รู ปแบบที่ดีของการคุ้มครองเด็กข้ ามชาติ กรณีการจัดการศึกษาและการป้องกันการใช้ แรงงานเด็ก
สมพงค์ สระแก้ ว
ผู้อำนวยกำร มูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริมคุณภำพชีวิตแรงงำน (LPN)
๓๐ กันยำยน ๒๕๕๖

๑. เกริ่นนา
กำรที่มลู นิธิเครื อข่ำยส่งเสริ มคุณภำพชีวิตแรงงำน หรื อ แอลพีเอ็น ดำเนินกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กข้ ำมชำติ
เรี ยนร่วมเด็กไทยเด็กข้ ำมชำติ ถือว่ำเป็ นนวัตกรรมใหม่ของกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กข้ ำมชำติในประเทศไทย
จำกปรำกฏกำรณ์ที่พบข้ ำงต้ น จังหวัดสมุทรสำคร เป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ที่มีจำนวนประชำกรต่ำงด้ ำวหรื อกลุ่ม
แรงงำนข้ ำมชำติ และเด็กข้ ำมชำติอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก ประเด็นที่ท้ำทำยคือ เด็กข้ ำมชำติจะสำมำรถเข้ ำไปเรี ยน
หนังสือในระบบโรงเรี ยนของรัฐได้ อย่ำงไร และให้ ได้ มำกทีส่ ุดและมีคณ
ุ ภำพอย่ำงไร จึงเป็ นโจทย์สำคัญที่ทำงมูลนิธิ
ฯ มีควำมมุง่ มัน่ ให้ เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทีแ่ ท้ จริ งอย่ำงเป็ นรู ปธรรม และสำมำรถพัฒนำเป็ นต้ นแบบ ตัวอย่ำงที่ดีใน
กำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กข้ ำมชำติ
ภำยใต้ กจิ กรรมและโครงกำรที่ทำงมูลนิธิเครือข่ำยส่งเสริ มคุณภำพชีวิตแรงงำน (LPN) ได้ รับกำรสนับสนุน
จำกแหล่งทุนระหว่ำงประเทศ อำทิ องค์กำรแรงงำนระหว่ำงประเทศ (ILO) องค์กำรช่วยเหลือเด็กแห่งสหรำช
อำณำจักร (SCUK) มีส่วนสนับสนุนให้ เกิดกระบวนกำรทำงำนในระดับปฏิบตั ิกำรและกำรเชือ่ มโยงในประเด็น
นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำในภำพรวมตังแต่
้ ระดับพื ้นทีจ่ นถึงระดับชำติ
หลังปี ๒๕๔๘ เป็ นต้ นมำ ทำงโครงกำรได้ สร้ ำงกระบวนกำรเรี ยนรู้ร่วมกันกับกลุ่มพี่น้องแรงงำนข้ ำมชำติ
กลุ่มผู้ปกครองเด็กข้ ำมชำติ และกำรประสำนควำมร่วมมือ จัดกำรประชุมระดมควำมคิดเห็น กำรศึกษำดูงำน กำร
เปลี่ยนประเด็นปั ญหำในเชิงทัศนะกับผู้ทเี่ กี่ยวข้ องในระดับพื ้นที่และส่วนกลำง ดำเนินกำรไปพร้ อมๆ กับกำรบริหำร
จัดกำรจำกเด็กในชุมชน ในโรงงำนทีอ่ ำศัยหรือทำงำนกับผู้ปกครอง ส่วนหนึง่ เป็ น “แรงงำนเด็ก” ให้ สำมำรถเข้ ำเรี ยน
ในระบบโรงเรี ยนของรัฐที่มีจำนวนมำกขึ ้นเรื่อยมำจนถึงปั จจุบนั ทำให้ เกิด “โรงเรี ยนนำร่อง และโรงเรี ยนขยำย” ที่
มีเด็กข้ ำมชำติเรี ยนร่วมกับเด็กไทยอย่ำงเป็ นปกติ ส่งผลให้ ผ้ ทู ี่จดั กำรศึกษำในรู ปแบบของ “ศูนย์กำรเรี ยน” และ
สถำนศึกษำของรัฐที่ยงั ไม่มีประสบกำรณ์ แต่มีควำมตังใจดี
้ ทมี่ ำจำกทัว่ ทุกภำค ที่พื ้นทีน่ นมี
ั ้ แรงงำนข้ ำมชำติ มีเด็ก
ข้ ำมชำติเป็ นจำนวนมำก มำศึกษำหำควำมรู้ เทคนิควิธีกำรทำงำนของมูลนิธิฯ และกำรทำงำนเชิงประสำนควำม
ร่วมมือระหว่ำงโรงเรี ยนนำร่องได้ อย่ำงไร
ปั จจุบนั โรงเรี ยนวัดศรีสุทธำรำม(วัดกำพร้ ำ) โรงเรี ยนวัดศิริมงคล โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
โรงเรี ยนวัดเกำะ ในเขตอำเภอเมือง สมุทรสำคร และโรงเรี ยนวัดดอนแจง อำเภอเมือง จังหวัดรำชบุรี จึงเป็ นโรงเรี ยน
ต้ นแบบ หรื อโรงเรี ยนนำร่องที่มีกำรจัดกำรที่ดีตอบสนองกำรจัดกำรศึกษำแก่เด็กข้ ำมชำติเรี ยนร่วมกับเด็กไทย กำร
บริ หำรจัดกำรทีมีผ้ นู ำบริ หำรและคณะครู มีควำมพร้ อมเพรี ยงกัน ส่งผลและเผยแพร่สู่วงกว้ ำงในระดับประเทศ และ
กลำยเป็ นที่ร้ ู จกั ในกลุ่มประเทศภูมิภำคลุ่มน ้ำโขง
และนำนำชำติทสี่ นใจในกลุ่มประชำกรเคลื่อนย้ ำยที่มีเด็กเป็ น
องคำพยพหนึง่ ทีส่ ำคัญ

อย่ำงไรก็ตำม เด็กข้ ำมชำติสว่ นหนึง่ สำมำรถเข้ ำสู่ระบบกำรศึกษำไทยได้ ในระดับหนึง่ แต่ถอื ว่ำยังเป็ นส่วน
น้ อยมำกเมื่อเปรี ยบเทียบกับจำนวนที่มอี ยูแ่ ท้ จริ ง
ดังนัน้ ประเทศไทยในภำพรวม ยังมีเด็กข้ ำมชำติจำนวนมำกที่เข้ ำไม่ถงึ สิทธิ ทำงกำรศึกษำ แม้ วำ่ รัฐจะเปิ ด
โอกำสให้ สำมำรถได้ เรี ยน แต่ในควำมเป็ นจริ งไม่ได้ เป็ นอย่ำงนัน้
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคทังที
้ ่เกิดขึ ้นในส่วนของครอบครัว ผู้ปกครองของเขำเอง นโยบำยขององค์กรปกครอง
ท้ องถิ่นทีป่ ิ ดกันสำเหตุ
้
จำกเด็กข้ ำมชำติไม่เป็ นพลเมืองไทย ปั ญหำทำงกำรเมืองก็ตำมมำ ปั ญหำในกำรบูรณำกำร
เชิงระบบที่มีควำมเข้ ำใจตรงกันระหว่ำงหน่วยงำนด้ ำนควำมมัน่ คง
หน่วยงำนที่มีหน้ ำที่บริ หำรจัดกำรแรงงำน
หน่วยงำนให้ บริ กำรด้ ำนกำรศึกษำ และหน่วยงำนที่ดแู ลกำรเข้ ำถึงสิทธิ ทำงสุขภำพ
จำกผลพวงของกำรทำงำนผ่ำนประสบกำรณ์ดงั กล่ำว ทำให้ มีควำมเชื่อมัน่ ว่ำ นวัตกรรมกำรจัดกำรเรี ยนรู้
เรี ยนร่วมเด็กไทยเด็กข้ ำมชำติที่เกิดขึ ้นในพื ้นทีส่ มุทรสำคร จะขยำยออกไปยังพื ้นทีใ่ กล้ เคียงและพื ้นที่จงั หวัดอื่นๆ ที่
มีประเด็นปั ญหำเด็กข้ ำมชำติ
๒. การจัดการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กของภาคองค์ กรธุรกิจ
๒.๑ ความรั บผิดชอบต่ อสังคมของบรรษัท หรื อ Cooperate Social Responsibility (CSR)
ภำยหลังปี 2553 เป็ นมำ ประเทศไทยถูกจับตำมองเป็ นพิเศษ กรณี ปั ญหำกำรใช้ แรงงำนเด็ก และปั ญหำ
กำรค้ ำมนุษย์ โดยกระทรวงแรงงำนและกระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริ กำ
ส่งผลให้ ประเทศไทยต้ องหำ
หนทำงกำรแก้ ไขปั ญหำทีเ่ ป็ นรำกเหง้ ำของปั ญหำและแสวงหำภำคีควำมร่วมมือจัดกำรแก้ ไขปั ญหำในระดับชำติ
และระดับพื ้นที่ประสบปั ญหำและถูกกล่ำวถึงเป็ นพิเศษโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ จังหวัดสมุทรสำคร สถำนกำรณ์ปัจจุบนั
ปั ญหำแรงงำนเด็กข้ ำมชำติในพื ้นทีจ่ งั หวัดสมุทรสำคร ยังคงเป็ นที่กล่ำวถึง อย่ำงน่ำเป็ นห่วง ซึง่ ส่งผลถึงภำพรวม
ระดับชำติ และนำนำชำติ แม้ วำ่ วันนี ้ ภำครัฐจะเฝ้ำดูสถำนกำรณ์ปัญหำแรงงำนเด็ก และจัดตังคณะอนุ
้
กรรมกำร
ต่ำงๆ ในระดับโครงสร้ ำงนโยบำย กระทรวง กรมต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้ อง และส่งแนวปฏิบตั ิไปสู่ระดับพื ้นที่จงั หวัดเพื่อแก้ ไข
ปั ญหำ แต่กำรเข้ ำใจบริบทปั ญหำและกำรเข้ ำถึงกำรแก้ ไขปั ญหำเชิงรุ กอย่ำงเป็ นรู ป ธรรม ยังเป็ นโจทย์ใหญ่ที่สำคัญ
ยังไม่เกิดขึ ้นมำก
สถำนกำรณ์ที่ปรำกฏยังคงมีเด็กข้ ำมชำติไปทำงำนกับครอบครัวในกิจกำรแปรรู ปอำหำรทะเล กำรขนถ่ำย
สินค้ ำสัตว์น ้ำ แม้ วำ่ วันนี ้ รัฐบำลไทยอำจจะรับรู้ถงึ สถำนกำรณ์ปัญหำแรงงำนเด็กในอุตสำหกรรมแปรรู ปกุ้งและ
อำหำรทะเลที่ต้องได้ รับกำรแก้ ไขอย่ำงเร่งด่วน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในสถำนประกอบกำรขนำดเล็กที่มีกำรแปรรู ป
ขันต้
้ น แต่ระบบโครงสร้ ำงและกลไกกำรติดตำมตรวจสอบของภำครัฐตำมกฎหมำย ตำมระเบียบต่ำงๆ ยังมีปัญหำ
สืบเนือ่ งจำกกำรไม่สำมำรถดำเนินกำรได้ อย่ำงมีประสิทธิผล และมีประสิทธิ ภำพเท่ำที่ควร
นอกจำกประเด็นปั ญหำแรงงำนเด็กในอุตสำหกรรมอำหำรทะเลส่งออก ยังพบปั ญหำอื่นๆ ของเด็กข้ ำมชำติ
ซึง่ ตกอยูใ่ นสภำวกำรณ์ทเี่ สี่ยง ไม่มีควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เนือ่ งจำกกำรรู้ไม่เท่ำทันสังคม อำจถูก
แสวงหำประโยชน์ด้ำนแรงงำนในรู ปแบบต่ำงๆ เด็กมีโอกำสถูกละเมิดทำงเพศจำกคนไทย และกลุ่มชำติพนั ธุ์ตนเอง
ไม่สำมำรถเข้ ำถึงกลไกกำรคุ้มครองสิทธิ กรณีเด็กโตที่ยำ่ งเข้ ำสู่วยั รุ่นอำยุระหว่ำ ง ๑๓-๑๘ ปี กลุ่มนี ้ขำดควำม
เข้ ำใจเรื่ องสุขภำพอนำมัยกำรเจริ ญพันธุ์ (Reproductive Health) และส่วนหนึง่ อำจถูกละเมิดสิทธิ แรงงำน ไม่ได้ รับ
ควำมเป็ นธรรมจำกสภำพกำรจ้ ำงงำน เป็ นต้ น

และเนือ่ งจำกแรงงำนข้ ำมชำติ เด็ก และผู้ติดตำมที่มีอยูเ่ ป็ นจำนวนมำก ส่งผลกระทบทังทำงบวกและทำง
้
ลบ เชิงบวกคือ แรงงำนข้ ำมชำติถือว่ำเป็ นกลุ่มหนึง่ ที่มีสว่ นสร้ ำงพลังทำงเศรษฐกิจในประเทศไทย และส่งผลต่อ
กำรผลิตเพือ่ กำรส่งออกโดยเฉพำะอำหำรแช่เยือกแข็งไทย ทีม่ ีรำยได้ จำกกำรส่งออกไม่ต่ำกว่ำหนึง่ แสนล้ ำนบำทต่อ
ปี
๒.๒ การมีส่วนร่ วมตอบสนองภาคธุรกิจ
กำรเผชิญปั ญหำแรงงำนเด็กในประเทศไทยข้ ำงต้ น ทำให้ ผ้ ปู ระกอบกำรที่ได้ รับผลกระทบต้ องเข้ ำมำมีสว่ น
ร่วมดำเนินกำรแก้ ไขปั ญหำหรื อกำรทำงำนเชิงบวกในแง่ “กำรคุ้มครองทำงด้ ำนสังคม” หรื อ “กำรคุ้มครองแรงงำน”
มำกขึ ้น รวมถึงมีกำรผลักดันจำกรัฐบำลและองค์กำรระหว่ำงประเทศ โดยเฉพำะอย่ำงยิง่ องค์กำรแรงงำนระหว่ำง
ประเทศ หรือ ILO
สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย หรื อ Thai frozen food association (TFFA) เริ่ มเข้ ำมำมีบทบำทสำคัญใน
กำรสนับสนุนกำรแก้ ปัญหำแรงงำนเด็กในอุตสำหกรรมกุ้ง และอำหำรทะเลส่งออก ได้ มีกำรกำหนดนโยบำยเกี่ยวกับ
กำรปฏิบตั ิด้ำนแรงงำนเด็กและแรงงำนบังคับ ให้ บริ ษทั สมำชิกในส่วนทีเ่ ป็ นโรงงำนผลิต ๑๘๓ รำย และสถำนแปรรู ป
สัตว์น ้ำเบื ้องต้ น (ล้ ง) ทีอ่ ยูใ่ นสังกัดสมำชิก ๙๗ แห่ง โดยในจังหวัดสมุทรสำครมีโรงงำนตังอยู
้ ่ ๗๕ รำย และสถำน
แปรรู ปสัตว์น ้ำเบื ้องต้ น (ล้ ง) ๘๕ แห่ง ปฏิบตั ิตำม โดยมีวตั ถุประสงค์คือ สนับสนุนให้ สมำชิกมีกิจกรรมรับผิดชอบต่อ
สังคม และกำรส่งเสริ มสภำพกำรทำงำนทีใ่ ห้ มีควำมปลอดภัย และสร้ ำงแรงจูงใจในกำรทำงำนในสภำพแวดล้ อมที่ดี
ไม่มีกำรใช้ แรงงำนเด็ก แรงงำนบังคับ และกำรเลือกปฏิบตั ิ และรักษำ ส่งเสริ มกฎหมำยด้ ำนแรงงำนของประเทศ
และกฎหมำยระหว่ำงประเทศทีเ่ กี่ยวข้ อง
สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย ได้ มีกิจกรรมรณรงค์สร้ ำงควำมตระหนักรู้ กำรประชุมสัมมนำ และอบรม
ควำมรู้ เรื่องแรงงำนเด็กแก่สมำชิกอย่ำงต่อเนื่อง และ มูลนิธิเครื อข่ำยส่งเสริ มคุณภำพชีวิตแรงงำนได้ เข้ ำไปมีสว่ น
สำคัญในกำรให้ ข้อมูลสถำนกำรณ์ปัญหำเชิงลึก กำรสร้ ำงควำมตระหนักร่วมและกำรส่งเสริ มกระบวนกำรมีส่วนร่วม
ของภำคธุรกิจเอกชนในกำรรับผิดชอบร่วมต่อสังคมต่อกรณี กำรสนับสนุนช่วยเหลือคุ้มครองทำงสังคม และกำร
คุ้มครองด้ ำนแรงงำน แก่แรงงำนข้ ำมชำติ เด็ก และผู้ติดตำม
๒.๓ การมีส่วนร่ วมสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ เด็กข้ ามชาติเรี ยนร่ วมกับเด็กไทยในระบบ
โรงเรี ยนรั ฐ
ตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เป็ นต้ นมำ สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย นำโดยคุณอำทร พิบลู ธนพัฒนำ ผู้ชว่ ย
กรรมกำรผู้จดั กำร บริ ษทั ณรงค์ซีฟ้ ดู จำกัด ได้ เข้ ำมำสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิเครื อข่ำยส่งเสริ มคุณภำพชีวิต
แรงงำนที่ได้ ดำเนินกำรร่วมกันกับโรงเรี ยนวัดศรีสุทธำรำม(วัดกำพร้ ำ) ซึง่ มีเด็กข้ ำมชำติเข้ ำเรี ยนในชันเตรี
้ ยมควำม
พร้ อมในศูนย์กำรเรี ยน และในระบบโรงเรี ยน โดยกำรสนับสนุนอัตรำกำลังครู ผ้ สู อนจำนวน ๔ อัตรำ แบ่งเป็ น กำร
สนับสนุนแก่มลู นิธิฯ จำนวน ๒ อัตรำ และแก่โรงเรี ยนวัดศรีสทุ ธำรำม จำนวน ๒ อัตรำ นอกจำกนัน้ ในปี ๒๕๕๒
ยังสนับสนุนทุนกำรศึกษำเด็กข้ ำมชำติจำนวน ๑๐๐ ทุนละ ๑,๐๐๐ บำท รวมเป็ น ๑๐๐,๐๐๐ บำท และปี ๒๕๕๓
สนับสนุนชุดนักเรี ยนจำนวน ๕๐๐ ชุดแก่เด็กนักเรี ยนข้ ำมชำติใน ๓ โรงเรี ยนคือ โรงเรี ยนวัดศรีสุทธำรำม โรงเรี ยน
หลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ และโรงเรี ยนวัดบ้ ำนเกำะ
ในปลำยปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สมำคมอำหำรแช่เยือกแข็งไทย ได้ ประสำนงำนเข้ ำมำมีส่วนร่วมในกำรดำเนินกำร
ศูนย์ให้ คำปรึกษำด้ ำนแรงงำน หรื อ Labour Center ซึง่ เป็ นศูนย์รับเรื่ องปั ญหำแรงงำนในพื ้นทีส่ มุทรสำครและพื ้นที่

อื่นๆ ที่ประสบปั ญหำขอรับกำรช่วยเหลือ โดยเป็ นกำรทำงำนร่วมกันอีกทำงหนึง่ เกี่ยวข้ องกับกำรทำงำนเชิงสิทธิ
และในต้ นปี ๒๕๕๖ คุณอำทร พิบลู ธนพัฒนำ ผู้ชว่ ยกรรมกำรผู้จดั กำร บริ ษัท ณรงค์ซีฟ้ ดู จำกัด ได้ สนับสนุน
งบประมำณจำกกำรเดินรณรงค์เพือ่ กำรกุศลสนับสนุนชุดนักเรี ยนแก่เด็กข้ ำมชำติในระบบโรงเรี ยนเป็ นมูลค่ำกว่ำ
๗๐,๐๐๐ บำท
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ หนึง่ ในสมำชิกของ TFFA คือ บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด มหำชน
(TUF)บริ ษัทฯ ได้ เล็งเห็นควำมสำคัญด้ ำนสุขลักษณะ อนำมัยและควำมปลอดภัยของบุตรแรงงำนที่เป็ นลูกจ้ ำงใน
บริ ษัท รวมทังลู
้ กหลำนแรงงำนข้ ำมชำติที่ติดตำมผู้ปกครองแรงงำนข้ ำมชำติเข้ ำมำในประเทศไทย บุตรหลำน
แรงงำนข้ ำมชำติทเี่ กิดในประเทศไทยทังนี
้ ้ กำรจัดกำรศึกษำให้ กบั เด็กข้ ำมชำตินนเป็
ั ้ นสิ่งสำคัญเพื่อให้ เด็กทุกคน
ได้ รับสิทธิของตัวเองและกำรอยูร่ ่วมกันในสังคมอย่ำงมีควำมสุข เพื่อเป็ นกำรส่งเสริ มสนับสนุนกำรศึกษำของเด็ก
ข้ ำมชำติทำงบริษัทจึงได้ จดั โครงกำรกำรจัดกำรศึกษำเบื ้องต้ นเพื่อให้ เด็กสำมำรถสื่อสำรภำษำไทยเบื ้องต้ น
กำร
เรี ยนรู้ กำรปรับตัวเกี่ยวกับวินยั ทำงสังคม ทำกิจกรรมเกี่ยวสังคม ก่อนที่เด็กกลุ่มนี ้ได้ สอบจัดระดับเข้ ำเรี ยนในระบบ
กำรศึกษำไทยตำมควำมเหมำะสม
บริ ษัทจึงจัดทำโครงกำรนำร่องกำรเตรี ยมควำมพร้ อมเด็กข้ ำมชำติเพื่อเข้ ำระบบกำรศึกษำไทย
เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ เด็กและกำรอยูร่ ่วมกันอย่ำงมีควำมสุขในสังคมไทยในระยะ ๕ ปี ตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ เป็ นต้ นไปโดย
นำร่องสนับสนุนกำรจัดสร้ ำงอำคำรเรี ยนแก่โรงเรี ยนวัดศรีสุทธำรำม และโรงเรี ยนวัดศิริมงคล ได้ มีกำรทำบันทึก
ข้ อตกลง ทัง้ ๓ ฝ่ ำย คือ บริ ษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด มหำชน โรงเรี ยนนำร่อง ๒ โรงเรี ยนข้ ำงต้ น
และมูลนิธิเครื อข่ำยส่งเสริ มคุณภำพชีวิตแรงงำน โดยตกลงทีจ่ ะร่วมมือในกำรดำเนินงำน “โครงกำรกำรเตรี ยมควำม
พร้ อมแก่เด็กข้ ำมชำติเพื่อเข้ ำระบบกำรศึกษำไทย”
เพื่อกำรคุ้มครองและดูแลบุตรหลำนของแรงงำนต่ำงด้ ำวที่
ติดตำมเข้ ำมำทำงำนในประเทศไทยตำมหลักมนุษยชน ด้ วยกำรจัดตัง้ “ทียเู อฟ แคร์ เซนเตอร์ (TUF CARE
Center)” และเตรี ยมควำมพร้ อมด้ ำนภำษำไทยและปรับพื ้นฐำนควำมรู้แก่เด็กข้ ำมชำติ ก่อนที่จะสอบวัดระดับเข้ ำ
ระบบกำรศึกษำไทย ใช้ งบประมำณทังสิ
้ ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บำท
อนึง่ ภำยใต้ กำรดำเนินกำรดังกล่ำวทำงบริษัทไทยยูเนี่ โฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด มหำชน มีเจตนำมุง่ มัน่ ที่จะ
สนับสนุนและขยำยศูนย์กำรเรี ยน หรื อศูนย์เตรี ยมควำมพร้ อมแก่เด็กข้ ำมชำติเข้ ำเรี ยนในระบบโรงเรี ยนต่อไปอีก ๓
ศูนย์ ซึง่ จะมีกระบวนกำรทำงำนร่วมกันต่อไป
๓. ข้ อสรุ ป
จำกกำรประสำนกำรทำงำนร่วมกับภำคธุรกิจในกำรส่งเสริ มโอกำส
และเข้ ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร
แก้ ไขปั ญหำประกอบกับกำรปรับภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศในบทบำทควำมรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท ถือว่ำ
เป็ น “ต้ นแบบที่ดี” (Good Practice) หรื อเกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในพื ้นที่กลุ่มแรงงำนข้ ำมชำติ และเด็กข้ ำมชำติที่
เป็ นกลุ่มเปรำะบำง ไม่สำมำรถเข้ ำถึงสิทธิ ขนพื
ั ้ ้นฐำนหรื อกำรไม่ได้ รับกำรบริ กำรที่ดเี สมือนเด็กไทยทัว่ ไป สำหรับกำร
ดำเนินกิจกรรมทำงสังคมร่วมกัน อำจกล่ำวได้ วำ่ เป็ นจุดเริ่มต้ นที่ดี และขยำยผลไปยังพื ้นที่อนื่ ๆ ในอนำคตที่จะ
รังสรรค์ประโยชน์แก่เด็กข้ ำมชำติตอ่ ไป

