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RECOGNITION: Migrant Learning Centers are most likely to reach out-
of-school children, but they need support to do so 

 
For the past three decades, migrant teachers have provided localized, culturally-sensitive mother tongue-based 
education for migrant children from Myanmar. 70% of surveyed teachers at Migrant Learning Centers stated 
they saw their career goal to be teacher. Despite their lack of formal governmental recognition or accreditation, 
the surveys found strong evidence of migrant teachers’ experience, training and educational backgrounds.  
 

When asked about their greatest need, the teachers’ most frequent response was formal 
recognition -- citing this more often than the need for increased salary. 

 
While teachers at Migrant Learning Centers remain unrecognized, in the last four years a great change has come 
for their students. Most of the MLCs now offer a bridge to either the Thai or Myanmar school system, via curricula 
that culminate in recognized educational certificates. 91% of surveyed MLC parents were confident that they 
could enroll their child into a Myanmar government school, should they one day return. 
 
However, hundreds of thousands of migrant children remain unenrolled in any school. Overall, parents and 
teachers perceived Migrant Learning Centers as the most accessible education option for these out of school 
children, as seen in the figure below: 
 
 

Perceptions of most accessible education option for migrant children currently out of school
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With the signing of the July 5th, 2005 cabinet resolution, Thailand guaranteed access to 15 years of free education 
for all children in the nation regardless of citizenship, documentation, or legal status. All children born in Thailand 
are also entitled to birth registration, enrollment in the migrant health insurance scheme, and child protective 
services. The Thai Ministry of Education has demonstrated its commitment to increasing access to education 
though the allocation of 76.6 billion THB in the 2018-2019 academic year for per-head count budget. All students, 
regardless of legal status, receive the same per-head count budget allocation. The Office of the Basic Education 
Commission’s (OBEC) recently revised Education For All (EFA) policy has worked to promote access to Thai 
Government Formal Schools for non-Thais regardless of their legal status. 
 
However, there is still work to be done providing access to recognized educational options for all migrant children. 
Currently there are multiple recognized educational pathways available for migrant children in Tak Province, as 
seen in Figure 2. Though much needed, many of these pathways are not available to all migrant children in the 
nation. 
 
 
Figure 2 Educational pathways available for Myanmar migrant children living in Tak province 

 
 
Currently, most Migrant Learning Centers administer one (and in some cases two) recognized educational 
curricula. This recent development, achieved by migrant education stakeholder organizations including Help 
without Frontiers Thailand Foundation (HwF), the Burmese Migrant Workers’ Education Committee (BMWEC), 
the Education Quality Assurance Board (EQAB) and Marist Asia Foundation (MAF) has allowed most migrant 
children enrolled in MLCs to attain recognized educational certificates. However, there still exists uncertainty for 
migrant children hoping to return and enroll in a government school in Myanmar. As an example, high school-
aged students experienced multiple challenges concerning variable placement test criteria and tuition fees in 
Kayah State (Karenni Refugee Repatriation and Reconstruction Working Group in TBC, 2018). Clarity and 
standardization for education continuity remains an ongoing challenge for some migrant children. To address 
this concern for migrant children in schools under their supervision, BMWEC signed a landmark national-level 
agreement with the Myanmar Ministry of Education in 2013 enabling migrant children with a BMWEC transfer 
certificate to register at the equivalent grade level should they enroll in a government school in Myanmar. Other 
Migrant Learning Centers have made local agreements enabling their children to enroll in a Myanmar government 
school upon return with a recommendation letter and educational transcript, but again, issues regarding 
equivalency and placement tests have prevented some students from enrolling in the proper grade upon return.  
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1. สรุปย่อ

 โอกาสทางการศึกษาของเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติได้พัฒนาเปิดกว้างขึ้นมาก นับจากงานวิจัยขององค์กร Save the Children 
และองค์กร World Education ล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2558 ว่าด้วยการศึกษาเพื่อเด็กข้ามชาติ  ปัจจุบันเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่สามารถเข้าถึง 
การศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐได้ ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติหันมาใช้หลักสูตรซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ คือ หลักสูตร
การศึกษาในระบบของประเทศเมียนมา หลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ของประเทศเมียนมาและหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
(กศน.) ของประเทศไทย ดังนั้นศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจึงได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐได้ นอกจากนี้ พ.ศ. 2561 
ประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศเรื่องการรับนักเรียน นักศึกษา ที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย 
ให้สามารถเข้าโรงเรียนไทยได้อีกด้วย

 ถึงแม้ว่ามีความก้าวหน้าในประเด็นดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนั้น เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทยจ�านวนมากกว่าครึ่ง 
กย็งัคงมไิด้เข้าสูร่ะบบการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทยและ Migrant Working Group (2562) คาดการณ์ว่า ยงัมปีระชากร
เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษามากกว่าสองแสนคน ด้วยเหตุที่ประชากรผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยได้เพิ่ม
จ�านวนขึ้นมากในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยังคงมีอีกหลายประเด็น 
ทีจ่�าเป็นต้องได้รบัการผลกัดนัต่อในการจดัการศกึษาให้ทัว่ถึงและเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้เดก็ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตสิามารถเข้าถงึระบบการศกึษา
ของประเทศไทย รวมทั้งให้การสนับสนุนครูและศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติให้ได้จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 รายงานฉบับนี้เป็นผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research หรือ PAR) ครอบคลุมหลาย
พื้นที่ซึ่งต่อยอดมาจากงานวิจัยเดิมขององค์กร Save the Children และองค์กร World Education ในปี พ.ศ. 2558  โดยโครงการวิจัย
เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมนี้มุ่งศึกษาทัศนคติของ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ คร ู
บิดา  มารดา   ผู้ปกครอง และนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ทั้งในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยและศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ  โดยการ 
ส�ารวจภาคสนามของการวิจัยครั้งนี้มีผู้มีส่วนร่วมทั้งหมด 1,763 คน จากสถานศึกษาจ�านวน 47 แห่ง แบ่งเป็นศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น 
ข้ามชาติจ�านวน 32 แห่ง และโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยจ�านวน 15 โรงเรียน จาก 5 อ�าเภอในจังหวัดตากและจังหวัดระนอง

 ผลการค้นพบประการแรกน�าไปสู ่ภาพในเชิงบวกกล่าวคือนักเรียน 
ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทั้งในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและโรงเรียนรัฐบาลของ
ประเทศไทยระบุว่าตนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพดีแล้ว บิดามารดาของ 
นักเรียนจ�านวนมากก็มีความพึงพอใจกับการเลือกสถานศึกษาให้แก่บุตรของตน 
อีกทั้งยังเชื่อว่าสถานศึกษาปัจจุบันของบุตรนั้นจะมอบโอกาสในอนาคตที่ดีที่สุด
ได้ ตัวอย่างเช่น เมื่อสอบถามว่าความรู้ในภาษาใดจะมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จ
ในอนาคตของนกัเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิค�าตอบทีพ่บมากทีส่ดุในกลุม่โรงเรยีนรัฐบาล
ของประเทศไทยคือภาษาไทย รองลงมาคือภาษาอังกฤษ ส่วนกลุ่มศูนย์การเรียน 

คุณภาพการศึกษา : เพื่อการศึกษาที่่ทั่วถึงส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ  

ควรมีทั้งศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยควบคู่กันไป

“นักเรียนข้ามชาติส่วนใหญ่ที่ครูเคยสอน  

ล้วนแต่มีความพยายามมาก 

และมีผลการเรียนที่ดีกว่าเด็กไทยด้วยซ�้า”

ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย  

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติพบมากที่สุดคือภาษาอังกฤษ รองลงมาคือภาษาพม่า

 ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (Migrant Learning Center) เป็นสถานศึกษาที่ให้โอกาสแก่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ได้ไม่ได้
สมัครเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยให้เข้าถึงการศึกษาเป็นไปตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน
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ACCESS: Migrant Learning Centers are a crucial complement to a school 
system otherwise out of reach for many migrants 

 
The Thai formal education system, guided by the 
recently revised Education For All policy, is inspiringly 
inclusive. All children in Thailand are entitled to the 
provision of 15 years of free basic education regardless 
of their nationality. But for many migrant families, major 
barriers to access still exist, primarily those of language 
and documentation. 62% of parents with children 
enrolled in a Thai Formal Government School stated 
they had help enrolling their children -- mostly from 
their neighbors, but also from local Village Heads, 
various organizations, and Thai teachers. Additional 
support mechanisms for migrant parents would likely 
result in greater enrollment for migrant children. 
However, substantial barriers previously cited in 
literature and confirmed in this research remain.  
 
The access picture is much different for Migrant 
Learning Centers, which are devoted to the education 
of just this population. MLCs are a “gateway” to enroll 
children who have missed significant amounts of school 

or who do not possess the Thai language fluency needed for success in the Thai formal system. These learning 
centers provide educational continuity for older or overage migrant children accompanying their parents to 
Thailand who, due to their age, would not be able to enter the Thai Formal system at the equivalent grade level 
they were attending previously in Myanmar. Older children enrolling in Thai Formal schools have largely dropped 
out in the past or been forced to start in a lower grade, significantly disrupting their education. In the absence 
of robust bilingual programs in TFGSs, there remains a need for MLCs to supplement the Thai Formal Schools 
for as long as the country is host to a substantial non-Thai-speaking migrant population. 
 

SUSTAINABILITY: A significant proportion of the migrant population 
sees their future in Thailand 

 
59% of surveyed migrant teachers and 71% of migrant parents stated they had been living in Thailand for more 
than 10 years. Furthermore, according to the survey, 40% of migrant teachers and 43% of parents expect to 
stay in Thailand more than 10 years. Long-term education planning is thus possible: there exists a fairly stable 
community and a committed migrant teacher workforce with the potential to provide continuous mother-tongue-
based education to migrant children for years to come. This research suggests that the farthest-reaching and 
most cost-effective solutions for many problems of migrant education would involve ratifying and investing in 
the Migrant Learning Centers and their teachers. Migrant parents continue to enroll their children in Migrant 
Learning Centers because these provide education aligned to their children’s hopes and dreams for the future. 
Strong steps have been made to enable more migrant children to access a formal Thai education, however, 
barriers for migrant children to enroll and succeed at Thai Formal Government Schools remain. There is still 
much work to be done for inclusive education to be realized. Migrant education service providers have displayed 
remarkable resilience in the face of these shifting donor priorities, but the situation adds major pressure on 
already deficient education budgets. From the perspective of these unreached migrant children and their parents, 
financial and governmental support for Migrant Learning Centers cannot come too soon. 

Person supporting migrant families to enroll  
                their children into TFGSs 
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In 2015, World Education facilitated the development of the Education Quality Framework (EQF) as a response 
to the need for consistent quality standards among MLCs and in order to more effectively advocate for 
government recognition. Following a pilot of the tool in the 2016-2017 academic year, 38 MLCs implemented 
the EQF in 2017-2018 and 54 MLCs followed in 2018-2019. The EQF specifically focuses on contextual issues 
that Migrant Learning Centers face, as well as their systems-level structures in 5 domains: Teacher Quality and 
Support, School Management, Child Protection, Parent Engagement and Student Recognition. Data from the 
2018-2019 EQF assessment was submitted to the Tak provincial educational authority: the Tak Primary 
Education Service Area Office 2 (Tak PESAO 2), to quantify the quality of education provided by MLCs in Tak 
Province.  
 
In the 2018-2019 academic year there were 13,620 non-Thai children enrolled in Thai Formal Government 
Schools (TFGSs) throughout Tak Province and 70 MLCs listed under Tak PESAO 2 enrolling 12,085 children and 
employing 700 migrant teachers (MECC, 2018). In these learning centers 351 students passed and received a 
Myanmar grade 4 certificate, 143 passed and received a Myanmar grade 8 certificate and 25 passed and received 
a Myanmar Grade 10 Matriculation certificate (BMWEC and HwF, 2019). The respective pass rates for these 
exams are all in line with rates at government schools across the border at government schools in Myanmar. In 
Ranong Province there was an estimated 2,462 students enrolled in 10 Migrant Learning Centers, and an 
estimated 150 Myanmar migrant children enrolled in TFGSs. Additionally, there were an estimated 200 Myanmar 
migrant students registered in the Thai Non-Formal Education Program (MAF, 2018).  
 
In 2018-2019, 22 MLCs in Mae Sot, Phob Phra, Mae Ramat and Bangkok administered the Myanmar Non-Formal 
Primary Education (NFPE) curriculum, enrolling 718 students (see Table 2). Currently, the largest townships for 
Myanmar Non-Formal Education enrollment are all in Thailand. In 2018-2019, 83% of students passed the NFPE 
exam and 95% passed the NFME Exam.  
 
 

     Table 2 Provision of Myanmar Non-Formal Primary Education (NFPE) at MLCs in Thailand 

School Year Number 
of MLCs 

Students 
Enrolled Areas Number of 

NFPE Teachers 
2014-2015 4 120 2: Mae Sot, Phob Phra 8 

2015-2016 5 160 2: Mae Sot, Phob Phra 10 

2016-2017 17 814 3: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat 35 

2017-2018 17 646 4: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat, Bangkok 39 

2018-2019 22 718 4: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat, Bangkok 39 

                                                                   (Help without Frontiers Thailand Foundation, 2019) 
 
 
Many factors shape a child’s success in school, but the largest influence on learning outcomes is the quality and 
expertise of the teacher (Hattie, 2009; Westbrook et al., 2014). All high performing education systems invest in 
and certify their teachers because educators play a such a critical role in improving student performance (OECD, 
2011). Educators employed at Migrant Learning Centers face a myriad of endemic challenges largely outside of 
their control (see Figure 3). Despite receiving numerous trainings, including recent curriculum training provided 
by the Myanmar Ministry of Education, teachers in MLCs remain unrecognized and largely without legal 
documentation.  
 
 

Participatory Action Research on the Future of Migrant Education in Thailand 
___________________ 
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RECOGNITION: Migrant Learning Centers are most likely to reach out-
of-school children, but they need support to do so 

 
For the past three decades, migrant teachers have provided localized, culturally-sensitive mother tongue-based 
education for migrant children from Myanmar. 70% of surveyed teachers at Migrant Learning Centers stated 
they saw their career goal to be teacher. Despite their lack of formal governmental recognition or accreditation, 
the surveys found strong evidence of migrant teachers’ experience, training and educational backgrounds.  
 

When asked about their greatest need, the teachers’ most frequent response was formal 
recognition -- citing this more often than the need for increased salary. 

 
While teachers at Migrant Learning Centers remain unrecognized, in the last four years a great change has come 
for their students. Most of the MLCs now offer a bridge to either the Thai or Myanmar school system, via curricula 
that culminate in recognized educational certificates. 91% of surveyed MLC parents were confident that they 
could enroll their child into a Myanmar government school, should they one day return. 
 
However, hundreds of thousands of migrant children remain unenrolled in any school. Overall, parents and 
teachers perceived Migrant Learning Centers as the most accessible education option for these out of school 
children, as seen in the figure below: 
 
 

Perceptions of most accessible education option for migrant children currently out of school
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With the signing of the July 5th, 2005 cabinet resolution, Thailand guaranteed access to 15 years of free education 
for all children in the nation regardless of citizenship, documentation, or legal status. All children born in Thailand 
are also entitled to birth registration, enrollment in the migrant health insurance scheme, and child protective 
services. The Thai Ministry of Education has demonstrated its commitment to increasing access to education 
though the allocation of 76.6 billion THB in the 2018-2019 academic year for per-head count budget. All students, 
regardless of legal status, receive the same per-head count budget allocation. The Office of the Basic Education 
Commission’s (OBEC) recently revised Education For All (EFA) policy has worked to promote access to Thai 
Government Formal Schools for non-Thais regardless of their legal status. 
 
However, there is still work to be done providing access to recognized educational options for all migrant children. 
Currently there are multiple recognized educational pathways available for migrant children in Tak Province, as 
seen in Figure 2. Though much needed, many of these pathways are not available to all migrant children in the 
nation. 
 
 
Figure 2 Educational pathways available for Myanmar migrant children living in Tak province 

 
 
Currently, most Migrant Learning Centers administer one (and in some cases two) recognized educational 
curricula. This recent development, achieved by migrant education stakeholder organizations including Help 
without Frontiers Thailand Foundation (HwF), the Burmese Migrant Workers’ Education Committee (BMWEC), 
the Education Quality Assurance Board (EQAB) and Marist Asia Foundation (MAF) has allowed most migrant 
children enrolled in MLCs to attain recognized educational certificates. However, there still exists uncertainty for 
migrant children hoping to return and enroll in a government school in Myanmar. As an example, high school-
aged students experienced multiple challenges concerning variable placement test criteria and tuition fees in 
Kayah State (Karenni Refugee Repatriation and Reconstruction Working Group in TBC, 2018). Clarity and 
standardization for education continuity remains an ongoing challenge for some migrant children. To address 
this concern for migrant children in schools under their supervision, BMWEC signed a landmark national-level 
agreement with the Myanmar Ministry of Education in 2013 enabling migrant children with a BMWEC transfer 
certificate to register at the equivalent grade level should they enroll in a government school in Myanmar. Other 
Migrant Learning Centers have made local agreements enabling their children to enroll in a Myanmar government 
school upon return with a recommendation letter and educational transcript, but again, issues regarding 
equivalency and placement tests have prevented some students from enrolling in the proper grade upon return.  
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การเป็นที่ยอมรับ : ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมีแนวโน้มจะเข้าถึงเด็กนอกระบบการศึกษา

ได้มากที่สุด หากแต่ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุน

 ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นผู้ให้การศึกษาในภาษาแม่อันมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และมี

ความเชือ่มโยงกบัท้องถิน่ให้แก่เดก็ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตจิากประเทศเมยีนมาโดยตลอดมา ร้อยละ 70 ของครใูนศนูย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาติ

ที่เข้าร่วมการส�ารวจระบุว่าอาชีพครูเป็นเป้าหมายด้านอาชีพการงานของตน แม้ว่าตนจะยังไม่ได้รับการยอมรับหรือการรับรอง

อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลใดก็ตาม ทั้งนี้ ผลการส�ารวจได้ยืนยันถึงความมีประสบการณ์ การเข้ารับการฝึกอบรม และพื้นฐานทางการ

ศึกษาที่ดีของครูเหล่านี้ได้อย่างชัดเจน

เมื่อสอบถามว่าสิ่งใดคือความต้องการจ�าเป็นสูงสุดของครู ค�าตอบที่พบบ่อยที่สุดก็คือ การได้รับการยอมรับ

อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีความส�าคัญกว่าความต้องการในการเพิ่มเงินเดือน

 ในขณะที่ครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ยังไม่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้น

ในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา คือศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติส่วนใหญ่ได้หันมาใช้หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลเพื่อเปิดสะพานเชื่อม

สู่ระบบการศึกษาของทั้งสองประเทศ โดยร้อยละ 91 ของบิดามารดาของนักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เข้าร่วมการส�ารวจ

มีความมั่นใจว่า พวกเขาจะสามารถพาบุตรของตนไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมาได้ในวันที่ได้กลับคืนสู่ถิ่นฐาน

 อย่างไรก็ตาม เด็กผู ้ย ้ายถิ่นข้ามชาตินับแสนก็ยังไม่ได ้เข ้าสู ่ระบบการศึกษา ซึ่งทั้งบิดามารดาและครูล ้วนมองว่า

ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติคือทางเลือกทางการศึกษาที่เด็กนอกระบบการศึกษาจะเข้าถึงได้มากที่สุด ดังแผนภาพข้างล่างนี้ 

ทัศนคติต่อทางเลือกทางการศึกษาที่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาตินอกระบบการศึกษาจะเข้าถึงได้มากที่สุด
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ACCESS: Migrant Learning Centers are a crucial complement to a school 
system otherwise out of reach for many migrants 

 
The Thai formal education system, guided by the 
recently revised Education For All policy, is inspiringly 
inclusive. All children in Thailand are entitled to the 
provision of 15 years of free basic education regardless 
of their nationality. But for many migrant families, major 
barriers to access still exist, primarily those of language 
and documentation. 62% of parents with children 
enrolled in a Thai Formal Government School stated 
they had help enrolling their children -- mostly from 
their neighbors, but also from local Village Heads, 
various organizations, and Thai teachers. Additional 
support mechanisms for migrant parents would likely 
result in greater enrollment for migrant children. 
However, substantial barriers previously cited in 
literature and confirmed in this research remain.  
 
The access picture is much different for Migrant 
Learning Centers, which are devoted to the education 
of just this population. MLCs are a “gateway” to enroll 
children who have missed significant amounts of school 

or who do not possess the Thai language fluency needed for success in the Thai formal system. These learning 
centers provide educational continuity for older or overage migrant children accompanying their parents to 
Thailand who, due to their age, would not be able to enter the Thai Formal system at the equivalent grade level 
they were attending previously in Myanmar. Older children enrolling in Thai Formal schools have largely dropped 
out in the past or been forced to start in a lower grade, significantly disrupting their education. In the absence 
of robust bilingual programs in TFGSs, there remains a need for MLCs to supplement the Thai Formal Schools 
for as long as the country is host to a substantial non-Thai-speaking migrant population. 
 

SUSTAINABILITY: A significant proportion of the migrant population 
sees their future in Thailand 

 
59% of surveyed migrant teachers and 71% of migrant parents stated they had been living in Thailand for more 
than 10 years. Furthermore, according to the survey, 40% of migrant teachers and 43% of parents expect to 
stay in Thailand more than 10 years. Long-term education planning is thus possible: there exists a fairly stable 
community and a committed migrant teacher workforce with the potential to provide continuous mother-tongue-
based education to migrant children for years to come. This research suggests that the farthest-reaching and 
most cost-effective solutions for many problems of migrant education would involve ratifying and investing in 
the Migrant Learning Centers and their teachers. Migrant parents continue to enroll their children in Migrant 
Learning Centers because these provide education aligned to their children’s hopes and dreams for the future. 
Strong steps have been made to enable more migrant children to access a formal Thai education, however, 
barriers for migrant children to enroll and succeed at Thai Formal Government Schools remain. There is still 
much work to be done for inclusive education to be realized. Migrant education service providers have displayed 
remarkable resilience in the face of these shifting donor priorities, but the situation adds major pressure on 
already deficient education budgets. From the perspective of these unreached migrant children and their parents, 
financial and governmental support for Migrant Learning Centers cannot come too soon. 

Person supporting migrant families to enroll  
                their children into TFGSs 
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In 2015, World Education facilitated the development of the Education Quality Framework (EQF) as a response 
to the need for consistent quality standards among MLCs and in order to more effectively advocate for 
government recognition. Following a pilot of the tool in the 2016-2017 academic year, 38 MLCs implemented 
the EQF in 2017-2018 and 54 MLCs followed in 2018-2019. The EQF specifically focuses on contextual issues 
that Migrant Learning Centers face, as well as their systems-level structures in 5 domains: Teacher Quality and 
Support, School Management, Child Protection, Parent Engagement and Student Recognition. Data from the 
2018-2019 EQF assessment was submitted to the Tak provincial educational authority: the Tak Primary 
Education Service Area Office 2 (Tak PESAO 2), to quantify the quality of education provided by MLCs in Tak 
Province.  
 
In the 2018-2019 academic year there were 13,620 non-Thai children enrolled in Thai Formal Government 
Schools (TFGSs) throughout Tak Province and 70 MLCs listed under Tak PESAO 2 enrolling 12,085 children and 
employing 700 migrant teachers (MECC, 2018). In these learning centers 351 students passed and received a 
Myanmar grade 4 certificate, 143 passed and received a Myanmar grade 8 certificate and 25 passed and received 
a Myanmar Grade 10 Matriculation certificate (BMWEC and HwF, 2019). The respective pass rates for these 
exams are all in line with rates at government schools across the border at government schools in Myanmar. In 
Ranong Province there was an estimated 2,462 students enrolled in 10 Migrant Learning Centers, and an 
estimated 150 Myanmar migrant children enrolled in TFGSs. Additionally, there were an estimated 200 Myanmar 
migrant students registered in the Thai Non-Formal Education Program (MAF, 2018).  
 
In 2018-2019, 22 MLCs in Mae Sot, Phob Phra, Mae Ramat and Bangkok administered the Myanmar Non-Formal 
Primary Education (NFPE) curriculum, enrolling 718 students (see Table 2). Currently, the largest townships for 
Myanmar Non-Formal Education enrollment are all in Thailand. In 2018-2019, 83% of students passed the NFPE 
exam and 95% passed the NFME Exam.  
 
 

     Table 2 Provision of Myanmar Non-Formal Primary Education (NFPE) at MLCs in Thailand 

School Year Number 
of MLCs 

Students 
Enrolled Areas Number of 

NFPE Teachers 
2014-2015 4 120 2: Mae Sot, Phob Phra 8 

2015-2016 5 160 2: Mae Sot, Phob Phra 10 

2016-2017 17 814 3: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat 35 

2017-2018 17 646 4: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat, Bangkok 39 

2018-2019 22 718 4: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat, Bangkok 39 

                                                                   (Help without Frontiers Thailand Foundation, 2019) 
 
 
Many factors shape a child’s success in school, but the largest influence on learning outcomes is the quality and 
expertise of the teacher (Hattie, 2009; Westbrook et al., 2014). All high performing education systems invest in 
and certify their teachers because educators play a such a critical role in improving student performance (OECD, 
2011). Educators employed at Migrant Learning Centers face a myriad of endemic challenges largely outside of 
their control (see Figure 3). Despite receiving numerous trainings, including recent curriculum training provided 
by the Myanmar Ministry of Education, teachers in MLCs remain unrecognized and largely without legal 
documentation.  
 
 

Participatory Action Research on the Future of Migrant Education in Thailand 
___________________ 
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 ระบบการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยซึ่งขับเคลื่อน
ตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน เป็นแนวทางที่จะน�าไปสู ่การศึกษา
อย่างทั่วถึงได้ เด็กทุกคนในประเทศไทยไม่ว่าจะถือสัญชาติใดล้วนมีสิทธิ์ที่จะ
ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี หากแต่ยังคงมีอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึง
การศึกษาในครอบครัวผู ้ย ้ายถิ่นข ้ามชาติจ�านวนมาก คือ ด ้านภาษา
และการไม่มีเอกสารแสดงตน โดยร้อยละ 62 ของบิดามารดา ผู้ปกครอง
นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยระบุว่าตนจ�าเป็นต้องมีผู้ช่วยเหลือ
ในการพาบุตรไปสมัครเข้าเรียน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพื่อนบ้าน ผู ้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่องค์กร และครูคนไทย เป็นต้น หากมีกลไกสนับสนุนบิดามารดา
ผู้ปกครองผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอาจจะช่วยให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเข้าเรียน
ได้มากขึ้น  อุปสรรคดังที่ได ้กล่าวมาข้างต้นล้วนได้รับการกล่าวถึงใน
งานวิจัยอื่นและได้รับการยืนยันซึ่งปรากฏในงานวิจัยฉบับนี้

 อย่างไรก็ตามการเข้าถึงการศึกษาในศูนย์การเรียนผู ้ย ้ายถิ่น
ข้ามชาติซึ่งด�าเนินการเพื่อการศึกษาของประชากรกลุ่มนี้เป็นการเฉพาะนั้นมี
ความแตกต่างออกไป

 ร้อยละ 59 ของครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและร้อยละ 71 ของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เข้าร่วมการส�ารวจระบุว่าตนอาศัยอยู่ใน
ประเทศไทยมาแล้วมากกว่า 10 ปี ร้อยละ 40 ของครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ และร้อยละ 43 ของบิดามารดา ผู้ปกครองผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
ต่างคาดหวังที่จะอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี ด้วยเหตุนี้การวางแผนการศึกษาระยะยาวจึงมีความเป็นไปได้ เพราะมีชุมชนผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติที่ค่อนข้างอยู่ตัว ครูมีความมุ่งมั่น มีศักยภาพเพียงพอที่จะให้การศึกษาในภาษาแม่แก่นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัยนี้น�าไปสู่ข้อเสนอแนะว่าแนวทางการแก้ไขที่จะให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมที่สุดคือการให้การรับรองและสนับสนุน
ส่งเสริมศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความหวัง
และเป้าหมายในอนาคตของ บดิามารดา ผูป้กครอง และนกัเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิปัจจบุนัการเข้าถงึระบบการศกึษาของประเทศไทยในกลุม่
ของเด็กผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติมีความคืบหน้า แต่ยังมีอุปสรรคในการสมัครเรียนและประสบความส�าเร็จในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย
ยังคงต้องมีการผลักดันเพื่อให้เกิดการศึกษาแบบเรียนรวม ขณะที่ผู้สนับสนุนเปล่ียนแปลงล�าดับความส�าคัญของการช่วยเหลือ ผู้จัดการ
การศึกษาแก่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติก็ได้ปรับตัวรับกับสภาพปัญหาการขาดแคลนงบประมาณและการสนับสนุนที่ยังไม่ได้รับจากรัฐบาล 

การเข้าถึงการศึกษา : ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นสถานศึกษาที่เปดโอกาสให้

เดก็ผูย้้ายถ่ินข้ามชาต ิ เข้าสู่ระบบการศกึษา มิฉะน้ันผูย้้ายถ่ินข้ามชาตจิ�านวนมากจะไม่สามารถเข้าถึงการศกึษาได้

ความยั่งยืน : ประชากรผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�านวนมากมองเห็นอนาคตของตนในประเทศไทย

 ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้ถือเป็น “เส้นทาง” ส�าหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติ จ�านวนมากที่อยู่นอกระบบการศึกษา
ของประเทศไทยหรือมีทักษะภาษาไทยไม่ดีพอที่จะประสบความส�าเร็จในระบบการศึกษาของประเทศไทยได้ อีกทั้งยังเป็นสถานที่
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่องให้แก่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ติดตามครอบครัวเข้ามาในประเทศไทยแล้วพบว่าตนอายุมากหรือเกินเกณฑ์ 
และไม่สามารถเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทยตามระดับชั้นที่เคยเรียนอยู่ในประเทศเมียนมาได้ ทั้งนี้ พบข้อมูลว่านักเรียน
ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยที่อายุมากกว่าเพื่อนในชั้นมักออกกลางคันเป็นจ�านวนมาก บางส่วนถูกจัดให้เข้าเรียนในระดับช้ันที่
ต�่ากว่าระดับการศึกษาที่ตนเองส�าเร็จจากประเทศเมียนมาซึ่งส่งผลกระทบต่อการศึกษาของพวกเขาเป็นอย่างมาก เมื่อโรงเรียนรัฐบาล
ของประเทศไทยยังเปิดแผนการเรียนสอนสองภาษายังไม่ท่ัวถึง ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจึงยังมีความจ�าเป็นอย่างยิ่งเพื่อเป็น
สถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทย ตราบเท่าที่ประเทศไทยยังคงรับประชากร
ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�านวนมากเช่นนี้ต่อไป 

ผูที่ใหควำมชวยเหลือบิดำมำรดำ ผูยำยถิ่นขำมชำติ

ในกำรพำบุตรสมัครเขำโรงเรียนรัฐบำลของประทศไทย
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RECOGNITION: Migrant Learning Centers are most likely to reach out-
of-school children, but they need support to do so 

 
For the past three decades, migrant teachers have provided localized, culturally-sensitive mother tongue-based 
education for migrant children from Myanmar. 70% of surveyed teachers at Migrant Learning Centers stated 
they saw their career goal to be teacher. Despite their lack of formal governmental recognition or accreditation, 
the surveys found strong evidence of migrant teachers’ experience, training and educational backgrounds.  
 

When asked about their greatest need, the teachers’ most frequent response was formal 
recognition -- citing this more often than the need for increased salary. 

 
While teachers at Migrant Learning Centers remain unrecognized, in the last four years a great change has come 
for their students. Most of the MLCs now offer a bridge to either the Thai or Myanmar school system, via curricula 
that culminate in recognized educational certificates. 91% of surveyed MLC parents were confident that they 
could enroll their child into a Myanmar government school, should they one day return. 
 
However, hundreds of thousands of migrant children remain unenrolled in any school. Overall, parents and 
teachers perceived Migrant Learning Centers as the most accessible education option for these out of school 
children, as seen in the figure below: 
 
 

Perceptions of most accessible education option for migrant children currently out of school
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With the signing of the July 5th, 2005 cabinet resolution, Thailand guaranteed access to 15 years of free education 
for all children in the nation regardless of citizenship, documentation, or legal status. All children born in Thailand 
are also entitled to birth registration, enrollment in the migrant health insurance scheme, and child protective 
services. The Thai Ministry of Education has demonstrated its commitment to increasing access to education 
though the allocation of 76.6 billion THB in the 2018-2019 academic year for per-head count budget. All students, 
regardless of legal status, receive the same per-head count budget allocation. The Office of the Basic Education 
Commission’s (OBEC) recently revised Education For All (EFA) policy has worked to promote access to Thai 
Government Formal Schools for non-Thais regardless of their legal status. 
 
However, there is still work to be done providing access to recognized educational options for all migrant children. 
Currently there are multiple recognized educational pathways available for migrant children in Tak Province, as 
seen in Figure 2. Though much needed, many of these pathways are not available to all migrant children in the 
nation. 
 
 
Figure 2 Educational pathways available for Myanmar migrant children living in Tak province 

 
 
Currently, most Migrant Learning Centers administer one (and in some cases two) recognized educational 
curricula. This recent development, achieved by migrant education stakeholder organizations including Help 
without Frontiers Thailand Foundation (HwF), the Burmese Migrant Workers’ Education Committee (BMWEC), 
the Education Quality Assurance Board (EQAB) and Marist Asia Foundation (MAF) has allowed most migrant 
children enrolled in MLCs to attain recognized educational certificates. However, there still exists uncertainty for 
migrant children hoping to return and enroll in a government school in Myanmar. As an example, high school-
aged students experienced multiple challenges concerning variable placement test criteria and tuition fees in 
Kayah State (Karenni Refugee Repatriation and Reconstruction Working Group in TBC, 2018). Clarity and 
standardization for education continuity remains an ongoing challenge for some migrant children. To address 
this concern for migrant children in schools under their supervision, BMWEC signed a landmark national-level 
agreement with the Myanmar Ministry of Education in 2013 enabling migrant children with a BMWEC transfer 
certificate to register at the equivalent grade level should they enroll in a government school in Myanmar. Other 
Migrant Learning Centers have made local agreements enabling their children to enroll in a Myanmar government 
school upon return with a recommendation letter and educational transcript, but again, issues regarding 
equivalency and placement tests have prevented some students from enrolling in the proper grade upon return.  

BRIDGES 
___________________ 
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สรุปข้อเสนอแนะหลัก

ก. รับรองศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างเป็นทางการและถูกกฎหมาย ปัจจุบันศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจัดการศึกษา 

 ในภาษาแม่อนัเป็นทีย่อมรับให้แก่เด็กผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิอกีทัง้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นท่ีเตรยีมความพร้อมให้แก่เดก็ผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิ

 ที่จะก้าวเข้าสู่โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยและพร้อมเข้าสู่สังคมไทยต่อไปด้วย นอกจากนี้ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 

 ยังเป็นสถานศึกษาท่ีเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ไม่เข้าถึงระบบการศึกษาจะเข้าถึงได้มากที่สุด จึงถือว่ามีบทบาทส�าคัญในฐานะ 

 “ตาข่ายนิรภัย” ส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทยจ�านวนหนึ่งอีกด้วย  ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติท้ังหลายจึงมี 

 ความต้องการกระบวนการของการรับรอง ที่ชัดเจน ยืดหยุ่นและตั้งอยู่บนมาตรฐานที่เป็นไปได้ 

ข. ความมั่นคงปลอดภัยและการรับรองคุณวุฒิของครูผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ครูผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�านวนมากมีประสบการณ์ 

 และผ่านการฝึกอบรมทีม่คีณุภาพมาแล้วแต่ยงัมไิด้เป็นทีย่อมรบัอย่างเป็นทางการ หากกระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทยและ/ 

 หรือกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมา จะให้การรับรองคุณวุฒิของครูเหล่านี้ผ่านกระบวนวิธีต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม 

 พัฒนาคุณภาพครู การเรียนทางไกล การเรียนภาคฤดูร้อนเพื่อประกาศนียบัตรครู และการประเมินสมรรถนะครู เป็นต้น จะเป็น 

 การเพิ่มพูนคุณภาพการศึกษาของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ นอกจากนี้เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของครูผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติ  

 กระบวนการจดทะเบียนทางกฎหมายและการออกเอกสารประจ�าตนอย่างเป็นทางการ ถือเป็นความต้องการจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ค. ระบุตัวตนและรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาตินอกระบบการศึกษาให้เข้าเรียน เพื่อเป็นไปตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน 

 เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติต้องการความพยายามและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ

  1)  ประการแรก การระบุตัวตน เหตุใดเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้จึงไม่ได้เรียนในโรงเรียน พวกเขาอยู่ที่ไหน เหตุใดช่องทาง 

   ที่มีอยู่จึงใช้ไม่ได้ส�าหรับพวกเขา ค�าถามเหล่านี้ต้องได้รับค�าตอบก่อนที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ

  2)  ประการที่สอง การสมัครเข้าเรียน ทั้งบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 

   และศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติระบุว่าศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติคือเส้นทางการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นที่สุด 

   และมีอุปสรรคขัดขวางน้อยที่สุดส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่อยู่นอกระบบการศึกษา

  3) ประการที่สาม การสนับสนุน บิดามารดา ผู้ปกครอง  ล้วนต้องการการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก 

   ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจะส�าเร็จการศึกษา การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของบิดามารดา ผู้ปกครอง จะช่วยท�าให้เด็กผู้ย้ายถิ่น 

   ข้ามชาติที่อยู่ในภาวะเสี่ยงยังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนต่อไปได้

ง. สร้างความตระหนักรู้ในชุมชนร่วมกัน ควรมีกลไกความร่วมมือส�าหรับผู้ที่เก่ียวข้องกับการช่วยเหลือให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาต ิ

 ได้รับการศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง เจ้าของที่ดิน เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น นายจ้าง เจ้าหน้าที ่

 องค์กรเอกชน เพื่อให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์  สมาคมครูและผู้ปกครองของศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาต ิ

 ทีม่อียูแ่ล้ว คอืกลไกทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุในท้องถิน่ ซึง่มีความเข้าใจถึงตารางเวลาการท�างานของบดิามารดา    ผูป้กครอง   อปุสรรคทางภาษา 

 และความแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงอาจเป็นช่องทางที่ดีในการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาที่มีอยู่  

 ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน วันเวลาลงทะเบียนเรียน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน

จ. เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาชุมชน กลุ่มคนท�างานซึ่งสื่อสารได้หลายภาษา จะสามารถช่วยบิดามารดา ผู้ปกครอง พาบุตร 

 ทีย่งัอยูน่อกระบบการศกึษาให้ได้เข้าเรยีนในทางเลอืกทีต่อบสนองความต้องการของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นศนูย์การเรยีนผู้ย้ายถิน่ข้ามชาติ 

 หรอืโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทย  เจ้าหน้าทีป่ระสานงานทีด่คีวรมคีวามรูเ้กีย่วกบักระบวนการยืน่ค�าร้องเพือ่ขอเอกสารแสดงตน 

 และการขออนุญาตท�างานด้วย เนื่องจากบิดามารดา ผู้ปกครองที่หลบซ่อนด้วยเหตุที่ไม่มีเอกสารจะสามารถพาบุตรไปสมัคร 

 เข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยได้สะดวก อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะสามารถสนับสนุนบุตรที่เข้าเรียนอยู่ในโรงเรียนแล้วด้วย
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ACCESS: Migrant Learning Centers are a crucial complement to a school 
system otherwise out of reach for many migrants 

 
The Thai formal education system, guided by the 
recently revised Education For All policy, is inspiringly 
inclusive. All children in Thailand are entitled to the 
provision of 15 years of free basic education regardless 
of their nationality. But for many migrant families, major 
barriers to access still exist, primarily those of language 
and documentation. 62% of parents with children 
enrolled in a Thai Formal Government School stated 
they had help enrolling their children -- mostly from 
their neighbors, but also from local Village Heads, 
various organizations, and Thai teachers. Additional 
support mechanisms for migrant parents would likely 
result in greater enrollment for migrant children. 
However, substantial barriers previously cited in 
literature and confirmed in this research remain.  
 
The access picture is much different for Migrant 
Learning Centers, which are devoted to the education 
of just this population. MLCs are a “gateway” to enroll 
children who have missed significant amounts of school 

or who do not possess the Thai language fluency needed for success in the Thai formal system. These learning 
centers provide educational continuity for older or overage migrant children accompanying their parents to 
Thailand who, due to their age, would not be able to enter the Thai Formal system at the equivalent grade level 
they were attending previously in Myanmar. Older children enrolling in Thai Formal schools have largely dropped 
out in the past or been forced to start in a lower grade, significantly disrupting their education. In the absence 
of robust bilingual programs in TFGSs, there remains a need for MLCs to supplement the Thai Formal Schools 
for as long as the country is host to a substantial non-Thai-speaking migrant population. 
 

SUSTAINABILITY: A significant proportion of the migrant population 
sees their future in Thailand 

 
59% of surveyed migrant teachers and 71% of migrant parents stated they had been living in Thailand for more 
than 10 years. Furthermore, according to the survey, 40% of migrant teachers and 43% of parents expect to 
stay in Thailand more than 10 years. Long-term education planning is thus possible: there exists a fairly stable 
community and a committed migrant teacher workforce with the potential to provide continuous mother-tongue-
based education to migrant children for years to come. This research suggests that the farthest-reaching and 
most cost-effective solutions for many problems of migrant education would involve ratifying and investing in 
the Migrant Learning Centers and their teachers. Migrant parents continue to enroll their children in Migrant 
Learning Centers because these provide education aligned to their children’s hopes and dreams for the future. 
Strong steps have been made to enable more migrant children to access a formal Thai education, however, 
barriers for migrant children to enroll and succeed at Thai Formal Government Schools remain. There is still 
much work to be done for inclusive education to be realized. Migrant education service providers have displayed 
remarkable resilience in the face of these shifting donor priorities, but the situation adds major pressure on 
already deficient education budgets. From the perspective of these unreached migrant children and their parents, 
financial and governmental support for Migrant Learning Centers cannot come too soon. 

Person supporting migrant families to enroll  
                their children into TFGSs 
 

 

 
15 

In 2015, World Education facilitated the development of the Education Quality Framework (EQF) as a response 
to the need for consistent quality standards among MLCs and in order to more effectively advocate for 
government recognition. Following a pilot of the tool in the 2016-2017 academic year, 38 MLCs implemented 
the EQF in 2017-2018 and 54 MLCs followed in 2018-2019. The EQF specifically focuses on contextual issues 
that Migrant Learning Centers face, as well as their systems-level structures in 5 domains: Teacher Quality and 
Support, School Management, Child Protection, Parent Engagement and Student Recognition. Data from the 
2018-2019 EQF assessment was submitted to the Tak provincial educational authority: the Tak Primary 
Education Service Area Office 2 (Tak PESAO 2), to quantify the quality of education provided by MLCs in Tak 
Province.  
 
In the 2018-2019 academic year there were 13,620 non-Thai children enrolled in Thai Formal Government 
Schools (TFGSs) throughout Tak Province and 70 MLCs listed under Tak PESAO 2 enrolling 12,085 children and 
employing 700 migrant teachers (MECC, 2018). In these learning centers 351 students passed and received a 
Myanmar grade 4 certificate, 143 passed and received a Myanmar grade 8 certificate and 25 passed and received 
a Myanmar Grade 10 Matriculation certificate (BMWEC and HwF, 2019). The respective pass rates for these 
exams are all in line with rates at government schools across the border at government schools in Myanmar. In 
Ranong Province there was an estimated 2,462 students enrolled in 10 Migrant Learning Centers, and an 
estimated 150 Myanmar migrant children enrolled in TFGSs. Additionally, there were an estimated 200 Myanmar 
migrant students registered in the Thai Non-Formal Education Program (MAF, 2018).  
 
In 2018-2019, 22 MLCs in Mae Sot, Phob Phra, Mae Ramat and Bangkok administered the Myanmar Non-Formal 
Primary Education (NFPE) curriculum, enrolling 718 students (see Table 2). Currently, the largest townships for 
Myanmar Non-Formal Education enrollment are all in Thailand. In 2018-2019, 83% of students passed the NFPE 
exam and 95% passed the NFME Exam.  
 
 

     Table 2 Provision of Myanmar Non-Formal Primary Education (NFPE) at MLCs in Thailand 

School Year Number 
of MLCs 

Students 
Enrolled Areas Number of 

NFPE Teachers 
2014-2015 4 120 2: Mae Sot, Phob Phra 8 

2015-2016 5 160 2: Mae Sot, Phob Phra 10 

2016-2017 17 814 3: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat 35 

2017-2018 17 646 4: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat, Bangkok 39 

2018-2019 22 718 4: Mae Sot, Phob Phra, 
Mae Ramat, Bangkok 39 

                                                                   (Help without Frontiers Thailand Foundation, 2019) 
 
 
Many factors shape a child’s success in school, but the largest influence on learning outcomes is the quality and 
expertise of the teacher (Hattie, 2009; Westbrook et al., 2014). All high performing education systems invest in 
and certify their teachers because educators play a such a critical role in improving student performance (OECD, 
2011). Educators employed at Migrant Learning Centers face a myriad of endemic challenges largely outside of 
their control (see Figure 3). Despite receiving numerous trainings, including recent curriculum training provided 
by the Myanmar Ministry of Education, teachers in MLCs remain unrecognized and largely without legal 
documentation.  
 
 

Participatory Action Research on the Future of Migrant Education in Thailand 
___________________ 
 

9

9

ฉ. เงินอุดหนุนและการสนับสนุนเพ่ือให้ส�าเร็จการศึกษา นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เข้าเรียนในสถานศึกษาแล้ว ควรได้รับ 

 การสนับสนุนช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้ยังถือว่าอยู่ในความเสี่ยงอยู่แม้จะได้เข้าเรียนแล้ว   

 หลายคนออกกลางคันเพื่อไปท�างานตั้งแต่อายุเพียง 10 ถึง 11 ปี (Thame and Patrawart, 2017) การให้ความช่วยเหลือ 

 ทางการเงิน อุปกรณ์การเรียน การเดินทาง และอาหารกลางวัน จะช่วยให้เด็ก ๆ เหล่านี้อยู่ในสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน 

 รัฐบาลของประเทศไทยหรือศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ

ช. การมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งของรัฐบาล รัฐบาลควรให้การสนับสนุนทุนเพ่ิมเติมให้กับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 

 และศนูย์การเรยีนของผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิ เพือ่ให้เกดิผลตามนโยบายการศกึษาเพ่ือปวงชน หรอืโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการข้ามพรมแดน  

 ปัจจบุนัศนูย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาตยิงัต้องพึง่พาการสนบัสนนุทางด้านการเงนิจากองค์กรระหว่างประเทศอยูม่ากในขณะทีแ่หล่ง 

 สนับสนุนจากองค์กรเหล่านี้ลดลงเรื่อย ๆ ผลที่ตามมาคืออัตราการออกกลางคันที่สูงขึ้น ผลักให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เปราะบาง 

 ต่อความยากไร้และถูกแสวงหาผลประโยชน์อยู่แล้วไปอยู่ที่ชายขอบมากขึ้น ประชากรผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีการศึกษาที่ดีย่อมเป็น 

 ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยแทนที่จะเป็นภาระ การลงทุนกับการศึกษาเพื่อผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติจึงเป็น 

 การลงทุนที่เป็นประโยชน์ส�าหรับทุกรัฐบาล
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ศูนยป์ระสานงานการจดัการการศึกษาเดก็ต่างดา้ว (Migrant Educational Co-ordination Center หรือ MECC)
เป็นหน่วยงานภายใตส้าํนกังานเขตพื@นทีCประถมศึกษา (ส.พ.ป.) ตาก เขต 2 ซึC งเป็นผูน้าํการประสานงานระหวา่ง
ศูนยก์ารเรียนผูย้า้ยถิCนขา้มชาติ องคก์รเอกชน องคก์รชุมชน และหน่วยงานรัฐศูนยก์ารเรียนฯทุกแห่งในจงัหวดั
ตากมีรายชืCออยูภ่ายใตศู้นยป์ระสานงานนี@ (https://www.facebook.com/Migrant-Educationl-Corrdination-
Center-TAK-PESAO-2-217234099046282/)

The Burmese Migrant Workers' Education Committee หรือ BMWEC (คณะกรรมการการศึกษาเพืCอ
แรงงานผูย้า้ยถิCนจากพม่า) เป็นองคก์รชุมชนทีCทาํงานเพืCอผูย้า้ยถิCนจากประเทศเมียนมาในพื@นทีCจงัหวดัตาก
BMWEC ก่อตั@งในปีพ.ศ. 2543 ดาํเนินงานในฐานะทีCเป็นหน่วยบริหารจดัการศูนยก์ารเรียนฯ 23 แห่งในจงัหวดั
ตาก อาํนวยการใหมี้การจดัการศึกษาทีCมีคุณภาพแก่เดก็ขา้มชาติ เพืCอคุณภาพชีวติ สุขภาพ และอนาคตทีCดีของ
นกัเรียนขา้มชาติ http://www.bmwec.org

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help without Frontiers Thailand Foundation หรือ HwF) มุ่งแกปั้ญหาความ
ยากไร้ การเลือกปฏิบติั และความรุนแรงทีCรากเหงา้ ผา่นทางงานการศึกษา การสร้างความเขม้แขง็แก่เยาวชน
งานดา้นสุขภาพ การคุม้ครองเดก็ และการพฒันาชุมชนเพืCอความย ัCงยนื มูลนิธิฯทาํงานตามแนวชายแดนไทย-
เมียนมาเพืCอสร้างโอกาสในอนาคตใหแ้ก่เดก็ เยาวชน และชุมชน (https://helpwithoutfrontiers.org)

The Burmese Migrant Teachers' Association (BMTA) หรือสมาคมครูผูย้า้ยถิCนฯจากเมียนมา มุ่งส่งเสริม
สิทธิครูผา่นความร่วมมือกบัหน่วยงานทีCทาํงานส่งเสริมการศึกษาทั@งในระดบัทอ้งถิCนและนานาชาติ BMTA 

ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและคุณค่าของครูผา่นการฝึกอบรมดา้นการจดัการโรงเรียน และงานสร้างศกัยภาพครู
(https://www.facebook.com/migrant.teachers)

TeacherFOCUS Myanmar  มุ่งส่งเสริมเส้นทางทีCยดืหยุน่สู่การยอมรับครูชายขอบจากประเทศเมียนมาซึCง
ทาํงานคู่ขนานกบัระบบการศึกษาไทยตลอดมา และส่งเสริมการบูรณาการครูสู่เมียนมา ผา่นงานสร้างศกัยภาพ
สืCอ การศึกษาวจิยัเกีCยวกบัการศึกษา และงานผลกัดนัเพืCอความเปลีCยนแปลงบนพื@นฐานของขอ้มูล
(www.teacherfocusmyanmar.org) 

Youth Connect Foundation หรือมูลนิธิสายใยเยาวชน ซึCงไดพ้ฒันารูปแบบการทาํงานกบัเยาวชนขา้มชาติ
ในพื@นทีCแม่สอดอนัเป็นเอกลกัษณ์และประสบความสาํเร็จ โดยทาํงานร่วมกบัศูนยก์ารเรียนฯ ธุรกิจไทยทอ้งถิCน
และหน่วยงานรัฐ เพืCอจดับริการการฝึกอบรม การฝึกงาน และการสนบัสนุนดา้นอาชีพใหน้กัเรียนขา้มชาติได้
กา้วเขา้สู่ชีวติการทาํงานทีCมีคุณภาพ ปลอดภยั และพึCC งพาตนเองได้ http://youthconnectthailand.org

Marist Asia Foundation (MAF) หรือมูลนิธิมาริสทเ์อเชีย ใหก้ารสนบัสนุนช่วยเหลือครอบครัวผูย้า้ยถิCน
จากเมียนมาในจงัหวดัระนองนบัแต่ปีพ.ศ . 2549 ผา่นโครงการส่งเสริมสุขภาพและการศึกษา ซึCงรวมถึงงาน
ป้องกนั HIV งานส่งเสริมการศึกษาระดบัปฐมวยัและประถม และโครงการศึกษาทางไกลออนไลนร์ะดบั
มหาวทิยาลยั เพืCออนาคตทีCดีของเดก็และครอบครัวผูย้า้ยถิCนขา้มชาติ
)https://www.maristasiafoundation.org)

โครงการวจิยันี@ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานซึCงมุ่งส่งเสริมการเขา้ถึงการศึกษาทีCมีคุณภาพดีและเป็นทีCยอมรับ
สาํหรับเดก็ผูย้า้ยถิCนขา้มชาติจากประเทศเมียนมาในประเทศไทย ดงัต่อไปนี@


