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๑. เกร่ินน า 
กำรที่มลูนธิิเครือขำ่ยสง่เสริมคณุภำพชีวิตแรงงำน หรือ แอลพเีอ็น  ด ำเนินกำรจดักำรศกึษำแกเ่ด็กข้ำมชำติ

เรียนร่วมเด็กไทยเด็กข้ำมชำติ  ถือวำ่เป็นนวตักรรมใหมข่องกำรจดักำรศกึษำแกเ่ด็กข้ำมชำติในประเทศไทย 
จำกปรำกฏกำรณ์ที่พบข้ำงต้น  จงัหวดัสมทุรสำคร เป็นหนึง่ในพืน้ที่ที่มีจ ำนวนประชำกรตำ่งด้ำวหรือกลุ่ม

แรงงำนข้ำมชำติ และเด็กข้ำมชำติอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  ประเด็นที่ท้ำทำยคือ  เด็กข้ำมชำติจะสำมำรถเข้ำไปเรียน
หนงัสือในระบบโรงเรียนของรฐัได้อยำ่งไร และให้ได้มำกทีสุ่ดและมีคณุภำพอยำ่งไร  จงึเป็นโจทย์ส ำคญัที่ทำงมลูนิธิ
ฯ มีควำมมุง่มัน่ให้เกิดกำรเปล่ียนแปลงทีแ่ท้จริงอยำ่งเป็นรูปธรรม และสำมำรถพฒันำเป็นต้นแบบ ตวัอยำ่งที่ดีใน
กำรจดักำรศกึษำแกเ่ด็กข้ำมชำต ิ

ภำยใต้กิจกรรมและโครงกำรที่ทำงมลูนธิิเครือขำ่ยสง่เสริมคณุภำพชีวิตแรงงำน (LPN) ได้รับกำรสนบัสนนุ
จำกแหล่งทนุระหวำ่งประเทศ อำทิ  องค์กำรแรงงำนระหวำ่งประเทศ (ILO)  องค์กำรชว่ยเหลือเด็กแหง่สหรำช
อำณำจกัร (SCUK)  มีส่วนสนบัสนนุให้เกิดกระบวนกำรท ำงำนในระดบัปฏิบติักำรและกำรเชือ่มโยงในประเด็น
นโยบำยกำรจดักำรศกึษำในภำพรวมตัง้แตร่ะดบัพืน้ทีจ่นถงึระดบัชำติ     

หลงัปี  ๒๕๔๘  เป็นต้นมำ ทำงโครงกำรได้สร้ำงกระบวนกำรเรียนรู้ร่วมกนักบักลุ่มพี่น้องแรงงำนข้ำมชำติ 
กลุ่มผู้ปกครองเด็กข้ำมชำติ และกำรประสำนควำมร่วมมือ จดักำรประชมุระดมควำมคิดเห็น กำรศกึษำดงูำน กำร
เปล่ียนประเด็นปัญหำในเชิงทศันะกบัผู้ทีเ่ก่ียวข้องในระดบัพืน้ที่และส่วนกลำง ด ำเนินกำรไปพร้อมๆ  กบักำรบริหำร
จดักำรจำกเด็กในชมุชน ในโรงงำนทีอ่ำศยัหรือท ำงำนกบัผู้ปกครอง ส่วนหนึง่เป็น “แรงงำนเด็ก”  ให้สำมำรถเข้ำเรียน
ในระบบโรงเรียนของรัฐที่มีจ ำนวนมำกขึน้เร่ือยมำจนถงึปัจจบุนั   ท ำให้เกิด  “โรงเรียนน ำร่อง และโรงเรียนขยำย”  ท่ี
มีเด็กข้ำมชำติเรียนร่วมกบัเด็กไทยอยำ่งเป็นปกติ ส่งผลให้ผู้ที่จดักำรศกึษำในรูปแบบของ “ศนูย์กำรเรียน”  และ
สถำนศกึษำของรัฐที่ยงัไมมี่ประสบกำรณ์ แตมี่ควำมตัง้ใจดีทีม่ำจำกทัว่ทกุภำค ที่พืน้ทีน่ ัน้มีแรงงำนข้ำมชำติ มีเด็ก
ข้ำมชำติเป็นจ ำนวนมำก  มำศกึษำหำควำมรู้ เทคนิควธีิกำรท ำงำนของมลูนิธิฯ และกำรท ำงำนเชิงประสำนควำม
ร่วมมือระหวำ่งโรงเรียนน ำร่องได้อยำ่งไร   
 ปัจจบุนั โรงเรียนวดัศรีสุทธำรำม(วดัก ำพร้ำ) โรงเรียนวดัศิริมงคล โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์  
โรงเรียนวดัเกำะ ในเขตอ ำเภอเมือง สมทุรสำคร และโรงเรียนวดัดอนแจง อ ำเภอเมือง จงัหวดัรำชบรีุ  จงึเป็นโรงเรียน
ต้นแบบ หรือโรงเรียนน ำร่องที่มีกำรจดักำรที่ดีตอบสนองกำรจดักำรศกึษำแกเ่ด็กข้ำมชำติเรียนร่วมกบัเด็กไทย   กำร
บริหำรจดักำรทีมีผู้น ำบริหำรและคณะครูมีควำมพร้อมเพรียงกนั ส่งผลและเผยแพร่สู่วงกว้ำงในระดบัประเทศ และ
กลำยเป็นที่รู้จกัในกลุ่มประเทศภูมิภำคลุ่มน ำ้โขง และนำนำชำติทีส่นใจในกลุ่มประชำกรเคล่ือนย้ำยที่มีเด็กเป็น
องคำพยพหนึง่ทีส่ ำคญั 



 อยำ่งไรก็ตำม เด็กข้ำมชำติสว่นหนึง่สำมำรถเข้ำสู่ระบบกำรศกึษำไทยได้ในระดบัหนึง่ แตถื่อวำ่ยงัเป็นสว่น
น้อยมำกเม่ือเปรียบเทียบกบัจ ำนวนที่มีอยูแ่ท้จริง  

ดงันัน้  ประเทศไทยในภำพรวม ยงัมีเด็กข้ำมชำติจ ำนวนมำกที่เข้ำไมถ่งึสิทธิทำงกำรศกึษำ แม้วำ่ รัฐจะเปิด
โอกำสให้สำมำรถได้เรียน  แตใ่นควำมเป็นจริงไมไ่ด้เป็นอยำ่งนัน้ 

ปัจจยัที่เป็นอปุสรรคทัง้ที่เกิดขึน้ในส่วนของครอบครัว ผู้ปกครองของเขำเอง  นโยบำยขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินทีปิ่ดกัน้สำเหตจุำกเด็กข้ำมชำติไมเ่ป็นพลเมืองไทย ปัญหำทำงกำรเมืองก็ตำมมำ  ปัญหำในกำรบรูณำกำร
เชิงระบบที่มีควำมเข้ำใจตรงกนัระหวำ่งหนว่ยงำนด้ำนควำมมัน่คง หนว่ยงำนที่มีหน้ำที่บริหำรจดักำรแรงงำน 
หนว่ยงำนให้บริกำรด้ำนกำรศกึษำ และหนว่ยงำนที่ดแูลกำรเข้ำถงึสิทธิทำงสุขภำพ 

จำกผลพวงของกำรท ำงำนผ่ำนประสบกำรณ์ดงักล่ำว ท ำให้มีควำมเชื่อมัน่วำ่  นวตักรรมกำรจดักำรเรียนรู้
เรียนร่วมเด็กไทยเด็กข้ำมชำติที่เกิดขึน้ในพืน้ทีส่มทุรสำคร จะขยำยออกไปยงัพืน้ทีใ่กล้เคียงและพืน้ที่จงัหวดัอื่นๆ  ที่
มีประเด็นปัญหำเด็กข้ำมชำติ 
 

๒. การจัดการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของภาคองค์กรธุรกิจ  
๒.๑  ความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท หรือ Cooperate Social Responsibility  (CSR) 

ภำยหลงัปี 2553 เป็นมำ ประเทศไทยถกูจบัตำมองเป็นพิเศษ กรณี ปัญหำกำรใช้แรงงำนเด็ก และปัญหำ
กำรค้ำมนษุย์ โดยกระทรวงแรงงำนและกระทรวงกำรตำ่งประเทศสหรัฐอเมริกำ   ส่งผลให้ประเทศไทยต้องหำ
หนทำงกำรแก้ไขปัญหำทีเ่ป็นรำกเหง้ำของปัญหำและแสวงหำภำคีควำมร่วมมือจดักำรแก้ไขปัญหำในระดบัชำติ 
และระดบัพืน้ที่ประสบปัญหำและถกูกล่ำวถงึเป็นพิเศษโดยเฉพำะอยำ่งย่ิงจงัหวดัสมทุรสำคร  สถำนกำรณ์ปัจจบุนั 
ปัญหำแรงงำนเด็กข้ำมชำติในพืน้ทีจ่งัหวดัสมทุรสำคร ยงัคงเป็นที่กลำ่วถงึ อยำ่งนำ่เป็นหว่ง  ซึง่สง่ผลถงึภำพรวม
ระดบัชำติ และนำนำชำติ  แม้วำ่วนันี ้ ภำครัฐจะเฝ้ำดสูถำนกำรณ์ปัญหำแรงงำนเด็ก และจดัตัง้คณะอนกุรรมกำร
ตำ่งๆ ในระดบัโครงสร้ำงนโยบำย กระทรวง กรมตำ่งๆ ที่เก่ียวข้อง และสง่แนวปฏิบติัไปสู่ระดบัพืน้ที่จงัหวดัเพื่อแก้ไข
ปัญหำ แตก่ำรเข้ำใจบริบทปัญหำและกำรเข้ำถงึกำรแก้ไขปัญหำเชิงรุกอยำ่งเป็นรูปธรรม ยงัเป็นโจทย์ใหญ่ที่ส ำคญั
ยงัไมเ่กิดขึน้มำก  

สถำนกำรณ์ที่ปรำกฏยงัคงมีเด็กข้ำมชำติไปท ำงำนกบัครอบครัวในกิจกำรแปรรูปอำหำรทะเล กำรขนถำ่ย
สินค้ำสตัว์น ำ้ แม้วำ่วนันี ้ รัฐบำลไทยอำจจะรับรู้ถงึสถำนกำรณ์ปัญหำแรงงำนเด็กในอตุสำหกรรมแปรรูปกุ้งและ
อำหำรทะเลที่ต้องได้รับกำรแก้ไขอยำ่งเร่งดว่น  โดยเฉพำะอยำ่งย่ิงในสถำนประกอบกำรขนำดเล็กที่มีกำรแปรรูป
ขัน้ต้น   แตร่ะบบโครงสร้ำงและกลไกกำรติดตำมตรวจสอบของภำครัฐตำมกฎหมำย ตำมระเบียบตำ่งๆ ยงัมีปัญหำ 
สืบเนือ่งจำกกำรไมส่ำมำรถด ำเนินกำรได้อยำ่งมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภำพเทำ่ที่ควร  

นอกจำกประเด็นปัญหำแรงงำนเด็กในอตุสำหกรรมอำหำรทะเลสง่ออก ยงัพบปัญหำอื่นๆ ของเด็กข้ำมชำติ 
ซึง่ตกอยูใ่นสภำวกำรณ์ทีเ่ส่ียง ไมมี่ควำมปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สิน เนือ่งจำกกำรรู้ไมเ่ทำ่ทนัสงัคม อำจถกู
แสวงหำประโยชน์ด้ำนแรงงำนในรูปแบบตำ่งๆ   เด็กมีโอกำสถกูละเมิดทำงเพศจำกคนไทย และกลุ่มชำติพนัธ์ุตนเอง 
ไมส่ำมำรถเข้ำถงึกลไกกำรคุ้มครองสิทธิ   กรณีเด็กโตที่ยำ่งเข้ำสู่วยัรุ่นอำยรุะหวำ่ง ๑๓-๑๘   ปี  กลุ่มนีข้ำดควำม
เข้ำใจเร่ืองสขุภำพอนำมยักำรเจริญพนัธ์ุ (Reproductive Health)  และสว่นหนึง่อำจถกูละเมิดสิทธิแรงงำน ไมไ่ด้รับ
ควำมเป็นธรรมจำกสภำพกำรจ้ำงงำน เป็นต้น   



และเนือ่งจำกแรงงำนข้ำมชำติ เด็ก และผู้ ติดตำมที่มีอยูเ่ป็นจ ำนวนมำก  ส่งผลกระทบทัง้ทำงบวกและทำง
ลบ  เชิงบวกคือ  แรงงำนข้ำมชำติถือวำ่เป็นกลุ่มหนึง่ที่มีสว่นสร้ำงพลงัทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย และสง่ผลตอ่
กำรผลิตเพือ่กำรส่งออกโดยเฉพำะอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย ทีมี่รำยได้จำกกำรส่งออกไมต่ ่ำกวำ่หนึง่แสนล้ำนบำทตอ่
ปี   

๒.๒ การมีส่วนร่วมตอบสนองภาคธุรกิจ 
กำรเผชิญปัญหำแรงงำนเด็กในประเทศไทยข้ำงต้น  ท ำให้ผู้ประกอบกำรที่ได้รับผลกระทบต้องเข้ำมำมีสว่น

ร่วมด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำหรือกำรท ำงำนเชิงบวกในแง่ “กำรคุ้มครองทำงด้ำนสงัคม”  หรือ  “กำรคุ้มครองแรงงำน”  
มำกขึน้ รวมถงึมีกำรผลกัดนัจำกรัฐบำลและองค์กำรระหวำ่งประเทศ โดยเฉพำะอยำ่งย่ิง องค์กำรแรงงำนระหวำ่ง
ประเทศ หรือ ILO   

สมำคมอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย หรือ Thai frozen food association (TFFA)  เร่ิมเข้ำมำมีบทบำทส ำคญัใน
กำรสนบัสนนุกำรแก้ปัญหำแรงงำนเด็กในอตุสำหกรรมกุ้ง และอำหำรทะเลส่งออก  ได้มีกำรก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกบั
กำรปฏิบติัด้ำนแรงงำนเด็กและแรงงำนบงัคบั ให้บริษทัสมำชกิในส่วนทีเ่ป็นโรงงำนผลิต ๑๘๓ รำย และสถำนแปรรูป
สตัว์น ำ้เบือ้งต้น (ล้ง) ทีอ่ยูใ่นสงักดัสมำชิก ๙๗ แหง่ โดยในจงัหวดัสมทุรสำครมีโรงงำนตัง้อยู่ ๗๕ รำย และสถำน
แปรรูปสตัว์น ำ้เบือ้งต้น (ล้ง) ๘๕ แหง่ ปฏิบติัตำม โดยมีวตัถปุระสงค์คือ สนบัสนนุให้สมำชิกมีกิจกรรมรับผิดชอบตอ่
สงัคม และกำรส่งเสริมสภำพกำรท ำงำนทีใ่ห้มีควำมปลอดภยั และสร้ำงแรงจงูใจในกำรท ำงำนในสภำพแวดล้อมท่ีดี 
ไมมี่กำรใช้แรงงำนเด็ก แรงงำนบงัคบั และกำรเลือกปฏิบติั และรักษำ สง่เสริมกฎหมำยด้ำนแรงงำนของประเทศ 
และกฎหมำยระหวำ่งประเทศทีเ่ก่ียวข้อง 
 สมำคมอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย ได้มีกิจกรรมรณรงค์สร้ำงควำมตระหนกัรู้ กำรประชมุสมัมนำ และอบรม
ควำมรู้เร่ืองแรงงำนเด็กแกส่มำชิกอยำ่งตอ่เนื่อง และ มลูนธิิเครือข่ำยส่งเสริมคณุภำพชีวิตแรงงำนได้เข้ำไปมีสว่น
ส ำคญัในกำรให้ข้อมลูสถำนกำรณ์ปัญหำเชงิลึก  กำรสร้ำงควำมตระหนกัร่วมและกำรส่งเสริมกระบวนกำรมสี่วนร่วม
ของภำคธุรกิจเอกชนในกำรรับผิดชอบร่วมตอ่สงัคมตอ่กรณี  กำรสนบัสนนุชว่ยเหลือคุ้มครองทำงสงัคม และกำร
คุ้มครองด้ำนแรงงำน แกแ่รงงำนข้ำมชำติ เด็ก และผู้ ติดตำม  

๒.๓ การมีส่วนร่วมสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เดก็ข้ามชาติเรียนร่วมกับเดก็ไทยในระบบ
โรงเรียนรัฐ 
 ตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๒  เป็นต้นมำ  สมำคมอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย น ำโดยคณุอำทร พิบลูธนพฒันำ ผู้ชว่ย
กรรมกำรผู้จดักำร บริษทั ณรงค์ซีฟู้ ด จ ำกดั ได้เข้ำมำสนบัสนนุกิจกรรมของมลูนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคณุภำพชวีิต
แรงงำนที่ได้ด ำเนินกำรร่วมกนักบัโรงเรียนวดัศรีสุทธำรำม(วดัก ำพร้ำ) ซึง่มีเด็กข้ำมชำติเข้ำเรียนในชัน้เตรียมควำม
พร้อมในศนูย์กำรเรียน และในระบบโรงเรียน  โดยกำรสนบัสนนุอตัรำก ำลงัครูผู้สอนจ ำนวน ๔ อตัรำ แบง่เป็น กำร
สนบัสนนุแกม่ลูนธิิฯ จ ำนวน ๒  อตัรำ และแกโ่รงเรียนวดัศรีสทุธำรำม จ ำนวน ๒  อตัรำ นอกจำกนัน้  ในปี ๒๕๕๒  
ยงัสนบัสนนุทนุกำรศกึษำเด็กข้ำมชำติจ ำนวน ๑๐๐ ทนุละ ๑,๐๐๐ บำท  รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐  บำท และปี ๒๕๕๓ 
สนบัสนนุชดุนกัเรียนจ ำนวน ๕๐๐ ชดุแกเ่ด็กนกัเรียนข้ำมชำติใน ๓  โรงเรียนคือ โรงเรียนวดัศรีสุทธำรำม โรงเรียน
หลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์ และโรงเรียนวดับ้ำนเกำะ   

ในปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๕  สมำคมอำหำรแชเ่ยือกแข็งไทย ได้ประสำนงำนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำร
ศนูย์ให้ค ำปรึกษำด้ำนแรงงำน หรือ Labour Center ซึง่เป็นศนูย์รับเร่ืองปัญหำแรงงำนในพืน้ทีส่มทุรสำครและพืน้ที่



อื่นๆ  ที่ประสบปัญหำขอรบักำรชว่ยเหลือ โดยเป็นกำรท ำงำนร่วมกนัอีกทำงหนึง่เก่ียวข้องกบักำรท ำงำนเชงิสิทธิ 
และในต้นปี ๒๕๕๖  คณุอำทร พิบลูธนพฒันำ ผู้ชว่ยกรรมกำรผู้จดักำร บริษัท ณรงค์ซีฟู้ ด จ ำกดั ได้สนบัสนนุ
งบประมำณจำกกำรเดินรณรงค์เพือ่กำรกศุลสนบัสนนุชดุนกัเรียนแกเ่ด็กข้ำมชำติในระบบโรงเรียนเป็นมลูคำ่กวำ่ 
๗๐,๐๐๐  บำท 

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖  หนึง่ในสมำชิกของ TFFA คือ  บริษัท ไทยยเูนี่ยน โฟรเซน่ โปรดกัส์ จ ำกดั มหำชน 
(TUF)บริษัทฯ ได้เล็งเห็นควำมส ำคญัด้ำนสุขลกัษณะ อนำมยัและควำมปลอดภยัของบตุรแรงงำนที่เป็นลูกจ้ำงใน
บริษัท รวมทัง้ลูกหลำนแรงงำนข้ำมชำติที่ติดตำมผู้ปกครองแรงงำนข้ำมชำติเข้ำมำในประเทศไทย บตุรหลำน
แรงงำนข้ำมชำติทีเ่กิดในประเทศไทยทัง้นี ้ กำรจดักำรศกึษำให้กบัเด็กข้ำมชำตินัน้เป็นส่ิงส ำคญัเพื่อให้เด็กทกุคน
ได้รับสิทธิของตวัเองและกำรอยูร่่วมกนัในสงัคมอยำ่งมีควำมสุข เพื่อเป็นกำรสง่เสริมสนบัสนนุกำรศกึษำของเด็ก
ข้ำมชำติทำงบริษัทจงึได้จดัโครงกำรกำรจดักำรศกึษำเบือ้งต้นเพื่อให้เด็กสำมำรถส่ือสำรภำษำไทยเบือ้งต้น กำร
เรียนรู้กำรปรับตวัเก่ียวกบัวนิยัทำงสงัคม ท ำกิจกรรมเก่ียวสงัคม กอ่นที่เด็กกลุ่มนีไ้ด้สอบจดัระดบัเข้ำเรียนในระบบ
กำรศกึษำไทยตำมควำมเหมำะสม  

บริษัทจงึจดัท ำโครงกำรน ำร่องกำรเตรียมควำมพร้อมเด็กข้ำมชำติเพื่อเข้ำระบบกำรศกึษำไทย เพื่อ
ประโยชน์ตอ่เด็กและกำรอยูร่่วมกนัอยำ่งมีควำมสขุในสงัคมไทยในระยะ ๕  ปีตัง้แตปี่ พ.ศ. ๒๕๕๖   เป็นต้นไปโดย
น ำร่องสนบัสนนุกำรจดัสร้ำงอำคำรเรียนแกโ่รงเรียนวดัศรีสุทธำรำม และโรงเรียนวดัศิริมงคล ได้มีกำรท ำบนัทกึ
ข้อตกลง ทัง้ ๓  ฝ่ำย  คือ บริษัทไทยยเูนี่ยน โฟรเซน่ โปรดกัส์ จ ำกดั มหำชน  โรงเรียนน ำร่อง ๒  โรงเรียนข้ำงต้น 
และมลูนิธิเครือขำ่ยส่งเสริมคณุภำพชีวิตแรงงำน  โดยตกลงทีจ่ะร่วมมือในกำรด ำเนินงำน “โครงกำรกำรเตรียมควำม
พร้อมแกเ่ด็กข้ำมชำติเพื่อเข้ำระบบกำรศกึษำไทย” เพื่อกำรคุ้มครองและดแูลบตุรหลำนของแรงงำนตำ่งด้ำวที่
ติดตำมเข้ำมำท ำงำนในประเทศไทยตำมหลกัมนษุยชน ด้วยกำรจดัตัง้  “ทียเูอฟ แคร์ เซนเตอร์ (TUF CARE 
Center)” และเตรียมควำมพร้อมด้ำนภำษำไทยและปรับพืน้ฐำนควำมรู้แกเ่ด็กข้ำมชำติ กอ่นที่จะสอบวดัระดบัเข้ำ
ระบบกำรศกึษำไทย ใช้งบประมำณทัง้สิน้ ๑,๘๐๐,๐๐๐   บำท    

อนึง่ภำยใต้กำรด ำเนินกำรดงักล่ำวทำงบริษัทไทยยเูนี่ โฟรเซน่ โปรดกัส์ จ ำกดั มหำชน  มีเจตนำมุง่มัน่ที่จะ
สนบัสนนุและขยำยศนูย์กำรเรียน หรือศนูย์เตรียมควำมพร้อมแกเ่ด็กข้ำมชำติเข้ำเรียนในระบบโรงเรียนตอ่ไปอีก ๓  
ศนูย์ ซึง่จะมีกระบวนกำรท ำงำนร่วมกนัตอ่ไป  

๓. ข้อสรุป  
จำกกำรประสำนกำรท ำงำนร่วมกบัภำคธุรกิจในกำรสง่เสริมโอกำส และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจดักำร

แก้ไขปัญหำประกอบกบักำรปรับภำพลกัษณ์ที่ดีของประเทศในบทบำทควำมรับผิดชอบตอ่สงัคมของบรรษัท ถือวำ่
เป็น  “ต้นแบบที่ดี”   (Good Practice) หรือเกิดนวตักรรมใหม่ๆ   ในพืน้ที่กลุ่มแรงงำนข้ำมชำติ และเด็กข้ำมชำติที่
เป็นกลุ่มเปรำะบำง ไมส่ำมำรถเข้ำถงึสิทธิขัน้พืน้ฐำนหรือกำรไมไ่ด้รับกำรบริกำรที่ดเีสมือนเด็กไทยทัว่ไป ส ำหรับกำร
ด ำเนินกิจกรรมทำงสงัคมร่วมกนั อำจกลำ่วได้วำ่ เป็นจดุเร่ิมต้นที่ดี และขยำยผลไปยงัพืน้ที่อืน่ๆ ในอนำคตที่จะ
รังสรรค์ประโยชน์แกเ่ด็กข้ำมชำติตอ่ไป  
 


