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กิตติกรรมประกาศ

รายงานวิจัยฉบับนี้มีชื่อภาษาอังกฤษว่า BRIDGES ซึ่งหมายถึงสะพานเชื่อมเส้นทางทั้งหลาย

ชื่อภาษาอังกฤษของรายงานฉบับนี้ มีความส�าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเด็ก ๆ ทุกคนจ�าเป็นจะต้องได้รับการศึกษา เพื่อที่จะน�าพา

พวกเขาไปสูโ่อกาสต่าง ๆ  ในอนาคต ดงันัน้สะพานเชือ่มเส้นทางด้านการศกึษาส�าหรบัเดก็แต่ละคนนัน้อาจมใิช่สะพานเดยีวกนั

หรือสะพานที่มีลักษณะเหมือนกันเสมอไป

ตามนโยบาย “การศึกษาเพื่อปวงชน” ของประเทศไทย ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเกิด ณ ฝั่งใดของเส้นขอบแดน หรือไม่ว่าเป้าหมาย

ของเด็กเหล่านั้นคือการฝึกวิชาชีพ หรือเพื่อได้ศึกษาต่อ ตามค�ากล่าวของ John Dewey ที่ว่า “เป้าหมายของการศึกษาก็คือ

การที่จะท�าให้บุคคลนั้นได้ศึกษาต่อ เขาทุกคนต่างมีโอกาสที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”

ส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ หากนิยามค�าว่า “บ้าน” คือพวกเขาเป็นเด็กที่อยู่ในความเสี่ยงกับการที่จะไม่ได้รับการศึกษา หรือ

ไม่ส�าเร็จการศึกษาเนื่องจากต้องออกกลางคัน หรือถูกแสวงประโยชน์ ถูกละเมิดท�าร้าย ถูกทอดทิ้ง และไม่มีข้อมูลในระบบ 

ฐานข้อมูลรวมทั้งโครงสร้างของประเทศต้นทางของตน

จากรายงานการติดตามผลการศึกษาทั่วโลก (Global Education Monitoring Report) ขององค์การ UNESCO ปี พ.ศ. 2562  

Migration, Displacement and Education – Building Bridges, not Walls แสดงถึงความตระหนักในอันตรายดังกล่าว   

ด้วยอตัราการอพยพย้ายถิน่ฐานทีพุ่ง่สงูทีส่ดุตัง้แต่เคยมมีา  “หากจะกล่าวถงึการสร้างเส้นทางสูก่ารศกึษาทีไ่ด้รบัการรบัรองคณุวฒุแิล้ว 

ไม่มีหนทางใดเลยที่ออกแบบไว้ให้ใช้กับเด็กข้ามชาติได้เหมือนกันทุกคน”  (Purkey and Irving (2019), Forced Migration 

Review) 

คณะวิจัยและบรรณาธิการรายงานการวิจัยฉบับนี้ขอขอบคุณ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บริหารศูนย์การเรียน 

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้เกี่ยวข้อง ที่มีส่วนในการสนับสนุนช่วยเหลือและมีส่วนร่วม

กับโครงการนี้ รวมทั้งขอขอบคุณ คุณพงศกรณ์ ทองค�า ผู้อ�านวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ตาก เขต 2  

คุณกันยารัตน์ บุญมาลีรัตน์ ศึกษานิเทศก์ช�านาญการพิเศษ สพป.ตาก เขต 2 ว่าที่ร้อยตรี ธวัชชัย แสงแปลง ผู้อ�านวยการ 

โรงเรียนบ้านแม่สละ สพป.ตาก เขต 2 คุณ Louisa Gilder และคุณ Mary Ellen Gilder ส�าหรับความช่วยเหลือ 

ด้านบรรณาธิการของรายงานฉบับนี้

เราหวงัเป็นอย่างยิง่ว่า ข้อค้นพบของการวจิยันีจ้ะน�าไปสู่การสร้างสรรค์สะพานเชือ่มทางการศกึษาใหม่ ๆ  การเสรมิความเข้มแขง็ 

ให้แก่สะพานที่มีอยู่ และการพัฒนาทางเลือกทางการศึกษาให้ตอบสนองต่อความจ�าเป็นอันหลากหลายของเด็กผู้ย้ายถ่ิน

ข้ามชาติ ครอบครัว และครูของพวกเขาที่ท�างานในประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไป
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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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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 
กย็งัคงมไิด้เข้าสู่ระบบการศกึษา กระทรวงศกึษาธกิารของประเทศไทยและ Migrant Working Group (2562) คาดการณ์ว่า ยงัมปีระชากร
เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษามากกว่าสองแสนคน ด้วยเหตุท่ีประชากรผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทยได้เพิ่ม
จ�านวนขึ้นมากในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ส่งผลให้ความต้องการในการเข้าถึงการศึกษาเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ยังคงมีอีกหลายประเด็น 
ท่ีจ�าเป็นต้องได้รบัการผลกัดนัต่อในการจดัการศกึษาให้ทัว่ถึงและเท่าเทยีมกนั เพือ่ให้เด็กผู้ย้ายถิน่ข้ามชาติสามารถเข้าถงึระบบการศึกษา
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 ครู 
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.  

BRIDGES 
___________________ 
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การเป็นที่ยอมรับ : ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมีแนวโน้มจะเข้าถึงเด็กนอกระบบการศึกษา

ได้มากที่สุด หากแต่ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�าเป็นจะต้องได้รับการสนับสนุน

 ในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา ครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเป็นผู้ให้การศึกษาในภาษาแม่อันมีความอ่อนไหวทางวัฒนธรรม และมี

ความเชือ่มโยงกบัท้องถิน่ให้แก่เดก็ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตจิากประเทศเมยีนมาโดยตลอดมา ร้อยละ 70 ของครูในศนูย์การเรียนผูย้้ายถิน่ข้ามชาติ

ที่เข้าร่วมการส�ารวจระบุว่าอาชีพครูเป็นเป้าหมายด้านอาชีพการงานของตน แม้ว่าตนจะยังไม่ได้รับการยอมรับหรือการรับรอง

อย่างเป็นทางการจากรัฐบาลใดก็ตาม ท้ังนี้ 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�าไปสู่การศึกษา
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 ของครูผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติ และร้อยละ 43 ของบิดามารดา ผู้ปกครองผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
ต่างคาดหวังที่จะอยู่ในประเทศไทยมากกว่า 10 ปี ด้วยเหตุนี้การวางแผนการศึกษาระยะยาวจึงมีความเป็นไปได้ เพราะมีชุมชนผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติที่ค่อนข้างอยู่ตัว ครูมีความมุ่งมั่น มีศักยภาพเพียงพอท่ีจะให้การศึกษาในภาษาแม่แก่นักเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติอย่างต่อเนื่อง
ผลการวิจัยนี้น�าไปสู่ข้อเสนอแนะว่าแนวทางการแก้ไขที่จะให้เกิดความคุ้มค่าและครอบคลุมที่สุดคือการให้การรับรองและสนับสนุน
ส่งเสริมศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติและครูผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้จัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความหวัง
และเป้าหมายในอนาคตของ บิดามารดา 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
สถานศึกษาที่เปิดโอกาสให้เด็กผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติเข้าสู่ระบบการศึกษาของประเทศไทย 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 

 ในภาษาแม่อนัเป็นท่ียอมรับให้แก่เด็กผูย้้ายถ่ินข้ามชาติ อกีทัง้ยงัมแีนวโน้มทีจ่ะเป็นท่ีเตรยีมความพร้อมให้แก่เด็กผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิ

 ท่ีจะก้าวเข้าสู่โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยและพร้อมเข้าสู่สังคมไทยต่อไปด้วย นอกจากนี้ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 

 ยังเป็นสถานศึกษาท่ีเด็กผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติที่ไม่เข้าถึงระบบการศึกษาจะเข้าถึงได้มากที่สุด 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 เพ่ือเป็นไปตามนโยบายการศึกษาเพื่อปวงชน 

 เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติต้องการความพยายามและความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กล่าวคือ

  1)  ประการแรก การระบุตัวตน เหตุใดเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้จึงไม่ได้เรียนในโรงเรียน พวกเขาอยู่ที่ไหน เหตุใดช่องทาง 

   ที่มีอยู่จึงใช้ไม่ได้ส�าหรับพวกเขา ค�าถามเหล่านี้ต้องได้รับค�าตอบก่อนที่จะน�าไปสู่การปฏิบัติ

  2)  ประการท่ีสอง การสมัครเข้าเรียน ท้ังบิดามารดา ผู้ปกครอง และครูท่ีเกี่ยวข้องกับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 

   และศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติระบุว่าศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติคือเส้นทางการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นที่สุด 

   และมีอุปสรรคขัดขวางน้อยที่สุดส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่อยู่นอกระบบการศึกษา

  3) ประการที่สาม การสนับสนุน บิดามารดา ผู้ปกครอง  ล้วนต้องการการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเด็ก 

   ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจะส�าเร็จการศึกษา การมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงของบิดามารดา ผู้ปกครอง จะช่วยท�าให้เด็กผู้ย้ายถิ่น 

   ข้ามชาติที่อยู่ในภาวะเสี่ยงยังเรียนหนังสืออยู่ในโรงเรียนต่อไปได้

ง. สร้างความตระหนักรู้ในชุมชนร่วมกัน ควรมีกลไกความร่วมมือส�าหรับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาต ิ

 ได้รับการศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง เจ้าของที่ดิน เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น นายจ้าง เจ้าหน้าท่ี 

 องค์กรเอกชน เพื่อให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์  สมาคมครูและผู้ปกครองของศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาต ิ

 ท่ีมีอยูแ่ล้ว คือกลไกท่ีได้รบัการสนบัสนนุในท้องถ่ิน ซึง่มีความเข้าใจถึงตารางเวลาการท�างานของบิดามารดา    ผูป้กครอง   อปุสรรคทางภาษา 

 และความแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงอาจเป็นช่องทางที่ดีในการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาที่มีอยู่  

 ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน วันเวลาลงทะเบียนเรียน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครเรียน

จ. เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาชุมชน กลุ่มคนท�างานซ่ึงส่ือสารได้หลายภาษา จะสามารถช่วยบิดามารดา ผู้ปกครอง พาบุตร 

 ทีย่งัอยูน่อกระบบการศกึษาให้ได้เข้าเรยีนในทางเลอืกทีต่อบสนองความต้องการของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นศนูย์การเรยีนผู้ย้ายถิน่ข้ามชาติ 

 หรอืโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทย  เจ้าหน้าทีป่ระสานงานทีดี่ควรมคีวามรู้เกีย่วกบักระบวนการยืน่ค�าร้องเพ่ือขอเอกสารแสดงตน 

 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 
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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 
___________________ 
 

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 หรือโครงการทีเ่กีย่วข้องกบัการข้ามพรมแดน  

 ปัจจุบนัศูนย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาตยิงัต้องพึง่พาการสนบัสนนุทางด้านการเงนิจากองค์กรระหว่างประเทศอยูม่ากในขณะทีแ่หล่ง 

 สนับสนุนจากองค์กรเหล่านี้ลดลงเรื่อย ๆ ผลที่ตามมาคืออัตราการออกกลางคันที่สูงขึ้น ผลักให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เปราะบาง 

 ต่อความยากไร้และถูกแสวงหาผลประโยชน์อยู่แล้วไปอยู่ที่ชายขอบมากขึ้น ประชากรผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่มีการศึกษาที่ดีย่อมเป็น 

 ประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทยแทนที่จะเป็นภาระ การลงทุนกับการศึกษาเพื่อผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติจึงเป็น 

 การลงทุนที่เป็นประโยชน์ส�าหรับทุกรัฐบาล
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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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2. บริบท

 ปัจจบุนัมจี�านวนเดก็ผูย้้ายถ่ินข้ามชาตท่ีิอาศยัในประเทศไทยประมาณสามถงึสีแ่สนคน ในจ�านวนนีม้มีากกว่าครึง่หรอืประมาณสอง
แสนคนท่ีไม่ได้เข้าโรงเรียนหรืออยู่นอกระบบการศึกษา (Ministry of Education and Migrant Working Group, 2018)  เด็กเหล่านี้ 
ส่วนใหญ่ติดตามบิดามารดา ผู้ปกครอง  ที่โยกย้ายมาจากประเทศเมียนมา เนื่องจากความยากไร้ ความขัดแย้ง หรือปัญหาทางการเมือง 
เหตุผลหลักคือ โอกาสในการท�ามาหาเลี้ยงชีพในประเทศไทย (IOM, 2016)  รายงานการส�ารวจส�ามะโนประชากรและเคหะประเทศ 
เมียนมา (2014) ระบุว่าประชากรผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ามายังประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ทศวรรษที่ผ่านมา คือ 
จาก 229,504 คน ในปี พ.ศ. 2533 เป็น 1,978,348 คน ในปี พ.ศ. 2548  เพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีการคาดประมาณ 
โดย IOM (2009) ว่าร้อยละ 10 ของประชากรประเทศเมียนมาอาศัยอยู ่ต่างประเทศ  โดยแรงงานข้ามชาติมีส่วนในการสร้าง 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของประเทศไทยถึงร้อยละ 4.3-6.6 (ILO and OECD, 2017)  และธนาคารโลก (2016) 
ยังคาดว่าในบางธุรกิจหรืออุตสาหกรรม เช ่น ประมงและก่อสร้าง แรงงานข้ามชาติถือเป็นสัดส่วนสูงมากกว่าร ้อยละ 80 
ของก�าลงัแรงงานทัง้หมด การโยกย้ายถิน่ฐานทีเ่พิม่มากขึน้นีย่้อมก่อให้เกดิความจ�าเป็นในการจดัทางเลอืกทางการศกึษาทีมี่คุณภาพให้แก่ 
เด็กที่ติดตามบิดามารดาผู้ปกครองด้วย

 เพื่อตอบสนองความต้องการจ�าเป็นดังกล่าว ชุมชนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเองจึงได้จัดต้ังศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติขึ้นหลายแห่ง  
ตามข้อมูลในตารางต่อจากนี้ (ตารางที่ 2) ปัจจุบันมีศูนย์การเรียนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�านวนมากกว่า 110 แห่งทั่วประเทศไทย ซึ่งใน
ระยะหลัง ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทั้งหลายได้เดินหน้าอย่างแข็งขัน เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเมียนมา 
จะได้รับการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมาหรือของประเทศไทย ในปีการศึกษา 2561-2562  
มีเด็กท่ีมิได้ถือสัญชาติไทยจ�านวน 145,379 คน เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย1 จ�านวน 16,350 คน เรียนอยู่ในศูนย ์
การเรยีนของผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิและ 2,562 คน ก�าลงัเรยีนหลกัสตูรการศกึษานอกระบบ  (กศน.)  ของประเทศไทย ซึง่ในจ�านวนน้ี ม ี360 คน 
ที่เรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ของประเทศไทยในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (Ministry of Education and 
Migrant Working Group, 2018) ผู้ให้การสนับสนุนหลักแก่ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้คือองค์กรไม่แสวงก�าไรต่าง ๆ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรเอกชนไทยหรือองค์กรเอกชนระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้สนับสนุนรายบุคคล ในระยะหลังนี้ทุนสนับสนุนเพื่อศูนย์การเรียน 
ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตไิด้ลดลงเป็นอย่างมาก เนือ่งจากผูใ้ห้การสนบัสนนุเปล่ียนการจัดล�าดับความส�าคญัจากประเทศไทยเป็นประเทศเมียนมา

ตารางที่ 1 การสมัครเข้าศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ปีการศึกษา 2561-2562

จังหวัด จ�ำนวนศูนย์กำรเรียนฯ จ�ำนวนนักเรียน
กรุงเทพมหานคร 3 139
เชียงใหม่ 2 44
เชียงราย 4 190
ชุมพร 2 72
กาญจนบุรี 1 233
ปทุมธานี 4 193
พังงา 3 300
ระนอง 13 2,462
ระยอง 1 50
สมุทรปรากร 2 47
สมุทรสาคร 4 510
ตาก 70 12,085
ตราด 1 25
รวม 110 16,350

1 เอกสารฉบับภาษาไทยใช้ค�าว่า “โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย” เพื่อจ�าแนกการศึกษาในโรงเรียนจากการศึกษานอกระบบ (กศน.) โดยเอกสาร
ภาษาอังกฤษบางส่วนจะใช้ Thai Formal Government School เพื่อจ�าแนกการศึกษาในระบบ (formal) และนอกระบบ (informal) ให้ชัดเจน

ที่มา : Migrant Working Group in United Nations Thematic  
 Working Group on Migration in Thailand (2019)
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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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การที่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจะเข้าเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยและเรียนต่อจนส�าเร็จการศึกษาจะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมาย
หลายมิติกล่าวคือ

 • อุปสรรคทางด้านภาษา วัฒนธรรม และสังคม  
 • ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
 • ทัศนคติและมุมมองด้านลบที่มีต่อเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 
 • การขาดความเข้าใจและความสามารถในการใช้นโยบายและขั้นตอนการศึกษาเพื่อปวงชน (EFA) ในระดับโรงเรียน  
 • ปัญหาการเดินทางไปโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
 • ปัญหาการไม่มีเอกสารแสดงตนของบิดามารดา ผู้ปกครอง ซึ่งท�าให้ไม่กล้าไปรับบริการใด ๆ จากรัฐบาล 
 • ความเข้าใจอันจ�ากัดของชุมชนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเกี่ยวกับโอกาสทางการศึกษาและระเบียบขั้นตอนการสมัครเรียน 
 • ภาวะความยากไร้ บางครอบครัวจ�าเป็นต้องให้บุตรไปท�างาน 
 • การขาดข้อมูลที่ถูกต้องของจ�านวนเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทั้งที่เรียนในโรงเรียนที่ออกก่อนส�าเร็จการศึกษา และที่ไม่เคยเข้า 
  โรงเรียนท�าให้ผู้ให้บริการไม่สามารถประเมินและตอบสนองความต้องการทางการศึกษาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

 ทุนด�าเนินการของศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติถูกจ�ากัดหรือลดลงเป็นอย่างมาก ประกอบกับอุปสรรคที่ขัดขวางการเข้าถึง
โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยที่ยังคงด�ารงอยู่ ส่งผลให้เด็กผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติจ�านวนมากตกอยู่ในความเส่ียงที่จะไม่ได้รับการศึกษา  
รัฐบาลของประเทศไทยและประเทศเมียนมาได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจปี พ.ศ. 2545-2546 (แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2548-2549)  
เพื่อประกันช่องทางการจดทะเบียนแรงงานผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว แต่การจัดท�าเอกสารแสดงตนดังกล่าวมิได้รวม 
ผู้ติดตามเอาไว้ด้วย เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติซึ่งติดตามบิดามารดา ผู้ปกครองจ�านวนมากจึงยังไม่มีสถานะทางกฎหมายในประเทศไทย 
แม้บดิามารดา ผูป้กครอง จะเข้าสูก่ระบวนการของรฐัแล้วกต็าม บางครอบครวัไม่กล้าพาบตุรทีไ่ม่มชีือ่ในทะเบยีนหรอืไม่มเีอกสารแสดงตน 
ไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติไม่ได้รับการศึกษาถูกผลักให้ไปอยู่ชายขอบมากขึ้น 

• มติคณะรัฐมนตรีประกันการเข้าถึงการศึกษา 
 ของเด็กที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร 
 หรือไม่มีสัญชาติไทย
• ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยหลักฐาน 
 ในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถาน 
 ศึกษา พ.ศ.2548

 ประเทศไทยร่วมลงนามในปฏิญญาการศึกษาเพื่อ 
ปวงชนและกรอบปฏิบัติการดาการ์ ซ่ึงสอดคล้องกับ 
เป้าหมายการพฒันาแห่งสหสัวรรษ (สอดคล้องกบัเป้าหมาย 
การพฒันาทีย่ัง่ยนื ข้อท่ี 2 การศึกษาขัน้พืน้ฐานเพือ่ปวงชน)
 •  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

• ประเทศไทยลงนามในปฏญิญาอาเซยีนว่าด้วยการ 
 ส ร ้ า ง ค ว าม เ ข ้ ม แ ข็ ง ท า ง ก า รศึ กษ า เพื่ อ 
 เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา (ASEAN 
 Declaration on Strengthening Education for  
 Out-of-School Children and Youth)

• ประกาศกระทรวงศึกษาธิการซึ่งมีผลบังคับใช้เพื่อขจัด 
 อุปสรรคที่ท�าให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร 
 แสดงตนไม่สามารถเข้าโรงเรียนได้ 
 • ไม่จ�าเป็นต้องใช้เอกสารแสดงตนในการสมัครเรียน
 • เด็กทุกคนจะได้รับเลขประจ�าตัว 13 หลัก

มี.ค/เม.ย
2561

25602548

ก.ย
2559

2533

แผนภาพที่ 1 ล�าดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาที่ทั่วถึงในประเทศไทย

ที่มา  : (United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, 2019; Thame and Patrawart, 2017; 
 World Education and Save the Children, 2015)

• รัฐบาลไทยและหน่วยงานสหประชาติร่วมกันพัฒนากรอบความร่วมมือ 
 หุ้นส่วนระหว่างไทยกับสหประชาชาติ (United Nations Partnership  
 Framework – UNPAF) ปีพ.ศ. 2560-2564 ซึ่งให้ความส�าคัญกับการช่วยให้ 
 เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาตินอกระบบการศึกษาในประเทศไทยได้เข้าโรงเรียน
• คู ่มือและแนวทางปฏิบัติส�าหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่ไม่มีหลักฐาน 
 ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2560)
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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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 จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 ได้ระบุว่าประเทศไทยได้ประกันการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส�าหรับเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ว่าเด็กคนนั้นจะถือสัญชาติใดหรือไร้สัญชาติ มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือสถานะ
ทางกฎหมายใด หรือไม่มีเลยก็ตาม  นอกจากนี้ เด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยยังมีสิทธิ์ที่จะได้รับการจดทะเบียนการเกิด เข้าระบบ
แผนประกันสุขภาพส�าหรับผู ้ย ้ายถ่ินข้ามชาติ และเข้าถึงการบริการและการคุ ้มครองเด็กในด้านต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทยได้แสดงถึงความมุ่งมั่นในภารกิจท่ีจะเพ่ิมอัตราการเข้าถึงการศึกษาด้วยการจัดสรรงบประมาณรายหัวส�าหรับนักเรียน
ให้ถึง 76.6 พันล้านบาท ในปีการศึกษา 2561-2562 นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายใดก็ตาม มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดสรร
งบประมาณรายหวัเท่าเทยีมกนั ล่าสดุมกีารทบทวนนโยบายการศกึษาเพ่ือปวงชนโดยส�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน (สพฐ.)
และมุ่งส่งเสริมให้เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยได้เข้าถึงโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ไม่ว่าจะมีสถานะทางกฎหมายใดก็ตาม

 อย่างไรก็ตามการผลักดันให้เด็กผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับยังคงต้องด�าเนินต่อไป ปัจจุบัน
มีเส้นทางการศึกษาส�าหรับเด็กผู้ข้ามชาติในจังหวัดตากซึ่งเป็นที่ยอมรับนั้นมีอยู่หลายเส้นทาง ดังที่ปรากฏในแผนภาพที่ 2 หากแต่ยังคงมี
เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติบางส่วนที่ยังคงไม่สามารถเข้าถึงเส้นทางทางการศึกษาได้

แผนภาพที่ 2 เส้นทางการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติในจังหวัดตาก

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย

การศึกษานอกระบบ 

(กศน.)

การศึกษานอกระบบ 

(กศน.) เมียนมา

โรงเรียนการสอบเทียบ

ระดับชั้นที่ 4, 8 และ 10

ไทย

โรงเรียนรัฐบาลไทย คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษา 

(EQAB) *

ประกาศนียบัตร

เทียบชั้นและใบรับรอง

ส่งตัวนักเรียน

*รับรองโดยศึกษาธิการระดับรัฐบางรัฐเทานั้น

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมา

 ปัจจุบันศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติส่วนใหญ่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรซึ่งเป็นที่ยอมรับโดยรัฐบาลของประเทศ
เมียนมาและประเทศไทยอย่างน้อยหนึ่งหลักสูตร (และในบางแห่งจัดได้ทั้ง 2 หลักสูตร) ความก้าวหน้าล่าสุดคือองค์กรผู้สนับสนุน
การศึกษาของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอันได้แก่ มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน คณะกรรมการการศึกษาแรงงานข้ามชาติจากพม่า (Burmese Migrant 
Workers’ Education Committee หรือ BMWEC) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา (Education Quality Assurance Board 
หรือ EQAB) และมูลนิธิมาริสท์เอเชีย (MAF) ได้ช่วยให้นักเรียนในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติส่วนใหญ่ได้รับประกาศนียบัตรซึ่งเป็น
ที่ยอมรับโดยรัฐบาลแล้ว อย่างไรก็ตาม ส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่คาดหวังจะย้ายถิ่นกลับไปเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมา
ก็ยังคงมีความไม่แน่นอน ดังตัวอย่างของนักเรียนมัธยมปลายที่กลับไปเข้าโรงเรียนในรัฐกะเรนนีและต้องประสบกับอุปสรรคข้อท้าทาย
มากมายว่าด้วยเงื่อนไขการสอบเข้าและค่าเทอม (Karenni Refugee Repatriation and Reconstruction Working Group in TBC, 
2018) 
 ความไม่ชัดเจนและการขาดแนวทางมาตรฐานเพ่ือการศึกษาต่อยังคงเป็นปัญหาส�าหรับเด็กผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติจ�านวนหนึ่ง  
ในการน้ี ในปี พ.ศ. 2556 BMWEC ได้ตอบสนองต่อข้อกังวลของนักเรียนในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติภายใต้การดูแลของตน
ด้วยการลงนามในข้อตกลงระดับชาติอันส�าคัญยิ่งกับกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมา ซ่ึงส่งผลให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่มี
ประกาศนียบัตรเทียบช้ันของ BMWEC สามารถลงทะเบียนเข้าเรียนในระดับชั้นที่เท่ากันในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมาได้
ในขณะทีศ่นูย์การเรยีนผูย้้ายถ่ินข้ามชาตอิืน่ ๆ  ได้ท�าข้อตกลงในระดับท้องถิน่เพ่ือให้นักเรยีนของตนสามารถเข้าศกึษาต่อในโรงเรียนรฐับาล
ของประเทศเมียนมาได้ โดยแสดงจดหมายรับรองจากศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและใบรายงานผลการศึกษา (transcript) หากแต่
ปัญหาเกี่ยวกับการสอบเข้าและการเทียบชั้นก็ยังคงท�าให้นักเรียนจ�านวนหนึ่งไม่อาจได้เข้าเรียนต่อในระดับชั้นที่เหมาะสม 
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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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ตารางที่ 2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร กศน. ประเทศเมียนมาระดับประถมศึกษา  

ในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทย

ที่มา :  มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน 2019

 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส�าเร็จของในโรงเรียนนั้นมีหลายประการ อิทธิพลสูงสุดท่ีส่งผลต่อการเรียนของเด็กก็คือคุณภาพ 
และความเชี่ยวชาญของครู (Hattie, 2009; Westbrook et al., 2014) ระบบการศึกษาชั้นน�าทั้งหลายต่างลงทุนและให้การรับรองครู 
ของตน เนือ่งจากครูศูนย์การเรยีนผูย้้ายถ่ินข้ามชาติเหล่านีเ้ป็นผูม้บีทบาทส�าคญัต่อการพฒันาผลการเรยีนของนกัเรยีนเป็นอย่างมาก (OECD, 2011)  
โดยครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคในพ้ืนท่ีมากมาย ซ่ึงส่วนใหญ่อยู่นอกเหนือการควบคุม 
ของพวกเขาดังที่แสดงไว้ในแผนภาพที่ 3 ทั้งนี้ แม้ครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจะผ่านการฝึกอบรมมามากมาย รวมถึงได้รับ 
การฝึกอบรมด้านหลักสูตรล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมาแล้ว ทั้งหมดก็ยังคงไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ 
และส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีเอกสารแสดงตนตามกฎหมายแต่อย่างใด 

ปีการศึกษา
จ�านวน 

ศูนย์การเรียนฯ
จ�านวน 
นักเรียน

พื้นที่
จ�านวนครู กศน. 

ระดับประถม (เมียนมา)

2557 4 120 2 พื้นที่: แม่สอด พบพระ 8

2558 5 160 2 พื้นที่: แม่สอด พบพระ 10

2559 17 814 3 พื้นที่: แม่สอด พบพระ แม่ระมาด 35

2560 17 646 4 พื้นที่: แม่สอด พบพระ แม่ระมาด กรุงเทพฯ 39

2561 22 718 4 พื้นที่: แม่สอด พบพระ แม่ระมาด กรุงเทพฯ 39

 ในปี พ.ศ. 2558 องค์กร World Education ได้ประสานการพัฒนากรอบคุณภาพการศึกษา (Education Quality Framework 
หรือ EQF) เพ่ือความมีมาตรฐานด้านคุณภาพท่ีจ�าเป็นของศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ที่จะน�าไปสู่การผลักดันให้เป็นที่ยอมรับ 
ของรัฐบาลอย่างเป็นทางการได้  หลังจากการน�าเสนอเครื่องมือน�าร่องในปีการศึกษา 2559 ในปีถัดมาได้มีศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้าม
ชาติจ�านวน 38 แห่ง ใช้กรอบคุณภาพการศึกษา  EQF และในปีการศึกษา 2561  ได้มีศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอีกจ�านวน 54 แห่ง  
ใช้กรอบคุณภาพการศึกษา โดยกรอบคุณภาพการศึกษา EQF นี้ให้ความส�าคัญเป็นพิเศษกับบริบทของศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
และโครงสร้างระดับระบบใน 5 ประเด็นหลัก อันได้แก่คุณภาพและการสนับสนุนครู การจัดการโรงเรียน การคุ้มครองเด็ก การมีส่วน
ร่วมของผู้ปกครอง และการรับรองนักเรียน ได้มีการส่งรายงานข้อมูลจากการประเมินกรอบคุณภาพการศึกษา EQF ปีการศึกษา 2561 
ให้แก่ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาตาก เขต 2 เพ่ือรายงานคณุภาพการศกึษาในการด�าเนนิการศนูย์การเรียนผูย้้ายถิน่ข้ามชาติ 
ในจังหวัดตาก
 ปีการศึกษา 2561 มีเด็กท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทยจ�านวน 13,620 คน เรียนอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยในจังหวัดตาก  
ในขณะที่ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติภายใต้ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จ�านวน 70 แห่ง มีนักเรียนทั้งหมด
จ�านวน 12,085 คน และครผููย้้ายถิน่ข้ามชาตจิ�านวน 700 คน (MECC, 2018)  โดยในศนูย์การเรียนย้ายถิน่ข้ามชาติเหล่านี ้นกัเรยีนจ�านวน  
351 คน สอบผ่านประกาศนียบัตรระดับประถมศึกษาปีที่ 4 ของประเทศเมียนมา  จ�านวน 143 คน สอบผ่านประกาศนียบัตรระดับชั้น 8 
ของประเทศเมียนมา และจ�านวน 25 คน ได้รับประกาศนียบัตรเทียบระดับชั้นมัธยมปลายหรือระดับชั้น 10  (BMWEC and HWF, 2019) 
ทั้งนี้ อัตราการสอบผ่านดังกล่าวของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติสอดคล้องกับอัตราการสอบผ่านของโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมา
ด้วย  ส�าหรับจังหวัดระนอง มีนักเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติท้ังหมดอยู่จ�านวน 2,462 คน เข้าเรียนในศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติ 10 แห่ง 
และจ�านวน 150 คน เข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย อีกทั้งยังมีนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเมียนมา ประมาณ 200 คน  
ที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.)  ของประเทศไทย  (MAF, 2018)
 ในการศึกษา 2561 ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ รวมจ�านวน 22 แห่งในอ�าเภอแม่สอด พบพระ แม่ระมาด และกรุงเทพมหานคร 
ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ของประเทศเมียนมา และประถมศึกษาของประเทศเมียนมา โดยมีนักเรียน
เข้าเรียนหลักสูตรดังกล่าวจ�านวน 718 คน  ดังที่แสดงไว้ในตารางที่ 2
 ปัจจุบัน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ของประเทศเมียนมา ที่จัดการเรียนการสอนในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 
มีผู้สมัครเรียนมากที่สุด ในปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 83 ของนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนสอบผ่านหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.)  
ของประเทศเมียนมาระดับชั้นประถมศึกษา และร้อยละ 95 ผ่านการสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นของประเทศเมียนมา  
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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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แผนภาพที่ 3 ปญหาที่ท้าทายของครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น

ความไม่มั่นคงทางอาชีพการงาน

เงินเดือนหรือค่าตอบแทนไม่เพียงพอ 

ขาดเอกสารแสดงตนตามกฎหมายและไม่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพ

ทรัพยากรการเรียนการสอนไม่เพียงพอ

การฝกอบรมที่ไม่สอดคล้องกันและโอกาสในการพัฒนาวิชาชีพที่ไม่แน่นอน 

ขาดทางเลือกที่จะมีความก้าวหน้าทางอาชีพและได้รับการยอมรับจากกระทรวงศึกษาธิการ
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               Figure 3 Challenges faced by teachers at MLCs 

 
Job insecurity 

 
Insufficient salary/stipends 

 
Limited legal documentation and access to health care 

 Inadequate teaching and learning resources 

 
Inconsistent training and professional development opportunities across schools 

 

Scarce options for professionalization and recognition by a government education 
ministry 

 
Despite successes in negotiating beneficial policies between systems on both sides of the border, Migrant 
Learning Centers and their teachers remain on the margins of Thai society; government recognition and 
integration with the formal school system would substantially increase their impact for good. 
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 แม้การต่อรองเพ่ือนโยบายอันเป็นประโยชน์ต่อระบบการศึกษาทั้งสองฝั่งชายแดนจะประสบความส�าเร็จแล้ว ศูนย์การเรียน
ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติก็ยังคงยืนอยู่ ณ ชายขอบของประเทศไทย การบูรณาการศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติ เข้าสู่การศึกษาในระบบและการรับรองของรัฐย่อมจะช่วยให้การท�างานของพวกเขาประสบผลดีและยั่งยืนยิ่งขึ้น

 จากสภาพปัญหาและข้อจ�ากัดดังกล่าว โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมจึงเกิดขึ้น ด้วยความร่วมมือของเครือข่าย
แปดองค์กร ที่ท�างานสนับสนุนการศึกษาของเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจากจังหวัดตากถึงจังหวัดระนอง อันประกอบด้วย TeacherFOCUS 
Myanmar  ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว (Migrant Educational Coordination Center -MECC)  คณะกรรมการ
เพื่อการศึกษาของแรงงานย้ายถิ่นจากพม่า (Burmese Migrant Workers’ Education Committee - BMWEC)  มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน 
(Help Without Frontiers Thailand Foundation - HWF)  สมาคมครูผู้ย้ายถิ่นจากพม่า (Burmese Migrant Teachers’ Association 
- BMTA)  มูลนิธิสายใยเยาวชน (Youth Connect Foundation Thailand - YC)  มูลนิธิมาริสท์เอเชีย (Marist Asia Foundation) 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยใน 4 ประเด็นหลักทางการศึกษาของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ กล่าวคือ  ความยั่งยืน  การยอมรับ  คุณภาพ
และการเข้าถึง
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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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3. ระเบียบวิธีวิจัย

ตารางที่ 3 ผู้มีส่วนร่วมในการวิจัย

จ�านวนรวม
จ�านวนใน

ศูนย์การเรียนฯ
จ�านวนในโรงเรียน 

รัฐบาลไทย

นักเรียน 766 514 252

บิดามารดา ผู้ปกครอง 638 424 214

ครู 331 233 98

ผู้อ�านวยการและฝ่ายทะเบียน 26 - 26

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 2 - -

รวม 1,763

 การวิจัยฉบับนี้ เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ผู้บริหารการศึกษา ผู้แทนส�านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน  ผู้บริหารศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ  ครู  ครูฝ่ายทะเบียนโรงเรียน บิดามารดา 
ผู้ปกครอง และนกัเรยีนผูย้า้ยถิน่ข้ามชาติทัง้ที่เรียนในโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทยและศนูย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นขา้มชาต ิรวม 1,763 คน 
จากจังหวัดตากและจังหวัดระยอง (ตารางที่ 3) ซ่ึงการวิจัยนี้เป็นการต่อยอดจากผลการศึกษาขององค์กร Save the Children 
และองค์กร World Education (2558)  โดยมุ่งส�ารวจทัศนคติของบุคคลกลุ่มดังกล่าว 

 คณะวิจัยเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรในท้องถิ่นที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ จ�านวน 26 คน โดยรูปแบบ 
การท�างานวจิยัใช้การมส่ีวนร่วม เปิดโอกาสให้ผูว้จิยัได้สร้างศกัยภาพของของตนในกระบวนการวจัิย อกีทัง้ยงัเป็นการยกระดบัประสบการณ์
และองค์ความรู้ภายในของชุมชนผู้ย้ายถิ่นจากประเทศเมียนมา  

 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสร้างเครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยหลายครั้ง คณะผู้วิจัยได้ร่วมกันสร้าง 
และพัฒนาเครื่องมือวิจัย โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม  ร่วมกันก�าหนดกลุ่มประชากร  ก�าหนดแผนการเก็บข้อมูล 
ด�าเนินการเก็บข้อมูลภาคสนาม และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับร่วมกัน  ส�าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล  ใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ  เพื่อระบุ 
ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะหลัก  ทั้งนี้ นักวิจัยทุกคนต่างได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับจรรยาการวิจัย ขั้นตอนการคุ้มครองเด็ก และระเบียบ
การรักษาความปลอดภัยให้แก่เด็ก ก่อนที่จะเริ่มด�าเนินการส�ารวจกับกลุ่มเป้าหมายซ่ึงได้แก่ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง และนักเรียน  
ด้วยระเบียบวิธีวิจัยอันหลากหลาย

 การวิจัยนี้ใช้การเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจงแล้วแบ่งกลุ ่มตัวอย่างเป็นโควตา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะได้ท�าการส�ารวจ 
เด็กและเยาวชน (อายุ 10-20 ปี) ในสัดส่วนที่สัมพันธ์กับประชากรผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและโรงเรียนรัฐบาล 
ของประเทศไทย ท้ังในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดตากและจังหวัดระนอง ในจังหวัดตาก 
ครู บิดามารดา ผู ้ปกครอง และนักเรียนผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่อาศัยอยู ่ในพื้นที่ 5 อ�าเภอ ซ่ึงมีประชากรผู ้ย ้ายถ่ินข้ามชาติสูงสุด 
กล่าวคือ อ�าเภอแม่สอด แม่ระมาด พบพระ อุ้มผาง และท่าสองยาง  นักวิจัยได้ด�าเนินการส�ารวจในสถานศึกษาท้ังหมดจ�านวน 47 แห่ง  
แบ่งเป็นศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติจ�านวน 32 แห่ง และโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยจ�านวน 15 โรงเรียน (รายชื่อของโรงเรียน 
ที่มีส่วนร่วมระบุในภาคผนวก ก.) แนวคิดหลักของการวิจัยนี้ก็คือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาคือผู้ที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลง 
ในโรงเรียนและชุมชนได้ 
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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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4. ข้อค้นพบ

 งานวิจัยนี้วางโครงสร้างการศึกษาไว้บนขอบเขตเนื้อหา 4 หัวข้อ กล่าวคือ ด้านคุณภาพการศึกษา การเป็นที่ยอมรับ การเข้าถึง
การศึกษา และความยั่งยืน ในแต่ละหัวข้อจะมีค�าถามหลักเพื่อเปิดประเด็นและค�าถามเฉพาะในรายละเอียดที่ศึกษา

 คณะวิจัยใช้มาตรวัดของลิเคอร์ท (Likert scales) ในการวัดระดับความคิดเห็น ความมั่นใจ และความพึงพอใจของผู้มีส่วนร่วม 
ในการส�ารวจ ได้แก่ 

4.1.1 คุณภาพการศึกษา
 นักเรียนผู ้ เข ้าร ่วมการส�ารวจทั้งจากศูนย ์การเรียน 
ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยล้วนยืนยันว่า 
ตนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ในการให้คะแนนความพึงพอใจ 
ต่อ 5 ประเด็นหลกั ค�าตอบของนกัเรยีนจากสถานศึกษาทัง้สองรปูแบบ
จัดอยู ่ในช่วงคะแนนเดียวกันบนมาตรวัดลิเคอร์ทเกือบทั้งหมด 
กล ่าวคือ ในการสนับสนุนช ่วยเหลือด ้านการเรียนรู ้ภาษา 
(ศูนย ์การเรียนผู ้ย ้ ายถิ่นข ้ามชาติ  4.22 /โรงเรียนรัฐบาล 
ของประเทศไทย 4.46 : พอใจอย่างมากท้ังคู่) วิธีการจัดการเรียน 

เม่ือสอบถามว่าความสามารถในภาษาใดจะมีความส�าคัญต่อ

ความส�าเร็จในอนาคตของบุตรมากที่สุด ค�าตอบที่พบบ่อยที่สุด

ในกลุ่มบิดามารดา ผู้ปกครอง ของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของ

ประเทศไทยก็คือภาษาไทย รองลงมาคือภาษาอังกฤษ ในขณะที่ 

บิดามารดาผู้ปกครอง ของนักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น

ข้ามชาติเชื่อว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาส�าคัญที่สุด รองลงมาคือ

ภาษาพม่า

4.1 คุณภาพการศึกษา เพื่อเป็นการเสริมสร้างการศึกษาที่มีคุณภาพส�าหรับ 

เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ควรมีมาตรฐานการศึกษา ระบบข้อมูล และการสนับสนุนช่วยเหลือสถานศึกษาอะไรบ้าง 

ตารางที่ 4 ช่วงระดับของคะแนนและการแปลความหมายค่าเฉลี่ย

ช่วงคะแนน ความคิดเห็น ความมั่นใจ ความพึงพอใจ

1.00 – 1.79 ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง ไม่มั่นใจอย่างมาก ไม่พอใจอย่างมาก

1.80 – 2.59 ไม่เห็นด้วย ไม่มั่นใจ ไม่พอใจ

2.60 – 3.39 เป็นกลาง มั่นใจอยู่บ้าง เฉยๆ

3.40 – 4.19 เห็นด้วย มั่นใจ พอใจ

4.20 – 5.00 เห็นด้วยอย่างยิ่ง มั่นใจอย่างมาก พอใจอย่างมาก

การสอน (ศนูย์การเรยีนผูย้้ายถ่ินข้ามชาต ิ4.26  / โรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทย 4.51 : พอใจอย่างมากทัง้คู)่ ความสมัพนัธ์กบันกัเรยีนคนอืน่ 
(ศูนย์การเรียนผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 4.23 : พอใจอย่างมาก/ โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 4.09 : พอใจ) ความสัมพันธ์กับครู 
(ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 4.50 / โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 4.56 : พอใจอย่างมากท้ังคู่) และนโยบายกับกฎระเบียบ 
สถานศึกษา (ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 4.35 / โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 4.32: พอใจอย่างมากทั้งคู่) บิดามารดา 
ผู้ปกครอง ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติได้รายงานถึงความพึงพอใจในการเลือกโรงเรียนให้บุตร บิดามารดา ผู้ปกครอง ของนักเรียนในศูนย์การเรียน 
ผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติมองว่าศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติเป็นสถานศึกษาคุณภาพสูงสุดที่สามารถมอบโอกาสที่ดีที่สุดให้แก่บุตรของตนได้ 
รองลงมาคือโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมาและโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย (แผนภาพท่ี 4 และ 5)  บิดามารดา ผู้ปกครอง 
ของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ระบุว่าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยเป็นสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงสุดที่สามารถ 
มอบโอกาสที่ดีที่สุดให้แก่บุตรของตนได้ รองลงมาคือโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมาและศูนย์การเรียนผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาต ิ
เมื่อสอบถามว่าความสามารถในภาษาใดมีความส�าคัญต่อความส�าเร็จในอนาคตของบุตรมากที่สุด ค�าตอบที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่ม 
บดิามารดา ผูป้กครองของนกัเรยีนโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทยคอื ภาษาไทย รองลงมาคอืภาษาองักฤษ  ในขณะทีบ่ดิามารดา ผูป้กครอง 
ของนักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ระบุว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ส�าคัญที่สุด รองลงมาคือภาษาพม่า
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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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แผนภาพที่ 4 ทัศนคติของบิดามารดา ผู้ปกครอง ว่าด้วยคุณภาพของสถานศึกษา

แผนภาพที่ 5 ทัศนคติของบิดามารดา ผู้ปกครอง ว่าด้วยโอกาสที่ได้รับจากสถานศึกษา
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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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 โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่เข้าร่วมการส�ารวจต่างมองเป้าหมายทางการศึกษาของตนสอดคล้องกับเส้นทางการศึกษาปัจจุบัน
เป้าหมายท่ีนักเรียนศูนย์การเรียนของผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติระบุถึงมากที่สุด ได้แก่ การจบมัธยมปลายจากศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
(ร้อยละ 49) รองลงมาคือการเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศเมียนมา (ร้อยละ 43) และเข้ามหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรนานาชาติ
(ร้อยละ 35)  ในขณะทีน่กัเรยีนโรงเรียนรฐับาลของประเทศไทยระบวุ่าเป้าหมายคอืเรยีนจบชัน้มัธยมปลายจากโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทย
(ร้อยละ 64) เข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทย (ร้อยละ 43) หรือเข้าเรียนสายอาชีวะในประเทศไทย (ร้อยละ 21) ดังปรากฏในแผนภาพที่ 6 

แผนภาพที่ 6 เปาหมายทางการศึกษาของนักเรียน (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

“หนูต้องการที่จะจบการศึกษาในประเทศไทย 

และได้งานที่ดีเพื่อช่วยเหลือพ่อแม่ของหนู”

นักเรียนหญิงโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 

 อ.พบพระ จ.ตาก

จบมัธยมปลายจากโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย
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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.  
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แผนภาพที่ 7 ปญหาและอุปสรรคของการศึกษาตามทัศนคติของนักเรียน

4.1.2 ปญหาและอุปสรรคของการศึกษา

 ป ัญหาและอุปสรรคที่ ระบุโดยตัวนักเรียนผู ้ ย ้ ายถิ่น
ข ้ามชาติมีความแตกต ่างกันไปตามรูปแบบของสถานศึกษา 
(ดูแผนภาพที่ 7) ปัญหาที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดในกลุ่มนักเรียน
ศูนย ์การเรียนผู ้ย ้ายถ่ินข ้ามชาติคือสภาพห้องเรียนท่ีย�่ าแย ่ 
(ร้อยละ 27) และการขาดอุปกรณ์การเรียนการสอน (ร้อยละ 19) 
ในขณะที่นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยจะระบุถึง
อุปสรรคทางด้านภาษา (ร้อยละ 53) และผลการเรียนไม่ดีซ่ึง
รวมถึงการสอบไม่ผ่าน (ร้อยละ 35)  ภาษาทีใ่ช้ในการสอนของโรงเรยีน
ส่งผลต่อความเชี่ยวชาญทางภาษาของนักเรียนอย่างมาก เมื่อให้
เปรียบเทียบระหว่างภาษาไทย ภาษาพม่า และภาษาอังกฤษแล้ว 
นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยระบุว่าตนม่ันใจในการพูด
ภาษาไทยที่สุด (4.04 : มั่นใจ) รองลงมาคือภาษาพม่า (3.70 : มั่นใจ) 
ส่วนนักเรยีนศนูย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาตชิีว่้าตนมัน่ใจทีจ่ะสือ่สาร
ด้วยภาษาพม่ามากที่สุด (4.49 : มั่นใจอย่างมาก) รองมาคือ

ค�าตอบเชิงคุณภาพจากผู ้อ�านวยการและนายทะเบียน

โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ท�าให้เกิดความชัดเจนว่า

เด็กข้ามชาติจ�านวนมากยังต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติมและ

การเอาใจใส่เป็นพิเศษเพื่อให้ประสบความส�าเร็จในการศึกษา

ได้  

ร้อยละ 70 ของผู้อ�านวยการและนายทะเบียนโรงเรียนรัฐบาล

ของประเทศไทย (จากทั้งหมด 26 คน) เชื่อว่า โรงเรียน

ของตนไม่มีงบประมาณเพียงพอท่ีจะให้การสนับสนุนท่ีจ�าเป็น

ทั้งหมดแก่นักเรียนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

ภาษาอังกฤษ (3.20 : เฉยๆ)

 ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ได้ยืนยันและให้ความชัดเจนเพิ่มเติมต่อทัศนคติดังกล่าวของนักเรียนตนโดยช้ีว่า ภาษาไทย
คือความท้าทายสูงสุดส�าหรับนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (ร้อยละ 82) ตามมาด้วยการมาโรงเรียนสม�่าเสมอ (ร้อยละ 37) และความยาก
ล�าบากในการท�าการบ้าน (ร้อยละ 35) (แผนภาพที่ 8)

นักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นฯ

อุปสรรคด้านภาษา
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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 
___________________ 
 

8

8

แผนภาพที่ 8 ปญหาและอุปสรรคส�าหรับนักเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย

ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยตามทัศนคติของครูไทย 

 การสอนหนังสือในช้ันเรียนโดยใช้ภาษาที่ไม่ใช่ภาษาแม่ของนักเรียนเป็นความท้าทายอย่างยิ่งส�าหรับครู ครูโรงเรียนรัฐบาลของ
ประเทศไทยระบวุ่าตนต้องการความช่วยเหลอืเพิม่เติมในรปูแบบของผูช่้วยครทูีส่ามารถช่วยแปลภาษา (แผนภาพที ่ 9) ครผูู้ร่วมการส�ารวจ
ชีว่้าตนต้องการความรูเ้พิม่เตมิเกีย่วกบัการรบัสมคัรนกัเรียนทีไ่ม่ได้ถือสัญชาติไทย    รวมถงึกระบวนการด�าเนนิการทางทะเบียนและเอกสาร
ประจ�าตัวเด็ก (ร้อยละ 43)  นอกจากนี้ การฝึกอบรมภาษาพม่าพื้นฐานจะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน (ร้อยละ 36)

 ในหลาย ๆ แง่มุม นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ค่อนข้างเสียเปรียบเพื่อนร่วมชั้นคนไทยอยู่มาก
เน่ืองจากส่วนใหญ่มาจากภูมหิลงัท่ีด้อยโอกาสกว่า และต้องมาเรยีนหนงัสอืในภาษาทีส่องหรือกระทัง่ภาษาท่ีสามของพวกเขา  โดยบดิามารดา
ไม่สามารถช่วยเหลือในการเรียนได้อันเนื่องมาจากอุปสรรคทางด้านภาษา เมื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคในระดับโรงเรียน 
ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยระบุถึงปัญหาต่าง ๆ กล่าวคือ การสื่อสารระหว่างบิดามารดาผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติกับบุคลากรโรงเรียน 
ปัญหาด้านทะเบยีนและเอกสารแสดงตนท่ีส่งผลกระทบต่อการรับนกัเรียนทีม่ไิด้ถอืสญัชาตไิทย แนวโน้มทีน่กัเรยีนข้ามชาตจิะออกกลางคนั
และอุปสรรคในการรับนักเรียนข้ามชาติซ่ึงส่งผลให้บิดามารดาชาวไทยจ�านวนหนึ่งไม่ต้องการส่งบุตรเข้าเรียนในโรงเรียนเดียวกัน
(แผนภาพที่ 10)

อุปสรรคด้านภาษา
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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.  
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แผนภาพที่ 9 การสนับสนุนช่วยเหลือที่ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยต้องการ

แผนภาพที่ 10 ปญหาและอุปสรรคระดับโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการรับนักเรียนข้ามชาติ ตามทัศนคติของครู

 ค�าตอบเชิงคุณภาพจากผู้อ�านวยการโรงเรียนและนายทะเบียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ระบุว่านักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
จ�านวนมากยงัต้องการการสนบัสนนุเพ่ิมเตมิและการเอาใจใส่เป็นพเิศษเพือ่ให้ประสบความส�าเรจ็ในระบบการศกึษาได้  ในขณะทีโ่รงเรยีน
รัฐบาลของประเทศไทย มีการมอบอุปกรณ์การศึกษา เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวัน ให้นักเรียนทุกคน อย่างไรก็ตาม กลุ่มนักเรียน
ผูย้้ายถ่ินข้ามชาตใินโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทย ยงัคงมคีวามต้องการจ�าเป็นเพ่ิมเติมในเร่ืองการเดินทางไป - กลับโรงเรียน  ซึง่ครอบครวั
ของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติต้องรับผิดชอบภาระดังกล่าวเอง ร้อยละ 70 ของผู้อ�านวยการโรงเรียนและนายทะเบียนโรงเรียนรัฐบาลของ
ประเทศไทย (จากทั้งหมด 26 คน) เช่ือว่าโรงเรียนของตนไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะให้การสนับสนุนสิ่งที่จ�าเป็นทั้งหมดแก่นักเรียนที่
มิได้ถือสัญชาติไทย

บิดามารดานักเรียนข้ามชาติไม่สามารถสื่อสารกับ

เจ้าหน้าที่โรงเรียนเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
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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

 

 

 

 
14 

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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4.1.3 คุณภาพของครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
 ผลการส�ารวจได้แสดงถึงความชัดเจนของ การมีพื้นฐาน
ทางการศึกษา การฝึกอบรม และประสบการณ์ในการสอนของครู
ผูย้้ายถิน่ข้ามชาติ แม้ว่าครเูหล่านีจ้ะมีคณุวฒิุท่ีได้รบัการยอมรบั หรอืมไิด้
เป็นที่ยอมรับจากรัฐบาลใดอย่างเป็นทางการ  จากจ�านวนครู
ผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติทีเ่ข้าร่วมการส�ารวจทัง้หมด (รวม 223 คน) ร้อยละ 68
มีประสบการณ์การสอนไม่ต�่ากว่า 4 ปี  ร้อยละ 50 มีประสบการณ์
การสอนไม่ต�่ากว่า 6 ปี และร้อยละ 26 มีประสบการณ์ตั้งแต่ 10 ปี
ขึ้นไป (ดูแผนภาพที่ 11)  ร้อยละ 90 ของครูที่เข้าร่วมการส�ารวจ
จบชั้นมัธยมปลาย หรือไม่ก็หลักสูตรประกาศนียบัตรหลังชั้น
มัธยมปลาย (post-ten)2  หรือมหาวิทยาลัย 

ร้อยละ 70 ของผลการส�ารวจแสดงให้เห็นว่า

ครูในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมีเปาหมายที่อยาก

ท�างานเป็นครู

โดยร้อยละ 68 ของครูในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 

ระบุว่าตนมีประสบการณ์ในการสอนมาไม่ต�่ากว่า 4 ปี

 นอกจากนี้ ร้อยละ 77 ของครูยังผ่านการฝึกอบรมครูเป็นการภายใน ร้อยละ 61 ผ่านการฝึกอบรมจากกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศเมียนมา และร้อยละ 72 ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะเรือ่ง  ครผููย้้ายถิน่ข้ามชาตถืิอเป็นทรพัยากรทีม่คีณุภาพและมคีวามเช่ียวชาญ
ในการให้บริการที่ส�าคัญยิ่งแก่นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ  สถิติตัวเลขข้างต้นนี้ใกล้เคียงกับการผลิตบุคลากรครูซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐบาล
ประเทศเมียนมา  กล่าวคือ ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศเมียนมาจะต้องผ่านการสอบวัดระดับชั้น 10 หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย และ
ต่อด้วยหลักสูตรศึกษาศาสตร์ 2 ปีในวิทยาลัยครู3 และครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยจะต้องจบหลักสูตรในระดับมหาวิทยาลัย เช่น 
ครุศาสตร์หรือศึกษาศาสตร์ 4 ปี 

แผนภาพที่ 11 ประสบการณ์การสอนของครู

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เข้าร่วมการส�ารวจ

แผนภาพที่ 12 ระดับการศึกษาของครู

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เข้าร่วมการส�ารวจ

2 หลักสูตรประกาศนียบัตรหลังมัธยมปลาย (post-ten) ส่วนใหญ่คือหลักสูตรอิสระระยะ 6 เดือนถึง 2 ปีที่จัดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดโอกาส
ทางการศึกษาของเยาวชนจากเมียนมาที่ไม่ได้สอบผ่านการเทียบวัดระดับชั้น 10 หรือมัธยมปลายรัฐบาลของประเทศเมียนมา แต่ละหลักสูตรมีความเป็น
เอกลักษณ์และมักมีวิชาหลากหลาย เช่น ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) การสื่อสาร สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และทักษะชีวิต หลักสูตรเหล่านี้
มักไม่ได้รับการยอมรับคุณวุฒิอย่างเป็นทางการ

3 หลักสูตรศึกษาศาสตร์ในเมียนมาอยู่ในวิทยาลัยครู และก�าลังได้รับการปฏิรูปให้เป็นหลักสูตร 4 ปี

 ครูผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติล้วนประสบกับปัญหาและอุปสรรคมากมายในการเป็นผู้ให้การศึกษาที่มีคุณภาพแก่นักเรียนผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติ  เมื่อสอบถามถึงสาเหตุท่ีครูผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติลาออกจากงาน ค�าตอบท่ีพบบ่อยครั้งที่สุดก็คือ การได้รับเงินเดือนไม่สม�่าเสมอ
หรือน้อยเกินไป รองลงมาคือการขาดความก้าวหน้าทางอาชีพการงาน และไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ (ดูแผนภาพที่ 13)  
ครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนต�่ากว่ามาตรฐานค่าแรงขั้นต�่า คือ 310 บาทต่อวัน ในเขตอ�าเภอแม่สอดและจังหวัด
ระนอง  เพ่ือส่งเสริมการศึกษาในภาษาแม่ที่มีคุณภาพ ครูเหล่าน้ีควรได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสม สมเหตุสมผล และมีโอกาสได้รับ
การรับรองวิทยฐานะสาขาวิชาชีพจากรัฐบาล
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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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แผนภาพที่ 13 ปญหาและอุปสรรคในทัศนคติของครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ

“มีนักเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติหลายคนท่ีจบการ

ศึกษาจากโรงเรียนของเราแล้วไปศึกษาต่อใน

วิทยาลัยอาชีวะและมีงานท�าในปจจุบัน”

- ผู้อ�านวยการ โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 

อ.แม่สอด จ.ตาก 
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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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4.2.1 การรับรองครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างเป็นทางการ

 แม้จะยังไม่ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ อีกทั้ง
ยังขาดความก้าวหน้าในอาชีพการงาน ครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติก็ยัง
คงเป็นผู ้จัดการเรียนการสอนในภาษาแม่ อันมีความอ่อนไหว
ทางวัฒนธรรมให้แก่นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเมียนมา
มาตลอด 3 ทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อสอบถามถึงความต้องการจ�าเป็น
สูงสุดในอาชีพการงานของพวกเขา ค�าตอบท่ีพบมากที่สุดก็คือ
การได้รบัการรบัรองอย่างเป็นทางการ (แผนภาพที ่14) ซึง่เป็นความ
ต้องการที่มากกว่าการอยากได้รับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้น

ถ้ารัฐบาลของประเทศไทยให้การยอมรับศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น

ข้ามชาติ ครูก็จะมีความปลอดภัย ส่งผลท�าให้ครูเองมีก�าลังใจ

และสามารถทุ่มเทกับการเรียนการสอนได้มากขึ้น

- ครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ อ.แม่สอด จ.ตาก

4.2 การเป็นที่ยอมรับ : เราจะสร้างความแข็งแกร่งให้แก่สะพานเชื่อมระหว่างศูนย์การเรียน

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ครู นักเรียน และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยและประเทศเมียนมาได้อย่างไร

แผนภาพที่ 14 ความต้องการจ�าเป็นของครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
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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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4.2.2 คุณวุฒิการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับ

เมื่อสอบถามว่าเส้นทางการศึกษาใดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดส�าหรับบุตรของตน บิดามารดา ผู้ปกครอง ส่วนใหญ่เชื่อว่าแนวทางที่บุตรก�าลังศึกษาอยู่
นั้นเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว (ดูแผนภาพที่ 15 และ 16)  

แผนภาพที่ 15 ทัศนคติของบิดามารดา ต่อทางเลือกทางการศึกษาที่ดีที่สุดส�าหรับบุตรของตน

“มีลูกศิษย์ของฉันหนึ่งคน สอบเทียบผ่านระดับมัธยมปลาย

ในประเทศเมียนมา ปจจุบันได้เป็นครูโรงเรียนมัธยมปลาย

ในประเทศเมียนมา”

- ครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ อ.แม่สอด จ.ตาก
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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 
___________________ 
 

8

8

แผนภาพที่ 16 เหตุผลของบิดามารดา ผู้ปกครอง ในการเลือกสถานศึกษาปจจุบัน 

 เหตุผลสนับสนุนการตัดสินใจในการเลือกสถานศึกษาปัจจุบัน
ได้แสดงไว้ในแผนภาพท่ี 16 โดยเหตุผลสนับสนุนท่ีพบมากที่สุดในกลุ่ม
บิดามารดาของนักเรียนศูนย์การเรียนผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ก็คือ การได้
เรียนภาษาพม่า (ร้อยละ 87) รองลงมาคือการได้รับวุฒิการศึกษาอันเป็น
ที่ยอมรับในประเทศเมียนมา (ร้อยละ 85) การได้เรียนภาษาอังกฤษ 
(ร้อยละ 78) และชื่อเสียงสถานศึกษาท่ีจัดการเรียนการสอนได้ดีมีคุณภาพ 
(ร้อยละ 69) ส่วนค�าตอบที่พบมากที่สุดในกลุ่มบิดามารดานักเรียนโรงเรียน  

ร้อยละ 91 ของบิดามารดานักเรียนในศูนย์การเรียน

ผู ้ย ้ายถ่ินข ้ามชาติ มีความม่ันใจว ่าบุตรของตนจะ

สามารถเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศ

เมียนมา หากวันหนึ่งเขาได้กลับไปยังบ้านเกิดของตน

รัฐบาลของประเทศไทยก็คือการได้รับวุฒิการศึกษาอันเป็นที่ยอมรับในประเทศไทย (ร้อยละ 84) การได้เรียนภาษาไทย (ร้อยละ 62)
ชื่อเสียงสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนได้ดีมีคุณภาพ (ร้อยละ 57) และใกล้บ้านหรือท่ีท�างาน (ร้อยละ 53)  บิดา มารดา
ผู ้ย ้ายถิ่นข้ามชาติต่างเชื่อมั่นในเส้นทางการศึกษาที่ตนเลือกให้บุตร และได้กระท�าการตัดสินใจอย่างมีข้อมูลและตั้งใจไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม มีสัดส่วนบิดามารดาที่มากพอสมควร (1 ใน 5) ท่ีเลือกตอบว่า ตนยังไม่ชัดเจนว่ามีทางเลือกทางการศึกษาอื่นใดหรือไม่
ซึ่งเป็นสัญญาณแสดงว่าการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาในชุมชนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาตินั้นถือเป็นเรื่องจ�าเป็นอย่างยิ่ง

ชื่อเสียงในการจัดการเรียนการสอน
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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 
___________________ 
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แผนภาพที่ 17 เอกสารแสดงตนของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ

4.3.1 การสมัครเข้าเรียน

 สถานท่ีเกิดของเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติแต่ละคนย่อมส่งผลต่อการ

เลือกแนวทางการศึกษาของพวกเขา บุตรของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เกิดใน

ประเทศไทยมีแนวโน ้มที่จะเข ้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย

มากกว่าศูนย์การเรียนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ร้อยละ 62 ของนักเรียน

ร้อยละ 62 ของบิดามารดานักเรียนโรงเรียนรัฐบาล

ของประเทศไทยกล่าวว่า ตนได้รับความช่วยเหลือใน

การพาบุตรไปสมัครเข้าเรียน

4.3 การเข้าถึงการศึกษา : หนทางใดจะช่วยให้เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาตินอกระบบการศึกษา

ได้เข้าเรียนและเรียนหนังสือต่อเนื่องในโรงเรียน 

ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยที่เข้ารับการส�ารวจนั้นเกิดในประเทศไทย ในขณะที่นักเรียนส่วนใหญ่ (ร้อยละ 55) ในศูนย์การเรียน

ผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติเกิดในประเทศเมียนมา ท้ังนี้ ร้อยละ 55 ของบิดามารดา ผู้ปกครอง กลุ่มส�ารวจท่ีอาศัยอยู่ในประเทศไทยมามากกว่า 

10 ปีและคาดว่าจะอยู่นานมากกว่า 10 ปี เลือกท่ีจะพาบุตรเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย  โดยเอกสารแสดงตนของเด็กเหล่านี้

มีต่างกันไป เด็กจ�านวนมากในศูนย์การเรียนย้ายถ่ินข้ามชาติไม่มีเอกสารใด ๆ  ซ่ึงในระดับท้องถิ่น ผู้ให้การสนับสนุนการศึกษาผู้ย้ายถิ่น

ข้ามชาติได้แก้ไขสถานการณ์ดังกล่าวน้ีด้วยการออกบัตรประจ�าตัวนักเรียนให้แก่นักเรียนในศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติ โดยร้อยละ 70 

ของนักเรียนในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติที่เข้ารับการส�ารวจถือบัตรประจ�าตัวนักเรียนดังกล่าว  ในขณะที่ส่วนใหญ่คือ ร้อยละ 65 

ของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยมีบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (บัตร 10 ปี หรือบัตรเลข 0)

นักเรียนในสถานศึกษาทั้งสองรูปแบบจ�านวนไม่น้อยรายงานว่าตนไม่มีช่ือในทะเบียน (ร้อยละ 23 ของนักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น

ข้ามชาต ิและร้อยละ  18  ของนักเรยีนโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทย)   ข้อค้นพบนีเ้ป็นสญัญาณบ่งชีถ้งึความจ�าเป็นทีค่วรมปีฏบิตักิารเร่งด่วน

เน่ืองจากการขาดเอกสารแสดงตนมักส่งผลให้บุคคลไม่สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมและการคุ้มครองทางกฎหมายในประเทศไทย

อีกทั้งยังผลักให้พวกเขาอยู่ในความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งส�าหรับเด็กคือการค้ามนุษย์
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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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 เมื่อสอบถามถึงเส้นทางการศึกษาที่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่อยู่นอกระบบการศึกษาจะเข้าถึงได้มากที่สุด ครูและบิดามารดา 
ผู้ปกครองของทั้งนักเรียนศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติและโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยส่วนใหญ่เชื่อว่า สถานศึกษาที่ตนท�างาน
อยู่หรือเลือกให้บุตรของตนก็คือสถานที่ที่เข้าถึงได้มากที่สุด อย่างไรก็ตามครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยหลายคนก็เช่ือว่าหลักสูตร
การศึกษาของประเทศเมียนมาในศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติน่าจะเข้าถึงได้ง่ายกว่าส�าหรับเด็กที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย (ร้อยละ 52)
ในภาพรวมของการส�ารวจ ศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติได้รับเลือกว่าเป็นเส้นทางการศึกษาท่ีเหมาะสมส�าหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติ
ท่ีอยู่ระบบการศึกษามากที่สุด ดังนั้น หากได้รับการสนับสนุนที่ดีขึ้น ก็มีแนวโน้มว่าศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติเหล่านี้จะสามารถ
เป็นประตูเปิดทางให้แก่เด็กท่ีอยู่นอกระบบการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการศึกษาต่อไป เนื่องจากถือเป็นสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอน
ในภาษาแม่ และมีอุปสรรคในการเข้าเรียนที่น้อยกว่า

แผนภาพที่ 18 ทัศนคติต่อทางเลือกทางการศึกษาที่เด็กข้ามชาตินอกระบบการศึกษาจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุด

 ผู้อ�านวยการโรงเรียนและนายทะเบียนโรงเรียนรัฐบาลของ
ประเทศไทยท่ีเข้าร่วมการส�ารวจจ�านวนมากระบุว่าได้พบครอบครัว
ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติหลายครอบครัวที่ต้องการส่งบุตรเข้าโรงเรียนรัฐบาล
ของประเทศไทย หากแต่ไม่มีเอกสารแสดงตนที่จ�าเป็นในการสมัคร
เข้าเรียนและไม่มีสมาชิกครอบครัวคนใดที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้
ซึ่ ง เป ็น ท่ีชัด เจนว ่า เจ ้ าหน ้าที่ประสานงานที่พูดได ้สองภาษา
และคุ ้นเคยกับกระบวนการทางทะเบียนและเอกสารแสดงตน
จะช ่วยอ�านวยความสะดวกในการรับเ ด็กผู ้ย ้ ายถิ่นข ้ ามชาติ
เข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย

(ร้อยละ 72) ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัฐบาลของ

ประเทศไทยม่ันใจว่านายทะเบียนในโรงเรียนมีความ

สามารถในการลงทะเบียนนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
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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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“ในปี 2559 - 2560 นักเรียนของเราได้รับรางวัลที่หนึ่ง 

ที่สอง ที่สาม และที่สี่ ในการสอบการศึกษานอกระบบ

ของประเทศเมียนมา (NFPE) เราภูมิใจที่นักเรียนได้เรียน

หลักสูตรนี้และได้รับรางวัล”

– ครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ อ.พบพระ จ.ตาก

ตารางที่ 5 สัดส่วนความมั่นใจของบิดามารดา ผู้ปกครอง ในการส่งบุตรเข้าสถานศึกษาแบบต่าง ๆ

เข้าโรงเรียน
รัฐบาลไทย

เรียน กศน.
ไทย

เข้าศูนย์
การเรียนฯ

เรียน กศน.ประถมศึกษาเมียนมา
ในศูนย์การเรียนฯ 

บิดามารดาของนักเรียนศูนย์การเรียน

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ

42% 48% 95% 76%

บิดามารดาของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของ

ประเทศไทย

99% 83% 66% 58%

 เมื่อสอบถามถึงการสนับสนุนที่จ�าเป็น ผู้อ�านวยการโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือด้านฐานข้อมูลนักเรียน (ร้อยละ 83) 
รองลงมาคือผู้แปลภาษาพม่า (ร้อยละ 75) และแนวทางท่ีชัดเจนในการรับเด็กท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทยท่ีมีเอกสารแสดงตนรูปแบบต่าง ๆ
(ร้อยละ 75) ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยยังมิได้เห็นพ้องต้องกันถึงเอกสารที่จ�าเป็นต้องใช้ในการรับนักเรียนที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทย และต้องการแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส�าหรับโรงเรียน รวมถึงขั้นตอนกระบวนการจัดท�าทะเบียนและเอกสารแสดงตนส�าหรับ
ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ชัดเจน  โดยมูลนิธิช่วยไร้พรมแดน ร่วมกับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้จัดการ
ฝึกอบรมในหัวข้อดังกล่าวให้แก่โรงเรียนในจังหวัดตาก เพื่อสร้างความเข้าใจและทบทวนแนวปฏิบัติการรับนักเรียนผู้มีปัญหาสถานะ
ทางทะเบียนหรือนักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย 

 บิดามารดาผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติแสดงถึงความไม่เช่ือมั่นท่ีจะส่งบุตรเข้าสู่เส้นทางการศึกษาอื่นที่ต่างไปจากที่มีอยู่ (ตารางที่ 5)
มข้ีอเสนอแนะว่า การสร้างความตระหนกัและช่องทางการให้ข้อมลูเกีย่วกบัการศกึษา จะช่วยให้บดิามารดา ผูป้กครอง เหล่านีม้ข้ีอมลู
สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตการศึกษาของบุตรได้ หากจะมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้บิดามารดาให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาของบุตรได้นั้น สิ่งแรกที่ส�าคัญคือพวกเขาจะต้องรู้สึกมั่นใจในการจะส่งบุตรเข้าสู่ทางเลือกที่มีอยู่เสียก่อน

 มีตัวอย่างที่ดีของความร่วมมือระหว่างผู้ใหญ่บ้าน ครอบครัวผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ และโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยด้วยเช่นกัน
มีผู้อ�านวยการโรงเรียนคนหนึ่งกล่าวว่า “ผู้ใหญ่บ้านร่วมมือกับโรงเรียนเราดีมาก ๆ  เขามาช่วยทั้งตอนท�าทะเบียนนักเรียนและช่วยสื่อสาร
กับพ่อแม่ให้ด้วย”   ผู้ใหญ่บ้านบางรายออกจดหมายรับรองให้แก่ครอบครัวที่ต้องการส่งบุตรเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย โดยระบุ
ทีอ่ยูส่�าหรบัการตดิต่อของครอบครวัดงักล่าวให้ด้วย ความคดิเหน็ของผูอ้�านวยการโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทยเก่ียวกบัการขยายโควตา
การรับนักเรียนน้ันต่างกันไป ร้อยละ 52 กล่าวว่า ตนจะขยายโควตาการรับนักเรียนเพ่ือให้เด็กท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทยในพื้นท่ี
ได้เข้าถึงการศึกษา ส่วนใหญ่ของผู้อ�านวยการโรงเรียนกลุ่มนี้เช่ือว่านี่คือหนทางที่จะท�าให้นโยบายการศึกษาเพ่ือปวงชนเป็นจริงได้  
กล ่าวคือ “การขยายโควตา คือการให้โอกาสเด็กผู ้ย ้ายถิ่นข ้ามชาติที่อาศัยในชุมชนเราได ้เข ้าถึงการศึกษาและบริการ”
ส่วนผู้อ�านวยการโรงเรียนที่คิดว่าจะไม่ขยายโควตาได้ให้เหตุผลอันเกี่ยวกับข้อจ�ากัดของขนาดชั้นเรียน ครู และโครงสร้างของโรงเรียน
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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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แผนภาพที่ 19 บุคคลที่สนับสนุนครอบครัว

เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในการลงทะเบียน

เข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย

 ร้อยละ 62 ของบิดามารดานักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย
กล่าวว่า ตนได้รับความช่วยเหลือในการพาบุตรไปสมัครเข้าเรียน โดยผู้ให้
ความช่วยเหลือนั้นมีหลากหลาย เช่น เพื่อนบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน บุคลากรองค์กร 
ต่าง ๆ และครู (แผนภาพที่ 19) เมื่อพิจารณาว่าบิดามารดาที่ส่งบุตรเข้า
โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือ หากมี
การจัดกลไกสนับสนุนเพิ่มขึ้น จะมีการเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของ
ประเทศไทยได้เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 เมื่อสอบถามเก่ียวกับประเด็นปัญหาที่ต้องเผชิญในการส�าเร็จ
การศึกษาของเด็กท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย ค�าตอบของผู้อ�านวยการโรงเรียน
รัฐบาลของประเทศไทยที่พบบ ่อยครั้ งที่ สุดก็คือ ป ัญหาเ ร่ืองชื่อ
และการยืนยันตัวตนของนักเรียน (ร้อยละ 74) ชื่อของบิดามารดาที่
สะกดผิดหรือสะกดไม่เหมือนกันในแต่ละครั้ง (ร้อยละ 68) อุปสรรค
ในการออกประกาศนียบัตร (ร้อยละ 42) และอุปสรรคในการที่จะเช่ือม
นกัเรยีนเข้าสูโ่อกาสทางการศกึษาในระดบัต่อไป เช่น มธัยมศึกษาตอนปลาย 
วทิยาลัยอาชวีศกึษา และมหาวทิยาลัย (ร้อยละ 32) บดิามารดาของนกัเรยีน
ในสถานศึกษาทั้งสองแบบต่างมองว่าการเรียนให้จบมัธยมศึกษาตอนปลาย
มีความส�าคัญมาก โดยให้คะแนนระดับ 5 คะแนนบนมาตรวัดลิเคอร์ท 
ดังข้อมูลที่ปรากฏในตารางที่ 6 หากต้องการให้เด็กได้เรียนในโรงเรียน
จนจบชัน้มธัยมศกึษา การสนบัสนนุเด็กและครอบครวัมคีวามจ�าเป็นอย่างยิง่
องค์กร Save the Children และองค์กร World Education (2015) 
รายงานว่าเด็กข้ามชาติที่เรียนสูงกว่าระดับประถมศึกษา มีน้อยกว่า
ร้อยละ 10 นักเรียนที่อายุมากกว่าเพื่อนร่วมชั้นมีโอกาสที่จะพบกับอุปสรรค
เพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มที่ออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หรือ 4 หรือเมื่ออายุได้ 10 - 11 ปี 

“เราต้องการให้เด็กได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของประเทศไทย

และเมียนมา เราต้องการการสนับสนุนในทุกด้านและการยอมรับ

อย่างเป็นทางการจากทั้งสองรัฐบาล” 

– ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ, อ.พบพระ จ.ตาก

บิดามารดานักเรียน
ศูนย์การเรียนฯ

บิดามารดานักเรียน
โรงเรียนรัฐบาลไทย

4.81
ส�าคัญมาก

4.77
ส�าคัญมาก

ตารางที่ 6 ความส�าคัญในการเรียนจบมัธยมปลาย

ตามทัศนคติของบิดามารดา

Photo credit: Marist Asia Foundation (MAF)
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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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4.3.2 การออกกลางคัน
 เมื่อสอบถามถึงเหตุผลของการออกกลางคัน ร้อยละ 83 
ของครูศูนย ์การเรียนผู ้ย ้ายถิ่นข ้ามชาติระบุว ่าเกิดจากการที่
ครอบครัวนักเรียนต้องโยกย้ายไปที่อ่ืน เหตุผลอ่ืน ๆ ได้แก่ ปัญหา
เศรษฐกิจ (ร้อยละ 50) บิดามารดาไม่สนับสนุน (ร้อยละ 46) และ
นักเรียนผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�าเป็นต้องไปท�างานหรือดูแลสมาชิก
ครอบครัว (ร้อยละ 42) แรงกดดันทางเศรษฐกิจอันหนักหน่วง
ต่อครอบครัวผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาตินั้นได้ส่งผลกระทบต่อการศึกษา
ของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติโดยตรง เนื่องจากนักเรียนผู้ย้ายถิ่น 
ข้ามชาติต้องแบกภาระทางเศรษฐกิจแทนที่จะเรียนหนังสือจน
ส�าเร็จการศึกษา โดยร้อยละ 72 ของนักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น 
ข้ามชาติ และร้อยละ 71 ของนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในโรงเรียน
รัฐบาลของประเทศไทยระบุว่า พวกเขารู้จักเพื่อนที่ไม่ได้ถือสัญชาติ
ไทยที่ออกกลางคันไปก่อน 

ผูป้กครองท่ีมีการส�ารวจโดยรวมมีบุตรท้ังหมด 82 ท่ีอยู่ในวยัเรียน 

แต่ไม่ได้เข้าโรงเรียน เม่ือสอบถามถึงสาเหตุท่ีบุตร ของพวกเขา

ไม่ได้เข้าโรงเรียน ค�าตอบท่ีบ่อยท่ีสุดคือพวกเขาต้องท�างานหรือ

ดูแลสมาชิกในครอบครัว (ร้อยละ 46) ความท้าทายทางเศรษฐกิจ 

(ร้อยละ 36) และ ขาดการสนับสนุนพ่อแม่เพือ่ให้ลูกเรียนในโรงเรียน 

(ร้อยละ 30)
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4.3.2 DROP OUT 

When asked the reasons why children have dropped 
out of school, 83% of teachers in Migrant Learning 
Centers reported that it was because the child’s 
family moved. Other reasons were: economic 
challenges (50%), a lack of parent support to stay in 
school (46%), and the child needed to work or take 
care of family members (42%). The substantial 
economic pressure on migrant families impacts their 
children’s education—often directly, as their children 
have to carry the economic burden rather than 
completing their education. 73% of children in MLCs 
and 71% of children surveyed in TFGS reported they 
knew a non-Thai friend who had dropped out of 
school. Surveyed migrant children reported that their 
friends dropped out because their family moved 
(32% in MLCs, 55% in TFGSs), they needed to work 
or take care of family members (44% in MLCs, 33% in TFGSs), or they lacked parent support to stay in school 
(25% in MLCs, 30% in TFGSs). TFGS teachers found instability the greatest problem: 96% of them identified 
that migrant children drop out because the student’s family moved, with smaller percentages citing a lack of 
parent support to stay in school (39%), the student needed to work to support their family (38%) (the teachers 
also reported in some cases a lack of interest in learning (30%) and lack of transportation (26%)). 

Conversely, the majority of surveyed migrant parents (77%) indicated that they had not moved4 (the surveyed 
parents were drawn from PTA groups, thus likely to be more stable than the general migrant population; see 
“Limitations”, section 5). Directors at TFGSs believed that stronger engagement of parents in their children’s 
education would reduce drop-out, and some try to encourage this. One director explained, “We have a policy to 
follow up with students by meeting with their parents to reduce the risk of drop-out”. Another suggested that 
they “conduct home visits and… raise awareness on the importance of education with parents” (letters are an 
ineffective communication channel in low-literacy areas). Many TFGS Directors had experienced migrant students 
dropping out due to their family moving. Of those, many cited instances where the families did not inform the 
school in advance, making it impossible for the school to offer supportive services and help the students transfer 
to another school.  

 

 

 

 

 
4 “moving” in the survey was defined as changing locations such that parents need to enroll their child/children into another school 

 
Collectively, surveyed parents had a total 
of 82 children who were of school age but 
not enrolled in school. When asked to 
select the reasons why their children 
were not in school, the most frequent 
response was that they had to work or 
take care of family members (46%), 
economic challenges (35%), and a lack 
of parent support to stay in school (30%) 
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 4  “การโยกย้าย” ในการส�ารวจนี้ หมายถึงการเปลี่ยนที่อยู่ที่บิดามารดาจ�าเป็นจะต้องพาบุตรไปเข้าโรงเรียนอื่น

 นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เข้าร่วมการส�ารวจระบุว่าเพื่อนของพวกเขาออกกลางคันเนื่องจากครอบครัวโยกย้ายไปที่อ่ืน 
(ร้อยละ 32 ในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและร้อยละ 55 ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย) หรือต้องไปท�างานหรือดูแลสมาชิก
ครอบครัว (ร้อยละ 44 จากศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและร้อยละ 33 จากโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย) หรือบิดามารดาไม่ให้ 
การสนับสนุน (ร้อยละ 25 จากศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและร้อยละ 30 จากโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย) ครูโรงเรียน
รัฐบาลของประเทศไทยพบว่าความไม่มั่นคงหรือความไม่แน่นอนคือปัญหาใหญ่ที่สุด โดย ร้อยละ 96 ระบุว่านักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 
ออกกลางคัน เนื่องจากครอบครัวโยกย้ายไปที่อื่น แต่มีไม่มากนักที่กล่าวถึงการขาดการสนับสนุนของบิดามารดา (ร้อยละ 39) หรือการที่ 
นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติต้องไปท�างานเลี้ยงครอบครัว (ร้อยละ 38) นอกจากนี้ ครูยังได้ระบุว่ามีนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติบางส่วน 
ไม่สนใจเรียน (ร้อยละ 30) และไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้ (ร้อยละ 26)

 ในทางกลับกัน บิดามารดาผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ที่เข้าร่วมการส�ารวจส่วนใหญ่ (ร้อยละ 77) ระบุว่าพวกเขาไม่ได้โยกย้ายไปไหน4

(ผู ้ร่วมการส�ารวจเหล่านี้มาจากสมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียน ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะมีความเป็นอยู่มั่นคงกว่าประชากร
ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตโิดยทัว่ไป ดูรายละเอยีดเพิม่เตมิในบทที ่5) ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยเชือ่ว่า การมีส่วนร่วมทีเ่ข้มแขง็มากขึน้ 
ของบิดามารดาต่อการศกึษาของเดก็จะช่วยลดการออกกลางคนัได้และบางแห่งได้พยายามจะส่งเสริมการมส่ีวนร่วมนี ้ผูอ้�านวยการโรงเรยีน 
ท่านหน่ึงกล่าวว่า “เรามีนโยบายทีจ่ะตดิตามนกัเรยีนโดยการไปพบปะกบัพ่อแม่เพือ่ลดความเสีย่งทีน่กัเรยีนจะออกกลางคนั” และผูอ้�านวยการ 
โรงเรยีนอีกท่านกล่าวว่า“ทางโรงเรยีนตนได้ไปเยีย่มบ้านและสร้างความตระหนกัถงึความส�าคญัของการศกึษากบัพ่อแม่” (การส่งจดหมาย 
โรงเรียนเป็นช่องทางการสื่อสารที่ไม่มีประสิทธิภาพมากนักในพื้นท่ีท่ีมีการอ่านออกเขียนได้น้อย) ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัฐบาล 
ของประเทศไทยจ�านวนมากเคยมีประสบการณ์ที่นักเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติในโรงเรียนของตนออกกลางคันเนื่องจากครอบครัวโยกย้าย 
ไปที่อ่ืน ในจ�านวนนี้ มีหลายคนระบุว่าครอบครัวของนักเรียนไม่ได้แจ้งโรงเรียนล่วงหน้า ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
และส่งต่อเด็กไปยังอีกโรงเรียนหนึ่งได้
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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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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 
___________________ 
 

9

9

 คณะวิจัยสอบถามนักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ที่เข้าร่วมการส�ารวจว่าพวกเขายังมีพี่น้องที่มีอายุระหว่าง 5 - 16 ปี ไม่ได้เรียนหนังสือหรือไม่
นักเรียนกลุ่มนี้ระบุว่ามีจ�านวน 85 คน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ได้ไปโรงเรียนอันเนื่องจากเหตุผลหลัก คือ มีความจ�าเป็นต้องท�างานหรือดูแลสมาชิกใน
ครอบครัว (ร้อยละ 43) ไม่สนใจเรียนหนังสือ (ร้อยละ 30) และบิดามารดาไม่สนับสนุน (ร้อยละ 20) ดังปรากฏในแผนภาพที่ 21 

แผนภาพที่ 21 เหตุผลที่พี่น้องของนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียน

ไม่สามารถเดินทางมาเรียนได้
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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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4.3.3 อุปสรรคขัดขวางการเขาถึงการศึกษา

 อุปสรรคท่ียิ่ ง ใหญ ่ที่ สุดส�าหรับบิดามารดาผู ้ ย ้ ายถิ่น
ข้ามชาติ ที่เข้าร่วมการส�ารวจเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรก็คือ
พวกเขารู้สึกว่าตนไม่สามารถช่วยบุตรท�าการบ้านได้ (แผนภาพที ่22) 
ส่วนหนึง่สบืเนือ่งมาจากบดิามารดาเหล่านีม้กีารศึกษาไม่สูงนกั ในกลุ่ม
ผู้ร่วมการส�ารวจทั้งหมด (638 คน) ร้อยละ 26 รายงานว่าไม่ได้รับ
การศึกษา และ ร้อยละ 48 จบเพียงระดับประถมศึกษา (แผนภาพ
ที่ 23) (ระดับการศึกษาของบิดามารดาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมครู
และผู้ปกครองมแีนวโน้มว่าจะต�า่กว่าตัวเลขดังกล่าว) ล่าสดุมีเอกสาร
ที่ได้รับการตีพิมพ์ว่าด้วยอัตราการรู้หนังสือจากคลินิกฝากครรภ์ของ
ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติระบุว่า มีเพียง 1 ใน 3 ของหญิงตั้งครรภ์ที่เรียนจบ
ระดับประถมศึกษาปีท่ี 4 หรือ ช้ันท่ีสูงกว่า (Gilder et al., 2019)  
ในขณะเดียวกัน นักเรียนที่ระบุว ่าบิดามารดาสามารถให ้
ความช่วยเหลือในการเรียนน้อยมาก (ร้อยละ 20 ของนักเรียน
ศนูย์การเรียนผู้ย้ายถิน่ข้ามชาติและร้อยละ 8 ของนกัเรียนโรงเรยีนรฐับาล
ของประเทศไทย) ส่วนใหญ่ได้หันไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากครู 
โดยเฉพาะนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ซึ่งร้อยละ 63 

แผนภาพที่ 23 ระดับการศึกษาของบิดามารดา ผู้ปกครอง ที่เข้ารับการส�ารวจ

แผนภาพที่ 22 ปญหาและอุปสรรคในการสนับสนุนการศึกษาของบุตร ตามทัศนคติของบิดามารดา

กล่าวว่าครูคือบุคคลที่ตนจะไปขอความช่วยเหลือ (แผนภาพที่ 24) ข้อค้นพบนี้ได้เน้นย�้าผลกระทบทางสังคมต่อการที่เด็กเข้าเรียน
ในสถานศึกษาที่บิดามารดาไม่อาจส่ือสารกับบุคลากรของโรงเรียน ช่วยบุตรท�าการบ้าน หรืออ่านจดหมายจากสถานศึกษาได้ 
ผู้อ�านวยการและครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยได้ชี้ถึงประเด็นปัญหาดังกล่าว และเสนอแนะให้มีการสื่อสารโดยตรงกับ
บิดามารดาในการประชุมครูและผู้ครองโดยมีล่ามแปลภาษา

อุปสรรคในการสื่อสารกับโรงเรียน
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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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 ส�าหรับการขาดเรียน โดยรวมแล้ว 
ร้อยละ 8 (58 คน) ของนักเรียนผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติระบวุ่าตนเคยขาดเรยีนไปนานกว่า
1 เดือน โดยเหตุผลที่พบบ่อยที่สุดคือ 
เจ็บป่วย (ร้อยละ 46) ครอบครัวโยกย้าย
(ร ้อยละ 20) และไม่อยากไปโรงเรียน
(ร้อยละ10) ข้อค้นพบนี้ช้ีให้เห็นถึงปัญหา
ด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพอีกด้วย 

“เราพานักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติของเราบางคนไป

แข่งขันในการแข่งขันเชิงวิชาการและได้รับรางวัล

เหรียญทอง พวกเขายังชนะการแข่งขันหนังสั้นซึ่ง

ฉายทางช่องไทยพีบีเอส”

ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย จ.ระนอง

แผนภาพที่ 24 ผู้ให้ความช่วยเหลือทางวิชาการแก่นักเรียนตามความต้องการ

 บิดามารดาผู ้ย้ายถิ่นข้ามชาติล้วนต้องคอยจัดการกับความไม่
แน่นอนในหลายแง่มุมของชีวิต ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางทะเบียนหรือ
เอกสารแสดงตน การเข้าถึงบริการสุขภาพ ความมั่นคงปลอดภัย และ
เศรษฐกิจครอบครัว (IOM, 2016) มากกว่าหนึ่งในสามของบิดามารดา
ท่ีเข้าร่วมการส�ารวจมองเห็นความไม่แน่นอนในอนาคตการศึกษาของ
บุตร  ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่อยู่ในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (ร้อยละ 36) 
หรือโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย (ร้อยละ 38)  ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ยังเป็นอุปสรรคด้วยเช่นกัน โดยร้อยละ 49 ของบิดามารดานักเรียน
ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมองว่าค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในการศึกษา
ของบุตร ในขณะที่บิดามารดานักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย
ร้อยละ 36 มองว่าค่าใช้จ่ายเป็นอุปสรรคในการในการศึกษาของบุตร 

 เม่ือขอให้บดิามารดาประมาณค่าใช้จ่ายทางการศกึษาของบตุร 1 คนต่อปี (รวมค่าเทอม อปุกรณ์การเรยีน อาหาร และค่าเดนิทาง)
ค่าเฉลี่ยของค่าใช้จ่ายของนักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยนั้นใกล้เคียงกัน คืออยู่ระหว่าง 
1,000 – 2,999 บาทต่อปี  ข้อค้นพบนี้เน้นย�้าถึงค่าใช้จ่ายแฝงที่มีอยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานฟรีของโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย  
โดยค่าใช้จ่ายของบิดามารดานักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติ คือค่าเทอมเพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายของศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ิน
ข้ามชาติ  ในขณะที่บิดามารดานักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยส่วนใหญ่จ่ายค่าอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน
และค่าเดินทางแลกกับการที่บุตรของตนจะได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยที่มีการศึกษาฟรีดังกล่าว  มีบิดามารดา
จ�านวนน้อยมากที่ระบุว่าตนไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีค่าใช้จ่ายสูง (มากกว่า 10,000 บาท) ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความไม่แน่นอนในประเด็นนี้ 

การพดูคยุกบับคุลากรโรงเรยีนถอืเป็นอปุสรรคของบดิามารดานกัเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย (ร้อยละ 35) เมือ่ให้ประเมินความ
สามารถทางภาษาของตนบนมาตรวัดลิเคอร์ท บิดามารดาที่ได้รับการส�ารวจให้คะแนนความมั่นใจในภาษาพม่าที่ 4.47  (มั่นใจอย่างมาก)
เทียบกับ 2.79 (มั่นใจอยู่บ้าง) ส�าหรับภาษาไทย ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาแยกกลุ่มจะพบว่าบิดามารดาของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาล
ของประเทศไทยมองว่าตนมีความมั่นใจอยู่บ้างในการใช้ภาษาไทยเมื่อเปรียบเทียบกับบิดามารดาของนักเรียนในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติ (3.16 เทียบกับ 2.62) ในขณะที่บิดามารดานักเรียนศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมองว่าตนมีความมั่นใจอย่างมาก
ในการใช้ภาษาพม่าเมื่อเปรียบเทียบกับบิดามารดาของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย (4.57 เทียบกับ 4.28)
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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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4.4 ความยั่งยืน : อนาคตการศึกษาเพื่อผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจะเป็นอย่างไร สิ่งจ�าเป็นเพิ่มเติมใน

การส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมและยั่งยืนส�าหรับเด็กข้ามชาติทั้งในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและ

โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยคืออะไร

4.4.1 เอกสารแสดงตนและความเสี่ยง
 ประชากรผูย้้ายถิน่ข้ามชาตทิีอ่าศยัอยูใ่นประเทศไทยเป็นเวลานานและเหน็อนาคตของตนอยูใ่นประเทศไทยต่อไปนัน้มีสดัส่วนไม่
น้อยทีเดียว แรงงานข้ามชาติในไทยมีแนวโน้มท่ีจะอาศัยอยู่เป็นเวลานาน จึงไม่ควรสรุปว่าพวกเขาเป็นเพียงแรงงานชั่วคราว (Save the 
Children และ World Education, 2015) โดยร้อยละ 59 ของครู และ ร้อยละ 71 ของบิดามารดาผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติระบุว่าได้อาศัย
อยูใ่นประเทศไทยมานานมากกว่า 10 ปี โดยร้อยละ 40 ของคร ูและร้อยละ 43 ของบดิามารดากร็ะบวุ่าตนคาดว่าจะอาศยัอยูใ่นประเทศไทย
มากกว่า 10 ปี ชมุชนผูย้้ายถ่ินข้ามชาติไม่ได้ก�าลงัจะโยกย้ายกลบัประเทศเมยีนมาและในขณะเดยีวกนัครผููย้้ายถิน่ข้ามชาตทิีม่คีวามความมุง่มัน่
และศักยภาพ ก็พร้อมที่จะให้การศึกษาในภาษาแม่แก่เด็กข้ามชาติอย่างต่อเนื่องในปีต่อ ๆ ไป เงื่อนไขดังกล่าวนี้จึงเอื้อให้มีการวางแผน
ระยะต่อไปยาวได้

 เอกสารแสดงตนยงัเป็นปัญหาทีพ่บมากในชมุชนผูย้้ายถิน่ข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรบัครใูนศนูย์การเรยีนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติ
(ตารางที่ 7) ในกลุ่มครูผู้เข้าร่วมการส�ารวจ มีเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่มีใบอนุญาตท�างาน อีกร้อยละ 15 ระบุว่าตนมีเอกสารแสดงตน
ที่ออกโดยรัฐบาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นบัตรประจ�าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนหรือบัตรประเภทใดประเภทหนึ่ง 

 ศูนย์ประสานงานการจัดการการศึกษาเด็กต่างด้าว ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ได้พยายามแก้ไข 
ปัญหาด้วยการออกบัตรประจ�าตัวครูให้แก่ทุกคนท่ีปฏิบัติอยู่ในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจังหวัดตาก โดยบัตรดังกล่าวระบุอาชีพ
และมีหมายเลขในกรณฉีกุเฉนิ ร้อยละ 74 ของครทูีไ่ด้รบัการส�ารวจในจังหวดัตากได้ถอืบตัรดังกล่าว ซ่ึงแม้จะให้ความปลอดภยัได้ในระดับ
หน่ึง แต่กยั็งมไิด้ถือเป็นรูปแบบเอกสารซ่ึงเป็นท่ียอมรบัทางกฎหมาย ปัจจบุนับคุคลจากประเทศเมยีนมายงัไม่สามารถขอใบอนุญาตท�างาน
ในอาชีพ “ครู” ได้ อุปสรรคดังกล่าวและปัญหาอันสืบเนื่องจากการขาดเอกสารแสดงตนที่เหมาะสมอื่น ๆ ท�าให้ชีวิตครูศูนย์การเรียน
ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเต็มไปด้วยความไม่แน่นอน และมีความเสี่ยงอยู่

แผนภาพที่ 25 ระยะเวลาที่บิดามารดา

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอาศัยในประเทศไทย

แผนภาพที่ 26 ระยะเวลาที่บิดามารดา

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ คาดว่าจะอยู่ในประเทศไทย

38

38



 

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.  
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 บิดามารดาของนักเรียนในสถานศึกษาท้ังสองรูปแบบต่างประสบ
กับปัญหาในเรื่องเอกสารแสดงตนเช่นกัน เกือบคร่ึงของบิดามารดา
นักเรียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย (ร้อยละ 49) ระบุว่าตนมี
อุปสรรคในเรื่องดังกล่าว มีบิดามารดาเพียงร้อยละ 25 เท่านั้นท่ีมีหนังสือ
ส�าคัญประจ�าตัว (Certificate of Identity หรือ CI) ร้อยละ 16 มีบัตร
ประจ�าตัวผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน (หรือที่เรียกในท้องถิ่นว่าบัตร 10 ปี
หรือบัตรเลข 0) และร้อยละ 10 มีใบอนุญาตท�างาน  ทั้งนี้ ร้อยละ 8 ของ
บิดามารดาที่เข้าร่วมการส�ารวจตอบว่าตนไม่มีเอกสารใด ๆ เลย

ผู้อ�านวยการโรงเรียนและนายทะเบียนโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยยืนยันถึงความเสี่ยงบางประการในการรับนักเรียนที่ไม่ได้ถือ
สัญชาติไทย ดังนั้น เพื่อให้นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนเป็นจริงได้ในทางปฏิบัติ และเด็กสามารถเข้าเรียนรวมถึงยังคงเรียนอยู่ต่อ
ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยได้จนส�าเร็จการศึกษาได้ ความเสี่ยงในการรับนักเรียนดังกล่าวควรได้รับการเอาใจใส่และแก้ไข
อย่างต่อเนื่อง (แผนภาพที่ 27)

“ฉันไม่มีที่อยู่อาศัยแน่นอนดังนั้นฉันกังวลว่าลูก ๆ ของฉัน

จะไม่สามารถจบการศึกษาได้” 

– มารดา ในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ

อ.พบพระ จ.ตาก

ใบอนุญาตท�างาน 20%

บัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน 11%

บัตรประชาชนไทย 4%

ตารางที่ 7 เอกสารแสดงตนทางกฎหมายของครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ

 นอกจากความเข้าใจผิดอันแพร่หลายของบิดามารดาเกี่ยวกับประโยชน์ของเลขประจ�าตัว 13 หลักของนักเรียนที่ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ผู้อ�านวยการโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยยังพบกับความยากล�าบากในการออกบัตรดังกล่าว
อีกด้วย โดยรายงานว่า “การขอเลข 13 หลักไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากต้องติดต่ออ�าเภอ และทางอ�าเภอเองก็ต้องตรวจสอบและจัดท�า
เอกสาร” และ “การตรวจสอบข้อมูลในระดับอ�าเภอใช้เวลานานมาก” ทั้งนี้ ไม่มีความชัดเจนว่าใครคือผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการขอ
เลขประจ�าตวั 13 หลกัให้แก่เดก็นกัเรยีน บุคลากรบางโรงเรยีนเข้าใจว่าเป็นความรบัผดิชอบของบิดามารดาเป็นหลกั ไม่ว่าจะมีความเข้าใจ
ถงึสทิธปิระโยชน์เกีย่วกบัเลขประจ�าตวัดงักล่าวอย่างไร เลข 13 หลกันีก้เ็ป็นเพียงการระบตัุวตนของนกัเรียนและยงัไม่ได้ให้สทิธกิารเข้าถงึ
บริการสุขภาพใด ๆ ปัจจุบันการบริการสุขภาพนักเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยนั้นต่างกันไปในแต่ละโรงเรียน บางแห่งรายงานว่ากระทรวง
สาธารณสุขได้จัดให้มีบริการวัคซีน ตรวจสุขภาพช่องปาก และตรวจสุขภาพทั่วไปแก่นักเรียนทุกคน ในขณะที่บางโรงเรียนต้อง
ท�าเรื่องขอบริการตรวจสุขภาพให้แก่นักเรียนเนื่องจากไม่สามารถด�าเนินการเองได้
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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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แผนภาพที่ 27 มุมมองต่อความเสี่ยงในการรับนักเรียนที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย

ปัญหาด้านข้อมูลหากนักเรียนออกกลางคัน

“เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาส

เช่นเดียวกับเด็กไทยที่ ไม่มีการเลือกปฏิบัติ”

ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย อ.แม่ระมาด จ.ตาก

40

40



 

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.  
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5. ข้อจํากัดในการวิจัย

 แง่มุมส�าคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม คือการให้นักวิจัยได้ลงเก็บข้อมูลภาคสนาม การวิจัยรูปแบบนี้มุ่งสร้าง
ศกัยภาพท้องถิน่และสร้างพลงัเสยีงของท้องถิน่ ท่ีจะระบุ ตคีวาม และเน้นย�า้ถงึประเดน็ท่ีแตกต่างในชมุชนของตน  ดงันัน้ เจ้าหน้าทีโ่ครงการ
ของหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาที่คุ ้นเคยกับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย ศูนย์การเรียนผู ้ย ้ายถิ่นข้ามชาติ
และกลุม่ผูร้บัประโยชน์จงึเป็นผูด้�าเนนิการส�ารวจเอง วธิกีารดังกล่าวซ่ึงมข้ีอได้เปรียบหลายประการ และมข้ีอจ�ากดัอย่างน้อยสองประการ

 แม้นักวจัิยจะสุม่เลอืกสถานทีใ่ห้สอดคล้องกบัโควตากลุม่ตวัอย่างทีก่�าหนดไว้ การเลอืกผูเ้ข้าร่วมการส�ารวจเช่นบดิามารดา      เป็นไป
ตามความสะดวก ผู้วิจัยส�ารวจบิดามารดาที่เข้าร่วมการประชุมสมาคมครูและผู้ปกครองที่โรงเรียนเป็นหลัก และในกรณีจังหวัดระนอง
จะเลือกคนที่มีสัมพันธ์กันอยู่ก่อนเนื่องจากนัดหมายได้ง่ายกว่า บิดามารดาที่เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง หรือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับโรงเรียน
มักเป็นคนที่มีส่วนร่วมกับการศึกษาของลูกดังนั้นจึงอยู่ในกลุ่มที่ค่อนข้างมั่นคง ความคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับประเด็น “บิดามารดาโยกย้าย” 
จึงอาจขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงที่ว่า ผู้ที่เข้าร่วมส�ารวจมีแนวโน้มท่ีจะมีความมั่นคง ไม่เคล่ือนย้าย สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์สนับสนุน
การศึกษาของบุตรได้มากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้เข้าประชุมสมาคมครูและผู้ปกครอง ในการนี้ การวิจัยระยะยาวเพื่อระบุ
รูปแบบการโยกย้ายถิ่นฐานของครอบครัวผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจึงมีความจ�าเป็น

 นอกจากนี้ รูปแบบการวิจัยดังกล่าวอาจมีความเอนเอียงหรืออคติในค�าตอบ หรือการเลือกกลุ่มตัวอย่าง เมื่อนักวิจัยต้องท�างาน
กับชุมชนที่มีอัตราการรู้หนังสือต�่า จึงได้แก้ปัญหาด้วยการบันทึกค�าตอบให้แก่บิดามารดาที่ไม่สามารถอ่านเขียนได้ ซึ่งอาจเป็นการสร้าง
แรงกดดนัให้บดิามารดาเหล่านีต้้องตอบค�าถามในแบบทีค่ดิว่าเป็นค�าตอบทีพ่งึปรารถนา โดยทัว่ไปแล้วการปรากฎตวัของเจ้าหน้าทีโ่ครงการ
ในระหว่างการส�ารวจนั้นมีแนวโน้มท่ีจะส่งอิทธิพลต่อการตอบของผู้เข้าร่วมการวิจัย และนักวิจัยได้พยายามลดอคติในค�าตอบด้วยการ
เน้นย�้าแก่ผู้เข้าร่วมการวิจัยว่า ค�าตอบของพวกเขาจะเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อทุนหรือการสนับสนุนอื่นใด 

“ความยืดหยุ่นจากรัฐบาลของประเทศไทยเป็นสิ่งจ�าเป็น

ในเรื่องเอกสารส�าหรับเจ้าหน้าที่โรงเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ 

โปรดรับรู้ว่าแรงงานข้ามชาติ

มีส่วนสนับสนุนในเชิงบวกต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย”

ครูศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ จ.ระนอง
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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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6. สรุปผลการวิจัย

 ความพยายามเพื่อการศึกษาของเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติได้ก้าวหน้าไปมาก นับจากปี พ.ศ. 2558 ที่มีงานวิจัยว่าด้วยการศึกษา 
เพื่อผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ

 • ศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติจ�านวนมากหันมาใช้หลักสูตรซึ่งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นทางการ ซึ่งได้แก่หลักสูตรการศึกษา 
ในระบบของประเทศเมยีนมา หลกัสตูรการศกึษานอกระบบ   (กศน.)   ของประเทศเมยีนมา และการศึกษานอกระบบ    (กศน.)    ของประเทศไทย 
ส่งผลให้นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติได้รับวุฒิการศึกษาซึ่งเป็นที่ยอมรับของรัฐได้  

 • ประกาศกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 เรื่องการรับนักเรียน นักศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทะเบียนราษฎร
หรือไม่มีสัญชาติไทย  ได้ขจัดอุปสรรคส�าคัญต่อการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติที่ไม่มีเอกสารแสดงตน  เนื่องจากการสมัครเข้าเรียน
ไม่จ�าเป็นต้องใช้เอกสารแสดงตนอีกต่อไป  และเด็กทุกคนไม่ว่าจะถือสัญชาติไทยหรือไม่จะได้รับเลขประจ�าตัว 13 หลักเพื่อระบุตัวตน

 อย่างไรก็ดี ในช่วงสี่ปีที่ผ่านมามิได้มีแต่ความก้าวหน้าเพียงอย่างเดียว เมื่อทุนสนับสนุนส�าหรับพื้นที่ชายแดนไทยได้เปลี่ยนไป 
สู่พื้นที่ภายในประเทศเมียนมา ท�าให้การสนับสนุนทางการเงินแก่ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในพื้นที่ชายแดนไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง 
ผู ้ให ้บริการการศึกษาได้แสดงถึงความยืดหยุ ่นในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนล�าดับความส�าคัญของผู ้บริจาคดังกล่าวนี ้ 
หากแต่สถานการณ์ก็ได้เพิ่มแรงกดดันให้แก่งบประมาณที่จ�ากัดมากอยู่แล้วเพิ่มขึ้นไปอีก ในกรณีที่สิ้นหวังถึงที่สุด ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติบางแห่งจ�าต้องปิดตัวลงเนื่องจากทุนด�าเนินการไม่เพียงพอ

 เส้นทางการศึกษาส�าหรับเด็กข้ามชาติท่ีแตกต่างล้วนมีบทบาท

ส�าคัญต่างกันไปในชุมชน เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนข้อที่ 4 คือการ

ประกันการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และส่งเสริม

การเรียนรู้ตลอดชีวิตของทุกคน ดังนั้น เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายวาระการ

พัฒนาที่ยั่งยืน พ.ศ. 2573 (2030) และปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยการ

สร้างความเข้มแข็งทางการศึกษาให้แก่เด็กตกหล่นหรืออยู่นอกระบบ 

การศึกษา ท้ังรัฐบาลและผู้สนับสนุนควรใช้โอกาสจากความก้าวหน้า

ในช่วงเวลาที่ผ ่านมานี้ การวิจัยฉบับนี้เสนอว่า ทางออกท่ีคุ ้มค่า 

และครอบคลุมกว้างไกลที่สุด คือการให้การรับรองและสนับสนุน 

ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติกับครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างเป็นทางการ

“รัฐบาลไทยและเมียนมาต้องประสานงานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์

ที่ดีที่สุดและมุ่งเน้นไปที่อนาคตของการศึกษาของเด็ก ๆ ไม่

ว่าพวกเขาจะมาจากประเทศใด”

บิดามารดา ในศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาต ิ

อ.แม่สอด จ.ตาก

 บิดามารดาผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติยังพาบุตรไปสมัครเข้าศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ซึ่งจัดการศึกษาอันสอดคล้องกับความหวัง 

ความฝันในอนาคตของบตุรอยูเ่สมอ ครขูองศนูย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาตเิหล่าน้ีมบีทบาทอนัทรงคณุค่ายิง่ หากแต่การทุม่เทและความพยายาม 

ของพวกเขายังไม่ได้รับการยอมรับแต่อย่างใด การสนับสนุนทางการเงินต่อศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติและครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติคือ

หนึ่งในหนทางที่ดีที่สุดที่จะประกันการศึกษาที่ทั่วถึงและเท่าเทียมส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทุกคน รูปแบบความยั่งยืนในบริบท 

ที่มพีัฒนาการไม่หยุดนิ่งและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเป็นไปไม่ได้หากไม่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ

 เพื่อให้ครอบครัวผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติได้เข้าถึงการศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์ ควรมีผู้ประสานงาน 

ทั้งในชุมชนและในระดับโรงเรียน  นโยบายการศึกษาเพื่อปวงชนล่าสุดได้เสนอกรอบงานการศึกษาที่ท่ัวถึงส�าหรับเด็กทุกคน อย่างไรก็ดี 

การน�านโยบายมาสู่การปฏิบัติจริงยังต้องอาศัยความพยายามอีกมาก  
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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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 ปัจจบุนั เดก็ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตส่ิวนใหญ่ยงัอยูน่อกระบบการศกึษา

หากไม่มกีระบวนการท�างานโดยใช้ข้อมลูท่ีมากข้ึน มทีรพัยากรมากขึน้ และ

นวัตกรรมใหม่ จะส่งผลให้เกิดช่องว่างที่ท�าให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงระบบการ

ศึกษาได้ยากมากขึ้นและมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น

 เดก็ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตท่ีิอยูน่อกระบบการศกึษาคอืเด็กทีเ่ปราะบาง

และเสี่ยงต่อการถูกแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ในบริบทของเขตเศรษฐกิจพิเศษท่ีพัฒนาข้ึนอย่างรวดเร็วและไม ่สามารถควบคุมได ้ในพื้นที่ชายแดนฝั ่งประเทศเมียนมา

มีความจ�าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการค้นคว้าวิจัยเพิ่มเติมเพ่ือระบุตัวตนของบิดามารดาของเด็กนอกระบบการศึกษา และเพ่ือค้นหา

หนทางที่เหมาะสมที่สุดในการน�าพาเด็กเหล่านี้เข้าระบบการศึกษา หรือกลับคืนสู่เส้นทางการศึกษาที่มีอยู่เส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง

 ด้วยการจัดการศึกษาโดยใช้ภาษาแม่ วุฒิการศึกษาท่ีได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมา 

รวมถึงเส้นทางการศึกษานอกระบบส�าหรับนักเรียนท่ีอายุเกินเกณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติจึงเป็นประตูสู่การศึกษา

ส�าหรับเด็กผู ้ย้ายถ่ินข้ามชาติท่ีเปราะบางเหล่าน้ี ในมุมมองของผู้ปกครองและเด็กผู ้ย้ายถ่ินข้ามชาติน้ันการสนับสนุน

ด้านการเงินและการสนับสนุนจากภาครัฐไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในเวลาอันรวดเร็ว

“เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาส

เช่นเดียวกับเด็กไทยโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติ”

ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย อ.แม่ระมาด จ.ตาก
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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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7. ข้อเสนอแนะ

7.1 คุณภาพการศึกษา : สถานศึกษาจะจัดการศึกษาเพื่อเด็กข้ามชาติ ให้ดีขึ้นได้อย่างไร

ก. โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย 

1) ความช่วยเหลือด้านภาษาไทย ภาษาเป็นอุปสรรคส�าคัญส�าหรับเด็กย้ายถิ่นข้ามชาติในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย  
อย่างไรก็ตาม ครูโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยต่างก็ระบุว่า เด็กย้ายถิ่นข้ามชาติที่อยู่ในโรงเรียนมานานเพียงพอที่จะเรียนรู้ 
ภาษาไทยได้ดีจะประสบความส�าเร็จทางการศึกษาได้  ดังนั้น นักเรียนเหล่านี้จึงต้องการเพียงความช่วยเหลือในช่วงปีแรก ๆ 
ทีเ่ข้าเรยีน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปีแรกและในระดับชัน้ปฐมวัยและประถมศกึษา  โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยอาจจดัชัน้เรยีน 
ภาษาพม่า หรือสนับสนุนบุคลากรให้คอยให้ความช่วยเหลือแก่นักเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติข้ามชาติในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้ได้

2) การแบ่งปันแนวทางการปฏิบัติท่ีดีในหมู่บุคลากร หลายโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยสามารถด�าเนินการจัดการศึกษา
ที่ทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และให้การสนับสนุนช่วยเหลือเด็กข้ามชาติได้เป็นอย่างดี บุคลากรควรได้รับส่งเสริมให้แบ่งปัน
แนวทางการปฏิบัติท่ีดีระหว่างโรงเรียนเพ่ือให้ทุกแห่งสามารถก้าวน�าความท้าทายที่มากับการให้การศึกษาเด็กย้ายถิ่น 
ข้ามชาต ิซึง่ได้แก่อปุสรรคทางด้านภาษากบันกัเรียนและบดิามารดา ปัญหางบประมาณในการบรูณาการเด็กทีส่ื่อสารภาษาไทย 
ไม่ได้เข้าสู่สังคมโรงเรียน ระเบียบขั้นตอนการรับสมัคร อุปสรรคเกี่ยวกับการเดินทางมาโรงเรียน และการจัดหาอุปกรณ ์
และเครื่องแบบนักเรียนส�าหรับนักเรียนเหล่านี้

ข. ศูนย์การเรียนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (Migrant Learning Center)

1) การขยาย การประเมินตามกรอบคุณภาพการศึกษา (Education Quality Framework หรือ EQF) ในปีการศึกษา 
2561 ศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติ 54 แห่ง ในจังหวัดตากเข้าร่วมการประเมินผลตามกรอบ EQF ซึ่งคือการประเมิน
คุณภาพการศึกษาใน 5 หัวข้อหลักอันได้แก่ การสนับสนุนของครูและคุณภาพครู การรับรองคุณวุฒินักเรียน การคุ้มครองเด็ก  
การจัดการโรงเรียน และการมีส่วนร่วมของผู ้ปกครอง ซึ่งเมื่อส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โดยศูนย์การประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว ได้รับข้อมูลดังกล่าว จะออกประกาศนียบัตรและเอกสารรับรองให้แก่ 
ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติท่ีเข้าร่วม กรอบงาน EQF นี้ประกันการประเมินคุณภาพประจ�าปีของสถานศึกษาและ
สนับสนุนคุณภาพการศึกษาที่มีมาตรฐานแน่นอน โดยน�าเอาบริบทของศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติมาพิจารณาด้วย 
ก้าวต่อไปคือการขยายขอบเขตการใช้และการยอมรับกรอบดังกล่าวด้วยการผนวกศูนย์การเรียนย้ายถิ่นข้ามชาต ิ
และหน่วยงานรัฐอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น

2) ฐานข้อมูลวิชาชีพของครูผู ้ย้ายถ่ินข้ามชาติ คือการเก็บรวบรวมประวัติ พื้นฐานทางการศึกษา ประวัติการฝึกอบรม  
การประเมนิศกัยภาพ และจ�านวนปีประสบการณ์ เพ่ือเป็นการบนัทึกข้อมลูหลักฐานว่าด้วยคณุภาพของครู ซึง่จะช่วยสนบัสนนุ
การผลักดันเชิงนโยบายเพื่อการรับรองครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติอย่างเป็นทางการ

ค. เอกสารแสดงตนของครูผู ้ย ้ายถิ่นข้ามชาติ และค่าตอบแทน การศึกษานี้พบว่าครูผู ้ย ้ายถิ่นข้ามชาติจ�านวนมาก
เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสบการณ์ หากต้องท�างานโดยปราศจากค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและขาดเอกสารแสดงตน 
ตามกฎหมายผลที่จะตามมาคือจ�านวนครูที่ลดลง  ดังนั้น เพ่ือสนับสนุนให้ครูเหล่านี้ได้ท�างานอันทรงคุณค่าต่อไป ควรมีทั้ง 
เงินสนับสนุนและกระบวนการขึ้นทะเบียนออกเอกสารแสดงตนตามกฎหมาย
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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 
___________________ 
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7.2 การยอมรับ : การศึกษาเพื่อผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจะได้รับการคุ้มครองและมีเสถียรภาพได้อย่างไร 

ง. รบัรองศนูย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาตอิย่างเป็นทางการและถกูกฎหมาย    ปัจจบุนั ศนูย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ข้ามชาต ิ จดัการศึกษา 
ในภาษาแม่อันเป็นที่ยอมรับให้แก่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะเป็นที่เตรียมความพร้อมให้แก่เด็กผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาตทิีจ่ะก้าวเข้าสูโ่รงเรยีนรฐับาลของประเทศไทยและพร้อมเข้าสู่สังคมไทยต่อไปด้วย นอกจากนี ้ศนูย์การเรยีนผูย้้ายถิน่ 
ข้ามชาติยังเป็นสถานศึกษาที่เด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่ไม่เข้าถึงระบบการศึกษาจะเข้าถึงได้มากที่สุด จึงถือว่ามีบทบาทส�าคัญ
ในฐานะ “ตาข่ายนิรภัย” ส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทยจ�านวนหนึ่งอีกด้วย  ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติทั้ง
หลายจึงมีความต้องการกระบวนการของการรับรอง ที่ชัดเจน ยืดหยุ่นและตั้งอยู่บนมาตรฐานที่เป็นไปได้ 

จ. การรับรองคุณวุฒิครู กระทรวงศึกษาธิการของประเทศเมียนมาและ/หรือประเทศไทย ควรเสนอเส้นทางที่น�าไปสู่การ
รับรองอย่างเป็นทางการให้แก่ครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ซึ่งจ�านวนมากมีทั้งประสบการณ์และผ่านหลักสูตรการฝึกฝนอบรมที่
มีประสิทธิภาพมาแล้ว โดยอาจจัดให้มีหลักสูตรฝึกอบรมระหว่างท�างาน หลักสูตรพิเศษกับมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือ  
การศึกษาทางไกล หลักสูตรการศึกษาภาคฤดูร้อนเพื่อประกาศนียบัตรครู และการประเมินสมรรถนะครู 

ฉ. การขยาย “รูปแบบสองแนวทางควบคู ่” ศูนย์การเรียนผู ้ย ้ายถ่ินข้ามชาติท่ีมีส ่วนร่วมในการส�ารวจบางแห่ง 
จัดเส้นทางการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐ เช่น หลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ประถมศึกษาของประเทศเมียนมา 
หรือหลักสูตรการศึกษานอกระบบ (กศน.) ของประเทศไทย ควบคู่ไปกับหลักสูตรรัฐบาลประเทศเมียนมา  รูปแบบการจัด 
เส้นทางการศึกษาให้เลือกหลายเส้นทางเช่นนี้เป็นการประกันว่านักเรียนผู ้ย ้ายถิ่นข้ามชาติจะสามารถศึกษาต่อ 
ทั้งในประเทศไทยและประเทศเมียนมาได้ อีกทั้งชั้นเรียนภาคค�่าหรือหลังเลิกเรียนภาคปกติในตอนเย็น เพื่อเด็กที่อาย ุ
เกนิเกณฑ์หรอืเยาวชนท่ีท�างานแล้ว  รปูแบบสองเส้นทางเช่นนีต้้องการทรัพยากรโดยเฉพาะอย่างยิง่ส�าหรับการจ้างคร ูหลักสตูร
การศึกษานอกระบบ (กศน.) ของประเทศไทย เพื่อขยายการบริการให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้น

7.3 การเข้าถึงการศึกษา : มีหนทางใดที่จะช่วยให้เด็กข้ามชาติสมัครเข้าเรียนและเรียนอยู่ต่อ 

ในสถานศึกษานั้นได้ 

ช.  การระบุตัวตนเด็กนอกระบบการศึกษาและการรับเข้าโรงเรียน  ก้าวย่างอันส�าคัญในการน้ี คือการมีคณะท�างานประสาน
การสมัครเข้าเรียน ซึ่งสามารถเชื่อมบิดามารดาของเด็กนอกโรงเรียนกับศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่จะสามารถ
ตอบสนองความต้องการจ�าเป็นของเด็กได้  บิดามารดาควรได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ม่ันใจว่าเด็กที่เปราะบาง
เหล่านี้ได้เรียนจนส�าเร็จการศึกษา

ซ. สร้างความตระหนักรู้ในชุมชนร่วมกัน ควรมีกลไกความร่วมมือส�าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือให้เด็กผู้ย้ายถิ่น
ข้ามชาติได้รับการศึกษาทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน ครู บิดามารดา ผู้ปกครอง เจ้าของที่ดิน เจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น นายจ้าง  
เจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน เพ่ือให้ได้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สมาคมครูและผู้ปกครองของศูนย์การเรียน 
ผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติท่ีมีอยู่แล้ว คือกลไกท่ีได้รับการสนับสนุนในท้องถิ่น ซ่ึงมีความเข้าใจถึงตารางเวลาการท�างานของ 
บิดามารดา อุปสรรคทางภาษาและความแตกต่างทางวัฒนธรรม จึงอาจเป็นช่องทางท่ีดีในการการแบ่งปันแลกเปลี่ยนข้อมูล
เกี่ยวกับเส้นทางการศึกษาที่มีอยู่ ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน วันเวลาลงทะเบียนเรียน และการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง
กับการสมัครเรียน

ฌ. เจ้าหน้าที่ประสานงานการศึกษาชุมชน กลุ่มคนท�างานซ่ึงส่ือสารได้หลายภาษา จะสามารถช่วยบิดามารดาพาบุตรที่ยัง
อยู่นอกระบบการศึกษาให้ได้เข้าเรียนในทางเลือกที่ตอบสนองความต้องการของพวกเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียน 

45

45



 

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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ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตหิรอืโรงเรยีนรฐับาลของประเทศไทย เจ้าหน้าทีป่ระสานงานท่ีดีควรมคีวามรู้เกีย่วกบักระบวนการยืน่ค�าร้อง
เพื่อขอเอกสารแสดงตนและการขออนุญาตท�างานด้วย เนื่องจากบิดามารดาที่หลบซ่อนด้วยเหตุที่ไม่มีเอกสารจะสามารถ
พาบุตรไปสมัครเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยได้สะดวก อีกทั้งยังมีแนวโน้มจะสามารถสนับสนุนบุตรท่ีเข้าเรียนอยู่ใน
โรงเรียนแล้วด้วยได้ดีกว่า

ญ. การฝึกอบรมบุคลากรในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยเก่ียวกับการรับสมัครนักเรียนข้ามชาติ นอกจากนโยบาย 
การศึกษาเพื่อปวงชนแล้ว ประเทศไทยได้ร่วมลงนามพร้อมกับรัฐต่าง ๆ ทั่วโลกในข้อตกลงระหว่างประเทศเพื่อการ 
โยกย้ายถิ่นฐาน (Global Compact on Migration) อันเป็นการให้ค�ามั่นท่ีจะจัดเส้นทางการเข้าถึงบริการข้ันพื้นฐานให้แก่
แรงงานข้ามชาต ิ(วตัถปุระสงค์ที ่15)  เพือ่ให้ค�ามัน่สัญญาเหล่านีเ้ป็นจริงได้ บคุลากรโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยควรได้รบั 
การฝึกอบรมภาคปฏบิติัเกีย่วกบัการรบัสมคัรเด็กท่ีไม่ได้ถือสัญชาติไทย โดยเน้นไปท่ีการแก้ไขปัญหาและอปุสรรคทีมั่กพบได้บ่อย 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ในด้านเอกสารการแสดงตนทีไ่ม่แน่นอน บคุลากรโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยต้องการการสร้างศักยภาพ 
เพื่อให้เข้าใจและสามารถจัดระบบข้อมูล และด�าเนินตามระเบียบขั้นตอนการรับสมัครรวมถึงนโยบายการจัดชั้นเรียน 

ฎ. โครงการเตรียมความพร้อมส�าหรับโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย หลักสูตรเร่งรัดด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเด็ก 
ผูย้้ายถิน่ข้ามชาตจิะช่วยเพิม่การเข้าถงึทางการศึกษาได้มาก  การเตรียมความพร้อมจะช่วยให้การเปลีย่นผ่านเป็นไปอย่างราบรืน่ 
ลดความวิตกกังวล ช่วยลดภาระของครูและช่วยให้เด็กย้ายถิ่นข้ามชาติอยู่ในโรงเรียนได้ ตัวอย่างหนึ่งของรูปแบบหลักสูตร
เตรียมความพร้อมท่ีมีประสิทธิภาพเป็นการด�าเนินการของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ซึ่งสนับสนุน
ให้เด็กข้ามชาติเข้าโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทย  นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่พูดได้สองภาษา (หรือผู้ช่วยครู) จะช่วย
หลีกเลี่ยงภาวะที่เด็กซ่ึงพูดภาษาไทยไม่คล่องจะกล้าแสดงออกในชั้นเรียนที่สอนเป็นภาษาไทย และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
นักเรียนย้ายถิ่นข้ามชาติได้

ฏ. การสนับสนุนการส่งต่อระหว่างโรงเรียน ค�าตอบที่พบบ่อยท่ีสุดของครูเกี่ยวกับสาเหตุการออกกลางคันของนักเรียนตนคือ
ครอบครัวโยกย้าย ครอบครัวเหล่านี้ต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือในการส่งต่อบุตรของตนไปเข้าสถานศึกษาใหม่ และ
นักเรียนต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้ศึกษาได้ต่อเนื่อง ระบบการติดตามการเคลื่อนย้ายของนักเรียนย้ายถิ่นข้ามชาต ิ
จะช่วยให้พวกเขาสามารถย้ายโรงเรียนได้ราบรื่นขึ้นในกรณีที่ครอบครัวโยกย้าย

ฐ. การเยี่ยมบ้านและติดตามนักเรียนที่ออกกลางคันอย่างเข้มข้น ความร่วมมือระหว่างครูและบิดามารดาเป็นความท้าทาย
อย่างยิ่งเมื่อบิดามารดานั้นไม่สามารถพูด อ่าน หรือเขียนภาษาที่ใช้ในสถานศึกษาของบุตรได้ การได้พบปะโดยตรง 
โดยมีล่ามแปลภาษาจึงเหมาะสมที่สุดหากเป็นไปได้ เมื่อบุคลากรโรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยพบว่าไม่สามารถส่ือสาร 
กบับดิามารดานกัเรยีนหรอืเกีย่วกบัการขาดเรียนของเดก็ได้ การเยีย่มบา้นนักเรยีนกอ็าจช่วยแกป้ญัหาการขาดการสื่อสารได้
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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 
___________________ 
 

9

9

7.4 ความยั่งยืน : การศึกษาเพื่อผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปในอนาคต

ฑ. เงินอุดหนุนและการสนับสนุนเพื่อให้ส�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

และศูนย์การเรียนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ  เพื่อให้เกิดผลตามนโยบายการศึกษาเพ่ือปวงชน หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับ

การข้ามพรมแดน  ปัจจุบันศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติยังต้องพึ่งพาการสนับสนุนทางด้านเงินจากองค์กรระหว่างประเทศ

อยู่มากในขณะที่แหล่งสนับสนุนจากองค์กรเหล่านี้ลดลงเรื่อย ๆ  ผลที่ตามมาคืออัตราการออกกลางคันที่สูงขึ้น ผลักให้เด็ก

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติที่เปราะบางต่อความยากไร้และถูกแสวงหาผลประโยชน์อยู่แล้วไปอยู่ที่ชายขอบมากขึ้น ประชากรผู้ย้ายถ่ิน

ข้ามชาตทิีม่กีารศึกษาทีด่ย่ีอมเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมไทยแทนทีจ่ะเป็นภาระ การลงทนุกบัการศกึษาเพือ่

ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจึงเป็นการลงทุนที่เป็นประโยชน์ส�าหรับทุกรัฐบาล

ณ. เพิ่มการสนับสนุนเพ่ือการเข้าถึงเอกสารแสดงตนของบิดามารดาผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติ บิดามารดาผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจ�าเป็น

ต้องได้รับข้อมูลท่ีชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์ว่าด้วยกระบวนการยื่นค�าร้องขอเอกสารแสดงตนให้กับตนเองและบุตร

รวมถึงกระบวนการขอหนังสือส�าคัญประจ�าตัว (CI) ใบอนุญาตท�างาน จดหมายรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน และ/หรือบัตรประจ�าตัว

ที่มีเลข 13 หลักกับสูติบัตรส�าหรับบุตร 

ด.  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเพื่อจัดท�าเอกสารแสดงตนให้แก่ผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ การศึกษานี้พบปัญหาเกี่ยวข้องกับเอกสารแสดงตน

ส�าหรับเด็กและบิดามารดาผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติมากมาย  บริการการรับค�าร้องขอเอกสารแสดงตนที่เข้าถึงได้จึงคือความจ�าเป็น

อันชัดเจนยิ่ง  ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จเหล่านี้ควรได้รับการจัดตั้งขึ้นในท้องถิ่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่พูดภาษาพม่าได้

ต. การขยายศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว ในจังหวัดตาก ศูนย์ประสานงานการจัดการศึกษาเด็กต่างด้าว

ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นต้นแบบที่จะเชื่อมศูนย์การเรียนของผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติเข้ากับส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาตาก เขต 2 ได้เป็นอย่างดี  ปัจจุบัน องค์กรเอกชนต่าง ๆ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทุนต่อศูนย์ประสานงานนี้  เนื่องจาก

รูปแบบดังกล่าวน่าจะเป็นประโยชน์ต่อจังหวัดอื่น ๆ  เช่น เชียงใหม่ กรุงเทพมหานคร และระนอง และเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ

สังคมไทย รัฐบาลของประเทศไทยจึงควรเป็นผู้สนับสนุนโดยตรงต่อไป 
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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

 

 

 

 
14 

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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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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9. ภาคผนวก

Muditar Migrant Learning Center, BMWEC Rose Field Migrant Learning Center, HWF
Phyo Khin Migrant Learning Center, BMWEC Irrawaddy Migrant Learning Center, HWF
Hlee Bee Migrant Learning Center, BMWEC P’ Yan Taung Migrant Learning Center, HWF
Noh Bo Academy, BMWEC Parami Migrant Learning Center, HWF
Jesus Love Migrant Learning Center, BMWEC Hope Migrant Learning Center, HWF
Nya Li Ah Hta Migrant Learning Center, BMWEC New Road Migrant Learning Center, HWF
Future Garden Migrant Learning Center, BMWEC Su Kha Hong Sar Migrant Learning Center, HWF
Hsa Tu Gaw Migrant Learning Center, BMWEC BHSOH Migrant Learning Center, BMTA
Parahita One Migrant Learning Center, BMWEC CDTC Migrant Learning Center, BMTA
Hsa Htoo Lei Migrant Learning Center, BMWEC Shwe Tha Zin Migrant Learning Center, BMTA
Emmanuel Migrant Learning Center, BMWEC 48 KM Migrant Learning Center, BMTA
Divine Love Migrant Learning Center, BMWEC Light Migrant Learning Center, BMTA
Sunset Migrant Learning Center, BMWEC White Migrant Learning Center, BMTA
Stree Ranong School Migrant Learning Center, MAF Ban Maria Migrant Learning Center, MAF
Ranongthani Migrant Learning Center, MAF Wattana Migrant Learning Center, MAF
The Light ASEAN Myanmar Migrant Learning Center, BMWEC Marist Asia Foundation, MAF

อ�าเภอ จ�านวนศูนย์การเรียนฯ จ�านวนโรงเรียนรัฐบาลไทย
แม่สอด 15 7
พบพระ 6 2
ท่าสองยาง 1 1
อุ้มผาง 1 0
แม่ระมาด 4 2
ระนอง 5 3
รวม 32 15
รวมทั้งหมด 47 47

บ้านห้วยน�้านัก, MECC บ้านทีกะเป่อ, MECC
บ้านหัวฝาย, MECC บ้านแม่สละ, MECC
บ้านแม่ตาวแพะ, MECC บ้านต้นผึ้ง, MECC
บ้านแม่ปะใต้, MECC บ้านทุ่งมะขามป้อม, MECC
บ้านแม่ปะเหนือ, MECC บ้านท่าอาจ, MECC
บ้านค้างภิบาล, MECC เอกศิลป์ราษฎร์พัฒนา, MAF
บ้านแม่ตาวใหม่, MECC ระนองพัฒนามิตรภาพ, MAF

พิชัยรัตนคาร, MAF

ตารางที่ 8 ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติและองค์กรประสานงานที่เข้าร่วมการส�ารวจ

ตารางที่ 9 โรงเรียนรัฐบาลของประเทศไทยและองค์กรประสานงานที่เข้าร่วมการส�ารวจ

ตารางที่ 10 พื้นที่วิจัย จ�าแนกตามอ�าเภอ
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รายงานการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

วาดวยอนาคตการศึกษาของผูยายถิ่นขามชาติในประเทศไทย

กันยายน 2562

โครงการวิจัยนี้เป็นความร่วมมือของหน่วยงานซ่ึงมุ่งส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาท่ีมีคุณภาพดี
และเป็นที่ยอมรับ ส�าหรับเด็กผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติจากประเทศเมียนมาในประเทศไทย ดังต่อไปนี้

ศูนย์ประสานงานการจัดการการศึกษาเด็กต่างด้าว (Migrant Educational Co-ordination 
Center หรือ MECC) เป็นหน่วยงานภายใต้ส�านักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา (ส.พ.ป.) ตาก 
เขต 2 ซึ่งเป็นผู้น�าการประสานงานระหว่าง ศูนย์การเรียนผู้ย้ายถ่ินข้ามชาติ องค์กรเอกชน 
องค์กรชุมชน และหน่วยงานรัฐศูนย์การเรียนฯทุกแห่งในจังหวัด ตากมีรายชื่ออยู ่ภายใต้
ศูนย์ประสานงานนี้ 
(https://www.facebook.com/Migrant Educationt-Corrdination
Center-TAK-PESAO-2-217234099046282/)

The Burmese Migrant Workers’ Education Committee หรือ BMWEC (คณะกรรมการ
การศึกษาเพื่อ แรงงานผู ้ย ้ายถิ่นจากพม่า) เป็นองค์กรชุมชนที่ท�างานเพ่ือผู ้ย ้ายถิ่นจาก
ประเทศเมียนมาในพื้นที่จังหวัดตาก BMWEC ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2543 ด�าเนินงานในฐานะท่ี
เป ็นหน ่วยบริหารจัดการศูนย ์การเรียนฯ 23 แห ่งในจังหวัด ตาก อ�านวยการให ้มี
การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่เด็กข้ามชาติ เพื่อคุณภาพชีวิต สุขภาพ และอนาคตท่ีดี
ของ นักเรียนข้ามชาติ http://www.bmwec.org

มูลนิธิช่วยไร้พรมแดน (Help without Frontiers Thailand Foundation หรือ HwF) 
มุ ่งแก้ป ัญหาความยากไร ้ การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงที่รากเหง ้า ผ ่านทางงาน
การศึกษา การสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชน งานด้านสุขภาพ การคุ ้มครองเด็ก และ
การพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน มูลนิธิฯท�างานตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเพื่อสร้างโอกาส
ในอนาคตให้แก่เด็ก เยาวชน และชุมชน (https://helpwithoutfrontiers.org)

The Burmese Migrant Teachers’ Association (BMTA) หรือสมาคมครูผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ
จากเมียนมา มุ่งส่งเสริม สิทธิครูผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานที่ท�างานส่งเสริมการศึกษา
ทั้งในระดับท้องถ่ินและนานาชาติ BMTA ส่งเสริมความเป็นเอกภาพและคุณค่าของครู
ผ่านการฝึกอบรมด้านการจัดการโรงเรียน และงานสร้างศักยภาพครู 
(https://www.facebook.com/migrant.teachers)

TeacherFOCUS Myanmar มุ ่งส่งเสริมเส้นทางที่ยืดหยุ ่นสู ่การยอมรับครูชายขอบ
จากประเทศเมียนมาซึ่ง ท�างานคู ่ขนานกับระบบการศึกษาไทยตลอดมา และส่งเสริม
การบูรณาการครูสู่เมียนมา ผ่านงานสร้างศักยภาพ สื่อ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา 
และงานผลักดันเพื่อความเปลี่ยนแปลงบนพื้นฐานของข้อมูล 
(www.teacherfocusmyanmar.org)

Youth Connect Foundation หรือมูลนิธิสายใยเยาวชน ซ่ึงได้พัฒนารูปแบบการท�างาน
กับเยาวชนข้ามชาติ ในพื้นที่แม่สอดอันเป็นเอกลักษณ์และประสบความส�าเร็จ โดยท�างาน
ร่วมกับศูนย์การเรียนผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ ธุรกิจไทยท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐ เพื่อจัดบริการ
การฝึกอบรม การฝึกงาน และการสนับสนุนด้านอาชีพให้นักเรียนข้ามชาติได้ ก้าวเข้าสู่ชีวิต
การท�างานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และพึ่งพาตนเองได้ http://youthconnectthailand.org

Miarist Asia Foundation (MAF) หรือมูลนิธิมาริสท์เอเชีย ให้การสนับสนุนช่วยเหลือ
ครอบครัวผู้ย้ายถิ่น จากเมียนมาในจังหวัดระนองนับแต่ปี พ.ศ. 2549 ผ่านโครงการส่งเสริม
สุขภาพและการศึกษา ซึ่งรวมถึงงาน ป้องกัน HIV งานส่งเสริมการศึกษาระดับปฐมวัย
และประถมศึกษา และโครงการศึกษาทางไกลออนไลน์ระดับ มหาวิทยาลัย เพื่ออนาคตท่ีดี
ของเด็กและครอบครัวผู้ย้ายถิ่นข้ามชาติ (https://www.maristasiafoundation.org)
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