเนกประสงคขนาดใหญมีเสา

ประดับธงชาติไทย (ดานที่ตรงขามกับตึกจักรวาลมีเครื่องออกกําลังกาย ทําจากพลาสติก มีสีสันสดใส

จึงกลายเปนมุมเครื่องเลนสําหรับเด็กเล็ก) เปนที่จัดกิจกรรมรวมกันของทุกช้ันเรียน เรียกที่น่ีวา 

“หลังคาโคง” พนจากชายคาอาคารเรียนและหลังคาโคง ก็ลวนเปนพ้ืนที่กลางแจง แทบไมมีตนไมใหญ

ที่จะอาศัยรมเงาบังแดดได พ้ืนที่สีเขียวมองเห็นไดจากปาชายเลนนํ้าเนาที่อยูแถบอาคารมอญ เด็กๆ 

ในโรงเรียนชอบไปดูตัวเงินตัวทองคลานอยูในนํ้า ปาชายเลนมีขยะมากมายสะสมอยู ทั้งถุงพลาสติก 

ขวดนํ้า ซองบะหมี่กึ่งสําเร็จรูป เปลือกลูกอม ถุงขนม ทางเดินในโรงเรียนบางสวนเปนถนนคอนกรีต 

บางสวนเปนพ้ืนดินขรุขระ โรงเรียนนานาชาติไมมีหองพยาบาล หากมีเด็กเจ็บปวย หรือไดรับอุบัติเหตุ 

ครูประจําช้ันจะพาเด็กไปรักษาพยาบาลเบ้ืองตนที่สถานีอนามัยประจําตําบล ที่อยูตรงขามกับโรงเรียน 
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ภาพที ่5.1 แผงผังโรงเรียนนานาชาติ 
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เด็กนักเรียนไทยเรียกผูอํานวยการโรงเรียนวา ผอ. เรียกครูในโรงเรียนวาครูตามดวยช่ือ แต

มักเรียกครูในอาคารมอญวาครูพมาหรือครูมอญ (แมจะมีสัญชาติไทย แตก็ถูกเขาใจไปกอนวาเปนคน

พมา) นอกจาก ผอ. และครู โรงเรียนมีลุงสมชายเปนภารโรง ลุงกับภรรยาอาศัยอยูในบานพักภารโรง 

ซึ่งเปนบานหลังเล็กๆ กอจากอิฐบล็อก อยูหลังอาคารไม ทุกวันผูศึกษาเห็นลุงสมชายเดินไปเดินมาใน

ชุดเสื้อยืดเกา กางเกงขายาวพับขากางเกงขึ้น สวมหมวกสานไมไผทรงปกกวางสําหรับกันแดด บางทีก็

เห็นแกตัดตนไม หรือยายของอะไรตอมิอะไรจากที่หน่ึงไปไวอีกที่หน่ึง โดยมี ผอ. สั่งอยูขางๆ หลาย

ครั้งก็ชวยหยิบจับ ไมปลอยใหลุงทํางานคนเดียว จนไดรับคําช่ืนชมจากเจาหนาที่ของ อะโละตะมายง 

หลายคน หัวหนาฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง ก็ออกปากชม ผอ. กับนักศึกษาฝกงานหรือใครก็

ตามที่มาศึกษาดูงานที่โรงเรียนวา ผอ. โรงเรียนน้ีดี นอกจากรับเด็กพมาเขาเรียน ยังขยันทํางาน ไมใช

แคงานเอกสารที่ทํางานอยูแตในหอง แตยังออกแรงชวยงานภารโรงเอง ตอนกลางคืนลุงสมชายทํา

หนาที่เปนยาม ดูแลความเรียบรอยของโรงเรียน ผูศึกษาไมเคยเห็นลุงแกลางหองสวม แตแกเคยมา

บอกผูศึกษาวาใหชวยจัดการและบอกเด็กพมามอญใหรักษาความสะอาดของหองสวมโรงเรียนดวย 

เพราะมีเด็กไปถายอุจจาระ ไมราดนํ้า ที่สําคัญ คือ อุจจาระมีพยาธิ ทําใหเด็กๆ ในโรงเรียนไมกลาเขา

ไปใชหองนํ้าตอ ผูศึกษาไมทราบวาลุงแกรูไดอยางไรวาเด็กพมามอญไปถายอุจจาระไว เมื่อสอบถาม

เด็กในอาคารมอญก็พบวาเมื่อสักครูมีเด็กคนหน่ึงไปถายอุจจาระทิ้งไวจริงๆ ดังน้ันลุงแกคงเปนผูรักษา

ความสะอาดของสถานที่ในโรงเรียนดวย 

เรื่องอาหารการกินในโรงเรียนเปนหนาที่ของปาเฉื่อย แมครัวที่บานอยูหลังโรงเรียน กอนแปด

โมงเชา ปาแกจะคอยๆ เดินมาที่ครัวในโรงอาหาร ซึ่งเปนคลายหองทํางานของแก ปาเฉื่อยในชุดสวม

เสื้อคอปก นุงผาถุง เก็บผมมัดรวบตึง มาถึงก็เร่ิมปดกวาดเช็ดถูพ้ืนโรงอาหาร ทําความสะอาดโตะกิน

ขาวของครู เตรียมนํ้าใสกระติกนํ้ารอน นํานํ้าด่ืมบรรจุขวดและกาแฟมาจัดเตรียมไวใหบรรดาครูที่อาจ

แวะมาน่ังคุยกัน น่ังเฉยๆ อานหนังสือพิมพ ด่ืมกาแฟ หรือเอาขนมมาแบงกันกิน ที่เห็นน่ังอยูบอยๆ 

คือ ครูสมศรี ครูประจําช้ันหอง ป.5 ที่มีตําแหนงเปนครูฝายปกครองดวย เธอใสแวนกันแดดสีดํา ทํา

ผมสีนํ้าตาลประกายแดง (ผมสีแดงโดดเดนกวาครูคนอ่ืน) สวมใสชุดกระโปรงที่ทําจากผาไหมไทยเปน

ชุดทํางาน อาจเปนดวยเหตุที่มีความอาวุโส หรืออาจเปนเพราะวาเธอเปนคนดูแลความกฎระเบียบ

ของโรงเรียน ครูคนอ่ืนใหความเคารพและเกรงใจเธอมากเปนพิเศษ เคยมีวันหน่ึงที่ทั้งเจาหนาที่ฝาย

การศึกษา นักศึกษาฝกงาน และผูศึกษาที่เปนตัวแทนของ อะโละตะมายง มาสอนเด็กในอาคารมอญ 
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เมื่อเดินผานโตะกินขาวก็ถูกครูสมศรีตําหนิเร่ืองการแตงกายตอหนาครูคนอ่ืนอีกหลายคน เธอวาการ

ใสกางเกงยีนสขายาว เสื้อคอปก/เสื้อยืดคอกลม สวมรองเทาผาใบน้ันไมสุภาพและไมใหเกียรติสถานที่

ราชการ ครูสมศรีบอกวาถาจะเขามาสอนเด็กในพ้ืนที่ของโรงเรียน ผูหญิงควรใสกระโปรงเพ่ือใหเด็ก

นักเรียนไทยเคารพเหมือนครูคนอ่ืนๆ เหตุการณน้ีทําใหผูศึกษาเห็นวาครูสมศรีไมไดมีหนาที่ควบคุมแค

เรื่องความประพฤติของเด็กนักเรียน แตยังรวมถึงครูดวย อีกทั้งโตะกินขาวเปนสถานที่สราง

ปฏิสัมพันธระหวางครูในโรงเรียน เพราะครูสมศรีก็คงไมมีโอกาสวากลาวครูของ อะโละตะมายง ที่

บริเวณอ่ืน โดยมีครูของโรงเรียนน่ังฟงอยูดวยเชนที่น่ี อาจเพราะโรงเรียนนานาชาติไมมีหองพักครู 

การเตรียมความเรียบรอยของโรงอาหาร จึงไมใชเร่ืองที่ตองทําเฉพาะตอนเชาหรือตอนเที่ยง เพราะมี

ครูแวะมาน่ังเกือบทั้งวัน 

ชวงสายปาเฉื่อยจะเริ่มทําอาหารกลางวันสําหรับเด็กอนุบาล (กับขาว 1-2 อยาง ขนม และ

ผลไม) เตรียมนํ้าหวานรสตางๆ ที่จะขายชวงพักเที่ยง (กิจการของโรงเรียนเอง) เสร็จแลวเรงมือ

ทําอาหารกลางวันสําหรับครู51

1 ซึ่งดูเหมือนจะทําไมไดหยุดมือ แตก็ไมเคยเตรียมอาหารไปวางที่โตะกิน

ขาวไดเสร็จทันเวลาเลยสักวัน ทุกวันจะมีครูมาชวยขายนํ้าใหเด็กๆ ที่เร่ิมทยอยมากินขาว และออกัน

อยูตรงจุดขายนํ้า ในชวงน้ีครูสมศรี และขาราชการครูคนอ่ืนๆ จะน่ังอยูที่หัวโตะ ผูศึกษาดูจากสีผม 

ใบหนาที่มีรอยเหี่ยวยนบนรองแกม และตีนกาชัดเจน ก็รูวาครูกลุมน้ีอายุมากแลว ถาไมน่ังคุยกัน พวก

เขาจะดูแลคูปองซื้ออาหารของเด็กนักเรียนที่นําเงินสดมาแลก สําหรับครูที่อายุนอยกวา (ครูอัตราจาง 

และนักศึกษาปริญญาตรี คณะคุรุศาสตรที่มาฝกสอนกับโรงเรียน) เมื่อเดินมาในอาณาบริเวณน้ีจะยก

มือไหวทําความเคารพ ถาไมไดชวยขายนํ้า แลวยังไมเดินไปชวยปาเฉื่อยยกชามกับขาวในครัวออกมา

จัดเรียงที่โตะ ก็ดูจะเปนเรื่องผิดกาลเทศะที่สุด ทุกวันปาเฉื่อยจะจัดอาหารสําหรับ ผอ. แยกกับขาวใส

จานกระเบ้ืองที่เปนของ ผอ. คนเดียว วางไวบนโตะ ไมวา ผอ. จะมากินขาวที่น่ีหรือไมก็ตาม 

1 ทุกวันโรงเรียนนานาชาติจะเลี้ยงอาหารกลางวันครู (ราดหนา ขาวคลุกกะป กระเพาะปลา หรือขาวสวยกับแกง 2 

อยาง บางวันมีผลไมและขนมหวาน) ผูอํานวยการบอกวาเปนเพราะไมอยากใหครูออกไปกินขาวนอกโรงเรียน แต

อยากใหใชเวลาอยูในพ้ืนท่ีเดียวกับเด็ก นั่งกินขาวในโรงอาหารดวยกัน อยางไรก็ตาม ปาเฉื่อยเคยบอกผูศึกษาวา ท่ี

จริง ผอ. กลัวคนมาตรวจสอบ เพราะคาอาหารครูก็หักมาจาก “เงินคาหัว” ของเด็กๆ นั่นแหละ (เงินคาหัว หมายถึง 

เงินท่ีกระทรวงศึกษาธิการสนับสนุนคาใชจายในการเรียนโรงเรียนรัฐบาลใหกับเด็กนักเรียนเปนรายบุคคล)  
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ตอนบายปาเฉื่อยตองลางจานชามทั้งของเด็กอนุบาลและที่ครูกินไวตอนเที่ยง ชวงเย็นแกจะ

เตรียมของไวทํากับขาวในวันถัดไป กวาดถูพ้ืนโรงอาหารกอนเดินกลับบาน แกเคยบอกผูศึกษาวา งาน

เยอะไมคุมคาแรง 300 บาท/วัน บางวันแกก็แบงเงินสวนน้ีไปจางคนอ่ืนมาชวยลางจาน ถูพ้ืน หั่นหมู 

หั่นผัก ฯลฯ เพราะทําคนเดียวไมทัน แตถึงอยางไร ก็ยังไมอยากเลิกทํางาน เพราะเปนแมครัวโรงเรียน

มา 20 กวาปแลว และดวยอายุเลย 50 ป แกคิดวาคงไปทํางานที่อ่ืนไมได ถาออกไปอยูบานเฉยๆ ไมมี

อะไรทําก็คงเหงา ดวยความที่แกเปนคนดูแลความเรียบรอยของพ้ืนที่บริเวณน้ี หากเด็กนานาชาติทํา

ขาวหรือนํ้าแกงหกใสโตะหรือหกลงพ้ืน ปาเฉื่อยจะเปนคนแรกที่เดินมาบอกใครก็ตามที่ดูแลเด็กอยูวา

ใหรักษาความสะอาดของโรงอาหารดวย แกบอกถึงขนาดวาไมกวาด ที่ตักขยะและผาข้ีร้ิวที่ตอง

นํามาใชทําความสะอาดเก็บไวตรงไหน 

 

5.2 ศูนยเตรียมความพรอม 

 

การจัดการเรียนการสอนของศูนยเตรียมความพรอมเกิดขึ้นในอาคารช้ันเดียว ทรงสี่เหลี่ยม มี

ประตูเหล็กมวนสําหรับเปด-ปดทางเขาออก ตางจากอาคารเรียนหลังอ่ืนที่เปนอาคาร 2 ช้ัน มีบันได

ขึ้น 2 ขาง หองเรียนมีประตูบานพับ และมีหองนํ้าครูอยูช้ันลาง ครูและเด็กไทยในโรงเรียนเรียกมันวา 

“อาคารมอญ” ดวยเขาใจวาเด็กตางดาวที่มาเรียนสวนใหญเปนเด็กมอญ ผูศึกษาเรียกมันวา “ศูนย” 

(ยอมาจากศูนยเตรียมความพรอม) ตามที่เจาหนาที่ของ อะโละตะมายง เรียก แตก็เห็นวามันเปน

อาคารเกา ผุพัง อีกทั้งยังเปนสถานที่เก็บของ ทั้งของที่ชํารุดแลว เชน โตะ เกาอ้ีไมที่ขาเกาอ้ีหัก 

เสื่อมสภาพจนเด็กหองเรียนไหนก็ไมเอาไปใชงานแลว ลุงสมชายก็จะเอามาเก็บไวที่น่ี โดยวางไวที่มุม

หองเรียน นอกจากน้ียังมีของใช เชน พัดลมไอนํ้าขนาดใหญ ที่ครูสมศรีสั่งใหเด็กนักเรียนมัธยมชวยกัน

ขนมาเก็บไวที่น่ีดวย ดังน้ันหากเรียกมันวา “โรงเก็บของ” อาจจะตรงกับสภาพของอาคารมากกวา 

ที่ดินรอบอาคารมอญเปนที่ดินตํ่ากวาถนนเสนหลักหนาโรงเรียน และไมไดถมดินใหสูง ไมมี

บันไดทางขึ้นเหมือนอาคารหลังอ่ืน ประกอบกับระบบระบายนํ้าของโรงเรียนก็คงไมดี หากฝนตก นํ้า

บนถนนจะไหลเขามาทวมขังภายในอาคาร บางวันพ้ืนหองเรียนเจิ่งนองดวยนํ้าที่พาคราบดินโคลนเขา

มาทวมขัง แมจะทําความสะอาด วิดนํ้าออกจากหองเรียน ถูพ้ืนซ้ํา แตก็ยังดูสกปรก มีกลิ่นอับช้ืน และ

มีผงฝุนพัดเขามาแทบตลอดเวลา กวาดถูดีอยางไร สักพักฝุน เศษหิน ดิน ทราย ก็จะปลิวเขามาใหม 
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เทาของผูที่อยูในหองจะสัมผัสกับพ้ืนที่ไมสะอาดทั้งวัน หองเรียนใชแสงสวางจากธรรมชาติ เพราะ

หลอดไฟเสีย ทุกวันอากาศรอน อบอาว พัดลมเพดานเปดไมติด พัดลมต้ังพ้ืนไมเพียงพอตอความ

ตองการ ยุงเยอะจนบางวันตองแจกยากันยุงใหเด็ก 

ภายในหองเรียนตกแตงดวยแผนภูมิ วันเดือนป รูปสัตวตางๆ พยัญชนะภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ ชุดประจําชาติในประเทศอาเซียน กําแพงหองเรียนมีรูปวาดคนประสานมือกันรอบ

สัญลักษณวงกลมที่แทนวาเปนโลกของเราทุกคน มีรูปวาดธงชาติไทย ธงชาติพมา และคํา

ภาษาอังกฤษ เชน PEACE (สันติภาพ) UNESCO (ยอมาจาก United Nations Education, 

Scientific and Cultural Organization องคกรหน่ึงของสหประชาชาติที่มีมุงสงเสริมสันติภาพ ขจัด

ความไมเทาเทียม สงเสริมการจัดการศึกษาแกเด็กๆ ทุกคนในโลก) ขอความ “Life starts with 

hope” พรอมคําแปล “ชีวิตเร่ิมตนดวยความหวัง” ขางๆ มีรูปวาดรูปตนไมใหญ พรอมดอกไมคลาย

กุหลาบ มีขอความวา “I  nature” และ “I am happy” 

ที่อาคารมอญมีครูหน่ึงเปนหัวหนา ครูหน่ึงเปนเจาหนาที่ฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง ที่

ตองมาทํางานประจําที่โรงเรียน (หากผูอํานวยการ อะโละตะมายง พาแขกมาที่โรงเรียน เขาจะให

เด็กๆ เรียกตนเองวา “ครูใหญ”) ครูหน่ึงเปนคนอํานวยความสะดวกใหกลุมคนหรือหนวยงานตางๆ ที่

เขามาจัดกิจกรรมกับเด็กนานาชาติ และเปนคนประสานงานกับผูอํานวยการ ครูหน่ึงสามารถตัดสินใจ

ในเบ้ืองตน แตตองรายงานกับหัวหนาฝายการศึกษาที่อยูที่สํานักงาน โดยมีครูสอง เจาหนาที่อีกคน

และลินซี ลามชาวพมา คอยชวยงาน บางชวงจะมีนักศึกษาฝกงานสลับกันมาฝกสอน ครูหน่ึงเปน

ผูชายวัยย่ีสิบปลายๆ ดวยความที่เขาเปนคนเงียบๆ ไมชางคุย อีกทั้งแทบจะถือไมเรียวติดมือ

ตลอดเวลา เด็กๆ จึงกลัวเขามากกวาครูคนอ่ืน 

การสอนเด็กๆ นานาชาติแบงเด็กอายุ 5-15 ป ออกเปน 2 กลุม คือ กลุมเด็กเล็ก (ใหลินซี

ดูแลเปนหลัก) และกลุมเด็กโต (ครูหน่ึงรับผิดชอบเปนครูประจําช้ัน) ทั้ง 2 หองสอนวิชาภาษาไทย 

สังคมศึกษา คณิตศาสตร แตภาษาอังกฤษจะสอนโดยลินซีทุกหอง ครูสองชวยรับสงเด็กสวนหน่ึงที่มี

ปญหาการมาเรียนกับรถรับสง (ไมจายเงิน รถก็ไมไปรับ) และชวยสอนเด็ก โดยเฉพาะชวงที่อาคาร

มอญมีเด็กนักเรียนจํานวนมาก (จํานวนเด็กไมน่ิงตลอดทั้งป) นอกจากน้ีเด็กแตละหองยังมีพ้ืน

ฐานความรูตางกัน เชน เด็กบางคนติดตามพอแมเขามาในประเทศไทย เคยเรียนหนังสือกับโรงเรียน

รัฐบาลพมา สามารถบวกลบเลขไดแลว แตเด็กอีกกลุมที่ไมเคยไปโรงเรียนก็จะไมรูจักตัวเลข อยางไรก็
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ตาม การสอนมุงเนนใหเด็กๆ ทุกคนรูภาษาไทย ไมใชแคการสื่อสาร แตรวมถึงทักษะการเขียนและ

อานที่จําเปนตอการเรียนในระดับช้ัน ป.1 และฝกฝนใหมีระเบียบวินัย/มารยาทไทย เชน รูวาเมื่อครู

พูดดวยตองรูจักยืนน่ิง เอาแขนวางชิดลําตัวดานขาง ไมใชยืนเอามือกอดอก 

หลังจากมีรายงานสถานการณการคามนุษย (Trafficking in Person Report) พ.ศ. 2555 

บริษัทสงออกกุงแชแข็งจักรวาลซีฟูด (นามสมมติ) ไดหาแนวทางแกปญหาการใชแรงงานเด็กอยางเปน

รูปธรรม จึงกําหนดนโยบายดูแลบุตรหลานของแรงงานตางดาวที่ทํางานในภาคอุตสาหกรรมประมง 

ใหเด็กไดรับการศึกษาตามหลักมนุษยชน เพราะการรับเด็กตางดาวเขามาเพ่ิม ทางโรงเรียนจึงได

งบประมาณสรางตึกสูงสามช้ันใน พ.ศ. 2556 เพ่ือเปนอาคารเรียนเพ่ิมเติมสําหรับเด็กนานาชาติ ซึ่ง

เปนผลมาจากการทําบันทึกขอตกลง 3 ฝาย ระหวางบริษัทสงออกกุงแชแข็งจักรวาลซีฟูด โรงเรียน

นานาชาติธาราทิพย และ อะโละตะมายง ในโครงการเตรียมความพรอมแกเด็กขามชาติเพ่ือเขาระบบ

การศึกษาไทย เปนระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) นอกจากน้ี บริษัทยังใหงบประมาณในการจาง

ครูสําหรับสอนเด็กนานาชาติ พรอมทั้งมอบอุปกรณสําหรับการจัดสอนในช้ันเตรียมความพรอม เชน 

สมุด ดินสอ สีไม เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพและถายเอกสาร 

แตหองเรียนที่บริษัทสรางขึ้นก็ไมไดถูกใชตามวัตถุประสงคที่สราง แมช้ัน 1 ของอาคารจะถูก

จัดเปนหองเตรียมความพรอม 1 และหองเตรียมความพรอม 2 แตหองเรียนที่เหลือในช้ันเดียวกัน

ผูอํานวยการโรงเรียนจัดเปนหองเรียนสําหรับเด็กนักเรียนในระบบ ช้ัน 2 ของอาคารถูกจัดเปนหอง

ประชุมใหญของโรงเรียน 52

1 และช้ัน 3 เปนหองเรียนของเด็กนักเรียนมัธยม เด็กตางดาวสวนหน่ึงที่ยัง

สื่อสารภาษาไทยไมไดยังคงเรียนอยูในอาคารมอญ โดยใหครูของ อะโละตะมายง สอนเพ่ือใหเด็กได

ภาษาไทยกอน ผูอํานวยการบอกวาช้ันเรียนที่ใหยายไปเรียนในอาคารใหมเปนหองเรียนที่เด็กพมา

เรียนรวมกับเด็กไทย เมื่อเปนเชนน้ี ช้ันเรียน ป. 1 ที่มีสัดสวนเด็กพมามากกวาช้ันเรียนอ่ืนๆ จึงตอง

เรียนในอาคารเกาของโรงเรียน กลางปการศึกษา 2556 เปนชวงที่มีการจัดหองเรียนใหม ครูปลา ครู

ประจําช้ัน ป.1/3 หองที่มีเด็กตางดาวลวน (กรณีมีเด็กตางดาวอายุเกินเกณฑเขาเรียน ป.1 หรือเกิน 7 

ขวบ โรงเรียนแยกหองเรียนเด็กตางดาวกับเด็กไทย) เรียกช้ันเรียนของตนเองกับผูศึกษาวา “หองลูก

1 เปนหองประชุมท่ีมีขนาดใหญเม่ือเทียบกับหองประชุมของโรงเรียนอ่ืนท่ีอยูในละแวกเดียวกัน ประกอบกับโรงเรียน

มีบริเวณจอดรถมากกวาพ้ืนท่ีของโรงเรียนอ่ืน บอยครั้งท่ีหองประชุมแหงนี้กลายเปนสถานท่ีรองรับการจัดประชุม

รวมกันของโรงเรียนรัฐบาลในอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
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เมียนอย” เพราะเดิมก็ไมมีหองเรียน ตองสอนในหองสมุด (เด็กนักเรียนไมมีเกาอ้ี ครูเขียนบนกระดาน

ไวทบอรดลอเลื่อน เด็กน่ังเขียนหนังสือที่พ้ืนหอง ไมมีที่น่ังประจํา บางคนนอนเรียนกับพ้ืน) พอ

โรงเรียนมีอาคารใหม เด็กนักเรียนในอาคารไมหองหน่ึงไดยายไปใชเปนหองเรียนประจํา เด็กนักเรียน

ตางดาวหองลูกเมียนอยจึงไดยายไปใชหองเรียนน้ันแทน53

1 

ควรกลาวดวยวา ต้ังแต พ.ศ. 2556 สมาคมอาหารแชเยือกแข็งแหงประเทศไทยก็ไดเขามามี

บทบาทสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนานาชาติดวยการจางครูใหโรงเรียน ผูศึกษาไมทราบวา

ครูที่สมาคมจายเงินจางใหโรงเรียนทั้งหมดมีกี่คน แตทราบวาสมาคมจางครูพมา คือ จอแทะนาย ให

มาชวยสอน จอแทะนายบอกวาตนเองจบปริญญาตรีมาจากมหาวิทยาลัยในประเทศพมา เขาสื่อสาร

ภาษาอังกฤษได เคยเปนลามฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง แตยายมาทํางานที่โรงเรียนเพราะได

เงินเดือนมากกวา จอแทะนายรับหนาที่สอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาพมาใหเด็กๆ หอง

เตรียมความพรอม (เด็กพมาถึงพูดพมาได แตถาไมไดเรียนหลักไวยากรณก็ไมสามารถอานหรือเขียน

ได) ผูอํานวยการใหเขาสอนภาษาพมาใหเด็กนักเรียนระดับช้ัน ป.1-ป.6 ดวย54

2 

นอกจากครูพมา สมาคมยังจายเงินจางครูไทย คือ ครูบี บริษัทสงออกกุงแชแข็งจักรวาลซีฟูด

จายเงินจางครูไทย คือ ครูเอ เพ่ือมาชวยกันสอนหองเตรียมความพรอม เมื่อเปนเชนน้ี ครูหน่ึงจึงแบง

เด็กที่เห็นวาพอสื่อสารภาษาไทยไดบางใหไปเรียนที่ตึกจักรวาล ครูเอเปนครูประจําช้ันหองเตรียม

ความพรอม 1 ครูบีเปนครูประจําช้ันหองเตรียมความพรอม 2 ทั้งสองจบปริญญาตรี คณะคุรุศาสตร 

ไมเคยสอนเด็กตางดาว แตเคยสอนเด็กนักเรียนไทยในโรงเรียนอ่ืนมากอน พวกเธอไดรับเงินเดือนๆ 

ละ 15,000 บาท เปนครูอัตราจางของโรงเรียน เด็กที่สอนยังไมเขาระบบแตก็ตองสงรายงานการวัดผล

ตางๆ กับผูอํานวยการโรงเรียน  

1 หลังจากท่ีจัดหองเรียนไปแลว ผูอํานวยการของโรงเรียนเคยพูดถึงความคิดท่ีอยากจะยายเด็กหองเตรียมความ

พรอม 1 และ เตรียมความพรอม 2 ไปอยูท่ีอาคารไม (อยูใกลกับอาคารมอญ) ดวยเหตุผลท่ีวา เวลาคนมาศึกษาดู

งานจะไดเห็นเด็กหองเตรียมทุกหองอยูท่ีบริเวณเดียวกัน ซ่ึงดูเปนระบบกวา อยางไรก็ตาม แนวคิดดังกลาวไมไดถูก

นํามาปฏิบัติจริง 
2 การสอนของจอแทะนายใชแบบเรียนวิชาภาษาอังกฤษ และภาษาพมาของกระทรวงศึกษาธิการ ประเทศพมา 

ผูอํานวยการโรงเรียนแมบอกวาอยากใหเด็กนักเรียนไทยเรียนรูภาษาพมา แตก็ไมใหนําคะแนนวิชาภาษาพมามาคิด

รวมในเกรดเฉลี่ย ซ่ึงอาจเปนเพราะเปนวิชาเสริมสัปดาหละ 1 คาบ หรือเปนเพราะเด็กๆ บอกวาจอแทะนายสอนไม

ดี เด็กๆ เองก็ไมไดอยากเรียน/ไมไดเรียนอยางขยันขันแข็ง 
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แมวาสมาคมและบริษัทจะจางครูมาสอนเพ่ิม แตการจัดการเรียนการสอนในศูนยเตรียม

ความพรอมก็ไมดีขึ้น เพราะนอกจากสอนเด็กหองเตรียมความพรอม ครูเอและครูบียังไปชวยสอนวิชา

พละ ลูกเสือ และสังคมศึกษาใหเด็กในระบบดวย หัวหนาฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง ใหครู

สองไปเขาสอนแทน การไปสอนเด็กนอกอาคารมอญทําใหครูสองตองแตงชุดสุภาพ เชน จากที่ใส

รองเทาแตะก็ตองเปลี่ยนมาใสรองเทาหนังหุมสนสีดํา  หากครูสองไมไปสอน บางคร้ังครูหน่ึงก็สง

นักศึกษาฝกงานเขาไปสอนแทน แตหากไมมีครูจาก อะโละตะมายง คนใดเขาสอน ครูเอหรือครูบีก็

ตองรับผิดชอบเดินสอนสองหอง55

1 

สวนเด็กๆ ในอาคารมอญยังคงแบงออกเปน 2 หองเรียน เด็กที่เหลืออยูเปนเด็กที่สื่อสาร

ภาษาไทยแทบไมได ครูหน่ึงเปนครูประจําช้ันหองเตรียมความพรอม 3 สอนเด็กโต (อายุ 10-15 ป) 

ครูเอไดมาชวยสอนภาษาไทยใหเด็กๆ หองน้ีดวย สวนลินซีเปนครูประจําช้ันหองอนุบาลนานาชาติ 

สอนเด็กอายุ 5-9 ป562 เธอไมมีปญหาเรื่องการสื่อสารกับเด็ก แตบอกวาเหน่ือยกับการดูแลเด็กเล็กที่ไม

สามารถชวยเหลือตัวเอง เชน ขับถายในหองนํ้าไมเปน กินขาวโดยใชชอนเองไมได ฯลฯ ปญหาเหลาน้ี 

หัวหนาฝายการศึกษาใหขวัญใจ นักศึกษาฝกงานของ อะโละตะมายง ชวยแบงเบาภาระของลินซี 

เด็กนานาชาติเรียกคนไทยที่สอนหนังสือวาครู แตเรียกลินซีวา “ซายามะ” (ภาษาพมา “ซา

ยา” หมายถึง ครู/ผูเช่ียวชาญ/ผูที่มีความชํานาญในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง สวน “มะ” หมายถึง ผูหญิง) ผู

ศึกษาไดยินครูบีเรียกลินซีวาปา ไมรูวาลินซีเปนครูหรือไม เธอมีหนาที่สอนหนังสือเด็กเล็ก เด็ก

นานาชาติทุกคนรูจักเธอเพราะหากเด็กๆ มีเรื่องปรึกษาหรือมีปญหาในชีวิตประจําวัน (เชน มีคนไม

สบาย หรือทะเลาะกันจนรองไห) เด็กๆ จะมาบอกลินซีเปนภาษาพมา นอกจากน้ีลินซียังมีบทบาทใน

1 อะโละตะมายง เองก็ไมอยากสงเจาหนาท่ีไปสอนแทน เพราะเห็นวาเปนหนาท่ีของครูเอและครูบี ปญหาเรื่องไมมี

ครูเขาสอนดําเนินมาอยางตอเนื่อง ในปการศึกษา 2557 หัวหนาฝายการศึกษาเคยบอกผูศึกษาท่ีเปนตัวแทนเขา

ประชุมครูของโรงเรียนวาใหยกมือแจงในท่ีประชุม หากครูเอหรือครูบีจะไมเขาสอน และจะใหครูของ อะโละตะมายง 

เขาไปสอนแทนในวัน/เวลาใด ก็จะตองแจงลวงหนา โดยพิมพเปนเอกสารอธิบายเหตุผลมาดวย 

2 เร่ืองอายุท่ีแทจริงของเด็ก เปนเรื่องท่ีนาสับสน เพราะหลักฐานของเด็กสวนใหญไมชัดเจน บางคนไมมีหลักฐาน

อะไรเลย ก็ตองใชคําบอกเลาของพอแมประกอบกับการประเมินลักษณะภายนอกโดยผูฟงเอง สวนตัวผูศึกษา

ประเมินวาเด็กหลายคนในหองอนุบาลนานาชาติอายุไมถึง 5 ขวบแนๆ โดยดูจากรูปรางท่ีผอมและสูงนอยเกินกวาจะ

ยืนบนพ้ืนเพ่ือลางมือในอางท่ีเพ่ือนๆ รวมชั้นเรียนยืนลางได อีกท้ังไมสามารถจัดการชวยเหลือตัวเองไดเลย 

แมกระท่ังการใสกางเกงหรือใสรองเทาใหถูกขาง 
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กรณีที่ผูปกครองพมามาติดตอครูหน่ึงที่โรงเรียน (เชน กรณีผูปกครองพาเด็กมาสมัครเรียน ซึ่งถึงจะ

เปดเทอมไปแลวแตก็มีมาสอบถามตลอดทั้งป ทั้งน้ีอาจเปนเพราะโรงเรียนพมาเปด/ปดเทอมไมเหมือน

โรงเรียนไทย) หรือกรณีที่ครูคนอ่ืนมีเรื่องสําคัญที่ตองบอกเด็ก (เชน ใหนําเอกสารของพอแมมาสง 

หรือใหบอกผูปกครองมาประชุมที่สํานักงานของ อะโละตะมายง เปนตน) เพราะลําพังบอกเปน

ภาษาไทย ก็ไมแนวาเด็กๆ ที่พยักหนารับรูจะเขาใจจริงๆ หรือไม 

ต้ังแตตนปการศึกษา 2557 ลินซีลาออก อาจเพราะเห็นวาทํางานหนัก ตองทํางานหลายที่ 

ทั้งที่โรงเรียน สํานักงาน และชุมชน แตกลับไดเงินเดือนนอยกวาเจาหนาที่คนไทย เธอบอก

ผูอํานวยการ อะโละตะมายง วาอายุมากแลวจึงอยากกลับไปอยูที่พมา แตบอกผูศึกษาวาจะยายไป

ทํางานเปนครูกับองคกรพัฒนาเอกชนองคกรอ่ืน เมื่อฝกงานเสร็จและเรียนจบ ขวัญใจทํางานเปน

เจาหนาที่ของ อะโละตะมายง และกลายเปนครูประจําช้ันหองอนุบาลนานาชาติแทนลินซี นองนํ้า 

ลามฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง อีกคนหน่ึงไดเขามาทํางานในโรงเรียนนานาชาติแทนลินซี 

การจัดการเรียนการสอนในศูนยเตรียมความพรอมสอนจากแบบเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 

หลักสูตรแกนกลาง 2551 ซึ่งเปนหลักสูตรที่ใชสอนในการศึกษาภาคบังคับระดับประถมศึกษาของ

โรงเรียนรัฐบาลไทย หลักสูตรประกอบดวยสาระการเรียนรู 8 กลุม คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา ศิลปะ และ

การงานอาชีพ ครูประจําช้ันสอนวิชาสามัญ สวนวิชาภาษาตางประเทศสอนโดยครูพมา บางชวงครูเอ

เขาสอนวิชาภาษาไทยใหเด็กหองเตรียมความพรอม 2 และหองเตรียมความพรอม 3 ในแตละป

การศึกษามีการเปลี่ยนแปลงตารางเรียนและครูผูสอนหลายครั้ง  
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ภาพที่ 5.2 แผงผังครูในศูนยเตรียมความพรอม ปการศึกษา 2556 

 

หองเตรียมความพรอม 1  

หองเตรียมความพรอมหอง 1 เปนช้ันเรียนที่ครูเอเริ่มสอนต้ังแตกลางป พ.ศ. 2556 ทั้งปาย

หนาตึกจักรวาล ปายเหนือประตูทางเขาหองเรียน โตะเกาอ้ีในหองเรียนทุกตัวมีช่ือบริษัทสงออกกุงแช

แข็งจักรวาลซีฟูดติดอยู หองเรียนอยูช้ันหน่ึงติดบันไดทางเดิน ใกลหองสวมครูและที่วางรองเทาของ

เด็กนักเรียนมัธยมที่เรียนอยูช้ันสาม หองเรียนทรงสี่เหลี่ยมผืนผาขนาดประมาณ 6x8 เมตร มี

ทางเขาออกสองทาง หองเรียนติดประตูกระจกใส และหนาตางบานเลื่อนอลูมิเนียม (แตกตางจาก
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หองเรียนในอาคารอ่ืนที่ใชประตูและหนาตางที่ทําจากไม) หากมีแขกมา พวกเขาก็สามารถยืนดูเด็ก

นานาชาติเรียนหนังสือ โดยมองเด็กๆ ผานกระจกจากนอกหองเรียนได 

หองเรียนในตึกจักรวาลคงทําใหเด็กๆ เย็นสบาย เพราะอากาศในหองถายเทสะดวก นอกจาก

หนาตางหลายบาน ยังมีพัดลมโคจร 4 ตัว ผนังหองตกแตงดวยโปสเตอรพยัญชนะไทย/ภาษาอังกฤษ 

ตัวเลขไทยและเลขอารบิค ปายความรูเกี่ยวกับอาหารหลัก 5 หมู วิธีการแปรงฟนที่ถูกวิธี หนาที่เด็กดี 

อันประกอบดวย 1.นับถือศาสนา 2.รักษาธรรมเนียมมั่น 3.เช่ือพอแมครูอาจารย 4.วาจาน้ันตองสุภาพ

ออนหวาน 5.ยึดมั่นกตัญู 6.เปนผูรูรักการงาน 7.ตองศึกษาใหเช่ียวชาญ ตองมานะบากบ่ันไมเกียจ

ไมคราน 8.รูจักออมประหยัด 9.ตองซื่อสัตยตลอดกาล นํ้าใจนักกีฬากลาหาญใหเหมาะกับกาลสมัย

ชาติพัฒนา 10.ทําตนใหเปนประโยชนรูบาปบุญคุณโทษสมบัติชาติตองรักษาเด็กสมัยชาติพัฒนาจะ

เปนเด็กที่พาชาติไทยเจริญ และมีปายความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับประเทศอาเซียน (ธงชาติและเมืองหลวง) 

ดานหลังหองเรียนมีการตูนสวมใสชุดประจําชาติอาเซียนขนาดใหญพอสมควร ขางกระดานไวทบอรด

มีนาฬิกาแขวนรูปธงชาติไทยที่มีช่ือเด็กๆ ติดอยู เพราะเปนนาฬิกาที่ครูเอใหเด็กๆ ประดิษฐข้ึนมา มุม

หน่ึงในหองถูกจัดเปนโตะสําหรับวางปนโตกับกระติกนํ้าคูลเลอรสเตนเลส นอกจากน้ียังมีถังใสอุปกรณ

ทําความสะอาด ไมกวาด ไมถูพ้ืน ถังขยะพลาสติกมีฝาปด และมีตูเหล็กใชเก็บอุปกรณการเรียนที่

บริษัทสงออกกุงแชแข็งจักรวาลซีฟูดมอบใหเด็ก 

เด็กๆ ถูกจัดใหน่ังเปนกลุม หันโตะและเกาอ้ีเขาหากัน กลุมละ 4-6 คน ใหเด็กที่อายุใกลเคียง

กันน่ังใกลกัน ทุกกลุมจะมีเด็กที่พูดภาษาไทยไดมากกวาเพ่ือนน่ังอยูดวย หากเด็กที่น่ังใกลกันทะเลาะ

กัน ครูเอก็สามารถเปลี่ยนที่น่ังของเด็กไดทุกเมื่อ การจัดโตะเรียนเหมือนกับวาจะเอ้ือตอการการอภิ

ปลายหมู/ทํางานกลุม แตเด็กๆ ไมไดรับอนุญาตใหพูดคุยกัน หากครูเออยูในหอง พวกแกจะพูดไดก็

ตอเมื่อครูเอถาม หรือสั่งใหอธิบายงานใหเพ่ือนฟง อยางไรก็ตาม เด็กๆ ก็กระซิบกระซาบกันเบาๆ โตะ

ของครูเอต้ังอยูหลังหอง คนละฝงกับหนาช้ันเรียน ครูเอน่ังเกาอ้ีสํานักงานสีดํา มีคอมพิวเตอรของครู 

เช่ือมตออินเตอรเน็ตไรสาย (wifi) ของโรงเรียน บางคร้ังครูเอหาแบบฝกหัดตางๆ สั่งพิมพออกจาก

เครื่องพิมพที่บริษัทมอบให571 แลวแจกใหเด็กๆ ทํา  

1 ในปถัดมาพบวาไมมีฝายใดดูแลอุปกรณเพ่ือการใชงานในระยะยาว เม่ือเครื่องพิมพหมึกหมด ก็ไมมีฝายใดจัดหา

หมึกพิมพมาเปลี่ยน ครูเอฝาก อะโละตะมายง ดําเนินการ แตหัวหนาฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง บอกวา งบ
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ครูเอสอนเด็กเล็ก (อายุ 5-8 ป) ที่เคยเรียนกับลินซีมาแลว เด็กๆ จึงพอจะรูจักพยัญชนะไทย 

พยัญชนะภาษาอังกฤษ และตัวเลข ทุกวันกอนเร่ิมเรียนเด็กๆ จะทองมัน 1 รอบ ครูเอเปนคนหัดให

พวกแกใชไมบรรทัดตีเสน เขียนวันเดือนปที่บรรทัดบนสุดของสมุดกอน แลวคอยเขียนพยัญชนะบน

กระดานตามครู เธอออกเสียงใหเด็กๆ ฟง ใหเด็กพูดตาม เขียนลงในสมุด ใครเขียนเสร็จแลวใหเดินมา

สงที่โตะครู ในหองเรียนเตรียมความพรอม 1 หากเด็กคนใดพูดกับเพ่ือนเสียงดัง ครูเอจะทําโทษโดย

ให “อมมะนาว” หรือการใหจินตนาการเอาวามีลูกมะนาวลูกใหญอยูในปาก จนตองทําแกมปองคางไว  

ผูศึกษาเห็นไมเรียวอยูบนโตะครูเอเสมอ ไมเคยเห็นเธอตีเด็ก แตเคยไปตามเด็กที่ไมมาโรงเรียนเพราะ

บอกวาถูกครูเอตี 

สาลี่ เด็กหญิงคนหน่ึงที่บอกวาถูกครูเอตี แกเลาวาเอาสมุดคัดลายมือไปสงที่โตะครู แตครูเอ

วาเขียนหนังสือไมสวย จึงใหไปเอายางลบมาลบเขียนใหม แกไมเขาใจที่ครูเอพูดเพราะฟงภาษาไทยไม

ออก ตอนที่อยูในหอง (ตอหนาครูเอ) เพ่ือนๆ ก็บอกแกไมไดเพราะครูเอหามพูดภาษาพมาในช้ันเรียน 

แกยืนเฉย ครูสั่งใหแบมือและใชไมเรียวตี หัวหนาฝายการศึกษาของ อะโละตะมายง ไปอธิบายให

ผูปกครองเด็กฟงที่บานวา ที่ครูเอตีและไมใหใชภาษาพมาในหองเรียนก็เพราะอยากใหเด็กได

ภาษาไทยเร็วๆ อยางไรก็ตาม ครูของ อะโละตะมายง จะพยายามบอกครูเอวาตองใหเวลาเด็กปรับตัว

ในช้ันเรียนบาง แมเด็กบอกวาครูเอตีเจ็บมาก แตแกก็ยอมกลับไปเรียนในวันรุงขึ้น อยางไรก็ตาม 

ตอมาไมนานสาลี่ก็ออกจากโรงเรียนกลางคัน โดยไมกลับมาเรียนอีก เพราะพอแมยายที่อยู โดยไป

ทํางานกอสรางที่จังหวัดอ่ืน 

สวนหน่ึงอาจเปนเพราะลักษณะของครูเอที่เครงครัดกับเด็กๆ เชน นักเรียนตองมีระเบียบ

วินัย ปฏิบัติตามคําสั่งของครู หองเรียนตองเงียบ หามนักเรียนลุกออกจากที่ไปหาเพ่ือน หามเดินไปด่ืม

นํ้า หรือเดินออกจากหองโดยไมไดรับอนุญาต อีกทั้งครูเอไมพูดคุยกับเด็กนอกเหนือจากเรื่องเรียน 

เบิรด เด็กผูชายอายุราว 8 ขวบก็เลิกมาโรงเรียน โดยไมแจงครูเอที่เปนประจําช้ัน ผูศึกษาเจอแกที่

ชุมชนทวีสมุทร แกวาถูกเพ่ือนในหองขโมยเงิน แตไมกลาบอกครู แมจึงไมใหไปโรงเรียน อยางไรก็ตาม 

เมื่อครูของ อะโละตะมายง ไปตามหลายครั้ง แกก็กลับมาเรียน 

ของบริษัทหมดแลว ถาอยากไดอะไรก็ใหไปติดตอบริษัทเอาเอง ผูอํานวยการโรงเรียนแสดงความคิดเห็นในกรณีนี้วา 

ปญหาเกิดจากท่ีเครื่องพิมพไมไดถูกนํามาเก็บไวใชรวมกันท่ีหองธุรการของโรงเรียนต้ังแตแรก 
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นอกจากหนาที่สอนเด็ก ผูศึกษาเห็นวาครูเอยังชางสังเกตเด็กอีกดวย หลายครั้งที่เธอมาบอกผู

ศึกษาเกี่ยวกับอาการของเด็กหองเตรียมความพรอม 1 ที่เธอเห็นวาอาจเปนโรคติดตอ เชน กรณี ด.ญ.

ซอน ครูเอบอกวาเด็กดูซึมๆ ที่สําคัญ คือ มีแผลในปาก ไมมาโรงเรียนหลายวันแลวเพ่ิงกลับมาเรียน 

เธอวากลัวเด็กจะเปนโรคมือเทาปากเปอย แลวนํามาติดเพ่ือนๆ ผูศึกษามองไมเห็นแผลในปากเด็ก แต

ก็พาเด็กเดินกลางรมไปหาหมอที่สถานีอนามัยตรงขามโรงเรียน พยาบาลบอกวาเด็กแคเปนรอนใน 

กระน้ันก็ดี บอกใหผูศึกษาคอยระวัง เพราะโรคน้ีเปนโรคติดตอที่ระบาดในชุมชนแรงงานตางดาว 

เน่ืองจากหองพักแออัด อากาศถายเทไมดี ติดกันไดทั้งทางนํ้าลาย การจาม การสัมผัส ควรใหเด็กลาง

มือบอยๆ และหามใชสิ่งของรวมกัน ผูศึกษาพาแกไปสงคืนที่หองครูเอ อดคิดไมไดวาเด็กนานาชาติ

เปนเด็กที่ใครๆ ก็มองวาเปนพาหะนําโรคติดตอ 

 

หองเตรียมความพรอม 2 

ถัดจากหองครูเอ คือ หองเตรียมความพรอมหอง 2 มีครูบีเปนครูประจําช้ัน หองเรียนน้ีมี

อุปกรณ (โตะครู โตะนักเรียน เกาอ้ี ตูเก็บของ ฯลฯ) ไมตางกันกับของในหองครูเอ เพียงแตไมมีเครื่อง

คอมพิวเตอรและเครื่องพิมพ ผนังหองเรียนก็ตกแตงดวยปายความรูตางๆ คลายหองเตรียมความ

พรอม 1 อาจเพราะเปนหองเรียนเด็กโต (อายุ 9-16 ป) จึงมีกฎระเบียบตางๆ เพ่ิมเขามา คือ ขอตกลง

ในหองเรียน ไดแก 1.ตองต้ังใจเรียนหนังสือ 2.ไมรบกวนสมาธิของผูอ่ืน 3.เช่ือฟงคําตักเตือนของ

คุณครู 4.ไมกินขนมในหองเรียน 5.มีความรับผิดชอบ 6.แสดงนํ้าใจตอเพ่ือนๆ 7.ไมสงเสียงดังใน

หองเรียน 8.เขาเรียนใหตรงตอเวลา นอกจากน้ียังมีปายบอกคุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ 

ของนักเรียนที่ดี คือ 1.รักชาติ ศาสน กษัตริย 2.ซื่อสัตย สุจริต 3.มีวินัย 4.ใฝเรียนรู 5.อยูอยาง

พอเพียง 6.มุงมั่นในการทํางาน 7.รักความเปนไทย 8.มีจิตสาธารณะ ที่ผูอํานวยการใหความสําคัญวา

เด็กทุกคนตองผานการประเมิน 

โตะครูต้ังอยูที่มุมดานหน่ึง หนาช้ันเรียน ครูบีน่ังหันหนาเขาหาโตะของนักเรียน เธอจัดให

เด็กๆ น่ังเรียงแถว มีทางเดินตรงกลาง ผูหญิงกับผูชายน่ังคนละฝง เด็กตัวเล็กน่ังแถวหนา เด็กที่ตัวสูง

ใหญน่ังแถวหลัง ครูบีมีอุปกรณการเรียนแจกใหเด็กๆ ไดแก สมุดปกออน (ไมไดใหแยกจดตามรายวิชา 

แตแยกเลมตามครูผูสอน) สีไม ดินสอ ยางลบ และไมบรรทัด ซึ่งเปนของที่บริษัทมอบใหเด็ก (บางครั้ง

ครูบีก็แบงอุปกรณบางสวนไปใหเด็กในอาคารมอญ โดยใหเด็กเดินเอาไปให) อาจเพราะครูบีมีไมเรียว
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ที่โตะ หรือไมก็อาจเปนเพราะเด็กๆ ในหองน้ีเปนเด็กโตที่ผานการเรียนหนังสือมาแลวจึงรูวาควร

ปฏิบัติตัวอยางไรในหองเรียน แตไมวาจะเปนเพราะเหตุใด หากครูบีอยูในหอง บรรยากาศจะคอนขาง

เงียบ เด็กนักเรียนในหองบอกผูศึกษาวาบางคร้ังพวกแกโดนครูบีตีหากทํางานไมเสร็จหรือทะเลาะกัน 

แตก็บอกวาครูบีใจดี สอนสนุก ชอบเลาเรื่องตลก 

ผูศึกษาเห็นวาวิชาที่ถูกสอนอยางเอาจริงเอาจังที่สุด คือ ภาษาไทย นอกจากครูเอ ครูบียัง

สอนภาษาไทยเสริมใหเด็กดวยอีกคน สวนวิชาอ่ืนๆ ครูบีวาไมนาเปนหวงเทาไรนัก วิชาคณิตศาสตร 

เด็กๆ สามารถทําแบบฝกหัดการคูณและหารไดแลว วิชาภาษาอังกฤษเรียนกับครูจอแทะนายที่ใช

แบบเรียน Grade 2 ของกระทรวงศึกษาธิการพมา58

1 เด็กบางคนอายุราว 14-15 ป ก็พูดภาษาอังกฤษ

ที่ใชคําศัพทในชีวิตประจําวันไดบางแลว เน่ืองจากเคยเรียนโรงเรียนที่พมา แมเด็กๆ ที่มาเรียนหองน้ี

จะผานการเรียนรูป/เสียงของสระและพยัญชนะไทยจากหองครูหน่ึงมาแลว แตเด็กยังมีปญหาการ

เขียนสะกดคําและอานสะกดคํา ครูบีสอนเด็กๆ ออกเสียง เริ่มจากพยัญชนะตน ตามดวยเสียงสระ 

ตัวสะกด และวรรณยุกต เชนคําวา “แกง” ถาอานสะกดคําตองอานวา “ก-แอ-งอ แกง อานวา แกง” 

แตถาเขียนสะกดคําตองเขียน “สระแอ กอไก งองู” เกือบทุกวันเธอจะใหเด็กๆ เขียนกลอน/บท

อาขยานตางๆ 5 9

2 ฝกอานเองกอนเพราะเมื่อนํามาสงจะตองอานสะกดคําใหครูเธอฟง สําหรับคนที่อาน

ผานแลว ครูบีจะใสเครื่องหมายถูก ลงช่ือตนเอง แลวใสวันที่ ทั้งน้ีมีการปมตัวการตูนพรอมขอความลง

ไปดวย เชน ขอความวา “พยายามอีก” หรือ “ดีมาก” เปนตน 

อยางไรก็ตาม ครูบีก็ไมคอยเขาสอน บอยครั้งที่ อะโละตะมายง ตองสงคนเขาไปสอนแทน 

เมื่อครูเอสงเด็กมาบอกที่อาคารมอญวาครูบีไมอยู ไมมีคนดูเด็ก (ที่กําลังสงเสียงดัง และลุกจากที่น่ัง) 

การสอนแทนไมใชการเขาสอนโดยมีการเตรียมตัวลวงหนา คนไปสอนไมทราบดวยซ้ําวาคาบที่ตองเขา

สอนแทนตามตารางตองสอนเร่ืองใด แมจะไมไดเขาสอน เพราะไปสอนเด็กในระบบอยูบอยๆ แตครูบี

ก็คงเปนหวงเด็กนานาชาติไมนอย โดยเฉพาะเมื่อมีแขกมาเย่ียมเด็กๆ ครั้งหน่ึงผูศึกษาเคยพาแขกไปที่

1 ครูพมาบอกวาเทียบเทา ป.1 ของไทย เนื้อหาในหนังสือประกอบดวยการสอนบทสนทนาพ้ืนฐาน การออกเสียงท่ี

ถูกตอง การใช a/an สรรพนามบุรุษท่ี 3 รูจักเรียกชื่อสี ตัวเลข เปนตน 

2 มีการประยุกตสอนโดยใชตําราเรียนหลายเลม เชน บทอาขยานจากหนังสือเรียนภาษาไทย ชุดพ้ืนฐานภาษา ชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 3 กลอนวา “เด็กเอยเด็กนอย ความรูเรายังดอยเรงศึกษา เม่ือเติบใหญเราจะไดมีวิชา เปนเครื่องหา

เลี้ยงชีพสําหรับตน ไดประโยชนหลายสถานเพราะการเรียน จงพากเพียรไปเถิดจะเกิดผล” 
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หองครูบี เน่ืองจากเจาหนาที่ ซึ่งเปนตัวแทนมูลนิธิเครือขายการทํางานของ อะโละตะมายง พา

เจาหนาที่ดานการทํากิจกรรมเพ่ือสังคมของบริษัทแหงหน่ึงมาดูเด็กๆ เน่ืองจากบริษัทกําลังมองหา

สถานที่ทําโครงการสงเคราะหเด็กดอยโอกาส ตามนโยบายของบริษัทที่ตองการดําเนินกิจกรรมที่แสดง

ความรับผิดชอบตอสังคมหรือที่เรียกวา csr (corporate social responsibility) จึงสนใจจะเอาของ

มาบริจาค ครูบีบอกแขกวา ที่เธอมาทํางานสอนเด็กนานาชาติก็เพราะพวกเขาเปนเด็กที่นาสงสารมาก 

เด็กๆ (รวมถึงผูปกครอง) ไมมีความรู สวนใหญกินอาหารไมครบ 5 หมู ขาดสารอาหาร ชอบกินอาหาร

ที่ปรุงโดยใสนํ้ามันพืชปริมาณมาก ดังจะเห็นไดจากในหองเรียน เด็กบางคนอายุนอยแตรางกาย

ใหญโตเกินอายุเพราะกินแตอาหารไขมันสูง 

 

หองเตรียมความพรอม 3 

หองเตรียมความพรอม 3 เปนหองเด็กโตในอาคารมอญ ที่หนาช้ันเรียน มีปายบอกขอมูล

ทั่วไปของโรงเรียนติดอยูหลายจุด เชน วิสัยทัศน “โรงเรียนจัดการศึกษาไดตามมาตรฐาน ใหโอกาส

ทางการศึกษา บูรณาการดวยวิถีพุทธ และวิธีการลูกเสือ-เนตรนารี นําเทคโนโลยีใสใจ สิ่งแวดลอม 

นอมรับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มุงสูความเปนสากล” คําขวัญของโรงเรียน “คิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปน เดนในคุณธรรม” และสีประจําโรงเรียน “ฟา-นํ้าเงิน” ดานบนของกระดานดํามีรูปภาพ

ธงชาติไทย พระพุทธรูป และพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีโทรทัศนตูด

ยาวสีดําแขวนอยูหนาช้ันเรียนดวย หากแตมีหยากไย และฝุนเกาะอยู ไมเคยเห็นครูหน่ึงเปดมันให

เด็กๆ ดู 

ครูหน่ึงมักน่ังประจําที่โตะครูประจําช้ัน ซึ่งเปนโตะไม มีเกาอ้ีสํานักงานสีดําที่สามารถปรับ

ระดับสูงตํ่าได โตะต้ังอยูหนาหองเรียน ใกลประตูทางเขาอาคาร หลังโตะครูหน่ึงมีช้ันวางของสําหรับ

เก็บแฟมประวัตินักเรียนและหนังสือแบบเรียน บนโตะมีสมุดเด็กนักเรียนวางกองกันอยู ครูหน่ึงไมให

เด็กเก็บสมุดไวเอง เขาบอกวาสมุดจะหายหรือหากเด็กนํากลับบานก็ลืมเอามา ครูหน่ึงจัดเด็กๆ น่ังหัน

หนาเขาหาครู แบงเด็กเปน 3 กลุม กลุมแรกเปนเด็กผูชาย น่ังแถวดานหนาฝงที่ติดกับโตะครูหน่ึง เวน

ชองทางเดินตรงกลาง อีกฝงเปนกลุมเด็กผูหญิง หลังหองมีเด็กผูชายอีกกลุมหน่ึงที่ตัวคอนขางสูงกวา

เพ่ือนๆ แมจะมีชองทางเดิน ผูศึกษาก็แทบไมเคยเห็นครูหน่ึงลุกเดินไปดูเด็กเขียนหนังสือที่โตะ เวนแต

เด็กเลนกันเสียงดังมาก เขาจะเอาไมเรียวตีกับโตะกอน หากเด็กไมเงียบเขาจะลุกไปตี เมื่อเด็กๆ น่ัง
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ประจําที่ กอนเริ่มเรียนครูหน่ึงจะใหเด็กทอง ก-ฮ และ A-Z เมื่อเด็กทองจบครูหน่ึงเรียกช่ือเด็กแตละ

คน เด็กยกมือขางขวาขึ้น แลวตอบวา “มาคะ/มาครับ” เมื่อจดบันทึกการมาเรียนของเด็กเสร็จแลว 

ครูหน่ึงจะสอนตามตารางเรียน ผูศึกษาเห็นวาบรรยากาศในหองเรียนของครูหน่ึงไมเครงเครียดเทา

การเรียนในหองเตรียมความพรอม 1 และหองเตรียมความพรอม 2 เมื่อสั่งงานแลว ผูศึกษาเห็นครู

หน่ึงน่ังเลนเกมในโทรศัพทมือถืออยูบอยๆ เด็กๆ สามารถลุกจากที่ไปหาเพ่ือนได ถาพวกแกไมพากัน

สงเสียงดังจนเกินไป เด็กมักลุกไปด่ืมนํ้าในหองโดยไมขออนุญาต  

ครูหน่ึงชอบสอนวิชาคณิตศาสตร เขาบอกวาใชแบบเรียนเลมเดียวกับเด็ก ป. 2 ในระบบ 

เพราะเด็กสวนใหญเรียนเลขมาจากที่พมาอยูแลว ตัวเลข เครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร ก็เปนที่เขาใจ

โดยใชสัญลักษณเดียวกัน สอนเลขจึงสอนงายกวาวิชาอ่ืน การที่เด็กๆ หองเตรียมความพรอม 3 ฟง

ภาษาไทยไมได (และเขาก็พูดภาษาพมาไมไดเชนกัน) ทําใหทุกวิชาอ่ืนตองสอนอยางชาๆ บางทีเขาใช 

“ภาษามือ” สื่อสารกับเด็กควบคูไปดวย เชน เวลาพูดช่ือสิ่งของก็จะช้ีไปที่ของสิ่งน้ัน หรือเอาปลาย

น้ิวโปงกับน้ิวช้ีมาชนกันจนเกิดเปนวงกลม ปลอยสามน้ิวที่เหลือใหกางออก แปลวาตกลง ครูหน่ึงไม

เคยวากลาวที่เด็กพูดภาษาพมา เพียงแตเขาพยายามบอกใหเด็กที่พอเขาใจภาษาไทยสื่อสารใหเพ่ือน

เขาใจภาษาไทยดวย สวนหน่ึงเปนเพราะเด็กหองเตรียมความพรอม 3 อายุเกินเกณฑช้ันเรียน ป. 1 

มากแลว (10-15 ป) เพราะความกังวลวาเด็กๆ ที่พูดภาษาไทยไมได จะไมสามารถเขาเรียนช้ัน ป.1 ใน

ปการศึกษาถัดไป (หากไมไดเรียนช้ัน ป.1 ก็ตองไปเรียนที่หองครูบี) ครูหน่ึงใหครูเอเปนคนสอน

ภาษาไทย เพราะครูที่จบคุรุศาสตร นาจะมีความสามารถดานวิชาการ รูวิธีสอนมากกวาตนเอง ครูเอ

เริ่มสอนเด็กๆ ต้ังแตพยัญชนะ สระ สะกดคํา เลื่อนมาเปนวรรณยุกต ครูหน่ึงวาเด็กบางคนก็มี

พัฒนาการดานการอานเขียนภาษาไทยอยางเห็นไดชัด 

 

หองอนุบาลนานาชาติ 

ในอาคารมอญ หองเรียนสําหรับเด็กอนุบาลนานาชาติแยกจากหองเรียนของครูหน่ึง โดยมี

แผนไมกั้นตอเติมเปนผนัง แตไมไดกั้นเปนหองที่แยกจากกัน กําแพงหองมีรูปวาดใบหนาเด็กยิ้มแกม

ปริ ตนไมออกผลเปนรูปหัวใจ และนาฬิกาแขวนลายธงชาติไทย งานประดิษฐแบบเดียวกับที่เด็กหอง

ครูเอครูบีทํา โตะที่น่ังประจําของลินซีต้ังอยูในแนวเดียวกันกับโตะทํางานของครูหน่ึง พวกเขาหันหนา

เขาหากัน มองเห็นกัน ลินซีใชโตะนักเรียน 4 ตัว วางตอกัน น่ังเกาอ้ีพลาสติกสีเหลือง เธอแบงเกาอ้ีอีก
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ตัวใหขวัญใจน่ังดวย ลินซีมีสมุดปกออนประจําตัว 1 เลม เธอเอาไวจดบันทึกการมาเรียน มีรายช่ือเด็ก 

ช่ือพอแม และเบอรโทรศัพท ทั้งภาษาไทยและภาษาพมา ชองเก็บของใตโตะเปนที่เก็บชอนสั้น ชาม 

และนํ้ายาลางจานที่เตรียมมาเอง บนโตะมีสมุดของพวกเด็กๆ วางอยู เพราะหากเด็กเก็บเองสมุดมัก

เสียหาย ขาด ยับ  กระดาษถูกฉีกไปพับจรวดหรือถูกนําไปวาดรูปเลน ใกลโตะทํางานมีกระดานดํา

เล็กๆ ใหเติมวันเดือนป จํานวนนักเรียนเด็กที่มา/ไมมา แยกชายหญิง แตไมเคยเห็นลินซีกรอกขอมูล

ลงไป อาจเปนเพราะวุนวายกับการดูแลเด็กๆ จนไมมีเวลา ขอมูลจํานวนเด็กเปนขอมูลวันและเดือนที่

ผานมานานแลวไมตางจากหองครูหน่ึง 

ที่หองเรียนน้ี ลินซีมีตูเหล็กสําหรับเก็บของ ต้ังอยูหลังโตะทํางาน ลินซีติดภาพเด็กนักเรียน

ชายหญิงใสเคร่ืองแบบนักเรียนพมา (เสื้อสีขาว กระโปง/กางเกงสีเขียว) ขนาดใหญกวากระดาษ A4 

ไวที่ตูดวย ในตูมีสมุดแบบฝกหัดช้ันอนุบาลที่ อะโละตะมายง จัดทําข้ึน มีช่ือโรงเรียนนานาชาติ และ 

ILO เปนผูสนับสนุน (สวนใหญเปนแบบฝกหัด โยงเสนจับคู ระบายสี ซึ่งเด็กๆ ช่ืนชอบมากกวาการ

เขียนหนังสือ) ที่หนาปกไมไดมีช่ือเด็กที่เปนเจาของเพียงคนเดียว เพราะเด็กสวนใหญอยูเรียนไมทันจบ

ปการศึกษาก็ออกไปกอนที่จะทําแบบฝกหัดประมาณ 100 หนาเสร็จ ลินซีเอามาวนใชซ้ํา โดยใสช่ือ

เจาของสมุดเลมใหมลงไปอีก บางเลมมีช่ือเด็กถึง 3 คน นอกจากน้ีในตูยังมีของเลนเด็ก คือ ลูกบอล 1 

ลูก และชุดตัวตอรางรถไฟเกาๆ แมจะมีของเลนไมกี่ช้ิน แตเด็กๆ ดูจะชอบใจเมื่อเธอนําออกมาใหพวก

เขาเลน แคลินซีเปดตู เด็กๆ ก็ชูมือเหนือหัวสุดแขน สงเสียงรอง “เย” 

เด็กอนุบาลนานาชาติไมมีที่น่ังประจํา กอนเริ่มเรียน เด็กตัวเล็กๆ จะชวยกันยกเกาอ้ีมาน่ังไม

มีพนักพิง ยาวประมาณ 1 เมตร มาวางเรียงกันเพ่ือเปนโตะเขียนหนังสือ พวกแกจะน่ังกับพ้ืน ผูหญิง

น่ังแถวหนา ผูชายน่ังแถวหลัง หากเด็กๆ ทะเลาะกัน ลินซีจะสับเปลี่ยนที่น่ังของพวกแก กอนเริ่มเรียน

ลินซีใหเด็กทอง ก-ฮ ทอง A-Z ทองวันในหน่ึงสัปดาหเปนภาษาอังกฤษ จบดวยพยัญชนะและตัวเลข

พมา จากน้ันเธอเรียกช่ือเด็กแตละคน นับจํานวนเด็กที่มาโรงเรียน ทุกวันเริ่มสอนโดยเขียนพยัญชนะ

บนกระดานไวทบอรดแบบเต้ีย เคลื่อนยายงาย เมื่อเขียนใหเด็กดู แลวใหพวกแกออกเสียงตามจากน้ัน

ใหเด็กน่ังรอรับสมุดไปเขียนหนังสือ ลินซีตีเสน แบงสมุดเปนชอง (1 หนากระดาษ แบงประมาณ 6-7 

ชอง) ใชปากกาแดงเขียนพยัญชนะเปนรอยประลงในสมุด เพ่ือใหเด็กใชดินสอเขียนตาม (ทํา

เหมือนกันทั้ง ก-ฮ, A-Z และเลข 0-9) โดยมีขวัญใจคอยชวยทําแบบเดียวกัน กวาจะเขียนเสร็จแตละ

เลมตองใชเวลานานพอสมควร ลินซีและขวัญใจเรียกเด็กมารับสมุดทีละคน ใหเด็กยืมดินสอ ยางลบ 
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เมื่อเขียนเสร็จแลวพวกแกตองนํามาคืนพรอมสงสมุด หากแจกแบกฝกหัดใหเด็กระบายสี ลินซีจะแบง

สีเทียนเกาๆ ใสแกวแลวใหแบงกันใช แกวหน่ึงตอโตะหน่ึงตัว บางทีเด็กก็บอกวาเพ่ือนเก็บสีไวใชคน

เดียว 

สําหรับคนที่เขียนเสร็จแลว บางคนพับจรวดเลนและระบายสีในสมุดภาพระบายสีที่ซื้อมาเอง 

(คนที่เขียนไมเสร็จก็มักไปเลนกับเขาดวย โดยใหเหตุผลวา “หนูเขียนไมเปน” และ “เขียนไมไหว”) 

เด็กบางคนว่ิง และกระโดดไปกระโดดมาในหอง หากเสียงดังหรือมีคนรองไห เพราะทะเลาะกัน ลินซี

จะทําโทษเด็กที่เธอเห็นวาสรางปญหาดวยการใชไมบรรทัดเหล็กตีที่มือ (ที่แกลงเพ่ือน) หรือตีขา (ที่ว่ิง) 

ผูศึกษาสังเกตวาลินซีไมเขมงวดเร่ืองการแตงกายมากนัก เธอบอกใหเด็กแตงตัวใหเรียบรอย หากพวก

แกตองออกจากอาคารไปกินขาว หรือเขาหองสวม แตหากพวกแกกําลังน่ังเขียนหนังสืออยูในหอง เด็ก

ที่ชายเสื้อหลุดออกจากกางเกงก็น่ังเขียนหนังสือตอไปได ตางจากหองครูเอและครูบีที่เขมงวดเรื่องการ

แตงกายตลอดเวลา 

 

5.3 การยายไปเรียนในระบบโรงเรียน 

 

ผูอํานวยการโรงเรียนนานาชาติเริ่มดําเนินงานสนับสนุนใหเด็กพมาเขาเรียนในโรงเรียนมา

ต้ังแต พ.ศ. 2549 แตครูหน่ึงบอกวา กวาเด็กๆ จะไดเขาเรียนในระบบรุนแรก ก็ราวๆ ปการศึกษา 

2552 อาจเปนเพราะเง่ือนไขในการรับเด็กเขาเรียน (เชน เด็กตองสื่อสารกับครูในระบบไดโดยไมตองมี

คนแปล) ประกอบกับความไมพรอมของโรงเรียน เพราะครูตองจัดการเรียนการสอนใหเด็กกลุมที่ตาง

ภาษา ตางวัฒนธรรม ซึ่งลําพังสอนเด็กไทยก็ขาดแคลนทั้งครูและหองเรียนอยูแลว ขอมูลจาก

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ระบุวาในปการศึกษา 2552 โรงเรียนนานาชาติ

ธาราทิพยมีเด็กนักเรียนไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและไมมีสัญชาติไทย จํานวน 119 คน แตไม

ทราบจํานวนเด็กสัญชาติพมาที่แนชัด เพราะไมไดมีการจําแนกเด็กนักเรียนตามกลุมชาติพันธุไว 

เจาหนาที่กลุมสงเสริมการจัดการศึกษาที่ทํางานสํารวจจํานวนเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนยการ

เรียนตางๆ ในจังหวัด ใหขอมูลเพ่ิมเติมวา เด็กที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและไมมีสัญชาติไทย 

หากจําแนกตามชาติพันธุก็หมายความวารวมทั้งเด็กพมา เด็กลาว เด็กกัมพูชา เด็กมอญ เด็กกะเหรี่ยง 

เด็กไทใหญ เด็กมูเซอ/มง เด็กลีซอ/อีกอ เด็กไทยลื้อ เด็กปะลอง เด็กลั๊ว และเด็กชาติพันธุอ่ืนๆ อีก 
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นอกจากน้ียังหมายรวมถึงเด็กไทยในชุมชนที่พอและแมเปนคนไทย แตไมไดทําบัตรประชาชนมาต้ังแต

รุนพอแม ทําใหเด็กไมมีเอกสารระบุตัวตนเชนกัน60

1 

ผูศึกษาเก็บขอมูลในโรงเรียนนานาชาติต้ังแต พ.ศ. 2556-2559 โดยเฉพาะในปการศึกษา 

2557 ที่ชวยสอนในโรงเรียนสัปดาหละ 4 วัน ตลอดทั้งปการศึกษา ทําหนาที่ชวยสอนเด็กหองอนุบาล

นานาชาติ และเขาสอนแทนครูคนอ่ืนในช้ันเตรียมความพรอมหองอ่ืนๆ พบวาเมื่อใกลจบปการศึกษา 

ครูประจําช้ันหองเตรียมความพรอมแตละหองจะถามเด็กนักเรียนแตละคนวาใครที่จะเรียนตอในเทอม

หนาแลวจดช่ือไว สัปดาหสุดทายของการเรียนจะมีการสอบปลายภาค โดยหลักการครูประจําช้ันจะ

นําผลสอบมาประกอบกับผลการเรียนของเด็ก หากเด็กไดคะแนนเกินครึ่งหน่ึงทุกวิชาและประสงคจะ

เรียนตอ ครูจะสงรายช่ือเด็กใหกับครูสมหมาย ครูฝายทะเบียนของโรงเรียน (ทั้งน้ีครูสมหมายไดบอก

จํานวนเด็กนานาชาติที่โรงเรียนสามารถจัดการเรียนการสอนในปการศึกษาถัดไปกับครูหน่ึงไวแลว) 

แตในทางปฏิบัติการจัดหองเรียนมักเกิดข้ึนจริงในวันเปดเทอมวันแรก โดยจะใหเด็กนานาชาติเขาแถว

รวมกันที่อาคารมอญ เพ่ือตรวจสอบวาใครบางที่ยังมาโรงเรียน แลวจึงจัดหอง ครูของ อะโละตะมายง 

จะพาเด็กนานาชาติเดินไปสงตามหองเรียนใหม (มีทั้งที่ไปเรียนอนุบาล 1 อนุบาล 2 หองเตรียมความ

พรอม 1 หองเตรียมความพรอม 2 และช้ัน ป.1) จากน้ันตองจัดการกรอกใบสมัครของโรงเรียน61

2 สงให

ครูของโรงเรียน 

1 ท่ีสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร บางปไมมีขอมูลสถิติบันทึกจํานวนนักเรียนพมาเก็บไว อีก

ท้ังรูปแบบในการจัดเก็บขอมูลแตละปก็ไมเหมือนกัน กลาวคือ บางครั้งเก็บขอมูลโดยไมมีการแยกชาติพันธุของเด็ก 

ท่ีเปนเชนนี้อาจเปนเพราะไมมีรูปแบบการเก็บเอกสาร และไมมีการเก็บขอมูลเกา (อาจจะเนื่องจากหนวยงานไมมีท่ี

เก็บเอกสาร คอมพิวเตอรของหนวยงานมีไวรัส และเปลี่ยนบุคลากรโดยไมมีการสงมอบขอมูลเกาท่ีรายงาน

กระทรวงศึกษาธิการไปแลว) 

2 ใบสมัครเรียนโรงเรียนนานาชาติ ประกอบดวยขอมูลสวนตัวเกี่ยวกับเด็ก (อาทิ ชื่อ ชื่อเลน เพศ วันเดือนปเกิด 

และท่ีอยูปจจุบัน) ประวัติการศึกษา (อาทิ ประวัติการเรียนท่ีประเทศพมา) ขอมูลบิดา มารดา (อาทิ ชื่อและท่ีอยู

ของสถานท่ีทํางาน) ท้ังนี้ผูปกครองตองเซ็นรับรองวาไดทําความเขาใจในหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียน และ

จะปฏิบัติตามกฎของโรงเรียนทุกประการ อนุญาตใหมีการบันทึกขอมูลพัฒนาการ และบันทึกภาพเพ่ือใชเปน

หลักฐานทางการเรียนการสอน และเต็มใจท่ีจะชําระรายการคาใชจายของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล นอกจากนี้ยังมี

เอกสารแนบใบสมัครท่ีใหกรอกเปนขอมูลสุขภาพ (อาทิ ประวัติการแพอาหาร/ยา ความผิดปกติในรางกาย โรค

กรรมพันธุในครอบครัว) ขอมูลพฤติกรรมและอุปนิสัย (อาทิ เขานอนเวลาใด รับประทานอาหารเองไดหรือไม ฝก

ขับถายท่ีบานอยางไร) 
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แมผูอํานวยการบอกวาแคเด็กสื่อสารภาษาไทยพอรูเรื่อง ก็จะไดเรียนช้ันประถม 1 อยางไรก็

ตาม เด็กนานาชาติหลายคนเมื่อเขาเรียนช้ัน ป. 1 ไดไมกี่วันก็ถูกครูกุง (ครูอัตราจางอีกคนที่สมาคมแช

เยือกแข็งแหงประเทศไทยจางมาสอนหองเด็กตางดาวลวน ช้ัน ป. 1 ในปการศึกษา 2557) ปฏิเสธที่

จะสอน เพราะเห็นวาเด็กไมสามารถปรับตัวกับการเรียนในระบบได เย็นวันหน่ึงหลังโรงเรียนเลิก 

(โรงเรียนนานาชาติเลิก 16.00 น. ขณะน้ันเวลา 16.40 น.) มีผูปกครองนักเรียนนานาชาติคนหน่ึง 

ทาทางรอนใจ คลายกําลังมองหาใครอยูแถวแผงลอยขายของหนาโรงเรียน เขาเขามาถามผูศึกษาที่

กําลังจะเดินสวนทางออกจากโรงเรียนวา “ครูเห็นซูซูกับโซโซไหมครู” ผูศึกษาไมเห็น พูดคุยเพ่ิมเติม

จึงทราบวา เขามารับเด็กกลับบานบริเวณที่เคยมารับ แตวันน้ีไมเห็นเด็กเดินออกมา ผูศึกษาไมทราบ

วาเด็กไปไหน แตรูวาเด็กพ่ีนองสองคนเพ่ิงยายจากหองอนุบาลนานาชาติไปเรียนหอง ป.1 ไดไมกี่วัน 

จึงบอกวาจะไปลองถามครูกุงให เมื่อไปถึงหองเรียน ผูศึกษาเห็นซูซูกับโซโซกําลังต้ังหนาต้ังตาเขียน

หนังสืออยูที่โตะ ซูซูรองไห แตไมสะอึกสะอ้ืน มองเห็นเด็กนักเรียนหลายคนยังไมกลับบาน สวนหน่ึง

เปนเด็กที่ครูกุงสอนพิเศษ (สอนการบาน/สอนเสริมโดยดูตามความสามารถของเด็ก คาสอนเดือนละ 

500 บาท สอนต้ังแตโรงเรียนเลิกถึงหาโมงเย็น) อีกสวนหน่ึงเปนเด็กที่ครูกุงไมปลอยเด็กกลับ เธอบอก

วาเด็กทํางานสงไมทันในเวลาเรียน ผูศึกษาบอกวาผูปกครองเขาตามหาลูกอยู แตครูกุงก็ยืนยันวาเด็ก

ตองทําใหเสร็จกอนจึงจะกลับบานได วันตอมาทั้งซูซูและโซโซถูกสงไปเรียนที่หองครูเอ ครูกุงบอกวา

เปนเพราะเด็กพูดภาษาไทยไมได 

นอกจากน้ี ครูกุงยังสงเด็กอนุบาลนานาชาติอีกหลายคนไปเรียนช้ันอนุบาล 2 เธอวาเด็กอายุ

ยังไมถึงเกณฑเขาเรียนช้ันประถมศึกษา จึงเรียนไมทันเพ่ือน ผูศึกษาไมเขาใจวาเด็กอายุยางเขาปที่เจ็ด

จะอายุไมถึงเกณฑไดอยางไร เพราะตามกฎกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการนับอายุเด็กเพ่ือเขารับ

การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 กําหนดวาเด็กที่มีอายุยางเขาปที่ 7 ตองเขาเรียนช้ัน ป.1 ใน

สถานศึกษา (สํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2545) ดังน้ันการเรียน ป.1 จึงไมใชแคเด็ก

พูดภาษาไทยพอไดบาง ในทางปฏิบัติเมื่อเด็กนานาชาติเขาเรียนในระบบจะถูกประเมินจากครูกุงอีก

ครั้งวาสามารถเรียนรวมกับเพ่ือนๆ โดยไมสรางความยุงยากใหครูไดหรือไม หากครูประจําช้ันเห็นวา

เด็กไมทําตามคําสั่ง ไมมีระเบียบวินัย ไมสื่อสารภาษาไทยกับครู ฯลฯ ก็จะสงเด็กกลับไปเรียนที่หอง

เตรียมความพรอมหรือสงไปเรียนช้ันอนุบาลแทน อยางไรก็ตาม ในกรณีของซูซูกับโซโซ และเด็กคน

อ่ืนๆ ผูปกครองเองก็ดูไมไดยินดียินรายวาเด็กจะไดยายไปเรียนช้ัน ป.1 หรือไม เด็กหลายคนบอกวา
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ไมอยากเรียนหองครูกุงอยูแลว เพราะใจราย เด็กคนหน่ึงแมสื่อสารภาษาไทยไดดี แตก็ขอยายไปเรียน

ที่หองเตรียมความพรอม 2 กับเพ่ือนที่อยูชุมชนเดียวกัน เพราะครูกุงจะสงเพ่ือนของเธอที่สื่อสาร

ภาษาไทยไมไดกลับไป 

ปจจุบันโรงเรียนนานาชาติมีเด็กนักเรียนทั้งหมด 622 คน เปนเด็กตางดาว 251 คน (ที่เหลือ

เปนเด็กไทยจํานวน 371 คน) เรียนอยูในระดับช้ันอนุบาล 1 – ม.3 เด็กชาติพันธุพมาเขารับการศึกษา

มากกวาเด็กกลุมชาติพันธุอ่ืน สําหรับการศึกษาประถมศึกษามีจํานวนเด็กตางดาวสูงสุดในระดับช้ัน ป. 

1 และมีแนวโนมลดลงเมื่อระดับช้ันสูงขึ้น ดังตารางตอไปน้ี 

 

ตารางที่ 5.1 ตารางขอมูลจํานวนนักเรียนที่ไมมีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรและเด็กทีไ่มมี

สัญชาติไทยประจําปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนนานาชาติธาราทิพย 

 

 

 

 

ระดับชัน้ 

ชาติพนัธุ 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

พมา 19 34 54 5 7 6 4 4 2 1 1 137 

ลาว  1  1   1     3 

กัมพูชา 1   12        13 

มอญ  1 17 20 23 15 8 6 5   95 

กะเหรี่ยง     2       2 

ไทใหญ     1       1 

รวม 20 36 71 38 33 21 13 10 7 1   
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5.4 ชีวิตประจําวันของนักเรียนนานาชาติ 

 

กอนเขาเรียน 

ทุกเชาเมื่อมาถึงโรงเรียน เด็กนานาชาติจะเดินจากจุดที่รถรับสงจอดเพ่ือไปยังหองเรียน ใน

สายตาผูศึกษาสภาพรถไมนาไวใจเทาไร บางคันเปนรถกระบะ ติดหลังคากันฝน แตประตูปด

ทางเขาออกไมแนนหนา เด็กตองยืนเบียดกันอยูในกระบะหลังรถ ไมมีเกาอ้ีใหน่ัง บางคันที่เปนรถสอง

แถวก็ไมมีประตูกั้นทางขึ้นลง เมื่อลงจากรถ เด็กๆ จะตองเดินผานรานคาแผงลอยขายของหนา

โรงเรียน ผูศึกษาสนใจอยูที่รถขายขนมโตเกียว กวยจั๊บ ขนมจีนนํ้ายา และกาแฟโบราณ สวนเด็ก

สนใจซื้อขนมกับของเลน คิดเอาเองวาเด็กนานาชาติไมมีเงินมาโรงเรียนเพราะใสเสื้อผาเกา กระโปง

นักเรียนของบางคนมีสีซีดในแบบที่ไมเคยเห็นนักเรียนคนใดจะใสเสื้อผาเกาขนาดน้ี  

เด็กๆ เดินผานอาคารแตละหลังในโรงเรียน ไมไดยกมือไหวใคร เด็กที่เรียนในอาคารมอญ เขา

มาเก็บกระเปาและปนโตอาหารกลางวัน ครูจัดเวรทําความสะอาด บางวันเด็กผูหญิงแยงกันเอาไม

กวาดมากวาด เด็กผูชายถูพ้ืนโดยยืนบนผา หรือไมก็แขงกันถูกับเพ่ือนวาใครถูไดพ้ืนที่มากกวากัน เด็ก

บางคนเลนของเลนที่เพ่ิงซื้อมา บางคนกินขนม บางก็น่ังคุยกัน สวนเด็กนานาชาติที่เรียนในตึก

จักรวาล เมื่อเก็บกระเปาและปนโตขาวเสร็จแลว พวกแกจะทําความสะอาดหองเรียน (กวาด ถูพ้ืน 

เขียนวันที่บนกระดานไวทบอรด เอาขยะในถังไปทิ้ง) และเก็บขยะในบริเวณโรงเรียนก็ตอเมื่อครู

ประจําช้ันมาถึงและคอยกํากับใหทํา 

ชวงเชา ทั้งปจะก็มีผูปกครองตางดาวชาวพมาพาเด็กมาถามเรื่องการสมัครเรียน ผูปกครองที่

พาเด็กมาที่โรงเรียนเองมักเปนแรงงานที่พักอยูในชุมชนละแวกโรงเรียน อยูประเทศไทยมานานหลาย

ป แตลูกเพ่ิงตามมา สวนมากพูดภาษาไทยได หรือไมก็มีเพ่ือนแรงงานที่พูดภาษาไทยไดมาเปนเพ่ือน 

เมื่อมาที่โรงเรียนและถูกมองวาเปนคนตางดาว (เชน นุงผาถุง สวมรองเทาบูต หรือฟนดําเพราะเค้ียว

หมาก) ครูในโรงเรียนจะบอกใหไปถามเรื่องการสมัครเรียนกับคนในอาคารมอญ นอกจากผูปกครองที่

พาเด็กมาสมัครเรียน บางวันมีผูปกครองเด็กนานาชาติมารอพบครูของ อะโละตะมายง เน่ืองจากจะ

ขอใหครูชวยพาเด็กไปพบหมอ เชน แมของนีนีอูที่บอกวานีนีอูไมสบาย หูเปนหนอง ไปรักษาที่สถานี

อนามัยแลวไมหาย จึงอยากใหครูชวยพาไปโรงพยาบาล เพราะไมมีเงิน พูดไทยไมไดและไมเคยไป 

ผูปกครองบางคนมาพบครูเพ่ือขอยายหองเรียนใหลูก เน่ืองจากเด็กโดนครูตี เชน กรณีของมินอู 
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นักเรียนหองเตรียมความพรอม 1 พอของแกมาบอกขวัญใจวาเด็กถูกครูตี หลังจากพูดคุยกัน มินอู

ยอมกลับไปเรียนหองเดิม แตไมกี่วันตอมา แมของแกก็มาพูดเรื่องเดิมอีก บอกวาเด็กไมอยากเรียน

หองครูเอ มินอูบอกวาครูเอตีที่ศีรษะ เพราะแกบอกวาจะไมมาโรงเรียน จอแทะนาย ครูสอนภาษา

พมา เดินไปแจงเรื่องกับผูอํานวยการโรงเรียน ผอ. จึงบอกเด็กวาไมตองกลัว ครูเอจะไมตีอีก และมี

อะไรใหมาบอก ผอ. ครูบีอยูในเหตุการณเขามาลูบหัวเด็ก เธอวาถาครูเอตีอีกใหยายไปเรียนหองเธอ มิ

นอูกลับไปเรียนหองครูเอ แกวาไมโดนตีแลว แตไมนานพอแมก็ใหแกไปเรียนหนังสือที่พมา 

 

พิธีเขาแถวเคารพธงชาติ 

เมื่อเสียงสัญญาณใหไปเขาแถวดังข้ึน เด็กนานาชาติเดินโอเอไปเขาแถวที่หลังคาโคง เด็กบาง

คนไมรวมกิจกรรมที่นักเรียนทุกคนจะตองเขารวม แตอยูในอาคารมอญ เพราะไมใสชุดนักเรียน 

ผูปกครองบอกวาไมมีเงินซื้อชุด เชน ด.ช.อู แกอายุราว 3-4 ป ไมใสเครื่องแบบมาเรียนอยูบอยๆ บาง

วันสวมเสื้อยืดที่มีตัวหนังสือภาษาไทยวา “หัวหิน ไปมาแลว” กับกางเกงขาสั้น และสวมรองเทาแตะ 

อูใสเสื้อผาซ้ําไปมาอยูไมกี่ชุด แตเปนเสื้อผาใหม สีขาวสวาง นอกจากน้ียังมีเด็กเล็กที่ไมไปเขาแถว

เพราะรองไหงอแง กรีดรองเสียงดัง ไมยอมใหแมที่มาสงกลับบานไปกอน เด็กจึงน่ังอยูกับแมที่หนา

อาคารมอญ บางวันภาพที่ผูศึกษามองไปที่อาคารมอญจึงเปนภาพหญิงวัยกลางคนชาวพมากําลัง

พูดคุยกันและมองดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นในหลังคาโคง คนหน่ึงเปนผูปกครองที่มีเด็กนานาชาติน่ังอยูบน

ตัก (กอนเริ่มเรียนคาบแรก แมของเด็กสามารถบอกใหเด็กอยูเรียนหนังสือ แลวแมจะมารับตอนเย็น) 

อีกคนหน่ึงเปนแมที่พาลูกมารอสมัครเรียน ซึ่งเพ่ิงมาเจอกัน  

 

 

 

 

 

ภาพที ่5.3 แผงผังตําแหนงการยืนเขาแถว เด็กอนุบาลขาแถวที่มุมดานขวา ตามดวยนักเรียน

ช้ัน ป.1-ป.4 แถวที่สองเปนที่ยืนของเด็กหองเตรียมความพรอม ถัดไปเปนนักเรียน ป.5-ม.3 
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เด็กนานาชาติไมคอยรองเพลงชาติไทย บางคนวา “หนูรองได แตไมอยากรอง แตถาครูเห็น

หนูก็จะรอง” แมจะมีการสอนโดยเขียนเน้ือเพลงชาติไทยบนกระดาน อานใหเด็กๆ ฟงเพ่ือใหทุกคน

ทองตามทีละประโยค และเปดเพลงชาติใหฟงติดๆ กันเปนเวลาหลายวัน ผูศึกษาเห็นวาเด็กๆ ก็รอง

เพลงชาติแคพอรองได ออกเสียงไมชัดถอยชัดคํา จําเน้ือเพลงไมได เมื่อรองเพลงชาติจบแลว เด็กๆ 

สวดมนต ทองคติพจนของโรงเรียน “สติ มโต สุเว เสยฺโย คนมีสติเปนผูประเสริฐทุกวัน” พูดตาม

ประธานนักเรียนที่กลาวนํา ชิต เด็กนักเรียนชายหองอนุบาลนานาชาติมักพูดตามโดยยังยกมือสวด

มนตอยู (เด็กหลายคนก็เปนเชนน้ัน) บางวันมีกิจกรรมพิเศษ ประธานนักเรียนพาเด็กทั้งโรงเรียนออก

กําลังกาย โดยทําทาใหดูที่หนาเสาธงแลวใหเด็กคนอ่ืนทําตามทาละ 10 ครั้ง ออกเสียงนับหน่ึงถึงสิบ

พรอมกันทั้งโรงเรียน แกก็ยืนเฉย หันซายหันขวามองเพ่ือน คุยกับเปนภาษาของกลุมชาติพันธุ แก

บอกผูศึกษาวา “ทําไมเปน” ในกิจกรรมเขาแถวบางวันแกและเพ่ือนก็เอาของเลนในกระเปาเสื้อ

ออกมาถือ 

เมื่อกิจกรรมหนาเสาธงสิ้นสุดลง กอนแยกยายกลับหองเรียน เด็กในโรงเรียนทําความเคารพ

ครูประจําช้ัน ดวยการยกมือไหว กลาวสวัสดี กมศีรษะลง แลวคอยๆ เดินผานครูประจําช้ันไปเขา

หองเรียน เด็กนักเรียนหองอนุบาลนานาชาติ บางคนหัวเราะ บางคนพูดสวัสดีครับ/คะเสียงดังกวา

เสียงพูดปกติ เดินแซงกัน เด็กเล็กบางคนหยุดเดินเพราะกมลงผูกเชือกรองเทา แตผูกไมไดจึงมีเพ่ือน

คนอ่ืนพยายามชวย เด็กๆ เดินไมเปนแถวกลับอาคารมอญ เพ่ือเตรียมตัวเรียนคาบแรก 

 

หองเรียน 

สําหรับการจัดสอนในแตละหองเรียนครูประจําช้ันแตละคนใชพ้ืนที่หองเรียนในรูปแบบที่

แตกตางกันไป แตมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ สอนเรื่องความเปนไทย อยางไรก็ตาม เด็กใชพ้ืนที่ใน

รูปแบบที่แตกตางออกไปอีก เด็กปรับใชพ้ืนที่ใหเหมาะกับตนเอง เชน การเขียนหนังสือโดยวางสมุดใน

แนวต้ัง ซึ่งแตกตางจากการจับสมุดเขียนหนังสือของเด็กนักเรียนไทยโดยทั่วไป ครูไทยหลายคนบอก

ใหเด็กวางสมุดในแบบที่ตองการ แตถึงที่สุดแลวก็ไมสามารถบังคับใหเด็กเปลี่ยนแปลงวิถีปฏิบัติ

แบบเดิม เพราะทั้งเด็กเล็กและเด็กโตตางยืนยันวาจับสมุดแบบอ่ืน ก็เขียนหนังสือไมได นองนํ้า ลาม

ของ อะโละตะมายง แสดงความคิดเห็นวา น่ันเปนรูปแบบการเขียนพยัญชนะพมาที่ทําใหแมในขณะ

เขียน ผูเขียนก็สามารถมองเห็นตัวอักษร จึงทําใหเขียนสวย คนที่เร่ิมหัดเขียนหนังสือดวยภาษาพมา/
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เรียนที่โรงเรียนพมามาแลว เมื่อเขียนภาษาอ่ืนก็จะวางสมุดแนวนอนเพราะชินแลว วิธีการจับสมุดของ

เด็กอาจสะทอนไดวา เด็กมีวิธีเรียนในแบบของเขาเอง เด็กใช “tactic” กําหนดบรรยากาศใน

หองเรียนใหเปนในแบบที่พวกเขาตองการ โดยที่ไมไดลมลางหรือปฏิวัติเพ่ือใหการสอนของครู

เปลี่ยนแปลง แตเรียนดวยวิธีการที่แตกตางออกไป แมเด็กจะไมไดเปนผูสรางกฎเกณฑในหอง แตก็

จัดการปรับวิธีเรียนใหเหมาะกับตนเอง 

นอกจากน้ียังเปนไปไดวาความแตกตางดานภาษาและวัฒนธรรมของครูและนักเรียน สงผลให

เด็กสรางความรําคาญแกครู เพราะพวกแกคุยกันเองเปนภาษาพมา (หรือภาษาของกลุมชาติพันธุ) ที่

ครูฟงไมออก จนครูตองสั่งหามคุยภาษาพมาในหองเรียน อยางไรก็ตาม เด็กๆ สามารถสลับใชสอง

ภาษาโดยยังปฏิบัติตามคําสั่งของครู เชน พูดภาษาไทยเมื่อสื่อสารกับครู แตหันไปพูดภาษาพมากับ

เพ่ือน บางวันที่มีปญหาเกิดขึ้นกับเด็ก ครู (ที่เคยหามเด็กพูดภาษาพมา) ก็ตองบอกใหเด็กที่สื่อสารได

สองภาษาทําหนาที่เปนลาม พูดภาษาพมากับเพ่ือนรวมช้ันแลวแปลเปนภาษาไทยใหครูฟง  

บางครั้งการบังคับใชภาษาไทยสงผลใหการสอนของครูไมเสร็จสิ้นตามตารางเรียนเพราะตอง

สอนชาลง อีกทั้งเด็กทํางานไมเสร็จ บางครั้งมีการปรับตารางสอนใหเปนสองคาบติดกัน จึงดูเหมือนวา

ตารางเวลาของครูที่ควรจะเปนรูปแบบการจัดการที่มีความเครงครัดเปลี่ยนแปลงไป บางคาบเรียนครู

ก็ไมไดเปลี่ยนคาบเรียนตามตารางเรียน แตเปลี่ยนคาบเรียนเมื่อเด็กทุกคนสงงานเสร็จ ช้ันเรียนของ

นักเรียนนานาชาติจึงเปนช้ันเรียนที่มีความยืดหยุนกวาช้ันเรียนทั่วไป 

แมในขณะที่มีการจัดการเรียนการสอน เด็กนานาชาติก็สามารถเปลี่ยนวัตถุประสงคการใช

หองเรียนของครูได เชน มีเด็กๆ ที่เปลี่ยนหองเรียนเปนหองสวม เชน ซายทอง เด็กนักเรียนชายอายุ

ประมาณ 5-6 ป ที่ถายอุจจาระในหองเรียนขณะที่ผูศึกษาพาออกกําลังกายทากระโดดตบ แกยืนถาย

อุจจาระ ดวยความที่ไมไดใสกางเกงใน อุจจาระจึงตกลงไปที่พ้ืนหอง เมื่อถามแกวาทําไมไมไปถาย

อุจจาระในหองสวม แกวาขออนุญาตแลว แตผูศึกษาไมอนุญาตและบอกใหไปเขาแถวทํากิจกรรม

รวมกับเพ่ือนกอน เพราะกอนหนาน้ีเพ่ิงบอกใหเด็กไปเขาหองนํ้ากอนเขาเรียนคาบถัดไป ผูศึกษาไมรู

วาซายทองจะถายอุจจาระ ซายทองถายออกมาขณะที่กระโดดตบตามที่บอกใหทํา แตสงผลให

กิจกรรมที่ดําเนินอยูชะงักลงทันที เพราะตองจัดการความสะอาดเรียบรอยของพ้ืนหองเรียน เมื่อบอก

ซายทองวาการขับถายตองทําในหองสวมเทาน้ัน ซายทองตอบวา “ซายทองบอกครูแลววาจะไปเขา
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หองนํ้า” นอกจากกรณีของซายทอง เด็กที่อายุราว 4-5 ป คนอ่ืนก็เคยถายอุจจาระในหองเรียน โดยที่

ผูปกครองบอกวาเด็กอยูบานก็เขาหองนํ้าเองได 

 

ชวงพักเที่ยง 

กอนที่ช้ันเรียนอ่ืนๆ จะพักเที่ยง ในเวลา 11.30 น. หองอนุบาลนานาชาติจะไดไปกินขาว

กลางวันพรอมเด็กอนุบาลในระบบต้ังแต 11.00 น. เน่ืองจากที่โรงอาหารมีเกาอ้ีใหน่ังไมพอถานักเรียน

ทั้งโรงเรียนมากินขาวพรอมกัน ทุกวันเด็กเล็กเดินไมเปนแถวไปโรงอาหาร ลางมือตามที่ครูบอก แลว

เดินไปน่ังในบริเวณที่โรงเรียนอนุญาต โดยมากเด็กอนุบาลนานาชาติจะเตรียมขาวกลางวันใสปนโตมา

กินที่โรงเรียน ซึ่งตางจากเด็กอนุบาลในระบบที่จะน่ังรอครูประจําช้ันตักอาหารใสถาดให และเปน

อาหารตามหลักสารอาหาร 5 หมู เด็กในระบบทองบทสวดกอนกินขาววา “ขาวทุกจาน อาหารทุก

อยาง เปนของมีคา หลายคนเหน่ือยยาก ลําบากหนักหนา สงสารบรรดา เด็กตาดําๆ” 

เด็กนานาชาติกินอาหารที่แมหรือพ่ีสาวเปนคนทํา สวนมากเปนแกงเน้ือสัตวที่มีสวนผสมของ

ขมิ้น เน้ือสัตวเปนปลาและกุง สวนตัวผูศึกษาเห็นวากินยาก เพราะกุงไมไดปอกเปลือก ปลามีกาง กิน

ที่โรงเรียนตองใชชอน ครูคอยดูและบอกเด็กวาไมใหใชมือกินขาว แตก็ตองชวยตักขาวใสปากเด็กและ

คอยชวยทําใหอาหารช้ินใหญกลายเปนช้ินเล็ก กินงาย เด็กไมตองใชมือหยิบ เด็กบางคนรอพ่ีที่เรียน

อยูหองเตรียมความพรอมหองอ่ืนมากินขาวในปนโตเดียวกัน เมื่อกินขาวเสร็จเด็กบางคนซื้อขนมปงทา

เนยหรือแยมผลไม ลูกช้ินทอด ไกทอด ผลไมถุงเล็กๆ ราคา 5-10 บาท เด็กนานาชาติไมเสียคานํ้าด่ืม 

เพราะที่โรงอาหารมีตูนํ้าด่ืมบริการ นักเรียนทุกคนสามารถนําแกวสวนตัวมากดนํ้าด่ืมได เด็กเล็กใช

เวลาอยูที่โรงอาหารประมาณ 20 นาท ีก็เอาปนโตไปเก็บที่หองเรียน 

อาจเปนเพราะเด็กนานาชาติรูจักกันหมด เพราะบางคนอยูชุมชนเดียวกัน/น่ังรถรับสงคัน

เดียวกัน หรือไมก็เปนเพราะชวงพักเที่ยงครูเอและครูบีลอคประตูไมใหเด็กนักเรียนเขาไปในหอง ใน

อาคารมอญจึงมีทั้งเด็กที่เรียนอยูในอาคาร เด็กเล็กเด็กโตที่เรียนอยูตึกจักรวาล และรวมถึงเด็ก

นานาชาติที่เขาระบบไปแลว ตางก็เขามาเลนที่นี่ดวย ผูศึกษาแบงลักษณะการเลนของเด็กๆ ไดดังนี้ 

เด็กเล็ก (อายุ 4-6 ป) ชอบระบายสี (สมุดภาพระบายสีสวนตัวที่ซื้อมาเอง หลายคนก็แบงใหเพ่ือน

ระบายดวยกัน) และเลนของเลนที่ซื้อมาจากรานแผงลอยหนาโรงเรียน (เชน แมเหล็กและ “scratch 

card” หรือกระดาษทรงสี่เหลี่ยมขนาดประมาณฝามือ ดานหน่ึงเปนรูปไพ อีกดานหน่ึงใชเหรียญขูด
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ออกแลวจะเจอรูปการตูน) รวมถึงเลนของเลนตามแตที่มีอยูในหองอนุบาลนานาชาติ (เชน ชุดตัวตอ) 

เด็กที่โตขึ้น (อายุราว 7-10 ป) ผูหญิงชอบเขียนหนังสือบนกระดานดํา เลนเปนครูนักเรียน สวน

เด็กผูชาย (ไมรูวาเอาไมปงปองมาจากไหน) เลนปงปองโดยใชกระดานดําเปนโตะปงปอง พวกแกพา

กันตีลูกปงปองใสกระดานดํา พอลูกกระเดงกลับมาก็ตีใสกระดานอีก บางลูกตีไมโดน เพราะลูกปงปอง

หลนลงพ้ืน เด็กๆ เก็บลูกปงปองขึ้นมาตีใหมอยางสนุกสนาน พ้ืนหองเรียนมีเด็กผูหญิงในชวงวัยน้ีน่ัง

จับกลุมเก็บกอนหินตามพ้ืนดินมาเลนหมากเก็บ เด็กผูชายชอบว่ิงไลจับ เลนตอสู “ปลอยพลัง” คน

หน่ึงว่ิงหนี คนหน่ึงตามลากันอยูในหองเรียน 

นอกอาคารมอญมเีด็กผูหญิงจับกลุมเลนกระโดดยาง สวนดานหลังของอาคารมอญ มักมีกลุม

เด็กผูชายประมาณ 6-7 คน เลนลูกแกวกันอยู เด็กเลนเดิมพันกัน ใครชนะไดลูกแกวของอีกคนหรือได

เงินตามแตตกลงกันกอนเลน บริเวณเหลาน้ีมักมีเด็กๆ ว่ิงไลจับที่เรียกกันวา “เลนผี” คนที่ไลจับคนอ่ืน

ถูกเรียกวาผี และมักแสดงอาการเหมือนจะหลอกใหคนอ่ืนกลัว เลนผีเลนไดทั้งผูชายและผูหญิง และดู

เหมือนจะเปนกิจกรรมที่เด็กๆ นิยมเลน ทั้งเด็กเล็ก และเด็กโตที่อายุราว 8-10 ป บางคนก็ยังเลนผีอยู 

เด็กผูชายที่เปนโตกวาน้ัน กลาวคือ อายุ 12-16 ป (ทั้งที่ยังอยูในหองเตรียมแตอายุมาก และที่เขา

ระบบไปแลว) บางคนมาน่ังเลนอินเตอรเน็ตจากโทรศัพทมือถือในอาคารมอญ บางคนนําแท็บเลตมา

จากบาน โดยใชอินเตอรเน็ตไรสาย (wifi) ของโรงเรียน เด็กผูชายหองเตรียมความพรอม ที่อายุ 15-16 

ป ก็ไปเตะฟุตบอลกับเพ่ือนที่เปนเด็กนักเรียนพมาในระบบที่อายุไลเลี่ยกันดวย 

ชวงพักกลางวัน ในกรณีที่เด็กเล็กทะเลาะกัน มักจะมีเด็กที่โตกวาคอยชวยครู “จัดการ” ดวย

การใชภาษาพมาพูดกับเด็กเล็ก บางคร้ังเด็กโตก็หยิบไมบรรทัดเหล็กบนโตะครูไปใชตีเด็กคนอ่ืน เมื่อ

อาคารมอญอยูในสภาพที่เด็กคงเห็นวาครูไมสามารถควบคุมสถานการณได เชน มีเด็กเล็กพากันว่ิงเลน

ในหองสงเสียงดัง มีเด็กผูหญิงทะเลาะกันจนรองไห อีกมุมหน่ึงเด็กผูชายก็ชกตอยกัน เปนตน เด็กโต

บางคน เชน ตากลม ทําหนาที่สื่อสารแทนเด็กเล็กที่ไมสามารถสื่อสารกับครูคนไทยไดโดยตรง หาก

เด็กทะเลาะกัน บางครั้งตากลมเลาเรื่องที่ไดรับการถายทอดใหครูฟง แตตัดสินไปกอนแลววาเด็กคนใด

ถูกหรือผิด ผูศึกษาเห็นวาเอาเขาจริงครูก็ไมรูวาเด็กทะเลาะกันเร่ืองอะไรเพราะฟงภาษาที่เด็กพูดไมรู

เรื่อง ตากลมอายุ 11 ป ตามอายุเธอควรไดเรียนหองเตรียมหองอ่ืนที่เปนหองสําหรับเด็กโต แตเพราะ

ตากลมถูกมองวามีพัฒนาการในการเขียนภาษาไทยชากวาเด็กวัยเดียวกัน เธอจึงไดเรียนอยูหอง
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อนุบาลนานาชาติ อยางไรก็ดี ผูศึกษาเห็นวา ดวยความที่โตกวา หลายครั้งตากลมก็สามารถหยิบยืม

อํานาจของครูไปใชกับเด็กเล็กได 

ดูเหมือนวาหองเรียนในอาคารมอญยังถูกเปลี่ยนวัตถุประสงคใหกลายเปนพ้ืนที่ปฏิสัมพันธ

ของเด็กตางดาวที่มาจากหลายที่ทาง และรวมถึงเด็กนานาชาติที่อยูคนละหองเรียนก็มาใชเวลาอยู

ดวยกันที่น่ีในชวงพักเที่ยง หากเปนหองเรียนอ่ืน โดยปกติเด็กตางช้ันเรียนจะไมเขาไปเลน แตสําหรับ

อาคารมอญ เพ่ือนของตากลมที่เปนเด็กในระบบก็มาเลนที่น่ีดวย เธอช่ือริเวอร อยู ป.1 อายุประมาณ 

10 ป เธอวาไมรูช่ือตากลม แตบานอยูใกลกัน เจอกันบอย เคยไปเก็บดอกไมในปาดวยกันก็เลยตกลง

เปนเพ่ือนกัน เธอรูวาตากลมอยูกับพอที่ทํางานกอสราง แมทําหอย 62

1 ผูศึกษาถามวาคุยกันภาษาอะไร 

เปนคนทวายเหมือนตากลมใชหรือไม เธอวาเปนคนไทย แตคุยมอญพอได ก็คุยมั่วๆ ไปทุกภาษา 

นอกจากริเวอรยังมีเด็กในระบบอีกหลายคนมาเลนที่น่ี อาคารมอญในชวงเวลาน้ีไมใชแคอาคารเรียน

ของเด็กตางดาว แตกลายเปนสถานที่สําหรับการสรางปฏิสัมพันธระหวางเด็กดวยกันเอง 

นอกจากน้ี อาคารมอญยังอาจเปนสถานที่สรางปฏิสัมพันธระหวางเด็กกับครูดวย เด็กผูหญิง

หองอ่ืนหลายคนก็แวะมาคุยกับผูศึกษาชวงพักกลางวันอยูบอยๆ เด็กบางคนรูจักกันไมนาน เพราะเด็ก

ออกจากโรงเรียนกลางคัน เชน ด.ญ. เอสะนา เรียนอยูหองเตรียม 2 แกเคยกลาวกับผูศึกษาซ้ําๆ เรื่อง

ที่ไมสามารถทาสีเล็บเหมือนเพ่ือนที่เรียนอยูศูนยการเรียนอ่ืน ทั้งยังแสดงความของใจวาเคยเห็นวาเด็ก

นักเรียนโรงเรียนอ่ืนไวผมยาว ไมรูวาเกี่ยวกันหรือเปลา แตไมนานแกก็ออกจากโรงเรียนไป อยางไรก็

ตาม เด็กบางคนก็เรียนอยูจนจบปการศึกษา ซึ่งผูศึกษาเห็นเปนเด็กที่ปรับตัวในโรงเรียนดวยวิธีการที่

นาสนใจ เชน กรณี ของโทเล เด็กผูชายที่เรียนอยู ช้ัน ป. 1/3 ผูศึกษาเคยเปดตําราเรียนอานกับแก 

แกก็อานตําราเรียนใหม โดยไมอานตามตัวอักษรภาษาไทยที่แกอานออก แตอานดวยการให

ความหมาย/อธิบายรูปภาพในหนังสือจากประสบการณของตนเอง เชน อธิบายวาวัดแบบใดเปนวัด

ไทย แบบใดเปนวัดพมา ทั้งๆ ที่ผูศึกษาก็บอกแกวาในหนังสือเขียนวาเปนวัดในประเทศไทยทั้งหมด 

นอกจากน้ียังมีกรณีของ ยูกิ เด็กผูหญิงอายุ 13 ป ที่เรียนอยู ป.1 แกตัวโตพอสมควร ลักษณะ

1 แรงงานรายเหมาคนหนึ่งเลาวา “ไปหอย” หรือ “ทําหอย” หมายถึง เม่ือเรือลากหอยกลับมาท่ีลง คนงานรายวัน

จะเอาหอยใสเครื่องตม แลวเทแบงใหแรงงานรายเหมาท่ีรออยูท่ีโตะคนละ 1 ตะกรา ใครทําเสร็จกอนก็จะไดตะกรา

ถัดไปจนกวาหอยจะหมด เพ่ือใหแยกประเภทของหอย และเอาขยะออก (ปูตัวเล็ก ปลา) แตละวันแรงงานรายเหมา

จะไดเงินไมแนนอน ขึ้นอยูกับปริมาณหอยท่ีมี และหอยท่ีทําได 
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ภายนอกที่ทําใหผูศึกษาจําแกไดแมน คือ แกใสรองเทานักเรียน กับชุดพละ โดยแกบอกวาไมมีรองเทา

กีฬา หรือกรณี ด.ช. พิวเฮงที่ เด็กนักเรียน ป.1 อายุราว 15 ป ตัวแกสูงใหญ ใสเสื้อนักเรียนโดยเอา

สต๊ิกเกอรรูปวงกลมสีมวงมาแปะที่เสื้อนักเรียนในลักษณะเดียวกันกับเพ่ือนนักเรียนชายคนอ่ืน ราวกับ

เปนสัญลักษณของกลุมเดียวกัน การแตงกายในลักษณะดังกลาวไมใชอะไรที่ผิดกฎระเบียบรายแรง 

แตก็อาจเปนอะไรที่ผิดที่ผิดทางสําหรับกฎระเบียบของโรงเรียน  

 

ชวงบาย 

สําหรับเด็กๆ หองเตรียมความพรอมทั้งหอง 1 และ 2 กอนหมดช่ัวโมงพักเที่ยง เด็กๆ จะ

เรียกกันไปลางหนา แปรงฟน พวกแกรูวาไปเขาเรียนสายไดนิดหนอย แตตองมีกลิ่นสะอาด และ

แตงตัวถูกระเบียบ (โดยเฉพาะนักเรียนชายตองใสเสื้อในกางเกง) บรรยากาศในการเรียนชวงบายไม

ตางจากชวงเชา แตอาการคลายคนงวงนอนดูจะเกิดขึ้นทั้งกับเด็กและครู สวนหองอนุบาลนานาชาติ 

เด็กๆ ตองนอนตอนบาย การนอนของเด็กๆ เปนเร่ืองที่ไมราบร่ืนนัก หองเรียนจะถูกเปลี่ยนเปน

หองนอนโดยใหพวกแกชวยกันยกเกาอ้ีที่ใชแทนโตะเขียนหนังสือไปเก็บที่มุมหอง ใหพวกแกน่ังเปน

แถว แยกชายหญิง ครูบอกใหหยุดพูดแลวน่ังหลับตาในทาน่ังสมาธิ สักพักครูจะเรียกเด็กมารับเบาะ

รองนอน และหมอนทีละคน (ไมมีผาคลุมเบาะและปลอกหมอน เด็กคนใดก็ไมไดเปนเจาของ แตใชวน

ไปเรื่อยๆ) ครูจัดตําแหนงที่นอนโดยใหเด็กที่ไมสนิทกันนอนใกลกัน จากน้ันน่ังเฝา คอยกํากับดวยเสียง 

อาจเปนเพราะสภาพแวดลอมในอาคารมอญไมเอ้ือตอการหลับฝนดี เด็กบางคนขอลุกมากวาดถูหอง

หรือไปยืนตากแดดมากกวาไปนอน บางคนถูกทําโทษดวยการใชไมบรรทัดเหล็กตี แตถึงที่สุดแลว หาก

ไมรบกวนเด็กคนอ่ืนก็สามารถลุกขึ้นมาน่ังอยูเงียบๆ ได บางครั้งก็สามารถนําของเลนของตนเองมา

น่ังเลนคนเดียว ผูศึกษาพบวาเด็กอายุนอยในช้ันเรียน (ตํ่ากวา 5 ขวบ) มักจะงวงตอนบาย แตมีปญหา

ปสสาวะรดที่นอน เด็กอายุราว 6-8 ป มักไมยอมนอน ผูศึกษาสังเกตวาเด็กโต เชน ซา ที่อายุ 14 ป 

ชอบนอนกลางวัน แกมาโรงเรียนก็ไมชอบเขียนหนังสือ กลางวันเลนแท็บเล็ต ตอนบายนอน ตอนเย็น

ปนจักรยานกลับบาน  

ชวงนอนกลางวัน บางครั้งพบวาเปนชวงที่เพ่ิงรูวาเด็กหายไปจากโรงเรียน เชน วันหน่ึงที่ ด.ช.

วีระบอกผูศึกษาวา ด.ช.อองอู เพ่ือนของแกกลับบานไปแลว แกรูเพราะเมื่อตอนกลางวันเดินไปกินขาว

ที่บานอองอูมา บายวันน้ันอองอูกลับมาที่โรงเรียนอีกคร้ังในชุดอยูบาน (เสื้อคอปกแขนสั้นลายขวางสี
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มวงสลับขาว กางเกงขาสั้นสีเขม สวมรองเทาแตะหัวเปดสีเหลือง) พรอมกับเด็กผูหญิงอายุไลเลี่ยกันที่

ผูศึกษาไมรูจัก แกวาเมื่อเชาไมไดเอาปนโตขาวมาเพราะแมรีบไปหอย ทํากับขาวใหไมทัน แกพูดวา 

“หนูชุดนักเรียนไมใสแลว หนูเปนนักเรียนไมใช” แลวเดินไปเลนที่อ่ืน ผูศึกษามองเห็นอองอูในชุดอยู

บานปนตนไมของโรงเรียน นอกจากอองอูที่กลับบานเพราะเมื่อเชาแมไปทําหอย บางวันนองของแกก็

มาโรงเรียนตอนบาย เพราะแมไปทําหอยแลว จึงมาหาพ่ีชายที่หองเรียน เหตุการณดังกลาวสะทอนวา 

พ้ืนที่ของโรงเรียนที่ควรเปนอาณาบริเวณบริเวณจํากัด อีกทั้งมีเวลาเขาออก มีกฎระเบียบที่ไมให

นักเรียนออกไปนอกพ้ืนที่ บางครั้งเด็กนานาชาติเดินเขาออกโดยมีเหตุผลที่เช่ือมโยงกับการทํางานของ

แม หากอยูในบริเวณโรงเรียนแตไมไดใสชุดนักเรียนเด็กยังมองวาตนเองไมใชนักเรียนในโรงเรียนอีก

ดวย 

 

กลับบาน 

ตามนโยบายของผูอํานวยการ โรงเรียนจะปลอยเด็กกลับบานเวลา 16.00 น. ต้ังแต 8.30-

15.30 น. เปนชวงเวลาของคาบเรียนตางๆ หลังจากน้ันเด็กนักเรียนทุกหองตองทําความสะอาด

หองเรียน กอนกลับบานเด็กหองเตรียมความพรอม 1 และ 2 จะเอาขยะไปทิ้งและเอาผาขี้ริ้วไปซัก 

โดยแวะเดินมาเลนที่อาคารมอญกอนกลับหองเรียน ในชวงน้ีเด็กนักเรียนในระบบจะไดรับนมโรงเรียน

คนละ 1 ถุง เด็กนักเรียนหอง ป.1/3 (หองเด็กตางดาวลวน) บางคนบอกวาไมชอบกินนมจืดก็เอามาให

นักเรียนหองอนุบาลนานาชาติ ที่เขาเรียกวาเปน “นอง” อยางไรก็ตาม ครูปลา ครูประจําช้ันของพวก

แก เคยลงโทษไมแจกนมใหเด็กนักเรียนทั้งหอง เพราะเห็นวาเด็กบางคนไมกินนม แตเอาไปใหคนอ่ืน 

จากน้ันก็ไมมีมีเด็กคนใดเอานมมาใหนองกินอีก ในชวงเวลาน้ีเด็กๆ เขาออกหองเรียนไดอยางอิสระ 

บางคนไปเขาหองนํ้า บางคนไปกินนํ้าที่โรงอาหาร และมีเด็กโต (เชน ตากลม) ไปหยิบนมโรงเรียนจาก

ถังแชที่วางอยูหนาตึกอนุบาลมากินเอง และหยิบมาเผื่อเพ่ือนรวมช้ันเรียนดวย บางวันครูอนุบาลเดิน

มาบอกผูศึกษาที่อาคารมอญเรื่องที่เด็กนานาชาติหยิบนมไปโดยที่โรงเรียนไมไดให อยางไรก็ตาม ผู

ศึกษาเห็นวาเด็กสามารถเลือกใชพฤติกรรมที่แตกตางกันเมื่ออยูบานและโรงเรียน เด็กเหลาน้ีเมื่ออยูที่

บานก็รูวาตองทําตัวอยางไรจึงถูกนิยามวาเปนเด็กดี ไมหยิบของๆ คนในบานหรือของๆ คนในชุมชน 

ชวยแมเลี้ยงนอง ทํางานบาน หุงขาว ลางจาน ซักผา 
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กอนกลับบานเด็กนานาชาติทุกหองจะน่ังเปนแถว แยกชายหญิง ฟงครูประจําช้ันอบรม

เรื่องราวไปตามสถานการณในแตละวัน พวกแกทองพยัญชนะไทย พยัญชนะภาษาอังกฤษ ทองสูตร

คูณ หัวหนาหองเปนตัวแทนนําสวดมนตใหครูประจําช้ันฟง เสร็จแลวออกมาเขาแถวตามสายรถรับสง

ที่หนาอาคารเรียน ทุกคนไหวสวัสดีครูประจําช้ันกอนเดินไปข้ึนรถหนาโรงเรียน หลังจากเด็กกลับบาน 

ชวงเย็นหรือวันอาทิตย ที่เปนวันหยุดของแรงงาน บริเวณโรงเรียนมีผูปกครองบานใกลมาใชพ้ืนที่ของ

โรงเรียน แรงงานผูชายบางคนมาเลนตระกอ มีแมลูกออนพาลูกมาเดินเลน ปูผาน่ังเลนในสนามหญา 

ผูปกครองบางคนถือโทรศัพทมือถือของตนเดินมาใชอินเตอรเน็ตไรสาย (wifi) ที่โรงเรียน ซึ่งไดรหัส

การเช่ือมตอมาจากลูกหลานที่เปนเด็กนานาชาติ 

 

5.5 สรปุทายบท 

 

โรงเรียนนานาชาติธาราทิพยเปนพ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือแกปญหาการใชแรงงานเด็กใน

อุตสาหกรรมประมงของไทย โรงเรียนรับเด็กตางดาวเขาเรียนผานการสนับสนุนจากองคกรพัฒนา

เอกชนทองถิ่นที่รับเงินสนับสนุนจากองคกรแรงงานระหวางประเทศ แตเพราะเปนเด็กตางชาติพันธุ 

ตางภาษา ตางวัฒนธรรม โรงเรียนจึงมีการควบคุม/คัดเลือกเด็ก กอนรับเด็กเขาสูระบบการเรียน

รวมกับเด็กไทย โดยมีแนวทางปฏิบัติ คือ เด็กตางดาวตองผานการเรียนในช้ันเตรียมความพรอม 1 ป

กอน แลวจะไดเขาเรียนช้ัน ป.1 แตในทางปฏิบัติพบวาเด็กตางดาวบางคนเรียนอยูในหองเตรียมความ

พรอม 2 ป บางคนเมื่อถูกสงไปเรียน ป.1 ครู ป.1 ก็สงเด็กกลับไปเรียนที่หองเตรียมความพรอมหรือ

หองอนุบาลในระบบอีก โดยใหเหตุผลวาเด็กไมมีความรูภาษาไทยที่เพียงพอตอการเรียนในระบบ การ

เรียนการสอนในหองเตรียมความพรอมแตละหองเรียน ไมเพียงสะทอนใหเห็นมุมมองของครูที่มีตอ

เด็ก แตยังสะทอนปฏิบัติการของโรงเรียนดวย เชน หองเตรียมความพรอม 1 ที่ไมอนุญาตใหเด็กพูด

ภาษาพมาในช้ันเรียน นอกจากน้ียังคอยเฝาระวังเรื่องความสะอาด/โรคติดตอ เปนตน 

สถานการณในปจจุบันพบวาเด็กตางดาวจํานวนมากเลิกเรียนกลางคัน หรือออกจากโรงเรียน

เมื่อจบช้ัน ป.1 หากระบบการศึกษาในโรงเรียนของรัฐหมายถึงการเขาเรียนจนจบหลักสูตร ก็อธิบาย

ไดวาการจัดการศึกษาสําหรับเด็กนักเรียนพมาที่ อะโละตะมายง พามาเขาเรียนในโรงเรียนแหงน้ี

ลมเหลว ผูศึกษาเสนอวาปฏิบัติการของโรงเรียนเองที่ทําใหนักเรียนนานาชาติออกจากโรงเรียน หรือ
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หากเด็กอยูในโรงเรียนก็ไมไดใหความสําคัญกับเปาหมายของการจัดการศึกษา เชน ซูซูกับโซโซ (เด็ก

เล็กที่ยังออกไปทํางานไมได) และเด็กที่ถูกครู ป.1 ยายกลับไปเรียนในหองเตรียมความพรอม แตเด็กๆ 

(และผูปกครอง) ตางก็ไมไดใหความสําคัญกับการเลื่อนระดับช้ัน นอกจากน้ีเด็กที่เรียนอยูในโรงเรียน

ยังสรางปฏิบัติการตางๆ ในพ้ืนที่ของโรงเรียน เชน การแตงกายที่ผิดจากระเบียบแบบแผน การใช

ภาษาพมาในโรงเรียนไทย และการอานตําราเรียนใหม เปนตน 

สําหรับสาเหตุที่เด็กเลิกเรียนกลางคันพบวาหากเปนเด็กเล็ก (อายุราว 4-8 ป) ผูปกครองมัก

ตองการใหเด็กออกมาอยูที่บานหรือกลับไปเรียนที่พมา สวนหน่ึงเพราะเด็กบอกวาถูกครูตี (เชน กรณี

มินอู) หรือบอกวาถูกเพ่ือนแกลง (เชน กรณีของเบิรด) แมบางกรณีผูปกครองยอมใหเด็กกลับมาเรียน 

อยางไรก็ตาม เมื่อกลับมาเรียนยังไมทันจบปการศึกษาเด็กก็เลิกมาโรงเรียนเพราะตองยายที่อยูตามพอ

แมที่ยายที่อยูตามสถานที่ทํางาน (เชน กรณีของสาลี่) การที่เด็กยายที่อยูตามผูปกครองพบเห็นได

คอนขางบอย นอกจากยายงาน ยังมีกรณียายหนีหน้ีที่อีกดวย เชน แมของอู เด็กเล็กที่แมไมซื้อชุด

นักเรียนให แกมาเรียนไดไมนานก็ออกจากโรงเรียนไป โดยลินซีไดขาววาแมของแกยายบานหนีหน้ี  

ผูปกครองบางคนเห็นวา อะโละตะมายง ดูแลเด็กไมดี มารับสงไมตรงเวลา การไปเรียนเสี่ยง

อันตรายจากการน่ังรถไปโรงเรียน (รถรับสงของ อะโละตะมายง เปนรถสองแถว ไมมีประตูกั้นทางขึ้น

ลง แตมีนักศึกษาฝกงานเปนคนยืนเฝาบริเวณประตู เด็กเล็กจะถูกจัดน่ังที่เบาะกอน หากที่น่ังเต็มเด็ก

ที่เหลือจะน่ังบนพ้ืน) เด็กเล็กตองน่ังเบาะดานหลังของรถสองแถว อีกทั้งคนขับก็ขับรถเร็ว ลูกของเขา

เปนเด็กผูหญิง อายุ 5 ขวบ เคยหกลมบนรถรับสงจนเกิดแผลฟกชํ้ากลับมาบาน โดยครูก็ไมรูเรื่อง เมื่อ

ครูลงชุมชนมาตามเด็กจึงทราบวาผูปกครองใหเด็กยายกลับไปเรียนที่ศูนยการเรียนซอยบอนไก เพราะ

เห็นลูกเจ็บตัว แมครูจะเสนอใหเด็กยายไปน่ังดานหนากับคนขับ ทั้งพอและแมก็ปฏิเสธ โดยบอกวาที่

ศูนยการเรียนซอยบอนไกมีระบบพ่ีดูแลนองดีกวา 

ในขณะที่เด็กบางคนยายไปเรียนที่ศูนยการเรียน สําหรับเด็กบางคนก็เปนการเลือกกลับไป

เรียนที่ศูนยการเรียนเดิม (เพราะเด็กยายมาเรียนกับ อะโละตะมายง โดยไมไดแจงออกจากศูนยการ

เรียนเดิม เหมือนกับที่ออกจาก อะโละตะมายง โดยไมแจงเชนกัน) เชน กรณีเด็กๆ ในตลาดกุงที่บอก

วาครูของศูนยการเรียนซอยบอนไกมาตามกลับไปเรียน เพราะใกลจบปการศึกษาแลว เด็กคนหน่ึง

บอกวาที่ศูนยการเรียนซอยบอนไกเรียนสนุกกวา และมีสอนภาษาพมาดวย 
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จากที่เด็กเล็กสวนหน่ึงยายไปเรียนที่ศูนยการเรียนอ่ืน การตัดสินใจอาจทําโดยผูปกครอง แต

ก็พบวาเด็กบางคนตัดสินใจยายที่เรียนดวยตนเอง เชน ด.ญ.กะแลยาพิว อายุ 5 ขวบ เรียนอยูหอง

อนุบาลนานาชาติจนเกือบจบปการศึกษา แตก็ยังพูดภาษาไทยแทบไมได แกเปนหน่ึงในเด็กหลายคนที่

ไมเขียนหนังสือและไมนอนกลางวัน ชวงที่แกขาดเรียนติดกันหลายวัน ผูศึกษาไปตามหาแกที่บาน แต

ก็พบวาแกยายไปเรียนที่ศูนยการเรียนมอญวัดโคกแลว แมพอแมจะใหเลือกวาจะกลับไปเรียนที่

โรงเรียนเดิมหรือไม แกก็สายหนา 

เด็กผูชายที่มาเรียนในหองอนุบาลนานาชาติ แตมีพฤติกรรมคลายกันกับกะแลยาพิว (ไมเขียน

หนังสือ ไมนอน พูดภาษาไทยไมได) เชน ชิต อายุราว 7 ป ที่จริงแกก็มาเรียนแบบขาดๆ หายๆ 

จนกระทั่งเกิดเหตุการณที่แสดงใหเห็นวาเปนไปไดที่ผูปกครองจะใหเด็กหยุดเรียนหลังจากที่เห็นวา

โรงเรียนไมเอ้ือประโยชนในเร่ืองสถานะทางกฎหมายและการเดินทางของเด็ก กลาวคือ ในชวงที่

รัฐบาลคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ออกนโยบายใหลูกหลานที่เปนผูติดตามแรงงานตางดาว

มาทําบัตร หัวหนาฝายการศึกษา ของ อะโละตะมายง เห็นวา “นายหนาระบาด” มีคนจํานวนมากรับ

ดําเนินการทางเอกสารแลวเก็บคาทําบัตรกับแรงงานสูงกวาที่หนวยงานราชการเก็บมากกวาหน่ึง

เทาตัว จึงใหครูของ อะโละตะมายง พานักเรียนไปทําบัตรเองโดยไมผานนายหนา โดยแจงเด็กทั้ง

โรงเรียนวาหากใครจะไปทําบัตรก็ใหเตรียมเงินและเอกสารเทาที่มี โดยใหผูปกครองมาโรงเรียนพรอม

กันในวันเวลาที่นัดหมายดวย แมของชิตเปนผูปกครองคนหน่ึงที่มาตามเวลานัด แตเธอไมไดพาชิตไป

ทําบัตรพรอมนักเรียนคนอ่ืน เธอวาชิตไมมีใบเกิด ไมมีเอกสารทางกฎหมาย และเธอไมมีเงิน เธอถาม

ครูของ อะโละตะมายง วา “ทําวันน้ีแตจายตังควันหลังไดไหม” พอรูคําตอบวาไมได เธอก็กลับบานไป 

ไมนานชิตก็ไมมาโรงเรียนอีกเลย เพ่ือนบานใกล ที่อยูลงตาแบนเหมือนกันบอกวา ชิตก็เลนอยูที่บาน

น่ันแหละ แตแมชิตไมใหมาเรียน 

จะเห็นไดวา เด็กนักเรียนของ อะโละตะมายง จํานวนมากมาโรงเรียนไมสม่ําเสมอ หาก

เจาหนาที่ยังไปตามใหเด็กกลับไปเรียนบอยๆ ผูปกครองมักจะใหเหตุผลวา “จะสงเด็กกลับพมาแลว” 

ทั้งๆ ที่เด็กสวนหน่ึงยังว่ิงเลนอยูในชุมชน สวนเด็กเล็กที่เดินทางกลับพมา เมื่อเดินทางกลับไปแลวก็มัก

ไมกลับมาเรียนตามวันเวลาที่แจงไว บางคนกลับพมาไปแลวกลับมาอีกครั้งก็มาทํางานเลย เด็กบางคน

กลับไปบวช/เรียนอยูที่พมา กรณีสงเด็กกลับไปเรียนที่พมาเกิดขึ้นกับเด็กเล็กที่ยังทํางานไมได เมื่ออายุ

ราว 10 ปขึ้นไปก็จะไมถูกสงกลับไป เพราะสามารถเลี้ยงนองไปและทํางานได เชน โอเลที่เคยเริ่มตน
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เรียนในโรงเรียนไทยที่หองอนุบาลนานาชาติ แกเรียนไดไมถึงสองสัปดาหแกก็ออกมาอยูบาน เมื่อตอน

อยูที่โรงเรียน แกเปนเด็กคนหน่ึงที่ไมชอบเขียนหนังสือ แตที่แกชอบ คือ “เลนผี” กับเพ่ือนๆ แกบอก

ผูศึกษาวา “ไมอยากไปโรงเรียน ไมชอบ แลวแมก็ไมใหไป ไปโรงเรียน ไมสนุก ผูใหญตี” โอเลอายุ 11 

ป แกวาแกมีพาสปอรตแลว แตพอเก็บไว (พอไปลงเรือ) ชีวิตบางวันแกไปแกะกุง ต้ังแตตีหาถึงสามโมง

เชา หรือไมก็เลี้ยงนอง ครอบครัวโอเลมีลูกชาย 7 คน ลูกชายสามคนไปลงเรือ นองของแกอีกสองคน

ยังเล็กก็อยูบาน นองคนหน่ึงถูกสงกลับไปอยูที่พมากับญาติ 

สําหรับเด็กโตที่พูดภาษาไทยไมได ไมชอบเขียนหนังสือ แตชอบนอนกลางวัน เชน ซา ที่

ผูปกครองพามาสมัครเรียนเมื่อแกเดินทางจากพมามาอยูที่สมุทรสาครครั้งแรก แกไดเขาเรียนหอง

อนุบาลนานาชาติ ในชวงกลางเทอม 2 ของปการศึกษา 2557 แตแกก็ไมอยูเรียนตอในปการศึกษา

ถัดไป เน่ืองจากซาโทรศัพทมาหาผูศึกษาในชวงปดเทอม แกวาจะไปหาพ่ีที่จังหวัดสุพรรณบุรี แกจะไป 

“เตน” (คลายการแสดงรําของไทย) พอบอกใหโทรศัพทมาขอ “บัตรเดินทาง” กับครู ผูศึกษาบอกซา

วา ไมสามารถทําบัตรเดินทางขามจังหวัดเพ่ือไปธุระในลักษณะแบบน้ันใหได จะทําใหไดก็เฉพาะ

เอกสารรับรองการเปนนักเรียนใหถือติดตัวไว กรณีที่จะกลับบานที่พมาแลวจะเดินทางกลับมาเรียน ผู

ศึกษาแนะนําวาถาไมจําเปนจริงๆ ก็อยาเพ่ิงเดินทางจากมหาชัยไปสุพรรณบุรีเลย เพราะแกยังไมมี

เอกสารติดตัวใดๆ ภาษาไทยก็สื่อสารไมคอยได พูดไมชัด ฟงเขาใจบางไมเขาใจบาง แตถาจําเปนตอง

ไปจริงๆ หากถูกตํารวจจับก็ใหโทรศัพทมาหาหรือโทรศัพทเขาไปที่สํานักงานของ อะโละตะมายง ซึ่ง

สามารถชวยยืนยันวาเปนเด็กนักเรียนจริง แตก็ไมแนใจวาจะชวยเหลือไดแคไหน แกบอกผูศึกษาดวย

นํ้าเสียงผิดหวังวา “หนูไมไปสุพรรณบุรีแลว” กอนวันเปดเทอมเขาโทรศัพทมาหาผูศึกษาอีกรอบเพ่ือ

บอกวา “หนูจะกลับพมาแลวครู หนูไมไปเรียนแลว” 

นอกจากเด็กโต ที่เรียนอยูในหองเตรียมความพรอม เด็กโตในระบบ บางคนก็ออกจาก

โรงเรียนไปอยูบานเพ่ือเลี้ยงนอง ผูศึกษาเคยไปตาม ด.ช.โซ อายุ 11 ป เด็กนักเรียนช้ัน ป. 1 ที่หยุด

เรียน ไปเจอที่ขางสนามฟุตบอลในชุมชน ขณะกําลังพานองมาเดินเลน โดยอุมนองเล็กวัยหัดเดินสอง

คนดวยการผูกผาแทนเปอุมเด็ก ใหนํ้าหนักนองแตละคนอยูที่เอวทั้งสองขาง มือก็คอยประคองขวดนม

ใหนอง ในขณะเดียวกันตนเองก็มองคนเลนเตะฟุตบอล หลังจากทักทายกันแลว ผูศึกษาถามวาแลว

กอนหนาน้ีใครเลี้ยงนอง เขาตอบวาแมเปนคนเลี้ยง แตเพราะรายไดของพอที่ไปออกเรือประมงคน
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เดียวไมพอ พอไปออกเรือหลายวันยังไมกลับมา แมก็ตองไปกูเงินนอกระบบจากนายหนาคนพมามาใช

กอน และตอนน้ีแมไปทํางานแกะกุงที่ลงเพ่ือหาเงินมาใชหน้ี สวนตัวเขาก็ชวยดูแลนอง 

สําหรับการเลิกเรียนกลางคันของเด็กโต (อายุ 9-15 ป) สวนหน่ึงเน่ืองจากเด็กตองชวยแบง

เบาภาระของครอบครัวโดยเด็กจะเริ่มทํางานหลังเลิกเรียน วันเสารอาทิตย หรือทําเฉพาะตอนปด

เทอม กอนออกไปทํางานเต็มเวลา ทั้งงานแกะกุง และงานรับจาง เชน ทํางานรับจางรานหมูกระทะ 

เตรียมของตางๆ ถึงหน่ึงทุมไดวันละ 100 บาท วันเสารทํางานบรรจุของในโกดังโรงงาน ต้ังแต 8.00-

17.00 น. ไดเงิน 200 บาท เด็กโตบางคนมาเรียนไมสม่ําเสมอเพราะเริ่มทํางาน เชน ไปโซ เด็กผูชาย

อายุ 12 ป เลาวา เขาลักลอบเดินทางผานกระบวนการนายหนาเขามาในประเทศไทยต้ังแตอายุ 10 ป 

ไมเคยมีเอกสารระบุตัวตนยกเวนบัตรนักเรียน (แมชวงที่ไปโซอาศัยอยูในประเทศไทย รัฐไดเปดโอกาส

ใหผูติดตามไปขึ้นทะเบียน แตพอแมของไปโซมีลูก 7 คน ตองเสียคาใชจายมาก จึงไมไดทําบัตรใหลูก) 

แมบอกวาเขาโตแลวก็ใหมาชวยแม เพราะพอแมไมมีเงิน จึงหันไปชวยแมทํางานแกะกุงที่ลงใกลบาน 

และไปโรงเรียนในวันที่ไมมีงานแกะกุง  

นอกจากน้ี เด็กจํานวนมากบอกวาออกไปทํางานหาเงินเพราะพอแมติดหน้ี เชน แมนโซ เด็ก

นักเรียนชายหอง ป. 1/3 ที่เคยเอานมมาให “นอง” ที่หองอนุบาลนานาชาติ เลาวาแมติดหน้ีตอนพา

เขากลับไปบวชที่พมาเปนเงินราวสองแสนกวาบาท พอบวชเสร็จกลับมาที่ไทยก็อยากชวยแมทํางาน 

เคยคิดวาจบหน้ีสินจะกลับไปเรียนตอ แตเมื่อออกมาแลวก็ไมไดกลับไปเรียน หลายคนทํางานแกะกุง

กับแม เด็กในระบบคนอ่ืนๆ บางก็ออกไปทํางานรับจาง เขน ทํากระจก ทํางานกอสราง (ตอกตะปู ทํา

น่ังราน) ทาสีบาน ทํางานรานทีวี ติดเสาทีวี/จานดาวเทียม สวนใหญเริ่มทํางานโดยเปนลูกมือชวยพอ 

สวนใหญไดคาแรงวันละ 200 บาท 
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บทท่ี 6 

ชีวิตของเด็กตางดาวในชมุชน 

 

การศึกษาชีวิตของเด็กตางดาวในบทน้ี เกิดขึ้นเน่ืองจากผูศึกษาอยากรูจักชีวิตของเด็กนอก

อาณาบริเวณโรงเรียน ในแงหน่ึงเปนการคนหาตอไปวา การที่เด็กออกจากโรงเรียนกลางคัน แลวไป

ชวยพอแมทํางานหรือออกจากโรงเรียนมาอยูบาน เกี่ยวของกับการที่พอแมมี “ยุทธวิธีของครอบครัว” 

ที่ใชเลี้ยงดูเด็กในชุมชนแรงงานตางดาวอยางไร บทน้ีจึงเนนทําความเขาใจเด็กในมิติความสัมพันธกับ

ครอบครัวและชุมชน เน่ืองจากเด็กเปนสมาชิกของครอบครัว พอแมและชุมชนยอมมีสวนสําคัญในการ

ถายทอดคานิยม ความเช่ือ ทัศนคติ การเลี้ยงดู การอบรมบมนิสัย ทั้งที่ต้ังใจสอนและไมต้ังใจสอน 

ยอมมีสวนกําหนดบุคลิกภาพของเด็กและสงผลตอการเติบโตเขาสูวัยผูใหญ ผูศึกษานําเสนอขอมูลที่ใช

ในการทําความเขาใจชีวิตของเด็กและครอบครัวที่เปนแรงงานตางดาว สัญชาติพมา เริ่มตนบทดวย

การเดินทางเขามาทํางานของ ยี เด็กสาวคนหน่ึงที่เดินทางมาทํางานที่จังหวัดสมุทรสาครพรอมกับ

ครอบครัว จนเธอเองแตงงาน มีลูก และใหลูกเรียนในโรงเรียนนานาชาติธาราทิพยที่อยูใกลบาน เพ่ือ

แสดงใหเห็นลักษณะการเลี้ยงดูลูกของครอบครัวแรงงาน หลังจากเช่ือมโยงใหเห็นความสัมพันธของ

ครอบครัวแรงงานกับชุมชน ผูศึกษากลาวถึงการจัดการเด็กแตละชวงวัยอยางเฉพาะเจาะจง เพ่ือ

สํารวจในเบ้ืองตนวาพอแมและชุมชนมองความเปนเด็กของลูกหลานอยางไร 

 

6.1 พอแม 

 

“ตอนน้ันอายุ 16 ป บวชอยูที่วัดมอญ เวลามีจัดงานบุญงานเทศกาลอะไรที่พมาก็เปดเพลง

ลูกทุงของไทยตลอด เพลงของยุย ญาติเยอะ ที่รองวา หลอดีอะไรก็ดี เสียดายไมดีตรงที่มีเมียแลว ผม

วาดนตรีมันเพราะดี ฟงแลวทําใหรูสึกอยากเรียนภาษาไทย ผมพูดไทยไดต้ังแตอยูที่พมาแลว ผม

มองเห็นคนที่ไปทํางานที่สมุทรสาครน่ังรถกระบะกลับมาที่หมูบานอยูบอยๆ พวกเขาแตงตัวสวยๆ เอา

ของกลับมาหลายอยาง ผมก็อยากจะรูประเทศไทยเปนอยางไร ไดไปบางก็นาสนุกดี” 

แรงงานชาย อายุ 30 ป จากหมูบานแหงหน่ึงที่อยูในรัฐมอญ ประเทศพมา 
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ราวพ.ศ.2552 เพราะตองการหางานทํา น.ส.ยี เดินทางจากเมืองเมาะลําไยผานทางแมสอด 

พรอมกับแมและพ่ีชายอีก 3 คน ทุกคนยอมเสียคานายหนาคนละ 11,000 บาท รูวาเขาจะพาไป

ทํางานที่จังหวัดสมุทรสาคร แตยังไมรูรายละเอียดเกี่ยวกับงานหรือสถานที่ทํางาน นายหนาพายีและ

ครอบครัวมาสงที่โรงงานแปรรูปกุงแหงหน่ึง หองพักอยูในรั้วเดียวกันกับโรงงาน ตอมาเธอจึงรูวาแถวน้ี

ใครๆ ก็เรียกกันวากําพรา63

1 เธอเลาวา ตอนน้ันแกะกุงไดราคากิโลกรัมละ 3 บาท เริ่มงานต้ังแต 4.00 

น. ถากุงนอยก็เลิกงานต้ังแต 6.00 น. แตหากมีรถบรรทุกกุงนํากุงมาสงเรื่อยๆ บางวันทํางานไปจนถึง 

18.00 น. ในโรงงาน เธอพบรักกับผูชายมอญ แตงงานอยูกินดวยกันต้ังแตเธออายุ 20 ป เธอมีลูกชาย 

1 คน พอลูก 3 ขวบเธอเคยพาไปสงที่พมาเพ่ือใหนาของเด็กชวยเลี้ยง เพ่ือเธอจะกลับไปทํางานได

สะดวกขึ้น แตประมาณปกวาๆ ก็รับเด็กกลับมาอยูดวยกันเพราะเห็นวาเวลาน้ีเด็กเริ่มดูแลตัวเองได

แลว 

ปจจุบัน (พ.ศ.2559) แมของยีกลับไปอยูที่พมา พ่ีชายเปลี่ยนไปทํางานโรงงาน ยายไปอยู

ชุมชนอ่ืน ยีและสามียังคงอาศัยอยูในยานกําพรา เธอวางานโรงงานเสียคาสมัครแพง อีกทั้งครอบครัว

เธออยูยานน้ีชินแลว เธอเห็นวาทํางานลง บางชวงที่มีของเยอะก็ไดเงินเยอะ อยางไรก็ดี กุงไมมีใหแกะ

มากเหมือนแตกอน เธอและสามีเปลี่ยนมาทํางานโรงงานแปรรูปปลาหมึก ทุกวันต่ืนมาอาบนํ้า ชง

กาแฟกิน กอนออกไปทํางานที่ลงใกลบานตอน 3.00 น. กลับมาถึงบานประมาณ 7.00 น. ลูกชายวัย 

5 ขวบกวาจะต่ืนมาอาบนํ้าแตงตัวรออยูแลว เธอวาเธอทํางานตัวเหม็น เธอตองอาบนํ้าอีกรอบกอน

เดินไปสงลูกที่โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย แลวเดินกลับบานมาทํากับขาว ซึ่งมักเปนวัตถุดิบที่ได

กลับมาจากลงที่ไปทํางาน หรือเพ่ือนบานที่ทํางานลงอ่ืนแบงมาให ทั้งปลาหมึกและกุง มีปลา

หลากหลายชนิดที่เธอเองก็บอกวาไมรูจักช่ือ แตเคยกิน 

เถาแกบอกวายีทํางานวันละไมถึง 8 ช่ัวโมง จึงไดรับคาแรงไมถึง 300 บาท ตอนบายบางวันมี

เพ่ือนหรือญาติโทรศัพทมาเรียกไปทํางาน (เชน ตัดหัวปลา ตากปลา) ที่ลงของพวกเขา หากไมมีงาน 

(หรือมีคนเรียกแตไมอยากไป) สามีของเธอจะไปเลนสนุกเกอรที่รานขายของชําในชุมชน สวนยีก็อยูที่

หองพัก เตรียมอาหารมื้อเย็น ทําความสะอาดบาน นอน หรือคุยกับเพ่ือนบาน ตกเย็นเดินกลางรมไป

1 ชื่อเรียก “กําพรา” มาจากชื่อของวัด ซ่ึงมีตํานานเลาวา ในอดีตชาวบานละแวกนี้ตองขามฝงแมน้ําทาจีนเพ่ือไป

ทําบุญท่ีวัดบางหญาแพรก เพราะคลื่นลมแรงจัด กระแสน้ําไหลเชี่ยวบาง ชาวบานจงึชวยกันสรางวัดของหมูบาน 

เดิมเรียกวา “วัดบางพรา” แตตอมาชื่อเพ้ียนเปน “วัดกําพรา” 
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รับลูก เมื่อเด็กกลับมาบาน บางวันก็ไปน่ังเลนนอนเลนอยูที่รานสนุกเกอรกับพอ หัวค่ําพวกเขาสามคน

กินขาว เขานอนไมดึกมากเพราะทุกวันตองต่ืนมาเตรียมตัวไปทํางาน 

แมงานที่ลงจะไมมีวันหยุด แตหลังจากทํางานเสร็จ ยีก็มีเวลาวาง บางวันสามีพาเธอไปตลาด

นัดโกรกกราก ดวยมอเตอรไซคที่ชวยกันเก็บเงินซื้อเงินสด แตช่ือเจาของรถเปนช่ือคนไทยที่เถาแก

จัดการให เพราะสามีเธอไมมีพาสปอรต ยีรูวาสามีจะไมข่ีมอเตอรไซคขามคลองมหาชัย เขาเมือง แต

ใชรถอยูภายในบริเวณชุมชนที่พักอาศัยเพราะกลัวตํารวจจับ เมื่อตองออกนอกบริเวณที่พัก ยีจะใส

กางเกงแทนผาถุงเสมอ เธอบอกวาแตงตัวเหมือนคนไทยจะไดไมถูกตํารวจจับ แมจะทํางานทุกวันทั้งป 

แตก็ดูจะไมมีเงินเก็บ เมื่อถึงเทศกาลที่แรงงานคนอ่ืนนิยมกลับบาน เชน ชวงสงกานต ยีและครอบครัว

ก็ไมไดกลับไปที่เมืองเย ประเทศพมา เธอวานอกจากคาเดินทาง คากินคาอยู ยังตองซื้อของไปฝากคน

ที่พมาอีก 

ครอบครัวของยีไปทําบุญที่วัดกําพรา วัดแหงหน่ึงที่มีแรงงานมาทําบุญจํานวนมาก แมจะเปน

วัดที่ไมมีเจดียแบบพมา/มอญ ไมมีพระจากประเทศพมาเดินทางมารวมพิธีกรรม แตเจาอาวาสก็ให

ความชวยเหลือแรงงานตามโอกาส เชน หากมีกรณีที่เด็กๆ ตางดาว ตองทําเอกสารกับทางราชการ 

จําเปนตองใชที่อยูตามทะเบียนบาน แตไมไดรับความรวมมือจากเจาของหอพักหรือนายจาง หากมีคน 

(เชน เจาหนาที่ของ อะโละตะมายง) ติดตอขอความชวยเหลือในเรื่องน้ี เจาอาวาสวัดกําพรามักยอมให

เด็กๆ ใชที่อยูของวัดแทนทะเบียนบาน และเซ็นรับรองเอกสารใหดวย ทุกครั้งที่ไปทําบุญในวัน

เทศกาลหรือวันสําคัญทางพุทธศาสนา ยีจะใหลูกชายใสเสื้อสีขาว นุงโสรงสีแดง ในสายตาของผูศึกษา 

การใสเครื่องแตงกายแสดงความเปนชาติพันธุของเด็กเปนไปอยางทุลักทุเล ไมเคยเห็นแกนุงโสรง แก

เดินชาๆ เอามือจับชายโสรง มองเห็นวาใสกางเกงขาสั้นประมาณเขาอยูขางในดวย แตแกก็ดูสนุกดี 

เร่ืองราวในชีวิตของยีไมสามารถสะทอนภาพแรงงานตางดาวทั้งหมด แตก็แสดงใหเห็น

รูปแบบการเดินทางมาทํางานและการใชชีวิตในชุมชนแรงงาน สําหรับแรงงานที่เพ่ิงเดินทางผาน

กระบวนการนายหนาเขามาในสมุทรสาคร พวกเขายังไมมีเอกสารสําหรับการทํางานที่ถูกตอง มัก

เริ่มตนทํางานในโรงงานแปรรูปหรือลง แบบที่ยีทํา สวนการทํางานโรงงานอุตสาหกรรมจะตองจายเงิน

คาสมัครงาน และคาทําเอกสารเพ่ิมเติมเพราะแรงงานตองมีเอกสารระบุตัวตน คือ พาสปอรตและ

บัตรอนุญาตทํางาน บางคน (ดังเชนพ่ีชายของยี) เปลี่ยนไปทํางานโรงงานอุตสาหกรรมในภายหลัง 

เพราะเห็นวาไดรับคาแรงวันละ 300 บาท (เดือนละ 9,000 บาท) ทํางานเปนเวลา คือ กะกลางวัน 
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8.00-16.00 น. หรือกะกลางคืน 21.00-5.00 น. หากทํางานเกินเวลาก็ไดรับเงินคาลวงเวลา (เรียกวา 

คา OT ยอมาจาก overtime) แลวยังมีวันหยุดสัปดาหละ 1 วัน 

นอกจากน้ี แรงงานชายสามารถเลือกไปลงเรือ บางคนไปทําเพราะไมมีบัตร บางคนบอกวา

สามารถเบิกเงินมาใหครอบครัวใชกอน แลวตนเองลงเรือไปทํางานใชหน้ี หากไปลงเรือ ประมาณ 7-

15 วัน เรือจะกลับเขาฝงคร้ังหน่ึง (เรือประมงนานนํ้าไทย) มีเวลาอยูบาน 2-3 วันก็ไปลงเรืออีก 

นอกจากน้ียังมีงานกอสราง ซึ่งจะมีรถมารับไปทํางานตอนเชา มาสงถึงบานค่ําๆ ไดคาจางถึงวันละ 

500 บาท แรงงานผูชายคนหน่ึงบอกผูศึกษาวา การเดินทางไปในทะเลหรือใชแรงยกของหนักในงาน

กอสรางน้ันเปนงานที่เหมาะกับเพศชายมากกวาน่ังทํางานรายเหมา แกะกุง คัดหอย ตัดหัวปลา ฯลฯ 

ที่เปนงานสบาย แตไดคาแรงไมแนนอน แมบางวันมีวัตถุดิบใหทํามาก อาจไดคาแรงสูงถึง 500 บาท 

แตหากไมมีวัตถุดิบก็จะไมไดเงินเลย อยางไรก็ตาม เหมาะกับผูหญิงที่ตองอยูติดบาน คอยดูแลลูก 

แรงงานพมาที่มาทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร ถาไมมีครอบครัวหรือมีลูกอยูที่พมา ก็มักมามี

ครอบครัวและคลอดลูกในประเทศไทย ผูศึกษาเห็นวาแรงงานสวนใหญนิยมอยูกันเปนครอบครัว 

สมาชิกพ้ืนฐานประกอบดวย พอ แม และลูก บางครอบครัวยังอาจมีปูยาหรือตายาย หรือญาติพ่ีนอง

คนอ่ืนๆ อาศัยอยูดวย หากอยูหองเดียวกัน (อาจเปนหอพักเดียวกัน หรือชุมชนเดียวกันก็ได) ญาติ

ผูใหญมักอยูหองเลี้ยงหลาน  เพ่ือใหพอแมเด็กออกไปทํางาน แตหากอยูคนละชุมชน บางครั้งพอแม

เด็กก็จะเอาลูกไปฝากใหปูยาตายายของเด็กชวยดูแลในชวงที่แมตองทํางานหรือชวงที่พอแมทะเลาะ

กัน แตไมวาจะเปนกรณีแบบใด เมื่อถึงเทศกาลสําคัญที่มีวันหยุดยาว (อาทิ ปใหมและสงกรานต) หรือ

มีการจัดงานบุญ จะมีการนัดลูกๆ ที่แยกบานไปมีครอบครัวใหม ใหกลับมาเจอกันที่บานพอแมซึ่งจะ

ทําอาหาร/ขนมจีนนํ้ายาเหยือกกลวยใหกิน 

หากเปนชุมชนใหญที่มีคนหมูบานเดียวกันอยูหลายครอบครัว แตละปจะมีชวงเทศกาลที่ตอง

ทํากิจกรรมรวมกันเปนหมูบานดวย เชน การกวนขนม “ทํามาน้ัย” (ภาษาพมา) หรือขนมแปงขาว

เหนียวกวน ภาษามอญเรียกวาขนม “ญาฮิก” แรงงานนิยมทําขนมชนิดน้ีแจกผูคนในเดือนกุมภาพันธ

6 4

1 เช่ือกันวาเปนการสะเดาเคราะหเพ่ือความเปนสิริมงคล ทํามาน้ัยเปนขนมแปงขาวเหนียวกวน 

1 นอกจากนี้ ในเดือนตุลาคมมีการทําขนม “โมะแพะโท” (ภาษาพมา) หรือ ขนมกอนกลมเล็ก ทําจากแปงขาว

เหนียว ไสมะพราว ภาษามอญเรียก “กวานกุย” 
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แรงงานบอกวาวัตถุดิบประกอบดวย ขาวเหนียวไทย นํ้ามันพืช กระเทียม งาดํา ถ่ัวลิสง มะพราว และ

ขิง ขนมชนิดน้ีทําโดยลางขาวเหนียวพักไว นํานํ้ามันใสกระทะ ทิ้งใหรอน นําขาวเหนียวลงไปทอดจน

สุก ใสนํ้าสะอาด กวนจนกวาขาวเหนียวจะออกสีแดง แลวคอยใสเกลือลงไปผัดใหเขากัน ระหวางกวน

ตองมีคนคอยเติมนํ้ามันพืชเพ่ือไมใหแปงติดกระทะ และตองมีคนผัดขิงกับมะพราวแยกตางหากอีก

สองกระทะ เมื่อสุกก็นํามาใสรวมในกระทะกวนขาวเหนียว ผัดรวมกัน เอาใบตองปดกระทะไว รอจน

นํ้าแหง ก็ใสถั่วและงา ผูศึกษาเห็นแรงงานกวนขนมแตละกระทะ ใชไมพายแค 2 อัน แตแรงงาน

ชวยกันกวนกระทะละไมตํ่ากวา 8 คน หลายคนชวยกันจับไมพาย บางคนก็คอยจับกระทะไมให

เคลื่อนที่ นาสังเกตวา แมจะมีผูหญิงและเด็กอยูรวมในบริเวณเดียวกัน แตคนที่ทําหนาที่กวนขนมเปน

ผูชาย แลวยังใชผาโสรงของผูชายคลุมขนมเพ่ือรอใหแปงสุกดวย เมื่อขนมสุก แรงงานผูหญิงแบงขนม

ใสถุงพลาสติกแจกคนที่เดินผานไปผานมา บรรยากาศในการกวนขนมเต็มไปดวยความสนุกสนาน มี

การรองเพลงระหวางชวยกันกวนขนม แรงงานผูชายบางคนน่ังด่ืมเหลา มีกลุมเด็กเล็กว่ิงเลนอยูใน

บริเวณเดียวกัน เด็กโตหลายคนรอรับขนม ทั้งน้ีแมจะเปนการทําขนมชนิดเดียวกัน ในเดือนเดียวกัน 

ของคนที่อยูในชุมชนเดียวกัน แตก็แยกกันทําหลายกลุม ผูศึกษาเห็นวาการทําขนมก็เปนสิ่งหน่ึงที่

สามารถสะทอนลักษณะสังคมแรงงานตางดาวบางประการ กลาวคือ เพศชายเปนเพศที่มีบทบาท/

สําคัญมากกวาเพศหญิง เชนวา ผูชายเปนคนควบคุมการกวนขนมซึ่งเปรียบเสมือนแกนของพิธีกรรม 

อีกทั้งการทําขนมใชผาโสรงของผูชายมาเปนผาคลุมขนมได แตไมสามารถใชผาถุงของผูหญิงที่ถูก

นิยามวาสกปรกเพราะชองคลอดมีประจําเดือน  

 

6.2 เด็กแตละชวงวัย 

 

ผูศึกษากลาวถึงชีวิตของเด็กอยางเฉพาะเจาะจงในลักษณะของเด็กแตละชวงวัย โดยแบงชวง

วัยของเด็กออกเปน 3 ชวงวัย คือ เด็กแรกเกิด-3 ป เด็กเล็ก (อายุ 4-8 ป) และเด็กโต (อายุ 9-15 ป) 

ทั้งน้ีเปนการจัดประเภทตามการเปลี่ยนแปลงหนาที่ความรับผิดชอบที่พอแมมีตอเด็ก ในขณะเดียวกัน

ก็จะเห็นวาเด็กแตละชวงอายุมีปฏิสัมพันธกับครอบครัวอยางไร ขอมูลในสวนน้ีจะชวยทําใหมองเห็น

การนิยามความเปนเด็กโดยพอแม รวมถึงมุมมองที่เด็กมีตอครอบครัว ไมมากก็นอย 
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เด็กแรกเกิด-3 ป  

อาจเพราะความต้ังใจที่จะเขามาทํางาน แรงงานหญิงที่ต้ังครรภ เมื่อคลอดลูกแลว หากที่

ประเทศพมามีญาติที่สามารถฝากเลี้ยงดูเด็กได หลังจากใหเด็กกินนมแมประมาณ 3-6 เดือน แรงงาน

สวนใหญจะตัดสินใจสงเด็กออนไปอยูที่ประเทศพมา บางครอบครัวก็สงเงินกลับไปทุกเดือน 6 5

1 

โดยเฉพาะแรงงานหญิงที่เลือกทํางานโรงงานอุตสาหกรรม แรงงานกลุมน้ีจะไมสามารถเลี้ยงเด็กออน

เอง เพราะงานโรงงานเลือกชวงเวลาทํางานตามใจตัวเองไมได โรงงานบางแหงกําหนดใหแรงงาน

ทํางานโดยสลับกะกันไป เชน หากเดือนน้ีใครทํางานกะกลางวัน เดือนหนาก็ตองเปลี่ยนไปทํางานกะ

กลางคืน และหากโรงงานมีสินคา แมวันที่แรงงานไมอยากอยูทําโอที ก็จะไมสามารถหยุดงานได หาก

จะเลี้ยงเด็กก็ตองหยุดทํางานไปเลย อยางไรก็ตาม ภาพแรงงานหญิงนุงผาถุง อุมลูกวัยแบเบาะ ถลก

เสื้อขึ้นใหเด็กด่ืมนมแม เปนภาพที่มีอยูในชุมชนที่ต้ังอยูริมแมนํ้าทาจีน เชน กําพราและวัดหงส ซึ่งเปน

ยานสถานประกอบการขนาดเล็ก (ลง) แรงงานทํางานรับเหมาแปรรูปวัตถุดิบ ซึ่งมีงานที่แรงงานแมลูก

ออนสามารถทํางานอยูที่หองพักได เชน งานเด็ดหัวปลา โดยจะมีคนงานจากลงปลาทําหนาที่สงของ 

นํากระสอบบรรจุปลาตัวเล็กใสรถซาเลงมาสงที่พัก 66

2 เพ่ือใหแรงงานเด็ดหัวปลาออก แรงงานสามารถ

เทปลาลงบนพ้ืนหอง ใชมือเด็ดบริเวณสวนหัวของปลาออก แลวใสกระสอบกลับไปตามเดิม จะทํางาน

ไปดวย ตักขาวปอนลูกไปดวยก็ได เชาวันถัดไป แรงงานที่เอาปลามาสงจะมาเอางาน พรอมกับจายเงิน

คาแรงใหกิโลกรัมละ 25 บาท นอกจากน้ียังมีงานแกะกุง คัดหอย ที่ไมตองทํางานทั้งวัน แตไปทํา

เฉพาะชวงที่ลงมีวัตถุดิบ หากจะไปทํางานบางชวงก็ฝากเด็กใหญาติพ่ีนองหรือคนรูจักชวยดูแลแทน 

หากจําเปนก็อาจจางคนอ่ืนเลี้ยงเด็กรายวัน (มักเปนผูหญิงสูงอายุที่ไมไดออกจากบานไปทํางานแลว) 

ตามราคาที่ตกลงกันเอง บางคนก็ใหดูเด็กเฉพาะชวงกลางวัน คาจาง 100 บาท แตการจางเลี้ยงเด็กดู

จะไมเปนที่นิยมในหมูแรงงานเทาไรนัก เพราะใชเงินมาก อีกทั้งหากไมใชญาติ พ่ีนอง ก็เช่ือวาดูแลเด็ก

ไมดี  

1 แรงงานมักสงเงินกลับไปพมา โดยการโทรศัพทไปบอกนายหนาคนพมาท่ีอยูในยานชุมชน และบริการสงเงินกลับ

ประเทศ เพ่ือใหนายหนามาเอาเงิน พรอมคาสง เม่ือนายหนาไดรับเงินแลวก็จะติดตอกับนายหนาท่ีฝงพมาวาใหนํา

เงินไปใหผูรับ หารญาติทางฝงพมาไดรับเงินแลว นายหนาจะใหใชโทรศัพทเพ่ือแจงกับแรงงานท่ีสงเงินไปให  

2 ปลาตัวเล็กไดมาจากเรือประมงพ้ืนบาน เม่ือเรือมาถึงทาเทียบเรือจะถูกนํามาลางน้ํา โรยเกลือ แลวนําใสกระสอบๆ 

ละ 10 กิโลกรัม 
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สําหรับแรงงานพมาสวนใหญจะมีการต้ังช่ือใหลูก หลังจากที่เด็กเกิดมาแลว เพราะตองใชวัน

เกิดเปนขอมูลพ้ืนฐานในการต้ังช่ือเพ่ือชวยใหเด็กแข็งแรง ไมเจ็บไขงาย 6 7

1 คนที่ต้ังช่ือเด็กอาจเปนปูยา

ตายาย พระ หรือผูเช่ียวชาญที่ไดรับการถายทอดวิชามาจากผูอาวุโสที่พอแมนับถือ หรือที่ภาษาพมา

เรียกวา “ซายา” แมพอแมจะเปนแรงงานกลุมชาติพันธุ แตจะต้ังช่ือเด็กเปนภาษาพมา หรืออยางนอย

ก็มีช่ือพมาอีกหน่ึงช่ือเสมอ เพราะหากใชช่ือเปนภาษาของกลุมชาติพันธุ จะมีความยุงยากเมื่อตองทํา

เอกสารหรือติดตอกับหนวยงานราชการของพมาในอนาคต เชน การทําบัตรประชาชน ที่แรงงานบาง

คนถึงกับบอกวา ถาใชช่ือตามภาษาชาติพันธุบัตรก็จะเสร็จชากวาปกติหรือบางทีเจาหนาที่ทําบัตรก็

แกลงลืมทําบัตรใหเสียเฉยๆ  

คนเฒาคนแกมีความเช่ือเกี่ยวกับเด็กออนวา เด็กที่เกิดใหมยังไมสะอาด เปนสิ่งไมดี 6 8

2 ผี

สามารถเขาใกลไดมากกวาชวงวัยอ่ืน เน่ืองจากผีตองการพาเด็กกลับไปอยูดวยกัน (ผีในที่น้ี คือ ผีที่

รูจักเด็ก อาจเปนครอบครัวเดิมของเด็กจากชาติภพกอน) จึงทําใหเด็กปวยไข รองไหงอแงอยูเสมอ 

บางครอบครัว ผูใหญจะสอนใหแมเด็กแกเคล็ดดวยการติดเข็มกลับขนาดเล็กไวที่ดานในของเสื้อที่เด็ก

สวมใสในแตละวัน ต้ังแตที่เร่ิมใสเสื้อผาใหเด็กจนถึงอายุประมาณ 3 ป บางคนก็ติดเข็มกลับไวที่สรอย

พระที่คลองคอเด็ก แมที่มีลูกออนบางคนเหน็บมีดเล็กๆ ไวที่ดานในของผาถุงที่สวมใสดวย เพราะเช่ือ

วาของแหลมคมจะกันผีออกจากเด็กได  

1 การตั้งชื่อเด็กวิธีหนึ่ง คือ นําวันเกิดของเด็กมาเทียบกับพยัญชนะพมา 33 ตัวอักษร ทําโดยเขียนพยัญชนะพมาโดย

เปนแบงเปน 7 แถว ท้ังนี้ 6 แถวแรกเขียน 5 ตัวอักษร แถวสุดทายจะเหลือ 3 ตัวอักษร หากเด็กเกิดวันจันทรจะตอง

เลือกใชพยัญชนะตัวใดตัวหนึ่งท่ีอยูในแถวแรกมาตั้งเปนชื่อ แตหากเกิดวันพุธ ซ่ึงตรงกับแถวท่ี 3 จะตองเลื่อนไปใช

พยัญชนะในแถวท่ี 4 เหมือนกับคนท่ีเกิดวันพฤหัสบดีแทน เพราะพยัญชนะในแถวท่ี 3 เปนอักษรท่ีใชในภาษาบาลี 

(ใชในบทสวดมนต ไมนิยมนํามาใชตั้งเปนชื่อคน) 

2 แรงงานมอญมีการทําพิธีโกนผมใหเด็กออน ท้ังนี้มาจากความเชื่อท่ีวา เด็กเปนสิ่งไมดี เกิดมาจากชองคลอดของแม 

ตองทําพิธีลางสิ่งไมดีใหพอและเด็กดวย กอนกลับบานแขกท่ีมารวมงานก็ตองพรมน้ําท่ีเตรียมข้ึนพิเศษเพ่ือลางสิ่งท่ี

ไมดี ไมใหติดตัวกลับไป แกนสําคัญของพิธีกรรม คือ การท่ีซายาใชน้ําลางศีรษะของพอเด็ก และเด็กตามลําดับ โดย

เชื่อวาเปนการลางสิ่งไมดีออกไป เด็กทุกคนจะตองผานพิธีกรรมนี้ โดยเฉพาะเด็กผูชาย หากไมผานพิธีโกนผม บาง

คนเชื่อวาจะไมสามารถบวชเณร และบวชพระได นอกจากนี้ แรงงานไทใหญ มีพิธีออกเดือน คือ แมและเด็กท่ีเพ่ิง

คลอด ตองอยูท่ีบาน หามไปเขาบานอ่ืน เพราะถือวาโชคยังไมดี ตองทําพิธีออกเดือนกอน คือ เม่ือเด็กมีอายุครบ 1 

เดือน ก็จะจัดงานเลี้ยงอาหาร เชิญแขกมาท่ีบาน เปนตน 
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ในชวงวัยน้ี หากพอแมมีเงิน ก็มักจัดงานฉลองใหเด็ก เพ่ือความเปนสิริมงคล โดยจะเชิญญาติ

และเพ่ือนๆ มาทําความรูจักเด็ก และกินอาหารที่บานต้ังแตเชาจนถึงบายๆ ซึ่งมักเลี้ยงอาหารที่ทําเอง 

เชน ขนมจีนนํ้ายาหยวกกลวย ผูศึกษาเห็นวาเด็กวัยแรกเกิดเปนที่รัก ไมใชแคกับครอบครัว แตยัง

รวมถึงคนในชุมชน เชน กรณี ด.ช.ซามอญ ที่อายุยังไมถึง 1 ขวบเต็ม แกเปนลูกของแรงงานรับจาง

รายเหมา พอและแมทํางานแกะกุง ผูศึกษาเห็นแกใชชีวิตอยูบริเวณหนาหองพัก หากแมไปทํางาน แก

ก็อยูกับญาติของแก บางทีก็นอนหลับชวงบาย แตหากไมหลับ คนที่เดินผานมักจะเขามาเลนกับเด็ก 

ใหความสําคัญกับเด็กกอนทักทายผูใหญ บางก็เขามาหอมแกมเด็ก ตบมือเลนกับเด็ก หรือทําหนาทํา

ตาทะเลนใสเด็ก ในขณะที่เด็ก แมจะออกเสียงได แตยังพูดเปนประโยคไมได ก็แสดงความพอใจดวย

การหัวเราะ หรือแสดงความไมพอใจดวยการรองไห เริ่มหยิบจับอะไรตอมิอะไรไวในมือแลวเอาไปตี

คนที่เขามาเลนดวย หากปาขาวของ ก็จะมีคนไปเก็บมาให ดูเหมือนวาสําหรับเด็กวัยน้ี จะทําอะไรก็ไม

มีใครโกรธ แตกลับถูกมองเปนเรื่องนาเอ็นดู เด็กดูจะชวยเหลือตนเองได เดินแลวลมก็ไมรองไห แต

คอยๆ ลุกขึ้นมาเอง 

สวนหน่ึงเปนเพราะอากาศรอน หากแม (หรือญาติที่เลี้ยงซามอญอยู) เห็นวาแกคลานบนพ้ืน

จนเน้ือตัวมอมแมม กินขนมหกเลอะเสื้อผา (ซามอญใชมือบ้ีขนมใหเปนช้ินเล็กๆ แลวหยิบใสปากเอง) 

หรือถายอุจจาระ ก็จะอาบนํ้าทาทะนาคาใหใหม ซามอญใสเสื้อ แตไมไดใสกางเกงในและผาออม

สําเร็จรูป แกยังไมสามารถบอกความตองการเมื่อจะถายทองได แมมีกระโถน แตก็ถายลงพ้ืนอยูบอยๆ 

หากแกมีอาการไมสบาย เชน เปนไขตัวรอน แมของแกจะลางทําความสะอาดกน แตไมอาบนํ้าให 

เพราะเช่ือวาไมควรอาบนํ้าใหเด็กที่อุณหภูมิรางกายไมปกติ หากไมสบายหลายวัน แมจะอุมซามอญ

มือหน่ึง อีกมือหน่ึงกางรม พาแกไปหาหมอที่คลินิกในชุมชน แมจะบนวาแพง แตเธอก็บอกวา หายเร็ว

กวาซื้อยาพมาใหเด็กกิน เพราะตอนน้ีเด็กอยูที่ประเทศไทย คนเราอยูที่ไหนก็ตองใชยาของที่น่ันจึงจะ

รักษาถูกโรคกัน 

พอของซามอญมักอุมแกไปเดินเลนในชวงเย็น บางทีพอก็อุมแกไปเดินเลน แลวไปหยุดดู

แรงงานคนอ่ืนเลนสนุกเกอรกัน ซามอญในวัยไมถึง 1 ขวบ ใชเวลาอยูกับแมมากกวา แตแกก็ดูติดพอ

พอสมควร แมในแตละวันกิจกรรมระหวางพอกับลูกเกิดขึ้นในชวงสั้นๆ ผูศึกษาเห็นวา บางทีซามอญก็

อาจจะอยากเปนเหมือนพอของแกแลวก็ได   เชน เหตุการณในบายวันหน่ึงที่ซามอญเห็นพอเดิน

กลับมาบาน ในมือถือขวดเคร่ืองด่ืมชูกําลัง M150 ที่ดูเหมือนจะเพ่ิงกินหมดไปเมื่อครู ซามอญรองจะ
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เอาขวด M150 พอก็สงขวดเปลาใหแกรับไป ซามอญยกขวดเปลาขึ้นด่ืมใสปาก พอก็ทําทาสายหัว

ลักษณะคลายอาการเมา ควบคุมรางกายตัวเองไมไดใสแก ผูศึกษาเห็นพวกเขาพากันหัวเราะทั้งพอทั้ง

ลูก ที่จริงแรงงานที่เดินผานไปผานมาก็เดินถือขวด M150 ต้ังหลายคน ก็ไมเห็นแกรองจะกิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.1 การดเชิญแขกมางานงานฉลองการต้ังช่ือเด็ก การดใชรูปถายของเด็ก มี

รายละเอียดภาษาพมา แปลวา  การจัดงานดังกลาวเปนหนาที่ของพอแม จึงขอเชิญใหทุกคนมารวม

เปนเกียรติในงาน การดระบุช่ือบิดา ช่ือมารดา ช่ือเด็ก กําหนดการที่จัดงาน วันเดือนป เวลา สถานที่ 

และเบอรโทรศัพท 
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ภาพที่ 6.2 เปลเด็กออน ดังที่เห็นในรูป ทาํขึ้นอยางงายในหองพัก โดยใชเชือกขึงกับผนังหอง 

นําผาผืนใหญมาผูกเปนเปล ใชทอนไมขนาดเล็กกั้นผาใหกางออกเพ่ือใหเด็กมีอากาศหายใจ หากไมใช

เปล แมเด็กกส็ามารถนําทอนไมออก แลวนําผาขึ้นไปพันไวบนเสนเชือก ทั้งน้ีเปนลักษณะของเปลเด็ก

ที่พบไดทั่วไปตามหองพักของแรงงานที่มีเด็กออน 

 

เด็กเล็ก (อายุ 4-8 ป) 

โดยทั่วไปครอบครัวแรงงานสวนใหญจะมีลูกไมตํ่ากวา 2 คน เมื่อพ่ีคนโตอายุราว 5-7 ขวบ 

ชวยเหลือตนเองไดแลว แตยังไปรับจางทํางานไมได แมจะใหพ่ีชวยดูแลนองในบางชวงเวลา เชน กรณี

ของ สายชล เด็กผูชายอายุ 7 ป เรียนอยูช้ันอนุบาล 2 โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย นอกจากไป

โรงเรียน วันเสารอาทิตย ชวงปดเทอม หรือรวมถึงชวงเปดเทอมที่แมตองไปทํางานแตฝากใครดูนอง

ไมได แกตองชวยเลี้ยงนองใหแม ตอนที่แมไปทําหอย คร้ังหน่ึงผูศึกษาไปน่ังเลนน่ังคุยกับแมสายชลที่

บาน สายชลไปเลนกับเพ่ือน (อาจเพราะบริเวณหองคับแคบ พวกเด็กๆ มักไมเลนที่บานใครคนใดคน
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หน่ึง แตพากันเลนในบริเวณชุมชน บางครั้งเปนการขี่จักรยาน เดินไปเดินมา เลนลูกแกวในปาขางทาง 

สายชลและเพ่ือนสามารถสื่อสารภาษาไทยไดมากกวาพอแม เชน ไปซื้อของที่รานคาคนไทยเองไดหรือ

หากคนไทยในชุมชนพูดดวยก็สามารถพูดตอบโตได) ตอนกลางวันก็ไมเห็นแกกลับมากินขาวที่บาน 

สายชลกลับมาถึงบานประมาณ 16.00 น. ไมใชเพราะหิว แตเพราะตองกลับมากอนที่แมจะออกไปทํา

หอย ในขณะที่แมสายชลกําลังทํากับขาวเตรียมไวใหพอที่ทํางานรับเหมากอสราง ซึ่งจะกลับถึงบาน

เย็นๆ ผูศึกษาไมทราบวา “แกงปลามันๆ ปลาที่คนอ่ืนใหมา ไมรูจะกินไดรึเปลา” ที่แมสายชลบอก 

หนาตาอาหารจะออกมาอยางไร เพราะเธอแคทอดกระเทียม ทอดกะป ตําพริกแหงกับหัวหอมคางไว 

แลวรีบไปเปลี่ยนเสื้อผา เมื่อแรงงานบานใกลตะโกนบอกวา “เรือเขาแลว” จากใสผาถุง เธอเปลี่ยนใส

เสื้อยืดคอกลม สีนํ้าเงิน อกขางซายเขียนช่ือลงวา “รุงเจริญพัฒนา” สวมกางเกงขายาวสีดํา ใสหมวก

เก็บผม เธอถือถุงผาใบเล็กๆ ติดมือไปดวยเพ่ือใสพาสปอรต แตไมเอาโทรศัพทมือถือไป เธอพูดกับสาย

ชลวา “ดูนอง” แลวรีบเดินมุงหนาไปลงใกลบาน ที่ประตูทางออกหอพัก สายชลจับนองอายุ 2 ขวบ

กวา ที่กําลังด้ิน กรีดรองเสียงดังไมยอมหยุด ไมใหนองว่ิงตามแมออกไป ปลอบโยนนองใหหยุดรองไห

งอแง สักพักก็จูงมือพามาน่ังตรงประตูหอง เอารถของเลนของตนใหนองเลน เหตุการณวันน้ันทําใหผู

ศึกษาเห็นวาสายชลมีอิสระในการไปเลนนอกบานพอสมควร แตรูวาเวลาไหนตองรับผิดชอบเรื่องใด 

ทั้งน้ีสายชลไมใชเด็กตางดาวคนเดียวที่ตองชวยแมเลี้ยงนองต้ังแตยังเด็ก แตเปนตัวอยางชวงวัยของ

เด็กๆ ที่เริ่มชวยงานแม ต้ังแตอายุราว 6-7 ป  

แมดูเหมือนหนาที่หลักในการเลี้ยงเด็กจะเปนของแม ที่จริงต้ังแตเด็กเริ่มโตพอรูความ พอก็มี

บทบาทกับชีวิตเด็กไมนอย เชน การตัดสินใจวาจะใหเด็กไปโรงเรียนหรือไม และจะสงไปเรียนที่ใด 

แมวาเด็กจะไปโรงเรียนแลว หากพอมีความรูหรือเคยไดรับการศึกษาในโรงเรียนที่พมา แมวาจะเปน

แรงงานสัญชาติพมา กลุมชาติพันธุอ่ืน ที่ใชภาษาชาติพันธุพูดคุยกันในครอบครัว บางครั้งก็จะสอนลูก

ใหเขียนพยัญชนะพมา สอนสะกดคํา หรือสอนพูด เพ่ือใหเด็กรูภาษาพมาติดตัวบาง เน่ืองจากภาษา

พมาเปนภาษาที่ใชในเอกสารราชการ ทั้งยังเปนภาษากลางที่ใชสื่อสารระหวางกลุมชาติพันธุ แรงงาน

มอญคนหน่ึงบอกผูศึกษาวาเด็ก (รวมถึงผูใหญ) ถาไมรูภาษาพมาก็ไมฉลาด ไมทันคน เพราะไมรูวาคน

อ่ืนเขาคุยอะไรกันและไมสามารถบอกความตองการของตนเองกับคนอ่ืนได 

นอกจากภาษาพมา ผูศึกษายังเคยเห็นครอบครัวที่พอสอนลูกเขียนพยัญชนะภาษาอังกฤษ 

แตไมเคยเห็นครอบครัวใดสอนเด็กเขียนภาษาของกลุมชาติพันธุเลย สวนหน่ึงอาจเพราะเปนภาษาที่
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ใชพูดกันในครอบครัวอยูแลว แตสาเหตุสําคัญนาจะเปนเพราะแรงงานเองก็ไมมีความรูในภาษาเขียน/

หลักไวยากรณ แมบางคนจะเคยเรียนหนังสือที่พมา แตก็หมายถึงการเรียนในโรงเรียนรัฐบาลพมา ซึ่ง

ถือเปนการศึกษาภาคบังคับ สวนการเรียนหนังสือในโรงเรียนของกลุมชาติพันธุ มักเปนรูปแบบของ

การเรียนเสริมในวันเสาร/อาทิตย หรือเรียนเฉพาะชวงที่โรงเรียนรัฐบาลปดเทอม หากใครขยันก็ไปเขา

เรียน ดังน้ัน จึงมีความเปนไปไดวาพอแมที่เปนแรงงานกลุมชาติพันธุ จะสามารถอานเขียนภาษาพมา

ไดมากกวาภาษาของกลุมชาติพันธุ ที่แมสื่อสารไดแตเอาเขาจริงก็อานเขียนไมได 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 6.3 สมดุที่แรงงานผูชายสอนลูกเขียนหนังสือที่บาน  

ดานซายสอนบวกเลข (ตัวเลขภาษาพมา) ดานขวาสอนสะกดคํา (พยัญชนะพมา)  

 

ในวัยน้ี หากเด็กชอบเขียนหนังสือ ขยันทําการบาน อานหนังสือใหพอแมฟง หรือสวดมนต

กอนนอน ก็มักจะไดรับคําช่ืนชม ไดรับรางวัลเปนของเลน และเร่ิมมีการลงโทษ หากเด็กดาพอกับแม

ดวยคําหยาบ ไมเช่ือฟง ด้ือ ไมอาบนํ้า หรือไมยอมไปโรงเรียน ก็จะถูกตีดวยเข็มขัด ไมแขวนเสื้อหรือ

รองเทา สําหรับพอแมที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดี บางคนจะจัดงานวันเกิดใหเด็ก โดยเชิญญาติพ่ีนอง 
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เพ่ือนๆ ในชุมชนหรือคนหมูบานเดียวกันที่อยูในชุมชนอ่ืน ใหมางานวันเกิดเด็ก โดยพอแมจะนําการด

วันเกิดที่มีรูปเด็กไปให หรืออาจนําเทียนสีขาว หรือลูกอม ไปใหแทนก็ได เพราะถือเปนสิ่งของที่คน

เขาใจตรงกันวาจะมีงานฉลองของเด็กเล็ก  

สําหรับเด็กที่ไปโรงเรียน ในชวงที่อยูบาน เด็กผูชายอาจนอนดูการตูนจากแผนซีดีกับเพ่ือนใน

หอง (เด็กๆ นิยมดูการตูน เบนเทนและทอมแอนเจอร่ี) หรือจะไปเลนกับเพ่ือนนอกบานก็ได แต

สําหรับเด็กผูหญิง บางครอบครัวพอแมไมอนุญาตใหเด็กออกจากหองพักตามลําพัง โดยบอกวากลัว

เด็กจะมีอันตรายทั้งจากผูคนที่ไมรูจักและอุบัติเหตุรถชนตามถนน เชน กรณีของ ด.ญ.มีมี่ อายุ 8 ขวบ 

เธอเรียนอยูที่โรงเรียนนานาชาติธาราทิพย ทุกวันเธอไปโรงเรียนโดยรถรับสงที่มารับในชุมชน เมื่อกลับ

จากโรงเรียน เธอจะใชชีวิตอยูในหองพัก เธอบอกวาดูทีวีบาง ทําการบานบาง ตอนเย็น บางวันเธอ

ออกไปซื้อของกินของใชกับแม มีมี่บอกวาที่แมไมใหออกไปเลน เพราะกลัวเธอจะไปทะเลาะกับเด็กคน

อ่ืน 

สวนเด็กที่ไมไดไปโรงเรียน ในแตละวันหากเด็กๆ ไมไดในหองพัก ว่ิงเลนอยูในชุมชน บางคน

ก็อยูที่รานเกม หรือรานอินเตอรเน็ต เด็กๆ นิยมเลนเกม PB (PB ยอมาจาก Point Blank เปนเกมยิง

ปนที่เด็กแตละคนเลนเปนตัวละครตัวหน่ึง มีอาวุธประจําตัว สามารถเลือกฉากหรือสถานที่สําหรับการ

แขงขัน เลนโดยใชเมาสบังคับยิง) และเกม Y8 (เรียก Y8 เพราะช่ือเว็บไซตเลนเกมออนไลนฟรี 

http://th.y8.com/ เปนแหลงรวบรวมเกมภาพเคลื่อนไหว ในเว็บไซตมีการจัดหมวดหมูเกม อาทิเชน 

ปลูกผัก ทําอาหาร ตกปลา แตงหนา แตงตัว ระบายสี แกลงคน ฉีกเสื้อผา ปลดชุดช้ันในสาว ลักหลับ 

ตีกนสาว นักเลงขางถนน และขับรถชนคน เปนตน โดยแตละหมวดหมูจะประกอบดวยเกม

หลากหลายรายการใหเลือกเลน) นอกจากรานคอมพิวเตอรที่บริการอินเตอรเน็ตรายช่ัวโมง เด็กผูชาย

อาจไปอยูที่รานเกมตูหยอดเหรียญ เสียเงินเลนครั้งละ 10 บาท เด็กๆ บอกวาเลนไดประมาณ 10-20 

นาที มีทั้งเกมตอสู เกมเตะฟุตบอล และเกมประเภทแขงรถ ตูเกมมีพวงมาลัยรถควบคุมทิศทางเพ่ือ

ความสมจริง 
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ภาพที่ 6.4 เด็กที่ไมไดไปโรงเรียน กําลังดูภาพยนตรสยองขวัญเรื่อง Scream (1996)  

ในรานอินเตอรเน็ตที่อยูในชุมชนแรงงาน 

 

ผูศึกษาสังเกตวากิจกรรมหลังเลิกเรียนกับกิจกรรมของเด็กที่ไมไดไปโรงเรียนก็ไมตางกัน 

เพียงแตเด็กจะเลนกันคนละกลุม หากพอแมจะพาเด็กออกไปทํากิจกรรมพิเศษหรือตองออกจาก

หองพัก (เชน ไปตลาด หรือไปทําบุญ) แมเด็กนิยมแตงหนาใหเด็กผูหญิง การแตงหนาใหเด็ก คือ การ

ทาแปงสีเน้ือทั่วหนาของเด็ก เปลือกตาทาอายแชโดวสีสดใส เขียนค้ิวสีดํา วาดค้ิวหนา หางค้ิวโกงขึ้น 

ทาลิปสติกสีจัดจาน (ที่พบมากเปนสีแดงและชมพูบานเย็น) หากไมปดแกมสีชมพูก็จะทาทะนาคาที่

บริเวณแกมของเด็ก สวนเด็กผูชายจะทาเฉพาะทะนาคาที่แกมและหนาผาก เด็กบางคนก็ใส

เครื่องประดับ เด็กผูชายนิยมใสตางหู 1 ขาง เด็กผูหญิงใส 2 ขาง สามารถทาเล็บสีสดใส พอแมบาง

คนจะทําสีผมใหเด็กๆ ดวย  

เมื่อเห็นวาเด็กโตพอที่จะศึกษาพระธรรม และสามารถใชชีวิตที่วัด พอแมจะพากลับไปบวช

เณรที่พมา (ถาเรียนอยูก็กลับไปบวชชวงปดเทอม) แรงงานสวนใหญเช่ือวาวัดไทยและวัดพมามี

รายละเอียดของพิธีกรรมตางกัน เชน ศาสนสถานของพมาจะมีการกําหนดเขตพ้ืนที่ซึ่งผูหญิงหามเขา 

โดยเฉพาะโบสถที่จะทําพิธีบวช นอกจากน้ีบางครอบครัวใหความสําคัญกับการกลับไปไหวศาลเจา
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ประจําหมูบาน และกลับไปขอขมาปูยาตายาย ซึ่งตองทํากอนพิธีบวชดวย การบวชเปนการทดแทน

คุณของบิดามารดา การบวชเณรอาจบวชพรอมกันกับพ่ีนอง หรือบวชพรอมพอ (ที่บวชกับลูกอีกครั้ง) 

เช่ือกันวาเมื่อบวชแลวเด็กจะสามารถรับผิดชอบตัวเองไดมากขึ้น 

 สําหรับเด็กที่พอแมคลอดที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรสาคร แตไมไดใบเกิด (สูติบัตรหรือ

เอกสารระบุขอมูลของเด็ก เชน ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด สถานที่เกิด รวมถึงรายละเอียดของพอ

และแมของเด็ก เชน ช่ือ นามสกุล และสัญชาติ) เร่ืองขอใบเกิดยอนหลังเปนเร่ืองที่พอแมบางคนเพ่ิง

มาปรึกษาเจาหนาที่ อะโละตะมายง ในชวงวัยน้ีดวย เพราะพอแมมักพาเด็กกลับพมาในชวงระยะเวลา

สั้นๆ (เชน พากลับไปบวช ไปเย่ียมญาติผูใหญชวงเทศกาลสงกรานต หรือไปรวมงานบุญของหมูบาน) 

ทั้งน้ีหากเด็กมีใบเกิดก็จะเสียคาเดินทางใหนายหนานอยกวาเด็กที่ไมมีเอกสารอะไรเลย อยางไรก็ตาม 

มักจะไปขอใบเกิดยอนหลังไมได เพราะโรงพยาบาลไมเก็บขอมูลเกานานหลายป หากไมมีใบเกิด แต

เปนเด็กนักเรียนสามารถขอเอกสารรับรองการเปนนักเรียนกับทางโรงเรียน หากเรียนอยูในศูนย

เตรียมความพรอมก็จะไดเอกสารรับรองการเปนนักเรียน ที่ลงช่ือรับรองโดยผูอํานวยการ อะโละตะมา

ยง เมื่อเด็กเดินทางกลับเขามาที่สมุทรสาครอีกคร้ัง ใบรับรองน้ีจะชวยใหเด็ก (ที่ไมมีเอกสาร

ประจําตัว) เดินทางผานดานขามแดนกลับมาประเทศไทยงายข้ึน กลาวคือ หากเดินทางผาน

กระบวนการนายหนา พอแมก็จายเงินนอยกวาเด็กที่เพ่ิงเดินทางลักลอบเขามาครั้งแรก 

 

เด็กโต (อายุ 9-15 ป) 

สําหรับเด็กที่เร่ิมเขาสูชวงวัยน้ี แมจะไปโรงเรียน แตเมื่อกลับมาบานก็มักจะตองรับผิดชอบ

งานบานดวย เชน ซักผา หุงขาว กวาดบาน และลานจาน ถาไมตองชวยแมเลี้ยงนอง หากมีเงิน เด็ก

บางคนก็จะไปดูหนัง ฟงเพลง หรือเลนเกมที่รานคอมพิวเตอร เด็กหลายคนเริ่มทํางาน โดยเริ่มจาก

งานที่ไมใชงานประจํา ทํางานในวันหยุดเสารอาทิตย จนหยุดเรียนเพ่ือไปทํางาน แลวออกจาก

โรงเรียนมาทํางานเต็มตัว ผูศึกษาเห็นวาประเภทของงานที่เด็กเริ่มทําข้ึนอยูกับสภาพแวดลอมใน

ชุมชนที่เด็กอยู บางคนเร่ิมทํางานที่แพ สถานที่ขายสงกุงที่พอหรือแมทํางานอยู ทุกวันจะมีแรงงานทํา

หนาที่คัดแยกขนาดกุง เพ่ือเตรียมสงตอใหพอคาขายสง รานอาหาร หรือโรงงานแปรรูป แตเด็กๆ อยู

ที่แพเพ่ือ “เก็บกุง” หรืออาจเรียกวาเปนการนํากุงไปขายเอง เชน ด.ช.ชาน อายุ 10 ป เคยไปเรียน

หนังสือกับ อะโละตะมายง แตขาดเรียนอยูบอยๆ บางวันผูศึกษาพบแกอยูที่แพกุง ในมือถือถุงสําหรับ
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ใสอาหาร ขนาด 6x9 น้ิว ในถุงมีกุงตาย ดูไมสะอาด เพราะเปอนดิน ทามกลางบรรยากาศการทํางาน

ของแรงงาน ผูศึกษาเห็นแกเดินเก็บรวบรวมกุงที่หลนอยูบนพ้ืนของแพ (แพกุงหลายเจาอยูติดๆ กัน) 

แกบอกบางทีขอกุงจากคนรูจัก รวบรวมทีละตัวสองตัว ไมนานก็เต็มถุงใบเล็ก จนตองเดินเอากุงไป

ถายใสถุงพลาสติกใบใหญที่บาน แลวเดินมาเก็บใหม หากต้ังใจทําจริงๆ สามารถรวบรวมกุงไดวันละ

หลายกิโลกรัม ถึงจะเปนกุงหลายขนาดหลายประเภท รวมกันทั้งกุงขาวและกุงกามกราม แตทั้งหมดก็

สามารถนําไปขายที่ลงแหงหน่ึง ที่รับซื้อกุงโดยช่ังนํ้าหนักรวมกัน ใหราคากิโลกรัมละ 100-120 บาท 

ผูศึกษาไมรูวาการเก็บกุงของชานนับเปนกิจกรรมสรางรายไดเสริมสําหรับครอบครัวของแกหรือไม แต

แกบอกวาขายไดก็เอาเงินใหแม อยางไรก็ตาม คนที่บานไมไดบังคับใหเก็บ ถาขี้เกียจเก็บขาย แตอยาก

เก็บกิน ก็ไปเอามาปงกินได (แกวาตองเอาไปลางใหสะอาดกอนถึงสามครั้ง เพราะสกปรก เลอะดิน 

บางตัวเก็บมาจากซอกรถที่เหยียบไว) หากอยากไปเลนเกมกับเพ่ือนก็ทําได ถาหิวก็กลับไปกินขาวที่

หอง ชานไมใชเด็กคนเดียวที่เก็บกุงที่แพ แตยังมีเด็กคนอ่ืนๆ อีกหลายคน 

สําหรับเด็กที่ดูโตเปนหนุมสาวกอนวัย เพราะตัวโต รางกายสูงใหญ ในชวงวัยน้ีก็พบวา

สามารถเร่ิมทํางานแกะกุงไดแลว แพบางแหงก็มีกุงใหแรงงานแกะดวย ที่แพแหงหน่ึง ผูศึกษาเห็น

แรงงานนําตะกราพลาสติกสําหรับใสกุงกลับดานวางบนพ้ืนปูนซีเมนต ดัดแปลงเปนเกาอ้ี น่ังหันหนา

เขาหากัน จุดละ 2-3 คน แตละคนแกะกุงโดยเด็ดสวนหัวของกุงออกกอน จากน้ันแกะเปลือกออก 

บางคนใชมือเปลา บางคนใชปลายชอนสั้น บางคนก็ใชปลายมีดควานผลไมดึงเปลือกออกอยางรวดเร็ว 

จากน้ันแรงงานจะใชมีดผาที่หลังของกุง โดยใชปลายมีดดึงเอาเสนสีดําออกมา นองหญิงเปนเด็กผูหญิง 

อายุประมาณ 11 ป แกน่ังแกะกุงอยูตรงน้ันดวย ผูศึกษาสังเกตเห็นวาแรงงานบอกวาแกผาหลังกุงลึก

เกินไป ผูศึกษาไมเคยแกะกุง ลองผาหลังกุงดู แมจะพยายามทําตามแรงงานคนอ่ืน แตก็ลงนํ้าหนักมือ

ไมถูก จึงคิดเอาวาอาจเปนเพราะเด็กเพ่ิงเริ่มแกะกุงไดไมนาน จึงยังไมชํานาญ อยางไรก็ดี ผูศึกษารูสึก

วางานแกะกุงเปนงานสนุก เพราะระหวางทํางาน แรงงานจะพูดคุยกัน (ที่จริงฟงไมออก หากพวกเขา

คุยกันเองก็คุยดวยภาษาชาติพันธุ แตเห็นวาหากไมสงเสียงหัวเราะ ก็มีใบหนายิ้มแยม บางครั้งแรงงาน

ก็ใหเด็กๆ ที่เปนลูกหลานและอยูแถวน้ันชวยแปลใหผูศึกษาฟงดวย) แรงงานบางคนเคี้ยวหมากไปดวย 

และบวนนํ้าหมากลงที่พ้ืน หากใครจะลุกไปเขาหองนํ้าหรือจะไปทําธุระสวนตัวใดๆ ก็ไมตองขอ

อนุญาตใครกอน จะเอาขาวมาน่ังกินที่น่ี เดินกลับไปกินขาวที่บานก็ หรือปอนขาวลูกไปดวยก็ได 

แรงงานหลายคนบอกวาชอบแกะกุงแบบน้ี เพราะมีอิสระมากกวาทํางานโรงงาน  ที่มีกฎระเบียบ และ
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ตองสวมใสชุดเคร่ืองแบบ นองหญิงบอกวางานแกะกุงทําไมยาก แกยังบอกวาเด็กๆ แกะกุงไดเร็วกวา

คนโตอีกดวย 

นอกจากงานที่แพก็มีงานแกะกุงในลงที่เด็กวัยน้ีเริ่มทํากันมาก นอกจากงานที่เกี่ยวของกับ

สัตวทะเลยังมีเด็กๆ ที่อยูในแคมปที่พักแรงานตางดาว เมื่อเร่ิมโตข้ึน พวกแกออกจากโรงเรียนไป

ทํางานกอสรางเหมือนพอแมของพวกแก เชน ชิชิ เด็กผูหญิงอายุประมาณ 14-15 ป แกเกิดที่พมา 

เพ่ิงมาอยูที่สมุทรสาครไดประมาณ 1 ป โดยเดินทางมาพรอมกับพอและแมที่เสียคานายหนาเพ่ือมา

ทํางานกอสราง ชิชิเคยไปเรียนภาษาไทยตามคําชักชวนของ อะโละตะมายง แตเรียนไดไมถึงหน่ึง

เทอมก็ออกมาทํางาน ชิชิเปนเด็กสาวที่ผอม แตสูง เธอมีผมดํายาวถึงกลางหลัง ผิวหนาดําคล้ําเหมือน

คนตากแดดมาก มีแฟนเปนคนหนุมรุนเดียวกันที่ทํางานกอสรางเหมือนกัน ลักษณะเหลาน้ีอาจทําให

ชิชิดูคลายผูใหญ ทุกวัน ต้ังแตเชามืดแกจะเตรียมปนโตขาวสําหรับไวไปกินมื้อกลางวัน แกใสเสื้อยืดสี

นํ้าเงินกับกางเกงสีดํา ออกไปทํางานกับรถรับสงของบริษัทที่เขามารับคนในแคมป ออกไปทํางาน

พรอมพอกับแม ชิชิบอกวาทํางานกอสรางลําบาก เพราะตองยกของหนัก บางครั้งแกก็ชวยแมยก

อุปกรณที่มีนํ้าหนักมาก เพราะสงสารแม แกวาแกอยากกลับไปเรียน แตพอแมไมไดสนับสนุนใหไป

โรงเรียนต้ังแตแรก ชีวิตเดินมาทางน้ีแลวก็ตองเดินตอไป ตอนน้ีชิชิมีพาสปอรต ที่ระบุวาแกมีอายุ 18 

ป แกไดคาแรงวันละ 300 บาท เหมือนผูใหญ ถางานเลิกค่ําก็ไดเงินพิเศษรวมเปน 400-500 บาท 

การทําบัตรเกินอายุจริงเปนเรื่องที่พบไดทั่วไปสําหรับเด็กในชวงวัยน้ี พอแมจะเริ่มเตรียมการ

เรื่องการทําเอกสารแสดงตัวตนของเด็ก เพ่ือใชในการสมัครงาน เริ่มจากการทําพาสปอรตใหเด็กมีอายุ 

18 ป เพราะเปนแรงงานเด็กไดคาแรงนอยกวาผูใหญ โดยพอแมจะเสียเงินใหนายหนา อาจเปน

นายหนาคนพมาที่อยูในชุมชนแรงงานหรือนายหนาที่อยูชุมชนอ่ืน แตแรงงานมีเบอรโทรศัพทเพราะ

เปนคนกลุมที่พาแรงงานเดินทางลักลอบเขาประเทศไทยจนมาถึงสมุทรสาคร นายหนาคนพมาจะคิด

คาทําบัตรกับแรงงาน เก็บเงินไวเองสวนหน่ึง อีกสวนหน่ึงสงตอใหนายหนาคนไทยที่จะเปนคนดําเนิน

เรื่องทําบัตรกับหนวยงานราชการ ผูศึกษาสังเกตวานายหนาคนพมาเปนคนที่อยูสมุทรสาครมานาน 

รูจักคนไทยเยอะ (อาจเปนตํารวจหรือคนไทยที่รูจักตํารวจก็ได) มีเอกสารถูกตอง มีมอเตอรไซค หากมี

แรงงานที่อยูในชุมชนตางๆ โทรศัพทมาติดตอเรื่องการทําบัตรก็สามารถเดินทางไปใหคําปรึกษาได

ในทันที นอกจากน้ี นายหนาคนพมาตองสื่อสารภาษาไทยได หากสามารถอาน เขียน หรือพิมพ

ภาษาไทยในโทรศัพทมือถือไดดวย ก็จะยิ่งสะดวกกับการประสานงานกับนายหนาคนไทย 
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เด็กบางคนเมื่อมีบัตร (พาสปอรตและบัตรอนุญาตทํางาน) ก็จะเร่ิมตนทํางานในโรงงาน

อุตสาหกรรม ผูศึกษาสังเกตวาหากทํางานแลว ไมนานเด็กก็จะแตงงาน แยกครอบครัวออกไป ทั้งน้ีมี

งานแตงงานถูกจัดขึ้นในชุมชนแรงงานอยูบอยๆ โดยจัดที่หองพักของพอแมของฝายใดฝายหน่ึง แต

หากสถานที่ไมสะดวก พอแมก็สามารถปรึกษากันเพ่ือจัดงานที่หองของเพ่ือนบานได เชน งานแตงงาน

ของ นางสาวพิวพิวอายุ 16 ป กับนายโกเล อายุ 18 ป เขาและเธอรูจักกันในชุมชนตลาดกุง พิวพิว

อาศัยอยูกับพอแม และนองชาย ที่หองช้ัน 4 ของหอพักแรงงานแหงหน่ึง โกเลอยูกับพอแมอีกตึกหน่ึง 

แตหองพักคับแคบ งานแตงของทั้งคูถูกจัดข้ึนที่หองของเพ่ือนแมเจาสาวที่อยูช้ันลางของตึกที่เจาสาว

อาศัยอยู เพราะสามารถใชบริเวณทางเดินดานหนาของหอพักเปนที่จัดเตรียมอาหาร และต้ังโตะเลี้ยง

อาหารแขกได กอนวันงานจะมาถึง แมของพิวพิวเอาบุหรี่ (ย่ีหอกรองทิพย) ไปแจกและชวนแรงงาน

มาชวยเตรียมงานแตงของลูกสาว แรงงาน (ที่รับบุหรี่ไปแลว) พากันเหมารถตุกๆ ไปยืมของตางๆ ที่ใช

จัดงานจากวัดศิริมงคล ขากลับขนของมากับรถกระบะของทางวัด แรงงานผูชายชวยกันต้ังโตะทรง

กลม 5 โตะ วางเกาอ้ีพลาสติกอยูรอบโตะ ลักษณะคลายที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “โตะจีน” แตเปนการ

จัดการกันเอง แรงงานผูหญิงชวยกันนําผาสีชมพูสดใสติดผนังหองเปนฉาก ตกแตงสถานที่ดวยดอกไม

สดและดอกไมแหง และเตรียมอาหารสําหรับงานวันพรุงน้ี ระหวางน้ีแมของพิวพิวก็แจกเครื่องด่ืมชู

กําลัง (ย่ีหอ M150) ใหทุกคนดวย ทั้งน้ีมีการบันทึกภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวไวต้ังแตวันเตรียมงาน 

โดยชางถายภาพพมาจากชุมชนมหาชัยนิเวศนที่ถูกจางมาเพราะไดยินวาถายงานสวย ฝมือดี 

เชาวันงาน หลังจากพิธีแตงงาน ญาติและเพ่ือนๆ (ทั้งที่อยูชุมชนเดียวกันและที่อยูชุมชนอ่ืน) 

ที่มารวมงานจะกินอาหารรวมกัน บนโตะมีอาหาร 4-5 อยาง ที่ถูกคัดสรรมาแลววามีรสชาติดี เชน 

“ลาแพะโตะ” หรือยําใบชาพมากับเครื่องเคียง เชน ถั่วปากอา ถั่วลิสง กระเทียม หอมใหญ มะมวงดิบ 

ตนหอม ขิงดอง มะพราวคั่ว และพริกขี้หนู แตละโตะมีอุปกรณ คือ แกวนํ้า ชอนสั้น จานชาม

กระเบ้ือง โถขาวลายไทยที่มีสัญลักษณของวัดติดอยู และมีชามใสนํ้าเปลาไวใหลางมือกอนและหลังกิน

ขาว เคร่ืองด่ืมมีนํ้าอัดลม และนํ้าเปลา บางโตะมีสุราขวดกลมสีเหลืองกับโซดาดวย แรงงานคนหน่ึง

บอกวาพวกเขานิยมใชโตะทรงกลมสําหรับการกินอาหารรวมกัน (ทั้งในพิธีแตงงานและใน

ชีวิตประจําวัน) เพราะสามารถเห็นหนากันไดทุกคน ซึ่งแตกตางจากคนไทยที่ชอบกินขาวโดยใชโตะ

ทรงสี่เหลี่ยม ที่พวกเขาบอกวาแมแตขอศอกก็ยังไมโดนกัน ผูศึกษาสังเกตวาแมพวกเขาจะน่ังลอมโตะ

กินพรอมๆ กัน แตก็ไมเห็นจะมีใครพูดคุยกันตอนกินขาวสักเทาไร แตมีการตักอาหารบนโตะใหกัน คน
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ที่อายุนอยตองตักกับขาวใสจานใหผูอาวุโสที่สุดในโตะกอน คนอ่ืนๆ จึงเร่ิมกินได ชวงบายของวัน

แรงงานชวยกันเก็บลางของที่จะนําไปคืนวัด เก็บขยะ ทําความสะอาด จัดสถานที่ใหเปนเชนเดิม 

สวนพิวพิวกับโกเล เมื่อแตงงานกันแลวก็เชาหองอยูดวยกัน แมพิวพิวจะอายุ 16 ป แตมีทาทีที่จะ

รับผิดชอบตอการมีครอบครัวดวยการทํามาหากิน พอแมบาวสาว รวมถึงแรงงานที่มาชวยงานก็ดูจะ

ไมไดมองวาการแตงงานต้ังแตอายุยังนอยจะเปนปญหา ซึ่งแตกตางจากลุงเติม ลามของ อะโละตะมา

ยง ที่พักอยูในชุมชน ลุงเติมไมไดไปรวมงาน และมองวาพอแมสนับสนุนใหเด็กแตงงานทั้งๆ ที่เด็กอายุ

นอยเกินไป ยังไมถึง 18 ป ยังไมรูจักความรัก ตอไปก็จะมีปญหาครอบครัวตามมา ซึ่งปญหาเหลาน้ี ก็

เริ่มมาจากที่พอแมไมสนับสนุนใหลูกไปเรียนหนังสือต้ังแตแรก  

 

6.3 สรปุทายบท 

 

บทน้ีผูศึกษาใหภาพลักษณะของครอบครัวแรงงาน นอกจากพอแมเดินทางเขามาทํางาน 

ครอบครัวยังประกอบดวยเด็กวัยแรกเกิดไปจนถึงเด็กโตอายุราว 15 ป ที่อาศัยอยูกับพอแมดวย ผู

ศึกษาจําแนกการเลี้ยงดูเด็กออกเปน 3 ชวงวัย เพ่ือแสดงใหเห็นวาชวงเวลาของความเปนเด็ก คือ 

ชวงเวลาที่พอแมใชยุทธวิธีในการเลี้ยงดูเด็กใหเติบโตเปนสมาชิกของครอบครัวและกลุมชาติพันธุ ผู

ศึกษาเห็นวา พอแมและชุมชนชาติพันธุกําหนดนิยามความหมายใหกับเด็กแตละชวงวัยในแบบ

เดียวกัน อีกทั้งนิยามหนาที่ของพอแมและชุมชนที่ตองปฏิบัติตอเด็กดวย เชน การนิยามเด็กวัยแรก

เกิดวาสกปรก จนนําไปสูการจัดพิธีการตางๆ ใหเด็กซึ่งเปนภาระหนาที่ของพอแม เมื่อเด็กเปลี่ยนผาน

มาสูวัยเด็กเล็ก แรงงานสอนใหเด็กเรียนรูตําแหนงแหงที่ในสังคมของตนเอง ที่พอแมเปนแรงงานตาง

ดาวในประเทศไทย ดวยการเลี้ยงดูเด็กใหสามารถชวยเหลือตนเอง และสามารถชวยแบงเบาภาระใน

บานต้ังแตที่ยังเปนเด็กเล็ก เร่ิมจากการชวยงานบาน ชวยดูแลนองในบางชวง เมื่อเด็กเปลี่ยนผานจาก

วัยเด็กเล็กมาสูวัยเด็กโตก็จะทํางานหาเงินเพ่ือชวยเหลือพอแม เด็กสวนใหญก็เริ่มตนทํางานกับพอแม

ของพวกแกเอง (เชน ชิชิ เด็กผูหญิงที่ไปทํางานกอสราง) 

ในชวงวัยเด็กเล็ก บางครอบครัวสงลูกไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลเพราะอยูใกลบาน บางชวง

พอแมอาจลองสงลูกไปโรงเรียนไทย เพ่ือเปนตัวแทนของครอบครัวไปสํารวจพ้ืนที่ในสังคม หากเด็ก

สื่อสารภาษาไทยไดก็นํามาใชประโยชนกับครอบครัว หากพอแมสื่อสารภาษาไทยไมได เด็กก็เปนลาม
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ภาษาใหพอแมได อีกทั้งสถานะนักเรียนก็ชวยใหพอแมจายคาเดินทางไปกลับพมาของเด็กนอยลงอีก

ดวย (ลักษณะการใชประโยชนจากสถานการณ หรือที่ Reed-Danahay เรียกวา “debrouiller”) 

อยางไรก็ตาม ความสําเร็จจากการเรียนไดสูงสุดตามความสามารถ/ศักยภาพของเด็ก ไมใชสิ่งที่พอแม

คาดหวัง เทียบไมไดกับการที่ เด็กเช่ือฟงพอแมหรือสามารถชวยแบงเบาภาระของครอบครัว 

โดยเฉพาะเมื่อเขาสูชวงวัยเด็กโต 

ทั้งพอแมและเด็กรูดีวา แมจะไปโรงเรียน แตก็ตองเผชิญกับปญหาในชีวิตจริงที่เปนคนตาง

ดาว เมื่อตองทํางานก็มีโอกาสโดนหักคาแรง ถูกตํารวจรีดไถ ตองอยูในพ้ืนที่เฉพาะที่มีการจัดการพ้ืนที่

อยางรัดกุม คนสวนใหญในสังคมก็ยังคงรังเกียจ แมแตเด็กเอง หลายตอหลายคนก็อธิบายเหตุผลที่มา

โรงเรียนวา “มาเรียนหนังสือแลวตํารวจไมจับ” ซึ่งผูศึกษาเห็นวานาสนใจ เพราะเปนการสะทอน

ทัศนคติในการอยูรวมของเด็กตางดาวที่มีตอคนในสังคมไทยไดไมนอย โดยทั่วไปแรงงานก็รูดีวาหาก

เด็กออกจากโรงเรียนก็สามารถกลับไปเรียนใหมได โดยจะมี อะโละตะมายง คอยมาตามและขอรองให

กลับไปเรียนอยูดี เชน แนะนําวาหากเรียนจบสูง (สูงในที่น้ีหมายถึงช้ันประถมศึกษาตอนปลาย และ

มัธยมตน) เมื่อเด็กรูภาษาไทยและภาษาอังกฤษก็จะสามารถเลือกทํางานที่ดีขึ้นได โดยจะไมลําบาก

เทาพอกับแม เชน เปนลามใหหนวยงานตางๆ หรือเปน QC (QC ยอมาจาก quality control 

หมายถึงงานที่ทํางานในโรงงาน แตเปนงานควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินคาในระหวางการผลิต ซึ่ง

เปนงานหนักนอยกวางานของฝายผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ปจจุบันใชแรงงานตาง

ดาวเปนสวนใหญ) ในขณะเดียวกัน พอแมก็มีวิธีสอนใหเด็กมีทัศนคติที่ดีกับการทํางานของตนเอง 

(เชน แกะกุง หรือทํางานโรงงาน) เพราะการอธิบายผานประสบการณของพอแมวาแมคนที่เรียน

หนังสือที่พมา ก็ตองมาเปนแรงงานที่ประเทศไทยอยูดี นอกจากน้ี การทํางานยังเปนการชวยเหลือ

ครอบครัว/ตอบแทนบุญคุณพอแม เด็กที่ทํางานก็เปนเด็กที่กตัญู มักถูกมองวากําลังเติบโตเปน

ผูใหญที่สามารถรับผิดชอบตนเองได เด็กๆ จึงไมไดมีทัศนคติไมดีกับการเปนแรงงานไรทักษะแบบพอ

แม ผูศึกษาพบวาเด็กไมอยากไปเรียนแตกลับอยากทํางานแบบพอแม 

การสํารวจการทํางานของโรงเรียนและองคกรพัฒนาเอกชนในบทที่ผานมาสะทอนวาความ

เปนเด็กตางดาว คือ เด็กที่มีความเปนสากล แตถึงที่สุดแลว ผูศึกษาเห็นวาแนวคิดดังกลาวขัดกับความ

เปนเด็กในระดับทองถิ่น นักเรียนตางดาวมีความเปนเด็กที่ผูกติดกับพอแมและชุมชนชาติพันธุ เพราะ

เด็กยึดโยงตัวเองกับพอแมและชุมชนชาติพันธุมากกวาโรงเรียน เด็กที่ไปโรงเรียนแมรูจักวัฒนธรรม
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โรงเรียน แตก็ไมนําวัฒนธรรมที่เรียนรูไปใชที่บาน เชน การใชชอนกินขาวที่โรงเรียน แตใชมือกินขาวที่

บาน หรือการไหวทําความเคารพผูใหญเมื่ออยูในโรงเรียน แตจะไมทําแบบเดียวกันกับครอบครัวหรือ

ผูใหญในชุมชนที่ตนอยูอาศัย เปนตน ลักษณะดังกลาวอาจเทียบเคียงไดกับที่ Reed-Danahay เสนอ

วาชวงเวลาของความเปนเด็ก คือ ชวงเวลาของการเรียนรูตําแหนงแหงที่ในสังคมและหมูเครือญาติใน

ระดับที่หลากหลาย ทั้งหนวยการปกครองระดับทองถ่ิน (commune) ภูมิภาค (region) และชาติ 

(nation) การเรียนรูที่จะเปนคนทองถิ่นอยางหน่ึงก็คือ การเรียนรูที่จะเลนปาหี่ตบตากับรัฐฝรั่งเศส ซึ่ง

ทั้งหมดน้ีเกิดในพ้ืนที่ของบานและโรงเรียน การเปลี่ยนผานจากเด็กเปนผูใหญมีขั้นตอนที่เกี่ยวของกับ

พิธีกรรมทางศาสนาและสิ่งที่มีคุณคากับครอบครัว/ชุมชน เชน พิธีกรรมลางบาปในศาสนาคริสต 

(baptism) โดยการเติบโตเปนผูใหญในสังคมหรือวงจรชีวิตของเด็กลวนไมเกี่ยวกับการไป/ไมไป

โรงเรียน 
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บทท่ี 7 

บทสรุป 

 

โจทยวิจัยที่วิทยานิพนธน้ีตองการหาคําตอบมี 2 ขอ ขอแรก คือ ปฏิบัติการและการทํางาน

ของโรงเรียนและองคกรพัฒนาเอกชนสะทอนมุมมอง/แนวคิดตอความเปนเด็กตางดาวอยางไร 

เหมือน/แตกตางจากชีวิตของเด็กที่นิยามโดยพอแมและชุมชนชาติพันธุอยางไร ขอที่สองสนใจวา 

ภายใตปฏิบัติการอํานาจของโรงเรียน เด็กนักเรียนตางดาวสามารถกําหนดวิถีทางใหชีวิตตนเอง โดย

เปนผูกระทําการ (actor) ผานอาณาบริเวณที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาหรือไม อยางไร 

คําถามเหลาน้ีถูกต้ังขึ้นเพ่ือวิเคราะหเด็กตางดาวกับการศึกษาของพวกเขา ในจังหวัด

สมุทรสาคร ปญหาการใชแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมงไทย สงผลใหโรงเรียนรัฐบาลรับเด็กตาง

ดาวเขาเรียนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจที่อุตสาหกรรมสงออกกุงแชแข็ง

เช่ือมโยงกับตลาดโลก โรงเรียนรับการสนับสนุนจากองคกรแรงงานระหวางประเทศผานการทํางาน

ขององคกรพัฒนาเอกชนทองถิ่น อยางไรก็ตาม ผลของปฏิบัติการดังกลาวพบวา เด็กสวนมากออกจาก

โรงเรียนกลางคัน ขอเสนอของผูศึกษาในงานช้ินน้ี คือ โรงเรียนรัฐบาลมองความเปนเด็กตางดาวผาน

กรอบคิดเร่ืองความเปนไทยกับองคกรพัฒนาเอกชนที่มองความเปนเด็กตางดาวผานกรอบคิดเกี่ยวกับ

เด็กในระดับสากล มีแนวคิดสอดคลองกัน คือ แนวคิดการแกปญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมประมง 

อยางไรก็ตาม ทั้งแนวคิด “ความเปนไทย” “ความเปนสากล” และ “การศึกษาแกปญหาแรงงาน

เด็ก” ลวนเปนแนวคิดที่แตกตางจากมุมมองของพอแมและชุมชนชาติพันธุที่มองวาความเปนเด็กตาง

ดาว คือ ความเปนเด็กของชาติพันธุ แรงงานตางดาวจึงตอบโตระบบโรงเรียนของรัฐไทยที่พยายามสง

อิทธิพลตอการดํารงชีวิตรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการธํารงวัฒนธรรม แรงงานจึงใชยุทธวิธีของ

ครอบครัวกําหนดลักษณะการรับการศึกษาของลูกหลาน อีกทั้งสงผลใหเกิดปฏิบัติการของเด็กที่

ขัดแยงกับความเปนเด็กในสายตาของโรงเรียนและองคกรพัฒนาเอกชน ทั้งในและนอกพ้ืนที่ของ

โรงเรียน  
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7.1 การนิยามความเปนเด็ก: ความขัดแยงของแนวคิดเด็กสากล เด็กไทย และเด็กของชาติพนัธุ  

 

แนวคิดที่สงเสริมใหเด็กตางดาวเขารับการศึกษาในโรงเรียนของรัฐบาลไทย มาจากแนวคิด

เกี่ยวกับเด็กในระดับคิดสากล อยางไรก็ตาม การเช่ือมโยงเด็กกับการศึกษาเปนแนวคิดที่เพ่ิงเกิดขึ้นใน

สังคมตะวันตกเมื่อราวปลายศตวรรษที่ 18 6 9

1 เมื่อมีการนิยามวาเด็กอยูในโลกอุดมคติที่มีแตความ

สวยงาม เปนผูที่อยูใกลชิดกับพระเจามากกวาผูใหญ และไดรับพรจากพระเจา เด็กปราศจากความผิด 

ไมมีบาป ไรเดียงสาเกินกวาจะรูจักกับสิ่งช่ัวราย (evil) นักคิดและงานศึกษาตางๆ จึงทําการเช่ือมโยง

ความไรเดียงสา (innocence) กับความเปนเด็กเขาไวดวยกัน จนกลายเปนแนวคิดที่ฝงรากลงใน

วัฒนธรรมตะวันตก สังคมตะวันตกจึงมองเด็กเปน “บุตร/เทพธิดา” (little angels) ที่จะตองไดรับ

การปกปอง ชวงเวลาของความเปนเด็ก คือ ชวงเวลาของการเลน ไมใชการทํางาน เด็กไรเดียงสา ควร

มีความสุข ตองไดรับการดูแลทั้งจากสังคม ครอบครัว และโรงเรียน (Jenks, 1996 อางถึงใน Ansell, 

2005, pp. 10-12)  

แนวคิดดังกลาวไดสงอิทธิพลใหสังคมตะวันตกหันมาสนใจเรื่องสวัสดิการเด็ก นักเขียนและ

นักขาวตางนําเสนอภาพเด็กถูกเอาเปรียบ จนทําใหเกิดคําอธิบายในชวงปลายศตวรรษที่ 19 วาสังคม

โลกมีปรากฏการณการขูดรีดแรงงานกับเด็กอยางที่ไมเคยเกิดขึ้นมากอน เพราะเด็กตองทํางานใน

โรงงานทอฝาย เหมืองแรถานหิน และโรงงานอุตสาหกรรม แมจะมีหลักฐานวาในสังคมยุโรปก็มีการใช

แรงงานเด็กมาต้ังแตอดีต โดยเฉพาะชวงตนของการปฏิวัติอุตสาหกรรม เด็กก็เคยอยูในโลกของผูใหญ

ต้ังแตอายุยังนอยเพ่ือชวยงานของพอแม หรือแมแตทํางานเปนแรงงานทาส แตการใหความสําคัญ

1 เดิมสังคมตะวันตกมีมุมมองท่ีเชื่อวาเด็กมีบาปกําเนิดติดตัว โดยตั้งแตคริสตศตวรรษท่ี 16 สังคมยุโรปเริ่มแยกความ

เปนเด็กและความเปนผูใหญ ผูท่ีเริ่มสรางคําอธิบายความเปนเด็ก คือ นักบวชโปรเตสแตนตนิกายพิวริตัน (Puritan) 

ท่ีเสนอวาเด็กเปนสิ่งชั่วชา โสมมจากบาปกําเนิดท่ีติดตัวมา (‘filthy bundles of original sin’) (Heywood, 2010, 

pp. 17-22) ชวงคริสตศตวรรษท่ี 17 งานของ John Locke (1693) ไดต้ังขอสงสัยเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องบาปกําเนิดท่ี

ติดตัวเด็ก และเสนอวาเด็กเกิดมาไมมีท้ังความดีและความชั่ว หรือ “Tabula rasa” เสมือนผาขาว ดวยเหตุนี้ 

การศึกษาจึงเปนปจจัยท่ีสงผลตอความดีความชั่วของเด็กท่ีจะเติบโตเปนผูใหญในภายหลัง (Heywood, 2010, p. 

23) Locke กลาววา “มนุษยท้ังหมดท้ังมวล จะดีหรือเลว มีประโยชนหรือไมมีประโยชน ลวนเปนผลมาจาก

การศึกษาของพวกเขา”1 ดังนั้นการศึกษาจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหมนุษยรูดีชั่วและนํามนุษยไปสูความเปลี่ยนแปลง 

(Locke, 1889, p. 1) ดังนั้นจึงเปนหนาท่ีของครูหรือผูใหญท่ีจะตองสอนใหเด็กมีเหตุผลเพ่ือเปนผูใหญท่ีมีเหตุมีผล 

(Locke, 1889, p. 59)  
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กับสวัสดิภาพของเด็กที่ ไมควรตองทํางานหารายไดในเชิงเศรษฐกิจที่ เ พ่ิงเกิดขึ้น ทําใหเกิด

ปรากฏการณการตอตานการใชแรงงานเด็กขึ้นในโลกสมัยใหม ซึ่งเด็กถูกพูดถึงในประเด็นเกี่ยวกับ

กฎหมายและการพัฒนาทางสังคม (Steedman, 1990, p. 62 อางถึงใน Jenks, 2005, p. 57) 

ประเทศในยุโรปและอเมริกาออกกฎหมายเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กและการศึกษาภาคบังคับเพ่ือให

แนใจวาเด็กจะไดพ่ึงพิงครอบครัว และสถาบันในโลกของผูใหญ (Heywood, 2010, pp. 122-3, 

131-3)  

การไดรับการศึกษาของเด็กกลายเปนคานิยมสากล ความเปนเด็กในฐานะที่เปนผูบริสุทธ์ิไร

เดียงสาไดกลายเปน “ตัวแบบความเปนเด็ก” ของตะวันตก แพรกระจายไปทั่วโลกผานกิจกรรมของมิ

ชช่ันนารี และลัทธิอาณานิคม จนกระทั่งกลางคริสตศตวรรษที่ 20 แนวคิดเกี่ยวกับเด็กจากโลก

ตะวันตกก็มีสวนสําคัญในการกําหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติตอเด็กในประเทศที่เคยเปนอาณา

นิคม และในประเทศกําลังพัฒนา (Ansell, 2005, pp. 8-10) ในประเทศไทย เด็กตางดาวเปน

กลุมเปาหมายในการขับเคลื่อนแนวคิดสิทธิเด็กในระดับสากล เพราะเปนกลุมที่มีความเปราะบาง 

นอกจากเปนเด็ก (ที่หมายถึงอายุตํ่ากวา 18 ป สติปญญาและรางกายยังไมเติบโตเทาผูใหญ) ยังเปน

คนตางดาว (ตางสัญชาติ/ไมมีสัญชาติในสังคมไทย) จึงถูกมองวาเสี่ยงที่จะไมไดรับสิทธิข้ันพ้ืนฐานจาก

รัฐ ดังน้ันองคกรดานสิทธิมนุษยชนขององคการสหประชาชาติ (United Nations-UN) จึงเขามา

ดําเนินงานกับกลุมเด็กตางดาวในประเทศไทย วิทยานิพนธฉบับน้ี อะโละตะมายง เปนองคกรพัฒนา

เอกชนกรณีศึกษาที่ทํางานภายใตแนวคิดความเปนเด็กแบบตะวันตก ที่เช่ือวาเด็กไรเดียงสา ทุกคน

เปรียบเสมือนผาขาวที่รอการแตงแตมสีสัน ดังน้ันไมวาจะเปนเด็กสัญชาติใด เช้ือชาติใด กระบวนการ

ของการศึกษาจะหลอหลอมใหเด็กทุกคนเติบโตเปนผูใหญที่ดีเหมือนกัน โดยมีใบเบิกทางที่ใชดึงเด็ก

ออกจากสภาพการทํางาน คือ อนุสัญญาขององคกรแรงงานระหวางประเทศ และใชอนุสัญญาวาดวย

สิทธิเด็ก ซึ่งเปนสิทธิสากล (universal rights) ขององคการสหประชาชาติผลักดันเด็กเขาไปใน

โรงเรียนของรัฐบาลไทย 

อยางไรก็ตาม การชูประเด็นเรื่อง การศึกษาแกปญหาแรงงานเด็ก ก็ไมสอดคลองกับวิถีชีวิต

ของเด็กตางดาวพมาในจังหวัดสมุทรสาคร ประการแรก การหามไมใหเด็กทํางานขัดแยงกับสภาพ

ความเปนอยูจริงของเด็ก เน่ืองจากบานกับสถานที่ทํางานของพอแมเปนสถานที่เดียวกัน เด็กใชชีวิต

อยูในชุมชนแรงงานตางดาว ไมมีพ้ืนที่เฉพาะสําหรับเด็ก ประการที่สอง เด็กอยูในสภาพแวดลอมที่
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การศึกษาในโรงเรียนไมเอ้ือประโยชนตอการทํางาน เชน พอแมอยูภายใตเง่ือนไขของระบบเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง ที่การศึกษาไมตอบโจทยการดํารงชีวิต (เรียนจบแลวไมมีงานทํา) แรงงานแมจบ

การศึกษาในระดับปริญญาตรีที่พมา บางคนก็ตองลักลอบมาทํางานรับจางในประเทศไทย ประการที่

สาม วิถีการทํางานของแรงงานตางดาวที่เปลี่ยนงานและสถานที่อยูอาศัยบอย (ปดลงก็ยายงาน 

ทํางานโรงงาน หากไมมีโอทีใหทําเกินสามเดือนแรงงานก็ยายงานเอง งานกอสรางยายที่อยู) และ

ประการสุดทาย เด็กอยูในคานิยมของครอบครัว ลูกหลานตองชวยพอแมทํางาน 

นอกจากน้ี การอธิบายความเปนเด็กดวยแนวคิดแบบตะวันตกอาจไมสามารถนํามาอธิบาย

ความเปนเด็กของเด็กตางดาวในสังคมไทย เน่ืองจากมีการนิยามเด็กแตกตางออกไป จากกรณีโรงเรียน

นานาชาติธาราทิพย แนวคิดสําคัญที่โรงเรียนยึดถือเปนพ้ืนฐานในปฏิบัติการของโรงเรียนมาจาก

หลักสูตร/กฎขอบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ เชน คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ การจัด

ระเบียบรางกาย และเคร่ืองแบบนักเรียน เปนตน แตปฏิบัติการของโรงเรียนก็ยังรวมไปถึงสิ่งที่อยู

นอกเหนือหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีฐานคิดจากคานิยม/มุมมองของคนในโรงเรียนที่มีตอ

เด็กตางดาว โดยเฉพาะทัศนคติของครูที่มีตอเด็ก เรื่องเลาเกี่ยวกับเด็กตางดาวที่ผูศึกษาไดยินในวัน

แรกที่ไปเก็บขอมูลในโรงเรียน ปรากฏข้ึนเมื่อผูศึกษาถามความคิดเห็นของครูวาการเปนโรงเรียน

ตนแบบ ครูและเด็กตองปรับตัวรวมกันอยางไรบาง ครูคนหน่ึงตอบวา ตองปรับพฤติกรรมของเด็ก 

เชน หามใชมือกินขาว (แมวาอาหารที่เด็กตางดาวนํามากินที่โรงเรียนมักจะเปนปลาหรือกุงที่พอแม

ไดมาจากลง ซึ่งการใชมือแกะกางหรือเปลือกนาจะเหมาะกับประเภทของอาหารมากกวา) ระหวางที่

คุยกันเธอช้ีใหผูศึกษาหันไปมองเด็กผูชายที่อยูไกลออกไป เธอบอกวาถาทํากิริยาแบบน้ี (ถุยนํ้าลายลง

พ้ืน) ถึงเห็นไกลๆ ก็รูวาเปนเด็กมอญพมา เพราะเด็กตางดาวมีวัฒนธรรมที่ติดตัวมาจากที่บาน หลาย

ครั้งหลายทีก็ไมปฏิบัติตนเปนนักเรียนผูมีกิริยามารยาทที่ดี แตเมื่อเขาเรียนนานขึ้น เด็กสวนใหญก็

ปรับตัวได อีกเหตุการณที่สะทอนทัศนคติของครูเกิดขึ้นในหองเรียน เมื่อผูศึกษาน่ังคุยเด็กนักเรียนตาง

ดาวบนพ้ืนหองเรียนในขณะที่ครูประจําช้ันไมอยู เมื่อครูประจําช้ันเดินเขามาในหองเรียนก็พูดกับผู

ศึกษาวา “ทําไมไมน่ังขางบน เด๋ียวติดเช้ือโรคมอญ” เปนตน 

ทัศนคติของผูปกครองเด็กนักเรียนไทยก็มีผลตอการจัดการศึกษาสําหรับเด็กตางดาวไมนอย 

ครูบอกวาเหตุที่การเรียนรวมช้ัน ป.1 ระหวางเด็กนานาชาติและเด็กไทยไมใชแคการเรียนรวมหอง

แบบที่เขาใจกันทั่วไป แตมีการแยกหองเรียนเฉพาะสําหรับเด็กตางดาว (หอง ป.1 หรืออยางมากที่สุด



148 

 

ก็ระดับประถมตน เน่ืองจากในระดับช้ันอ่ืน เด็กทยอยออกจากโรงเรียนไปเกือบหมดแลว) สวนหน่ึงก็

เปนเพราะแตกอนโรงเรียนเคยจัดใหเด็กไทยและเด็กพมาเรียนหองเดียวกัน ซึ่งพบวาผูปกครองของ

เด็กนักเรียนไทยหลายคนมีความกังวลใจมากจนตองมาปรึกษาครู เน่ืองจากไมอยากใหลูกของตนเอง

เรียนกับเด็กมอญพมาที่เปนเด็กแกแดด เจนโลก แตกตางจากเด็กไทย เด็กมอญพมาพูดเรื่องแฟน 

เรื่องการมีประจําเดือน และเรื่องอ่ืนๆ อีก ทําใหเด็กไทยกลับไปพูดเรื่องที่ดูโตเกินวัยที่บาน โรงเรียนจึง

แกปญหาดวยการแยกเด็กพมาที่มีอายุเกิน 7 ป ออกไปจัดการสอนตางหาก ครูของโรงเรียนหลายคน

อธิบายวา การเรียนรวมก็คือเปนการเรียนรวมโรงเรียนกัน การจัดหองเรียนในลักษณะแยกหองเรียน

เด็กไทย-เด็กตางดาวเกิดขึ้นเพราะความแตกตางของชวงอายุ และประสบการณทางสังคมวัฒนธรรม

ระหวางเด็กไทยและเด็กพมา เด็กพมามีประสบการณการชีวิตมากกวาเด็กไทย บางคนก็เคยทํางาน

มาแลว สําหรับโรงเรียนรัฐบาล (หมายรวมถึงคานิยมของคนในสังคมไทย) เด็กตางดาวจึงไมไดเกิดมา

เสมือนผาขาวที่ไมมีอะไรติดตัวมาเลย เพราะเปนเด็กที่ไดรับการถายทอดลักษณะทางวัฒนธรรมหลาย

อยางจากพอแมแรงงานตางดาว ซึ่งเปนกลุมคนที่แตกตางและอยูในฐานะที่เปนรองทางสังคม/

วัฒนธรรมในประเทศไทย 

เมื่อพิจารณาแนวคิดของโรงเรียนรัฐบาลพบวาขัดแยงกับหลักการความเปนเด็กสากลที่

โรงเรียนนํามาใช โดยหลักการโรงเรียนรับเด็กเขาเรียนตามหลักสิทธิมนุษยชน ไมเลือกปฏิบัติกับเด็ก

ตางเช้ือชาติ แตในทางปฏิบัติโรงเรียนเลือกรับเฉพาะเด็กตางดาวที่มีคุณลักษณะแบบเด็กไทย (อาทิ รู

ภาษาไทยและปฏิบัติตามวัฒนธรรมไทย เปนตน) ถึงที่สุดแลว จึงเปนการกีดกันเด็กตางดาวออกไป 

หากเด็กตางดาวเขาเรียนในโรงเรียนก็ตองเผชิญแนวทางปฏิบัติของโรงเรียนในรูปแบบตางๆ ที่มีฐาน

คิดจาก “ความเปนไทย” เพราะโรงเรียนสอนวัฒนธรรมไทย แตไมเคยสอน/ปลูกฝงเรื่องสิทธิในระดับ

สากล เชน การเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

การสํารวจชีวิตของเด็กที่บานและชุมชนแรงงานตางดาวในวิทยานิพนธน้ีพบวาพอแมนิยาม

เด็กแตกตางจากแนวคิดความเปนเด็กของสากล และแนวคิดความเปนเด็กของไทย โดยพอแมและ

ชุมชนชาติพันธุนิยามลูกหลานจากวิถีปฏิบัติของตนเอง ที่สะทอนสํานึกความเปนชาติพันธุ (ภาษาและ

วัฒนธรรมของกลุม) และยึดโยงตนเองกับความเปนพลเมืองพมา (ภาษาพมา/สัญชาติพมา/พ้ืนที่ทาง

กายภาพในประเทศตนทาง) พอแมจึงปลูกฝงคานิยม ความคิด ความเช่ือที่เปนลักษณะของกลุมผาน

การปฏิบัติตัวในชีวิตประจําวัน เชน เด็กๆ สามารถเรียนรูสถานะ/ความแตกตางทางเพศของผูหญิง
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และผูชายจากการใชชีวิตในครอบครัว เมื่อเห็นแมมีหนาที่ทํางานนอกบาน เลี้ยงนองหรือทํางานบาน 

สวนพอเปนเพศชาย สามารถออกไปเผชิญภัยในโลกภายนอกมากกวา เด็กจะเรียนรูวาผูชายมีลักษณะ

ของการเปนผูนํา หาเลี้ยงครอบครัว ชอบความเสี่ยง สามารถด่ืมเหลา สูบบุหร่ี เลนการพนัน มีอิสระ

มากกวาผูหญิงที่เปนคนดูแลลูกและบาน ในสถานะของภรรยาและแม แมจะทํางานรับจางแตก็ตอง

ทํากับขาวและทํางานบานอ่ืนๆ ดวย  

ความแตกตางทางเพศของสังคมแรงงานยังสะทอนผานคานิยมที่เช่ือมโยงกับศาสนา ผูชายอยู

ในสถานะที่สูงกวาผูหญิง เพราะสามารถบวชทดแทนคุณของพอแมได ไมเหมือนกับผูหญิงที่ไมมีทาง

ตอบแทนคุณของพอแมไดเทียบเทาผูชาย หรือเมื่อมีการจัดงานบุญ/งานประเพณี/พิธีเฉลิมฉลองตางๆ 

คนในชุมชนก็ใหความสําคัญกับเพศชายมากกวาเพศหญิงเสมอ เชน การทําทานโดยทําขนมแจก (ที่ผู

ศึกษาไดกลาวถึงในบทที่หก) ซึ่งประเด็นสําคัญอยูที่ การทําขนมสามารถใชผาโสรงของผูชายมาเปนผา

คลุมขนมได แตไมสามารถใชผาถุงของผูหญิงที่ถูกนิยามวาสกปรกได (ความสกปรกที่เกิดจากชอง

คลอดมีประจําเดือน) สิ่งเหลาน้ีสงผลใหเด็กผูหญิงมีแนวโนมที่จะเช่ือฟงพอแมมากกวาเด็กผูชาย 

นอกจากน้ียังมีคานิยมอ่ืนๆ เชน การเคารพผูอาวุโส ที่เด็กๆ เรียนรูผานการกินขาวที่สอนใหเด็กเรียนรู

ตําแหนงแหงที่ของตนเองในกลุมดวยการตักอาหารสวนที่ดีที่สุดใหผูอาวุโสกินกอน (เช่ือวาทําแลวได

บุญ) เปนตน 

นอกจากน้ีแรงงานยังมีการธํารงวัฒนธรรมในลักษณะของการรวมกลุม การจัดต้ังศูนยการ

เรียนของกลุมชาติพันธุ การนําเขาหลักสูตรจากพมาก็ไมใชเปนไปเพ่ือใหเด็กกลับไปเรียนที่พมาเทาน้ัน 

แตเปนการธํารงวัฒนธรรมรูปแบบหน่ึง การสอนของศูนยการเรียนเหลาน้ีไมเนนความรูวิชาการ แต

เนนศีลธรรม ประเด็นสําคัญอยูที่นัยของความแตกตางดานแนวคิด/การปฏิบัติอันเหมาะสมที่ขึ้นอยูกับ

ทัศนะ/มุมมอง การใหคําจํากัดความของแตละฝาย พอแมใหความสําคัญกับศีลธรมมากกวาความรู

วิชาการ เพราะความรูวิชาการในโรงเรียนของรัฐไมตอบโจทยการดํารงชีวิตของเด็กและขัดแยงกับ

คานิยมของครอบครัว ศีลธรรมของโรงเรียนไทย หมายถึง ความประพฤติที่ดี ทําใหสังคมไทยสงบสุข 

แตกตางจากศีลธรรมของแรงงานที่หมายถึงการปฏิบัติตัวที่เช่ือมโยงเด็ก ครู (โรงเรียน) กับพอแม 

(ชุมชน) ซึ่งสะทอนผานวิถีปฏิบัติของศูนยการเรียนพมา เชน ครูพมาใชใบประเมินความประพฤติเด็ก

รายเดือนที่ตองใหผูปกครองแสดงความเห็นเกี่ยวกับเด็กสงมาที่ครู อีกทั้งสะทอนผานทัศนคติของครู

มอญ และผูปกครองหลายคนที่มองวา เด็กๆ เมื่อไปเรียนโรงเรียนไทยแลวจะไมเคารพพอแม สวน
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หน่ึงเปนเพราะแนวคิดตางกัน เชน เมื่ออยูในโรงเรียนมอญเนนความออนนอม แตโรงเรียนไทยเนน

ความสามารถของเด็กในเชิงปจเจกชน  

ความแตกตางของแนวคิดยังสะทอนผานอาณาบริเวณของศาสนา เชนวา แมแรงงานตางดาว

และคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธเหมือนกัน แตแรงงานแสดงความเห็นวา วัดที่มีคนมอญพมาเขาไป

ทําบุญจะเจริญกวาวัดที่คนไทยไปทําบุญ เพราะแรงงานตางดาวเขารวมกิจกรรมทางศาสนาอยาง

สม่ําเสมอ เชน ไปทําบุญตักบาตร รักษาศีล ฟงธรรม สวดมนต ไหวพระ เวียนเทียน ฯลฯ ทั้งยัง

บริจาคทรัพยสิ่งของเคร่ืองใชที่จําเปนเพ่ือใชประโยชนสวนรวม บริจาคเงินเพ่ือใชในการสรางหรือ

ซอมแซมวัดและศาสนสถาน วันอาทิตยจะมีแรงงานมาทําความสะอาดวัด เชน กวาดใบไม และ

ตรวจสอบดูแลอุปกรณตางๆ อยูเสมอ อยางไรก็ตาม หากพอแมจะใหลูกชายบวช ก็มักจะพากลับไป

บวชที่ประเทศพมา เพราะความเช่ือ/วิถีปฏิบัติของวัดไทยกับวัดพมาตางกัน เชน คนพมาไมใสรองเทา

เขาวัด ในพิธีกรรมตางๆ จะมีเฉพาะผูชายที่น่ังขางหนา สวนผูหญิงน่ังดานหลัง และบางพ้ืนที่ของวัดก็

ไมอนุญาตใหผูหญิงเขาไปรวมในพิธีกรรม เปนตน  

จะเห็นไดวา การดําเนินชีวิตของเด็กตางดาวสัมพันธกับครอบครัวและชุมชนไมนอย ผูศึกษา

เสนอวาความแตกตางทางวัฒนธรรม สงผลใหพอแมและชุมชนใช “ยุทธวิธีของครอบครัว” เลี้ยงดูเด็ก

แตละชวงวัยดวยวิธีการเฉพาะ นอกจากการจัดงานบวชใหเด็กที่พมา ยังรวมถึงลักษณะเฉพาะตางๆ ที่

กลาวถึงในวิทยานิพนธไปแลว เชน การจัดพิธีฉลองการต้ังช่ือเด็กเพ่ือใหคนในชุมชนรูจักเด็ก และการ

ทําพาสปอรตใหเด็กโดยอายุในเอกสารมากกวาอายุจริงเพ่ือที่จะไดรับคาแรงเทากับผูใหญ เปนตน การ

เรียนรูที่จะมีชีวิตทางสังคมในครอบครัว/ชุมชนชาติพันธุ มีความจําเปนและสําคัญกับเด็กมากกวาการ

เรียนรูคานิยมในโรงเรียน เพราะเด็กยังคงใชชีวิตอยูในครอบครัว ในชุมชนแรงงานตางดาว ที่ถึงที่สุด

แลวก็สามารถกลับไปเปนพลเมืองของประเทศพมาไดในอนาคต 

แมพอแมของเด็กจะตระหนักถึงประโยชนของการไปโรงเรียนไทย เชน สงเด็กไปเรียนก็ชวย

ลดภาระการดูแลเด็กในชวงเวลากลางวัน ตํารวจไมสามารถจับเด็กนักเรียนได การเปนนักเรียนใน

โรงเรียนของรัฐ เด็กจะสามารถเดินทางไปจังหวัดอ่ืน สามารถขอใบอนุญาตเดินทางจากครูได และการ

เปนนักเรียน ชวยใหการเดินทางระหวางประเทศพมากับจังหวัดสมุทรสาครสะดวกข้ึน เน่ืองจาก

โรงเรียนสามารถออกใบรับรองการวาเด็กกลับไปทําธุระกับครอบครัว และจะเดินทางกลับเขามา

ศึกษาตอในโรงเรียน ชวยใหเด็กที่ไมมีใบเกิด เสียคานายหนาในการเดินทางนอยลง เพราะขามดาน
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กลับเขาประเทศไทยงายกวาไมมีใบรับรอง หรืออาจมองวาเด็กจะสามารถเขียน/อานภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษได ซึ่งก็อาจจะเปนประโยชนตอการทํางานของเด็กในอนาคต อยางไรก็ดี เพราะพอแมมี

มุมมองตอตัวเองวาพวกเขามีศักยภาพในการจัดการดูแลเด็กเอง จึงอธิบายเหตุผลที่ไมสงลูกหลานเขา

เรียนเช่ือมโยงกับวิถีปฏิบัติ/คานิยมของตนเอง เชนวา เด็กโตตองชวยแมดูแลนองที่ยังเล็ก หรือเด็ก

ยายไปเรียนที่ศูนยการเรียนของกลุมชาติพันธุเพ่ือเรียนภาษาพมา/มอญ เด็กจะกลับ/กลับพมาไปแลว 

รวมถึงการปฏิเสธการเขาเรียนเพราะความบกพรองของโรงเรียนเอง เชน เด็กเล็กไดรับการดูแลไมดี 

ไมไดกิน ไดนอน โดนเพ่ือนแกลง ถูกครูตี ซึ่งนับเปนยุทธวิธีของครอบครัวแรงงานไดเชนกัน 

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวาความเปนเด็กถูกประกอบสรางขึ้นจากสังคม/ผูใหญที่มี

แนวคิดแตกตางกันไป จนนําไปสูปฏิบัติการอํานาจที่กระทําผานการนิยามความเปนเด็กของเด็กตาง

ดาว วิทยานิพนธน้ีช้ีวา “ความเปนเด็ก” ไมใชสิ่งสากลที่มีเพียงมาตรฐานเดียว (ไมอาจเปลี่ยนแปลง

ได) แตความเปนเด็กเกิดขึ้นจากการประกอบสรางของสังคม/วัฒนธรรมที่หลากหลาย สามารถ

เปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเง่ือนไขของสังคม 7 0

1 การอธิบายความเปนเด็กแบบตะวันตก ที่มุงใหเด็กรับ

สิทธิทางการศึกษา ในแงหน่ึงสะทอนวิธีคิดที่เอาตนเองเปนศูนยกลาง ลดทอนเสียงของเด็กใหลด

นอยลงไป โดยไมคํานึงถึงสภาพความเปนจริงของเด็กที่มีความหลากหลาย แตกตางจากเด็กในสังคม

1 การอธิบาย “ความเปนเด็ก” วาเปนสิ่งท่ีสังคมประกอบสรางขึ้น อาจเริ่มตนท่ี Alan Prout และ Allison James 

เสนอไวในหนังสือ Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the 

Sociological Study of Childhood (1990) ท่ีอธิบายวางานศึกษาเด็กถูกครอบงําดวยกรอบคิด 3 แบบ คือ กรอบ

คิดเรื่องความมีเหตุผล (rationality) ท่ีเปนเครื่องบงชี้ความแตกตางระหวางเด็กกับผูใหญ กรอบคิดเรื่องชีววิทยา 

(biological) ท่ีหมายถึงการเติบโตตามพัฒนาการของรางกาย/จิตใจ และกรอบคิดเรื่องความเปนสากล 

(universality) ท่ีมองวาเด็กทุกคนตองเปนเหมือนๆ กันหมด อิทธิพลดังกลาวทําใหงานศึกษาสวนมากไมไดฟงเสียง

เด็ก แตเปนการศึกษาเด็กจากมุมมองของผูใหญ ดังนั้นจึงเสนอ “กระบวนทัศนใหมของการศึกษาความเปนเด็ก” 

ท่ีวาความเปนเด็กเปนสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงไปไดตามกระบวนการวิเคราะหของสังคม แตจะเปลี่ยนแปลงไปอยางไรกุ

ขึ้นอยูกับ ชนชั้น เพศ และชาติพันธุ การวิเคราะหเปรียบเทียบขามวัฒนธรรม จะแสดงใหเห็นความหลากหลายของ

ความเปนเด็กมากกวาศึกษาปรากฏการณใดเดี่ยวๆ หรือศึกษาครอบจักรวาลแบบกลาวรวมๆ ราวกับวาเด็กทุกคนนั้น

เหมือนกันหมด ท้ังนี้เด็กควรถูกมองเปนผูกระทําการในโครงสรางสังคม เด็กมีสวนกําหนดชีวิตทางสังคมของตัวเอง

และใชชีวิตในสังคมแบบท่ีตนเองเปนได เพราะเด็กไมไดเปนเพียงผูถูกกระทํา (passive) ในโครงสรางสังคมท่ีตนเอง

อยูในกระบวนการการกลายเปนผูใหญ ท้ังนี้ชาติพันธนิพนธ เปนวิธีวิจัยท่ีมีประโยชนกับการศึกษาความเปนเด็ก 

เพราะเปนวิธีการท่ีเอ้ือใหไดฟงเสียงของเด็กโดยตรง เนื่องจากการเก็บขอมูลกับเด็กท่ีเปนไปไดมากกวาการเก็บขอมูล

จากการทดลองหรือสํารวจแบบอ่ืน 
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ตะวันตก อีกทั้งเปนการปดตายใหกับความแตกตางทางวัฒนธรรม นําไปสูการศึกษาเด็กในมิติของ

ผูถูกกระทําเพียงมิติเดียว ปฏิบัติการที่เกิดขึ้นมุงทําใหเด็กไดรับสิทธิ เพ่ือใหเด็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ตามเกณฑช้ีวัดที่เปนหลักการสากล หากใครไมเรียนหนังสือก็ถูกอธิบายวาไมมีความรู โดยเฉพาะ

ความรูเรื่องสิทธิ ซึ่งเปนความรูของโลกสมัยใหม จึงทําใหตัวเองตกเปนเหย่ือ ซึ่งเปนการลดทอน

ศักยภาพของแรงงาน/เด็ก และไมศึกษาเด็กตามแนวทางที่เด็กเปน  

 

7.2 ปฏิบัติการของเด็กตางดาว 

 

หากคําถามขอแรกที่ผูศึกษาต้ังไวเปนโจทยไดคําตอบ คือ ปฏิบัติการและการทํางานของ

โรงเรียนสะทอนวาโรงเรียนนิยามความเปนเด็กตางดาวผานแนวคิดความเปนไทย องคกรพัฒนา

เอกชนนิยามความเปนเด็กตางดาวผานแนวคิดสิทธิสากล ซึ่งแตกตางจากพอแมและชุมชนที่นิยาม

ความเปนเด็กตางดาวผานแนวคิดของกลุมชาติพันธุ ก็จะพบวาการนิยามความเปนเด็กของโรงเรียน

ขัดแยงกับการดํารงชีวิตรูปแบบเดิม โดยเฉพาะการดํารงชีวิตในครอบครัว ทั้งน้ีสงผลใหเกิดคําถาม

วิจัยขอสองที่สนใจวาภายใตปฏิบัติการอํานาจของโรงเรียนเปนไปไดหรือไมที่เด็กจะสามารถเปน

ผูกระทําการผานอาณาบริเวณของการศึกษา ซึ่งวิทยานิพนธน้ีเสนอวาปฏิบัติการของเด็กเกิดข้ึนทั้งใน

และนอกพ้ืนที่ของโรงเรียน 

ผูศึกษาพบวาในพ้ืนที่โรงเรียน เด็กยังคงใชวัฒนธรรมที่ติดตัวมา เชน การพูดภาษาพมา หรือ

การบวนนํ้าลายลงพ้ืนซึ่งอาจไดรับการถายทอดมาจากผูปกครองที่กินหมาก นอกจากน้ีเด็กยังยัง

ปรับเปลี่ยนทิศทางของโรงเรียนเพราะเด็กสรางบรรยากาศในหองเรียนแบบใหม (เชน การจับสมุด

หรือการยืนกอดอกเมื่อพูดกับครู) เด็กๆ อานตําราเรียนใหม นิยามโรงเรียนใหม โดยทําคลายๆ กับวา

โรงเรียนเปนสถานที่เจอเพ่ือนตางที่ทาง แตไมไดใหความสําคัญกับเปาหมายของโรงเรียนที่จะปรับ

พฤติกรรมของเด็ก/มุงสอนความเปนไทย นอกจากน้ีเด็กยังตอรองกับโรงเรียน เชน กรณีเด็กขอยาย

หองเรียน เปนตน แตเมื่ออยูนอกโรงเรียน เด็กไมไดเอา “วัฒนธรรมโรงเรียน” กลับไปใชที่บาน แตก็

ยกเวนกรณีการนําภาษาไทยไปใชประโยชนในสถานที่ทํางาน หรือใชประโยชนในชีวิตประจําวัน เพ่ือ

เปนลามภาษาใหพอแมกับครู หรือคนไทยในสังคม เชน การไปพบหมอ หรือการไปซื้อของตามรานคา

คนไทยก็สามารถโตตอบภาษาไทยได 
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นอกจากน้ี เด็กบางคนยังใชอํานาจในอาณาบริเวณของศาสนามาตอรองกับการศึกษา เชน 

กรณีเด็กเลือกกลับไปบวช/เรียนอยูที่ประเทศพมา เชน กรณีจอเซ็นไท เด็กผูชายอายุ 8 ป ที่เขาเรียน

หองอนุบาลนานาชาติ ในชวงกลางเทอม 2 ของปการศึกษา 2557 ในตอนน้ันแกเพ่ิงเดินทางตามพอ

แมเขามาที่สมุทรสาครเปนครั้งแรก มาถึงไดไมกี่วัน พอของแกขี่มอเตอรไซคมารับ-สงที่โรงเรียนทุกวัน 

จอเซ็นไทพูดภาษาไทยไมได แตเมื่อเรียนไปสักพักหน่ึงก็เริ่มพูดเปนคํา (คําวาครู ออกเสียงวา “คู”) 

เมื่อครูพูดภาษาไทยดวยแกจะพยักหนาตอบรับหรือไมก็สายหนาเพ่ือปฏิเสธ บางวันที่พอมาสงในตอน

เชา เมื่อพอกลับไปแลวแกยืนอยูที่หนาโรงเรียน ไมเดินเขามาในโรงเรียน หรือเดินเขามาแตน่ังอยูนอก

หองเรียน พอของแกเอาเบอรโทรศัพทตนเองใหผูศึกษา เขาวาใหครูตีลูกได แตหากเด็กไมยอมเขา

เรียน จะมาชวยจัดการเอง ในชวงปดเทอมพอกับแมพาแกเดินทางกลับไปที่พมาเพ่ือรวมงานศพยาย

ของแกที่เสียชีวิตกะทันหัน พอแมบอกใหแกบวชอุทิศบุญกุศลใหยาย ในฐานะหลานชายที่บวชใหญาติ

ผูใหญ เมื่อทําพิธีฌาปนกิจเสร็จพอบอกใหแกสึก แตแกกลับไมยอมสึก ทั้งพอและแมบอกวาคงเปน

เพราะเด็กอยากอยูกับญาติผูใหญที่พมามากกวา แมอยากเอาเด็กกลับมาเรียน และใหอยูเสียดวยกันที่

สมุทรสาคร แตตอนน้ีเปนเณรจึงไมสามารถบังคับได แมเด็กบอกวาเด็กไมอยากกลับมาอยูกับพอแมที่

ทําแตงาน แกไมอยากไปโรงเรียน หากไมเช่ือฟงก็โดนพอใชไมแขวนเสื้อตี 

ดังน้ันกลาวโดยสรุป แมดูเหมือนวาความเปนเด็กตางดาวจะถูกประกอบสรางจากผูใหญที่มี

แนวคิดแตกตางกันไป จนนําไปสูปฏิบัติการอํานาจที่กระทําผานการนิยามความเปนเด็กของเด็กตาง

ดาว วิทยานิพนธน้ีเสนอวา ถึงที่สุดแลว เด็กก็สามารถกําหนดวิถีทางในการใชชีวิตของตนเอง ผานการ

หยิบยืมอํานาจจากอาณาบริเวณของการศึกษาที่ถูกนํามาใชกับพวกเขาไดอยางนาสนใจ วิทยานิพนธน้ี

ช้ีวา เด็กมิไดอยูเฉยๆ น่ิงๆ แตกําลังปฏิบัติการอะไรบางอยางที่สงผลกระทบตอโรงเรียน ผูศึกษาเห็น

วา หากเราไมวางที่ทางใหเด็กเปนเพียงผูถูกกระทํา ที่รอการชวยเหลือดานการศึกษาที่เทาเทียมจากรัฐ

หรือองคกรพัฒนาเอกชน แตมอง/ศึกษาเด็กในวิถีทางของตัวเด็กเอง ไมเพียงแตจะชวยเพ่ิมเติม

มุมมองที่หลากหลายของงานศึกษาเด็ก แตยังขยายพรมแดนความรูเกี่ยวกับเด็กที่ไปไกลกวาการให

สิทธิ/การคุมครอง เพราะพอแม รวมถึงตัวเด็กเอง ตางก็ไมไดมองตนเองในฐานะผูพ่ึงพิง ดังน้ันจึงควร

มีการทบทวนองคความรูเกี่ยวกับเด็ก มองความเปนเด็กใหม 
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