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รายงานวจิยัเร่ือง รายงานสถานการณ์เดก็ข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาตใินกิจการอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง
ประมง พืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ที่จดัท าโดยมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN) น าเสนอ
ข้อมลูที่นา่สนใจเก่ียวกบัการด ารงอยูข่องเดก็ข้ามชาติที่ตดิตามบดิามารดาทีเ่ป็นแรงงานข้ามชาติเข้ามายงัประเทศไทย 
และข้อมลูที่นา่สนใจยิ่งขึน้คือการที่เด็กเหลา่นัน้ก้าวเข้าสูส่ภาพของการเป็นแรงงานเด็ก ซึง่ถือเป็นสภาพท่ีไมพ่งึประสงค์ใน
สงัคมไทย เนือ้หาของรายงานกลา่วถงึรายละเอียดเก่ียวกบัภมูิหลงัของเด็กเหลา่นี ้ การเข้าสูต่ลาดแรงงาน เหตผุลและ
สภาพของการท างาน ตามกรอบของการศกึษาด้านแรงงาน ตลอดจนความปลอดภยัของแรงงานเดก็ข้ามชาติ ทัง้จาก
อบุตัิเหตแุละจากความเสีย่งอื่นๆ ตามแนวอาชีวอนามยั ข้อมลูจากกรณีศกึษาชว่ยให้เราเข้าใจสภาพของแรงงานเด็กข้าม
ชาติประเภทตา่งๆ ท่ีอยูใ่นสภาพที่นา่หว่งใย เช่น เดก็ที่มีสภาพการท างานท่ีเลวร้าย 

ในแง่ทฤษฎีถือวา่งานวิจยัชิน้นีไ้ด้น าเสนอข้อค้นพบประเด็นตา่งๆ ครอบคลมุตามกรอบของการคุ้มครองแรงงาน 
ได้แก่ เร่ืองสภาพเปราะบาง (vulnerable) ของแรงงานเดก็ข้ามชาตใินแง่สถานะทางกฎหมาย (การไมม่ีสถานะทาง
ทะเบียน) การขาดโอกาสทางการศกึษา การเข้าสูต่ลอดแรงงานตัง้แตอ่ายยุงัไมถ่งึ ๑๕ ปี หรือ ๑๘ ปี เร่ืองชัว่โมงการงาน
และคา่จ้าง นอกจากนัน้ยงัครอบคลมุไปถึงเร่ืองระบบการย้ายถ่ิน ตัง้แตอ่พยพจากประเทศต้นทางมาจนถึงประเทศไทย
และความเป็นอยูใ่นประเทศไทย กรณีศกึษาของพอจี นีม ู ธานีโพ แจม และคนอื่นๆ สะท้อนให้เห็นทัง้สภาพท่ีไมเ่ลวร้าย
จนเกินไป จนถึง สภาพท่ีเดก็เองก็ท างานเลวร้ายไมไ่หว อยา่งไรก็ดีรายงานวิจยัก็แสดงให้เห็นว่า แรงงานเด็กสว่นใหญ่เป็น 
“แรงงานผู้ เยาว์” (Youth worker) ที่มีอาย ุ๑๕-๑๗  ปี ซึง่ท าให้สถานการณ์ไมเ่วลาร้ายจนเกินไป 

ข้อค้นพบท่ีเก่ียวกบั “ผู้ใหญ่” ได้แก่ผู้ปกครองท าให้เห็นปัญหาแรงงานเดก็ชดัเจนขึน้ เพราะผู้ปกครองสว่นใหญ่ก็
ต้องการให้บตุรหลานอาย ุ ๑๕ ปีขึน้ไปท างาน ถ้าได้มีข้อมลูจากฝ่ายนายจ้างด้วยก็จะท าให้เข้าใจปัญหาได้ครบวงจรเลย
ทีเดียว และจะช่วยให้รูปแบบการจดัการศกึษาส าหรับแรงงานเด็กข้ามชาติมคีวามเหมาะสมกบัสภาพความต้องการของ
ครอบครัวแรงงานเดก็ และสภาพการท างานตลอดจนข้อจ ากดัของฝ่ายนายจ้าง เป็นการศกึษาทางเลอืกที่แรงงานผู้ เยาว์
สามารถท างานไปด้วยและเรียนไปด้วยได้ และสามารถจดัเป็นการศกึษานอกระบบได้ เพราะผู้ เรียนมีอายถุึง ๑๕ ปีแล้ว
เป็นสว่นใหญ่  

โดยรวมแล้วรายงานวิจยัชิน้นีจ้งึมีคณุปูการในการน าเสนอข้อมลูที่น าไปสูน่โยบายการจดัการศกึษาส าหรับ
แรงงานเดก็ข้ามชาติที่เป็นแรงงานผู้ เยาว์ นโยบายและแนวปฏิบตัใินเร่ืองนีส้ามารถใช้ข้อค้นพบท่ีมเีนือ้หาละเอยีดครบถ้วน
ไปสร้างโมเดลการจดัการศกึษา ที่สามารถรับข้อจ ากดัของแรงงานเดก็และเปิดโอกาสทางการศกึษาที่เป็นไปได้ หาก
ผู้ปกครอง นายจ้าง และผู้จดัการศกึษาทัง้ภาครัฐและเอกชนสามารถร่วมมือกนัได้ก็จะสามารถขจดัปัญหาแรงงานเด็กข้าม
ชาตใินสงัคมไทยให้หมดไปได้ในที่สดุ จึงควรจะได้มกีารเผยแพร่ผลการวิจยันีใ้ห้กว้างขวางออกไปเพื่อสร้างความเข้าใจ
ร่วมกนัและการร่วมมือกนัขจดัปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ 

 
ศาสตราจารย์กิตติคณุ ดร.สภุางค์  จนัทวานชิ 
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ค าน า 
 
 
 ผลผลติของกิจการประมงและอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงของประเทศไทยในตลาดการค้าระดบันานาชาติเป็นที่
ประจกัษ์ถึงมลูค่ามหาศาลและแพร่หลายอยู่ในหลายภมูิภาคของโลก และท่ามกลางมหภาคแห่งการบริโภคสตัว์น า้และ
ผลิตภณัฑ์แปรรูปต่างๆ ประเทศผู้ซือ้และกลุ่มผู้บริโภคสินค้าในหลายประเทศผลกัดนัให้เกิดความเป็นธรรมทางการค้า  
ความรับผิดชอบต่อสงัคม การปกป้องคุ้มครองสิทธิแรงงาน และการใช้แรงงานอย่างถูกกฎหมาย   แนวโน้มต่างๆ นีส้่ง
ผลกระทบตอ่การประกอบธุรกิจและการผลติของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงและกิจการประมงที่เช่ือมโยงสูข้่อเท็จจริงของ
การจ้างแรงงานข้ามชาติที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ พม่า ลาว และกมัพชูา เป็นจ านวนมาก  ประเทศไทยถกู
จบัตามองเป็นพิเศษ จากสหรัฐอเมริกา กรณีปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอตุสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลในปีพ.ศ. ๒๕๕๓   
จงัหวดัสมทุรสาครคือพืน้ท่ีเป้าหมายที่มีการเฝ้าระวงัปัญหาแรงงานเด็กเป็นการพิเศษ  เนื่องจากเป็นแหลง่รองรับแรงงาน
ข้ามชาติ และเป็นพืน้ที่การผลิตส าคัญของกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงแห่งหนึ่งของประเทศไทย 
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านรุ่นแล้วรุ่นเลา่อพยพเข้ามาและเป็นก าลงัการผลติหลกัของพืน้ท่ีแหง่นีจ้นกลายเป็นวฏัจกัร 

ปรากฏการณ์ที่แรงงานอพยพน าพาบุตรหลานของตนเองเข้ามาพักอาศัยและเด็กข้ามชาติบางส่วนเข้าสู่
กระบวนการเป็นแรงงานก่อนวยัอนัควรและหมุนเวียนท างานอยู่ในกิจการแปรรูปสตัว์น า้เบือ้งต้นต่างๆ  ท าให้องค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศแสวงหาทางร่วมมือกบักลไกของภาครัฐในระดบัชาติและระดบัท้องถ่ินเพื่อด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวไปพร้อมกับการท างานกับองค์กรภาคธุรกิจและองค์กรภาคประชาสงัคมจนถึงปัจจุบนั    สภาวการณ์ปัญหา
แรงงานเด็กในจงัหวดัสมทุรสาครสง่ผลให้เกิดการพฒันาความร่วมมือระหวา่งภาคสว่นตา่งๆ หลากหลายมิติ เพื่อคุ้มครอง
และสง่เสริมการเข้าถึงสทิธิและบริการขัน้พืน้ฐานของเด็กข้ามชาติทัง้หลาย มีความพยายามน านโยบายที่เก่ียวข้องกบัเด็ก
และการจ้างแรงงานมาสูภ่าคปฏิบตัิอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจงั จนแปรเป็นต้นแบบการจัดการที่ดีต่อกรณีการสง่เสริม
คุ้มครองทางสงัคมในระดบัประเทศ  ทัง้นี ้ความส าเร็จที่เกิดขึน้จะช่วยบรรเทาปัญหาการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายและ
การปรับปรุงสภาพการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติ รวมไปถึงการสร้างคณุภาพชีวิตที่ดีของกลุม่ประชากรข้ามชาติให้ดี
ยิ่งขึน้ไปด้วย    

อยา่งไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ท่ีผา่นมา การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กของจงัหวดัสมทุรสาครบรรลผุลเป็นที่
พอใจในระดับหนึ่ง แต่ยงัขาดตัวชีว้ดับ่งบอกในเชิงรูปธรรมว่ายังคงปรากฏแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้
เบือ้งต้นหรือไม่อย่างไร   รายงานฉบบันีจ้ึงน าเสนอสถานการณ์ของเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในเขตอ า เภอ
เมือง จงัหวดัสมทุรสาคร โดยเน้นท่ีการท างานของแรงงานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงเป็นหลกั   ข้อค้นพบจากรายงาน
นีเ้ป็นข้อมลูพืน้ฐานตอ่การท าความเข้าใจชีวิตความเป็นอยูแ่ละสภาพการท างานของเด็ก แรงงานเด็ก และผู้ปกครองที่เป็น
แรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะแรงงานเด็กข้ามชาติที่ประกอบด้วยผู้ เยาว์เป็นส่วนใหญ่ ในขณะเดียวกันทัศนะและ
ข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ ที่ เก่ียวข้องนัน้ขยายแง่มุมการรับรู้ที่มีต่อสถานการณ์เด็กข้ามชาติ รวมถึงส่งเสริม
แนวนโยบายการปฏิบตัิที่ดีและกิจกรรมด าเนินการให้ครอบคลมุกลุม่เป้าหมายเด็กข้ามชาติโดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุ
ของเด็กเป็นที่ตัง้อยา่งไมเ่ลอืกปฏิบตัิ 

คณะวิจัยของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานหรือ LPN หวงัเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ ที่สนใจติดตาม
สถานการณ์ของเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นตวัแทนในบริบทของ
ประเทศไทย และมีความปรารถนาต่อความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีภายใต้โครงสร้างนโยบายและแนวปฏิบตัิอนัพึง



 

 
 
 

๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ประสงค์ในสถานประกอบการทกุแห่ง หากมีโอกาสศึกษารายงานวิจยันีจ้ะเข้าใจว่าสถานการณ์ปัญหาเด็กข้ามชาติและ
แรงงานเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครมีพลวตัความเปลีย่นแปลงไปเช่นไร 
 
 

สมพงค์ สระแก้ว  
ผู้อ านวยการมลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน (LPN) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

กล่าวน า 

 

แตร์ เดอ ซอมม์ เยอรมนันี เป็นหนว่ยงานท่ีให้ความช่วยเหลอืแก่เด็ก ด้วยมีพนัธกิจที่จะท างานเพื่อก่อให้เกิดโลก

ที่สงบสขุและเป็นธรรมแก่เด็กเด็กทกุคน เด็กผู้ที่ซึง่เป็นทัง้ปัจจบุนัและอนาคต องค์การแตร์ เดอ ซอมม์ ท างานบนหลกัสิทธิ

มนษุยชน, ขนัติธรรม, เคารพสทิธิและความเสมอภาค ของทกุคนโดยไม่แบ่งแยก ชาติก าเนิด , เชือ้ชาติ, เพศ หรือ ศาสนา 

แตร์ เดอ ซอมม์ ท างานยืนหยดั เพื่อการด ารงชีวิตของเด็กทกุคน โดยปราศจากการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก โลกที่เด็ก

เด็กสามารถมีโอกาสในการได้รับการศกึษาและการพฒันา โลกที่มีแนวโน้มทางเศรษฐกิจและสงัคมที่เป็นธรรมและสงบสขุ 

และโลกที่ความขดัแย้งถกูคลีค่ลายโดยปราศจากการใช้ความรุนแรงใดใด 

การคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะอยา่งยิ่งในเด็กที่ถกูใช้แรงงาน เป็นเป้าหมายระยะยาวที่ส าคญัของ แตร์ เดอ ซอมม์ 

โดยได้ตกลงร่วมกนัในการประชมุตวัแทนขององค์กรจากทัว่โลก วา่เป็นยทุธศาสตร์เป้าหมายในการด าเนินงาน ปี ๒๕๕๖-

๒๕๖๑  เพื่อสร้างพืน้ที่ที่เด็กและเยาวชนได้รับการฟืน้ฟูดแูลและปราศจากการแสวงหาประโยชน์และการใช้ความรุนแรง 

ด้วย แตร์ เดอ ซอมม์ เยอรมนั ไม่ได้ปฏิบตัิงานโดยตรงต่อเด็ก หากแต่ท างานร่วมกับองค์กรท้องถ่ิน และประสานความ

ร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่งๆ ที่ให้การสนบัสนนุดแูลเด็กและเยาวชนท่ีได้รับผลกระทบจากการถกูแสวงหาประโยชน์และถกูใช้

ความรุนแรง องค์กรท้องถ่ินผู้ เป็นเพื่อนร่วมงานของเราที่ท างานต่อสู้ เพื่อ คุ้มครอง, ป้องกันและสร้างความตระหนกั, 

เผยแพร่ต่อสาธารณะเก่ียวกบัการถกูกระท าความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ และเรียกร้องผลกัดนัให้รัฐและสงัคมได้ร่วมกัน

รับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไปด้วยกนั  

รู้สกึเป็นเกียรติและยินดีอยา่งยิ่งที่ได้ท างานร่วมกบั Labour Rights Promotion Network (LPN) ในประเทศไทย 

ในการร่วมกนัก าหนดทิศทางเพื่อน าไปสูเ่ป้าหมายในการท างานท่ีได้กลา่วไว้ข้างต้น โดยร่วมสนบัสนนุการท าวิจยัเก่ียวกบั 

แรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมประมงและประมงตอ่เนื่องในจงัหวดัสมทุรสาคร ประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อ

ติดตามสถานการณ์ ของเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ี รับฟังเร่ืองราวและมมุมองตา่งตา่งของพวกเขาเหลา่นัน้ เพื่อน าเสนอหาทาง

ออกที่จะปรับปรุงชีวิตและความเป็นอยู่ สิทธิและบริการขัน้พืน้ฐานแก่เด็กข้ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ถูกใช้

แรงงาน 

LPN เป็นองค์กรที่มีศกัยภาพอยา่งสงูในการจดัท างานวิจยัในครัง้นี ้ทัง้การได้รับการยอมรับจากในพืน้ที่ และพิสจูน์ให้เห็น

วา่ได้ท างานเพื่อดแูลช่วยเหลอื ปกป้องสทิธิและประโยชน์ ของพี่น้องแรงงานข้ามชาติ เด็กข้ามชาติและครอบครัวของพวก

เขา ด้วยพนัธะสญัญาที่มัน่คงมาอย่างยาวนาน LPN ประสบความส าเร็จในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและผลกัดนัให้เกิด

การปฏิบตัิอย่างเป็นธรรมในเหยื่อการค้ามนุษย์และบงัคบัใช้แรงงาน LPN ยงัท างานโครงการในการให้โอกาสทางการ

ศกึษาแก่เด็กข้ามชาติ ให้ค าปรึกษาและความช่วยเหลอืทางด้านกฎหมายแก่เหยื่อผู้ถกูกระท าทารุณกรรม และสร้างความ

ตระหนกั สร้างจิตส านกึสาธารณะในประเด็นตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่แรงงานข้ามชาติอีกด้วย 

งานวิจยัชิน้นีม้ิได้เก่ียวกบั LPN หรือ tdh, หากแตเ่ป็นการรายงานและเผยแพร่ถึงประเด็นและสภาพของแรงงาน

เด็กในอตุสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง ในพืน้ที่จังหวดัสมทุรสาคร การค้นพบจากงานวิจัยมีประเด็นที่ส าคญัยิ่ง 



 

 
 
 

๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

อาทิเช่น แรงงานเด็กในพืน้ที่มีอายนุ้อยกว่า ๑๕ ปี ทัง้ที่ควรอยู่ในระบบการศึกษา และยงัค้นพบว่าเด็กไม่ได้รับการจด

ทะเบียนอยา่งถกูต้องซึง่เป็นกลุม่ส าคญัที่ถกูหาประโยชน์ การค้นพบจากงานวิจยัในครัง้นี ้จากมมุมองของสทิธิเด็ก เห็นว่า

เป็นประเด็นท่ีควรได้รับการตอบสนองอยา่งเร่งดว่นและมีประสทิธิภาพจากทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง  

หวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่ งานวจิยัในครัง้นีจ้ะสามารถน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงที่ดีขึน้โดยเฉพาะอยา่งยิ่งแม้เพียงหนึง่ใน

กลุม่แรงงานเด็กนี ้ทัง้ในด้านความเป็นอยูท่ี่ดี และเต็มเติมสทิธิที่เด็กควรจะได้รับ เมื่อนัน้ความพยายามของทกุคน ทกุฝ่าย

ที่มีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ งานวิจัยนี ้ก็ไม่สญุเปล่า และแน่นอนที่สดุ ความท้าทายที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้า คือ การ

น าไปสูเ่ติมเต็มสทิธิของแรงงานเด็กข้ามชาติทกุคน ! 

อลัเบอร์โต คาคายนั 

ผู้ประสานงานภมูิภาค 

องค์การ แตร์ เดอ ซอม์ม เยอรมนันี ในภมูิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 

กรุงเทพฯ, พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บทคัดย่อ 
 

 
 รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อ าเภอเมือง 
จังหวดัสมุทรสาคร จัดท าขึน้โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาเง่ือนไขการท างานของเด็กข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมง รวมถึงสภาพแวดล้อมและสภาพการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมดงักล่าว ขณะเดียวกันยงั
รวบรวมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคสว่นตา่งๆ เพื่อผลกัดนัแนวปฏิบตัิและนโยบายที่เหมาะสมในการคุ้ มครอง
และพฒันาสภาพการท างานของเด็กข้ามชาติ รวมทัง้ปรับปรุงมาตรฐานทางสงัคมที่เก่ียวข้องกบัแรงงานเด็กในพืน้ที่ให้มี
ประสิทธิภาพ  ทัง้นี ้คณะวิจัยโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ด าเนินการด้วยวิธีวิจัยการเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพในการสะท้อนข้อมูลทางสถิติพืน้ฐานทัง้ในกลุ่มของเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติที่
เช่ือมโยงกนั และกรณีศึกษาของแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการต่อเนื่องประมงที่แสดงถึงประเด็นห่วงใยไม่ว่าจะสว่นของ
เง่ือนไขการท างาน สภาพแวดล้อม และความเป็นอยูข่องแรงงานเด็กข้ามชาติกลุม่นีใ้นปัจจบุนั 
 

ข้อค้นพบส าคญัจากงานวิจยับง่ชีว้า่เด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ที่อาศยัในพืน้ที่แห่งนีอ้ยู่ในวยัเรียนและควรได้รับสิทธิ
ทางการศกึษาอยา่งตอ่เนื่อง แตด้่วยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจและความคาดหวงัในบทบาทของสมาชิกครอบครัวแรงงาน
ข้ามชาติ ท าให้เด็กสว่นใหญ่อยูภ่ายใต้แนวโน้มความเสี่ยงที่จะเข้าสูก่ระบวนการเป็นแรงงานข้ามชาติ หากบิดามารดาหรือ
เครือญาติท างานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง ยิ่งท าให้เด็กข้ามชาติที่เป็นผู้ติดตามแรงงานเหลา่นีก้ลายเป็นแรงงานการ
ผลติของภาคธุรกิจดงักลา่วง่ายขึน้ โดยเฉพาะการท างานในสถานประกอบการแปรรูปสตัว์น า้ขัน้ปฐมภูมิที่เป็นแหลง่งาน
แรกเร่ิมและเป็นแหลง่พกัพิงของเด็กข้ามชาติจ านวนมาก จนกระทัง่ถึงเวลาที่แรงงานเด็กข้ามชาติมีคณุสมบตัิและเอกสาร
ตา่งๆ ครบถ้วนเพียงพอ และ/หรือสถานประกอบการที่จดทะเบียนหรือโรงงานขนาดใหญ่เปิดรับสมคัรเข้าท างาน   อย่างไร
ก็ตาม แรงงานเด็กข้ามชาติจ านวนมากเผชิญกบัเง่ือนไขและสภาพการท างานไม่แตกต่างจากแรงงานผู้ ใหญ่ แม้ว่าใน
ความเป็นจริงแรงงานเด็กข้ามชาติที่เป็นผู้ เยาว์อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ควรได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรมตาม
กฎหมาย และอยู่ภายใต้การควบคมุ ดูแลสภาพการท างานโดยเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานและหน่วยงานที่ เก่ียวข้องอย่าง
สม ่าเสมอ เพื่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่พงึประสงค์แก่แรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง หรือแม้แตใ่น
กิจการอื่นๆ ในเขตพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สารบัญ 
หน้า 

 

ค านิยม            ๓ 

ค าน า            ๔ 

บทคดัยอ่            ๘ 
สารบญั                         ๙ 

สารบญัภาพ                        ๑๑
            
บทที่ ๑ บทน า           ๑๓ 

ภมูิหลงั           ๑๓ 

 ระเบียบวิธีวิจยั          ๑๕ 

 นิยามศพัท์          ๑๘ 

 เนือ้หาการวจิยั          ๑๙ 
บทที่ ๒ บริบททางสงัคมและเศรษฐกิจของพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาคร                   ๒๑
 ข้อมลูจ าเพาะของจงัหวดัสมทุรสาคร        ๒๑ 

 บริบทการขยายตวัของอตุสาหกรรมประมงและตอ่เนื่องประมง     ๒๒ 

 ภมูิหลงัของแรงงานข้ามชาติ ผู้ติดตาม และแรงงานเด็กในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง     ๒๖ 

บทที่ ๓  สถานการณ์เดก็ข้ามชาติในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร                                             ๒๘
กลุม่เดก็ข้ามชาต ิ           ๒๘ 

  เพศ           ๒๘ 

  อาย ุ           ๒๘ 
  เอกสารประจ าบคุคล         ๒๙ 
  สถานภาพการศกึษา         ๓๐ 

  อาชีพของบิดามารดา         ๓๑ 

 กลุม่แรงงานเด็กข้ามชาติ                       ๓๓ 

  ข้อมลูทัว่ไป                                     ๓๓
   เพศ          ๓๓ 
   อาย ุ          ๓๓ 
   ภมูิล าเนา/ประเทศที่เกิด        ๓๔ 
   เอกสารประจ าบคุคล        ๓๕ 
   ข้อมลูเก่ียวกบัครอบครัว        ๓๖ 

   ทกัษะทางภาษา         ๓๖ 

   สถานภาพทางการศกึษา        ๓๖ 
  เง่ือนไขและสภาพการท างาน         ๓๗ 
   เหตผุลของการท างาน        ๓๘ 



 

 
 
 

๑๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

   การสมคัรเข้าท างาน        ๓๙ 

   ประสบการณ์ท างาน        ๓๙ 

   สญัญาการจ้างงาน        ๔๐ 
   ชัว่โมงการท างาน                        ๔๐ 

   คา่ตอบแทนการท างาน        ๔๑ 
การท างานลว่งเวลา                     ๔๑
วนัหยดุและเวลาพกัผอ่น        ๔๑ 

สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน     ๔๒ 

ความเสีย่งและอบุตัเิหตจุากการท างาน      ๔๒ 

สวสัดิการส าหรับแรงงาน        ๔๓ 

การเพิม่พนูความรู้และการร้องเรียนของแรงงาน      ๔๕ 

ความพงึพอใจในการท างาน        ๔๕ 

  การอพยพย้ายถ่ินและความเป็นอยูใ่นประเทศไทย      ๔๖ 

   การเดินทางอพยพมายงัประเทศไทย       ๔๖ 

   ความเป็นอยูใ่นประเทศไทย        ๔๗ 

บทที่ ๔   กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตใินเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร     ๔๙ 
 ข้อหว่งใยในประเด็นตา่งๆ ตอ่กรณีแรงงานเดก็ข้ามชาติ       ๔๙ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่ท างานภาคประมง      ๔๙ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่ท างานเตม็เวลา      ๕๑ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่ก าลงัศกึษาและท างานบางเวลา     ๕๒ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่เตรียมการเป็นแรงงานในระบบอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง  ๕๔ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่ใช้ชีวิตแปลกแยกจากครอบครัวของตนเองในประเทศไทย  ๕๖ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่ปรับตวัเข้ากบัสงัคมไทย      ๕๗ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่หาเลีย้งครอบครัวเพียงล าพงั     ๕๘ 

  กรณีศกึษาแรงงานเดก็ข้ามชาตทิี่มีสภาพการท างานท่ีเลวร้าย     ๕๘ 

 วฏัจกัรชีวิตของแรงงาน(เด็ก)ข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง อ าเภอเมอืงจงัหวดัสมทุรสาคร  ๖๔ 

บทที่ ๕   แนวปฏิบตัิและแนวนโยบายที่พงึประสงค์ตอ่แรงงานข้ามชาติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง   ๖๖ 

 ทศันะตอ่สถานการณ์แรงงานเดก็ข้ามชาติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง     ๖๖  
 ข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางที่พงึประสงค์ตอ่แรงงานเด็กข้ามชาตใินอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง   ๗๓  
บทที่ ๖  บทสรุป            ๗๘  
บรรณานกุรม            ๘๗ 
ภาคผนวก            ๙๐ 

 
 

 

 



 

 
 
 

๑๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สารบัญภาพ 

                       หน้า 

ภาพท่ี ๑ แผนท่ีแสดงที่ตัง้ของจงัหวดัสมทุรสาคร ประเทศไทย      ๒๑ 

ภาพท่ี ๒ แผนภมูิแสดงจ านวนเดก็ข้ามชาติเพศชายและเพศหญิง      ๒๙ 

ภาพท่ี ๓ แผนภาพแสดงสดัสว่นอายขุองเดก็ข้ามชาติ       ๒๙ 

ภาพท่ี ๔ แผนภาพแสดงสดัสว่นเด็กข้ามชาติที่มีและไมม่ีเอกสารประจ าตวั     ๒๙ 
หรือเอกสารทางการแสดงสถานะบคุคล       

ภาพท่ี ๕ ภาพตวัอยา่งบตัรประจ าตวับคุคลไมม่ีสถานะทางทะเบยีน (แบบ ๘๙)    ๓๐ 

ภาพท่ี ๖ แผนภาพแสดงสดัสว่นสถานภาพการศึกษาของเด็กข้ามชาต ิ     ๓๐ 

ภาพท่ี ๗ แผนภาพแสดงสดัสว่นอาชีพบิดาหรือมารดาของเด็กข้ามชาติที่ท างานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง ๓๐ 

ภาพท่ี ๘ แผนภมูิแสดงจ านวนอาชีพบิดาและมารดาของเด็กข้ามชาตใินอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง  ๓๑ 

ภาพท่ี ๙ กราฟเส้นแสดงจ านวนการจ าแนกกลุม่ตวัอย่างเด็กข้ามชาติ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  ๓๓ 

ภาพท่ี ๑๐ แผนภาพแสดงสดัสว่นของแรงงานเด็กข้ามชาตเิพศชายและเพศหญิง    ๓๔ 

ภาพท่ี ๑๑ แผนภมูิแสดงจ านวนเด็กข้ามชาติที่มีอายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปี  ระหวา่ง ๑๕-๑๘ ปี    ๓๔ 
   และเด็กข้ามชาติที่ระบอุายมุากกวา่ ๑๘ ปี  

ภาพท่ี ๑๒ แผนภาพแสดงสดัสว่นภมูิล าเนา/ประเทศที่เกิดของแรงงานเดก็ข้ามชาติ    ๓๔ 

ภาพท่ี ๑๓ แผนภมูิแสดงจ านวนแรงงานเดก็ข้ามชาติระบกุารถือเอกสารประจ าตวับคุคลแตล่ะประเภท  ๓๕ 

ภาพท่ี ๑๔ แผนภมูิแสดงประเภทของบคุคลผู้ เก็บเอกสารประจ าตวับคุคลของแรงงานเด็กข้ามชาติ  ๓๕ 

ภาพท่ี ๑๕ แผนภาพแสดงทกัษะการใช้ภาษาไทยของแรงงานเด็กข้ามชาติ     ๓๖ 

ภาพท่ี ๑๖ แผนภาพแสดงทกัษะการอา่นและเขียนภาษาพมา่ของแรงงานเดก็ข้ามชาติ    ๓๖ 

ภาพท่ี ๑๗ แผนภมูิแสดงสดัสว่นลกัษณะงานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงที่แรงงานเดก็ข้ามชาติรับผิดชอบ ๓๗ 

ภาพท่ี ๑๘ แผนภมูิแสดงสดัสว่นของแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานอยูก่บัสมาชิกในครอบครัว   ๓๗ 

ภาพท่ี ๑๙ แผนภมูิแสดงเหตผุลการสมคัรงานของแรงงานเด็กข้ามชาต ิ     ๓๙ 

 



 

 
 
 

๑๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพท่ี ๒๐ แผนภาพแสดงสดัสว่นประสบการณ์ท างานครัง้แรกในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง   ๓๙ 

ภาพท่ี ๒๑ แผนภมูิแสดงรูปแบบการจา่ยคา่ตอบแทนในการท างาน      ๔๑ 

ภาพท่ี ๒๒ แผนภาพแสดงสดัสว่นการมีและไมม่วีนัหยดุของแรงงานเดก็ข้ามชาติ    ๔๒ 

ภาพท่ี ๒๓ แผนภาพแสดงสดัสว่นเวลาพกัผอ่นท่ีเพียงพอและไมเ่พียงพอของแรงงานเด็กข้ามชาติ   ๔๒ 

ภาพท่ี ๒๔แผนภมูิความคดิเห็นของแรงงานเด็กข้ามชาติตอ่สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน ๔๓ 

ภาพท่ี ๒๕ แผนภมูิแสดงอตัราความเสีย่งและอบุตัิเหตจุากการท างาน     ๔๓ 

ภาพท่ี ๒๖ แผนภมูิแสดงสดัสว่นแรงงานเดก็ข้ามชาติทีร่ะบกุารใช้เคร่ืองทุน่แรงในสถานประกอบการ  ๔๓ 

ภาพท่ี ๒๗, ๒๘, ๒๙ แผนภมูิแสดงจ านวนสภาพสถานประกอบการท่ีดีส าหรับแรงงานเด็กข้ามชาติ  ๔๔ 
   เช่น มีบริการน า้ดื่ม   ห้องพยาบาล  และห้องน า้ ท่ีเพียงพอ 

ภาพท่ี ๓๐ แผนภมูิแสดงความคดิเห็นของแรงงานเด็กข้ามชาตเิก่ียวกบัการเพิม่พนูความรู้และ   ๔๕ 
 การเรียกร้องสทิธิแรงงาน 

ภาพท่ี ๓๑ แผนภมูิแสดงเครือขา่ยการอพยพมายงัประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ามชาติ    ๔๗ 

ภาพท่ี ๓๒ แผนภมูิแสดงรูปแบบการอพยพเข้ามายงัประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ามชาติ   ๔๗ 

ภาพท่ี ๓๓ แผนภาพหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมประมงและตอ่เนื่องประมง จงัหวดัสมทุรสาคร ประเทศไทย ๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๑๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บทที่ ๑ 

บทน า 

 

 
I. ภูมิหลัง 

ประเทศไทยก้าวสูก่ารพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศในปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ ซึ่งส่งผลต่อสภาพสงัคมและ

เศรษฐกิจที่เปลีย่นแปลงในวงกว้างตัง้แตน่ัน้มา ในด้านหนึ่งก่อให้เกิดการเติบโตของภาคอตุสาหกรรมและการจดัตัง้พืน้ที่

พิเศษเพื่อรองรับการขยายตวัทางการผลติและการสง่ออกของประเทศ   ส าหรับจงัหวดัชายฝ่ังทะเลอยา่งสมทุรสาครที่มีข้อ

ได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ รวมถึงได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปอาหารทะเล   

สมทุรสาครจึงเป็นแหลง่ธุรกิจประมงที่ส าคญัโดยเป็นศนูย์กลางการซือ้ขายและมีโรงงานอตุสาหกรรมอาหารทะเลมากที่สดุ

ของประเทศ กิจการต่อเนื่องประมงในพืน้ที่นีจ้ึงมีความต้องการแรงงานจ านวนมากและยงัเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่มี

ความส าคญัตอ่โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศมาอยา่งตอ่เนื่อง๑  ทัง้นี ้ปริมาณการผลติในสว่นของอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมงโดยเฉพาะกุ้ง สตัว์น า้ที่ได้รับความนิยมในการบริโภคทกุภมูิภาคของโลกและเป็นสตัว์น า้ส าคญัในภาคการประมง

ของประเทศไทยปรับสงูขึน้เมื่อประเทศตะวนัตกน าเข้ากุ้ งจากประเทศแถบเอเชียอนัรวมถึงประเทศไทยและสงูขึน้อย่าง

มากในปี พ.ศ.๒๕๔๙ และท าให้ประเทศไทยกลายเป็นหนึง่ในผู้น าส าคญัทางการสง่ออกกุ้งของโลก  

กิจกรรมการผลติภายใต้อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงโดยเฉพาะการแปรรูปกุ้งจากประเทศไทยเติบโตในตลาดทัว่

โลก   กว่าร้อยละ ๙๐ ของแรงงานทัง้หมดในอุตสาหกรรมนีเ้ป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยซึ่งอพยพข้าม

พรมแดนและกลายเป็นแรงงานข้ามชาติกลุ่มใหญ่ในหลายพืน้ที่ของจังหวดัชายแดนประเทศ   ส าหรับในกิจการประมง

แรงงานข้ามชาติเข้ามาทดแทนแรงงานอพยพชาวไทยที่มีถ่ินฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือภายหลงัเกิดเหตกุารณ์พายุ

ไต้ฝุ่ นกระหน ่าอา่วไทยในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่ท าให้เรือประมงเสยีหายและแรงงานประมงเสยีชีวิตจ านวนมาก   ขณะเดียวกนั

การขยายตวัของอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงดึงดดูการหลัง่ไหลของแรงงานข้ามชาติทัง้หลายที่สามารถตอบสนองก าลงั

การผลิตเพื่อการสง่ออกยงัต่างประเทศ ดงัเช่นข้อมลูจากรายงานโครงการศึกษาความต้องการแรงงานที่แท้จริงและการ

บริหารจดัการแรงงานต่างด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องประมง ที่บ่งชีค้วามต้องการแรงงานต่างชาติส าหรับ

กิจการต่อเนื่องประมงในจ านวนที่มากกว่าการจ้างแรงงานคนไทยระหว่างปีพ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙๒ ในส่วนข้อมลูการ

                                                           

๑ ศนูย์วิจยัการย้ายถ่ินแหง่เอเชีย, การปฏิบตัิที่ดีตอ่แรงงานข้ามชาติในอตุสาหกรรมอาหารทะเลของไทย (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
๒๕๕๖), ๑๔ – ๑๕.  
๒ สถาบนัวิจยัเพ่ือการพฒันาประเทศไทย, รายงานฉบบัสมบรูณ์โครงการศกึษาความต้องการแรงงานที่แท้จริงและการบริหารการจดัแรงงาน

ตา่งด้าวในภาคเกษตร ประมง กิจการตอ่เน่ืองจากประมง และก่อสร้าง (กรุงเทพฯ: ส านกับริหารแรงงานตา่งด้าว, ๒๕๕๐), ๓-๓๖. 



 

 
 
 

๑๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ส ารวจนายจ้างโดยศูนย์วิจยัการย้ายถ่ินแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั๓ ระบไุว้เช่นกนัว่าร้อยละ ๖๖ ของความ

ต้องการแรงงานตา่งชาติอยูใ่นกิจการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล โดยสมทุรสาครเป็นจงัหวดัที่ต้องการแรงงานกลุม่

นีต้ิดอนัดบัหนึง่ในสาม และยงัเป็นจงัหวดัที่มีอตัราผู้มีงานท าในภาคอตุสาหกรรมสงูที่สดุในช่วงเวลาดงักลา่วอีกด้วย๔ 

ในอีกด้านหนึง่ความเปลีย่นแปลงนีส้ง่ผลกระทบเชิงสงัคม อาทิ การอพยพย้ายถ่ินของผู้คนและแรงงาน การถือ

ก าเนิดของแรงงานเด็กนอกภาคเกษตรทา่มกลางนโยบายที่เน้นการพฒันาเศรษฐกิจของประเทศ   อยา่งไรก็ดีความสนใจที่

เป็นรูปธรรมตอ่แรงงานการผลติ หนึง่ในองค์ประกอบที่สง่เสริมมลูคา่การค้าในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงกลบัมีน้อยมาก

โดยเฉพาะมิติคณุภาพชีวิตของแรงงาน   จนกระทัง่เร่ิมมีการเสนอประเด็นแรงงานข้ามชาติที่ท างานอยูใ่นอตุสาหกรรมการ

ผลตินีร้วมถึงแรงงานท่ีลงเรือประมงสูส่าธารณะ   ผลการศกึษาตอ่ประเด็นเหลา่นีชี้ใ้ห้เห็นรูปแบบการท างานท่ีเลวร้าย หรือ

มาตรฐานในการคุ้มครองแรงงานท่ีไมเ่พียงพอในระบบของภาคการผลติดงักลา่ว   และพบวา่มีการใช้แรงงานเด็กข้ามชาติ

ซึง่ประชากรกลุม่นีป้ระกอบด้วยผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติในทศวรรษ ๒๕๓๐ บางสว่นเป็นเด็กที่เกิดในประเทศไทยและ

กลายเป็นแรงงานข้ามชาติในระยะเวลาต่อมา บางสว่นเป็นเด็กต่างชาติที่เคลื่อนย้ายสูป่ระเทศไทยเมื่อไม่ก่ีปีมานี ้  ทัง้นี ้

ทัง้นัน้ ข้อค้นพบจากรายงานที่ผ่านมาน าเสนอภายใต้กรอบของสถานการณ์การค้ามนษุย์และมุ่งเน้นประเด็นการแสวง

ประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติเป็นหลกั   ในสว่นของการศกึษาที่เจาะจงกลุม่แรงงานเด็กมกัน าเสนอเนือ้หาการท างานของ

เด็กในบางลกัษณะกิจกรรมที่เข้าข่ายแรงงานบงัคบัหรือแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย รวมทัง้รายงานเก่ียวกบัแผนงาน

เชิงนโยบาย การประเมินหรือการตรวจสอบผลการด าเนินงานเพื่อจดัการปัญหาแรงงานเด็กในพืน้ที่ต่างๆ   ในส่วนของ

งานวิจยัตอ่ประเด็นแรงงานเด็กข้ามชาติเฉพาะพืน้ท่ีของจงัหวดัสมทุรสาคร แม้มีอยู่จ านวนหนึ่งแต่เผยแพร่ด้วยภาษาไทย

เป็นหลกั 

ขณะที่การส ารวจสถานการณ์ของเด็กข้ามชาติในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร อยา่งครอบคลมุทัง้ในกลุม่ของ

เด็กที่เป็นผู้ติดตามแรงงานอพยพและเด็กที่มีสถานภาพเป็นแรงงาน เพื่อสะท้อนข้อเท็จจริงและมิติอนัหลากหลายของเด็ก

ข้ามชาติ รวมถึงงานศึกษาเชิงคุณภาพในส่วนของแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานและอาศยัอยู่ในพืน้ที่แห่งนีย้งัมีไม่มาก   

ขณะเดียวกนัการศึกษาวิจยัเพื่อชีใ้ห้เห็นนยัยะส าคญัของแรงงานเด็กที่เป็นเยาวชนยงัคงเป็นสิ่งจ าเป็น เพื่อน าไปสูก่าร

ปรับปรุงเง่ือนไขและสภาพการณ์ในการท างานของเด็กและเยาวชนข้ามชาติ ณ พืน้ที่แห่งนีใ้ห้ดีขึน้ด้วยความร่วมมือจาก

ทกุภาคสว่นท่ีเก่ียวข้อง   เหตผุลดงักลา่วนีจ้ึงเป็นท่ีมาของการจดัท ารายงานวิจยัต่อสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงาน

เด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงเลม่นี ้  

 

 

                                                           

๓ ศนูย์วิจยัการย้ายถ่ินแหง่เอเชีย อ้างถึงใน  ฟิลิป มาร์ติน, แนวทางการปรับปรุงการบริหารจดัการแรงงานต่างชาติในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: 
ส านกังานแรงงานระหวา่งประเทศและองค์การระหวา่งประเทศเพ่ือการโยกย้ายถ่ินฐาน, ๒๕๔๗), พิมพ์ครัง้ที่ ๒, ๑๐๑. 
๔ ส านกัสถิติพยากรณ์, “จังหวัดที่มีอัตราร้อยละของผู้มีงานท าภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ๑๐ อันดับ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙,‛ เข้าถึง
จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/data/topten/labor/T0219/th/th.htm. 

http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/data/topten/labor/T0219/th/th.htm


 

 
 
 

๑๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

II. ระเบียบวิธีการวิจัย 

การวิจยัในหวัข้อ “รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมตอ่เนื่อง 

ประมงในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร” นี ้จดัท าขึน้เพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจุบนัของเด็กข้ามชาติที่สมัพนัธ์กบั

ความเป็นแรงงานของเด็กข้ามชาติโดยเฉพาะในกิจการอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง ที่ตัง้อยู่ในเขตอ าเภอเมือง จังหวดั

สมทุรสาคร พืน้ท่ีทางเศรษฐกิจที่ส าคญัในระบบอตุสาหกรรมและการสง่ออกของประเทศไทย โดยมีวตัถปุระสงค์หลกั ดงันี ้ 

๑.เพื่อศกึษาเง่ือนไขการท างานของเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงอนัรวมถึงอตุสาหกรรมแปรรูปกุ้ง  

๒.เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมและสภาพการท างานที่เป็นจริงของแรงงานเด็กต่างชาติในพืน้ที่โดยเน้นที่แรงงาน

เด็กในภาคอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง  

๓.เพื่อผลกัดนัแนวปฏิบตัิและนโยบายที่เหมาะสมในการคุ้มครองและพฒันาสภาพการท างานของเด็กข้ามชาติ

ในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง อนัน าไปสูก่ารพิทกัษ์ ปกป้องสิทธิ และโอกาสต่างๆ โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสุดของเด็ก

เป็นท่ีตัง้ รวมทัง้ปรับปรุงมาตรฐานทางสงัคมที่เก่ียวข้องกบัแรงงานเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีให้มีประสทิธิภาพ 

ทัง้นี ้คณะวิจยัตัง้โจทย์การศกึษาในประเด็นการเข้าสูร่ะบบการท างานอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงของเด็กข้าม

ชาติในพืน้ที่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ว่ามีกระบวนการและรูปแบบอย่างไร, เง่ือนไขและสภาพการท างานของเด็ก

ตา่งชาติที่เป็นแรงงานในจงัหวดัสมทุรสาครโดยเฉพาะภาคอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงนัน้มีลกัษณะเช่นไร เปลี่ยนแปลง

ไปจากในอดีตหรือไม ่อย่างไร และมมุมองของผู้ประกอบการภาคธุรกิจรวมไปถึงหน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้องกบัสภาพการณ์

ของเด็กข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาครคิดเห็นเป็นอย่างไร, ระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ที่คุ้มครอง ดแูลสวสัดิภาพของ

เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาตินัน้ครอบคลมุและน าไปสูก่ารบงัคบัใช้อยา่งมีประสทิธิผลหรือไม ่อยา่งไร   

 

ขอบเขตการวิจยั 

ส าหรับการศกึษาสถานการณ์เดก็ข้ามชาติและแรงงานเดก็ข้ามชาติในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร   ทาง

คณะวิจยัก าหนดขอบเขตการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมลูจากกลุม่ตวัอยา่งของผู้ให้ข้อมลูหลกัสองกลุม่ นัน่คือ   

๑. กลุม่เด็กตา่งชาติที่อาศยัอยูใ่นพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร จ าแนกเป็นกลุ่มยอ่ยตอ่ไปนี ้

o เด็กต่างชาติที่ได้รับบริการจากองค์กรพฒันาเอกชนในพืน้ที่  - มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แรงงาน และเด็กต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มสู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก

ประมงด้วยเหตปัุจจยัตา่งๆ 

o แรงงานเด็กตา่งชาติที่ก าลงัท างานและเคยท างานอยูใ่นอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง  

๒.กลุม่ของผู้ ใหญ่ ประกอบด้วย แรงงานข้ามชาติซึ่งเป็นผู้ปกครอง, ครูประจ าสถานศึกษาที่มีเด็กข้ามชาติและ

แรงงานเด็กข้ามชาติศึกษาอยู่, หวัหน้างาน และนายจ้างในฐานะตวัแทนของสถานประกอบการต่างๆ ในห่วงโซ่อปุทาน

ของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงที่ตัง้อยูใ่นอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

 



 

 
 
 

๑๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 นอกจากนีค้ณะวิจยัก าหนดขอบเขตของพืน้ท่ีวิจยัเฉพาะบริเวณชมุชนท่ีพกัอาศยัและสถานท่ีท างานของเด็กและ

แรงงานเด็กข้ามชาติในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็นแหล่งงานที่ ส าคญัในกิจการประมงและอุตสาหกรรม

ตอ่เนื่องประมง อนัประกอบด้วย 

o เทศบาลต าบลบางหญ้าแพรก ได้แก่ ชมุชนก าพร้า, ซอยพฒันา, หมูบ้่านมหาชยัเมืองทอง 

o ต าบลโคกขาม ได้แก่ ชุมชนเบญจทรัพย์, ซอยมาม่า, ชุมชนวดัก าพร้า, ชุมชนห้องแถว ๘๐, ชุมชน 

ณรงค์มิตร, ชมุชนเลยีบทางรถไฟ 

o เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้แก่ ชุมชนคลองกระโจน, ชุมชนวดัเจษฎาราม, ชุมชนน ่าเก๊ก, ชุมชน

โกรกกรากใน (ซอยสนัติ), 

o ต าบลทา่จีน ได้แก่ ชมุชนวดัน้อยนางหงษ์ 

o ต าบลทา่ฉลอม ได้แก่ ชมุชนบ้านแหลม 

o ต าบลทา่ทราย ได้แก่ ชมุชนข้างโรงงานไทยยเูนี่ยน, ชมุชนคลองปีกนก 

o ต าบลบางน า้จืด ได้แก่ ชมุชนโพธ์ิแจ้ (ซอยภทัรกร) 

o ต าบลบางนาดี ได้แก่ ชมุชนศาลเจ้า 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการวิจยั 

วิธีวิจยัในงานชิน้นีผ้สมผสานระหวา่งการวิจยัเชิงปริมาณผา่นการวิเคราะห์ข้อมลูจากแบบสอบถามด้วยการแปร

ผลทางสถิติขัน้พืน้ฐาน และการวิจยัเชิงคณุภาพท่ีอาศยัการวิเคราะห์ข้อมลูและประเด็นต่างๆ จากแหลง่ข้อมลูทตุิยภมูิทัง้

ในสว่นเอกสารทางวิชาการเก่ียวกับเด็กและแรงงานเด็ก, แรงงานข้ามชาติ และการท างานในอตุสาหกรรมต่อเนื่องของ

แรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะในจงัหวดัสมทุรสาครที่อธิบายปรากฏการณ์ทางสงัคม บริบทของพืน้ที่วิจยั รวมถึงข้อมลูทาง

สถิติเก่ียวข้อง ทัง้ในรูปของเอกสารสิง่พิมพ์และสือ่อิเลก็ทรอนิกส์   ร่วมกบัการเก็บข้อมลูภาคสนามด้วยวิธีการการสนทนา

กลุม่ยอ่ย, การสมัภาษณ์เชิงลกึ และการสงัเกตอยา่งมีสว่นร่วม   ทัง้นี ้กระบวนการเข้าถึงและรวบรวมข้อมลูจากผู้ให้ข้อมลู

โดยเฉพาะกลุ่มแรกแบ่งออกเป็นสามช่วงหลกั ได้แก่ ช่วงเ ร่ิมต้นก่อนการเข้าถึงผู้ ให้ข้อมูล, ช่วงที่สามารถเก็บข้อมูลจาก

กลุม่เป้าหมาย และช่วงการลงพืน้ที่ซ า้เพื่อเก็บข้อมลูเพิ่มเติมพร้อมกบัตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านมา   ในช่วงแรกคณะผู้วิจัย

ประสานกับบุคคลในข่ายความสมัพนัธ์ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน และจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อ

ส ารวจพืน้ท่ี และสร้างปฏิสมัพนัธ์ ตอ่จากนัน้ประเมินกลุม่เด็ก และผู้ปกครองที่มีแนวโน้มให้ความร่วมมือ และอนญุาตให้

เก็บข้อมลู นดัหมาย และเข้าพืน้ที่เพื่อเก็บข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่เป้าหมายในชุมชน   กระบวนการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย

สองช่วงแรกนีใ้ช้เวลาพอสมควรจนกลุ่มตวัอย่างให้ความไว้วางใจแล้วแบ่งเวลาให้กับผู้ วิจยัโดยไม่รบกวนเวลางานหรือ

กิจวตัรประจ าวนัมากนกั โดยนอกเหนือจากแบบสอบถามที่เป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมลูแล้ว ผู้ ให้ข้อมลูบางคนร่วมใน

การสนทนากลุม่ยอ่ยหรือให้สมัภาษณ์กึ่งโครงสร้างตอ่มาในภายหลงั   กระบวนการช่วงสดุท้ายเป็นการเก็บข้อมลูเพิ่มเติม

ในรายที่คณะวิจัยเลือกเป็นกรณีศึกษาด้วยการสมัภาษณ์เชิงลึก  ประกอบการบนัทึกภาพ, ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการ

สมัภาษณ์   โดยการเก็บรวมรวมข้อมลูของแรงงานเด็กข้ามชาติในช่วงหลงันีค้ณะวิจยัด าเนินการด้วยการศึกษาชาติพนัธุ์-



 

 
 
 

๑๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

วรรณาที่ติดตามและอยูร่่วมกนักบัผู้ให้ข้อมลูในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งท าให้รับรู้ค าตอบและวิถีชีวิตผ่านมมุมองของกลุม่ชาติ -

พนัธุ์ผู้ เป็นแรงงานข้ามชาตินัน้เอง ในส่วนของรายอื่นๆ หากพบความบกพร่องของข้อมูลก็ด าเนินการสอบถามและขอ

ข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม   ส าหรับผู้ ให้ข้อมูลกลุ่มที่เป็นผู้ ใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นครู, ผู้ ประกอบการ, เจ้าหน้าที่

หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทางคณะวิจยัใช้วิธีการนดัหมายสมัภาษณ์และบนัทึกภาพในรายที่อนญุาต    ด้วยวิธีวิจยัทัง้ในเชิง

ปริมาณและคณุภาพน ามาสูก่ารอภิปรายสถานการณ์เด็กตา่งชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมง รวมถึงข้อเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ไขสภาพการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติให้ดียิ่งขึน้    

 

ข้อจ ากดัในการวิจยั 

๑. การเข้าถึงแหลง่ข้อมลู – ส าหรับกลุม่ของแรงงานเด็กตา่งชาติต้องอาศยัระยะเวลาในการลงพืน้ท่ี การท า 

กิจกรรมกบัเด็กและครอบครัวเพื่อท่ีจะสามารถประเมนิความเป็นไปได้ของการเก็บข้อมลู รวมถึงอาศยัสายสมัพนัธ์ระหวา่ง

เจ้าหน้าที่ของคณะวิจยักับบางกรณีของแรงงานเด็กที่ทางองค์กรพฒันาเอกชนเคยให้ความช่วยเหลือเพื่อขยายผลสูก่าร

สมัภาษณ์เชิงลกึ   ในสว่นของการเก็บข้อมลูวิจยับริเวณพืน้ท่ีสถานประกอบการในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงโดยตรงนัน้

มีความยากอยูพ่อสมควร ต้องอาศยัการสงัเกตสิง่แวดล้อมของการท างาน และการเก็บข้อมลูจากเด็กและผู้ปกครองที่เป็น

แรงงานในกิจการดงักลา่วแทน   นอกจากนีเ้ง่ือนไขเวลาการท างานของแรงงานสว่นใหญ่ซึ่งท างานตลอดวนัหรือเกือบทัง้

สปัดาห์ ท าให้กลุม่ตวัอยา่งแรงงานเด็กข้ามชาติสะดวกให้ข้อมลูเฉพาะเวลาหลงัเลกิงานหรือวนัหยดุ และเป็นข้อจ ากดัด้าน

ระยะเวลาการเก็บข้อมลูภาคสนามของคณะวิจยั 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมลู  – การเก็บข้อมลูกบัแรงงานเด็กตา่งชาติและครอบครัวแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะ 

วิธีการสมัภาษณ์ต้องอาศยัลา่มแปลภาษาท าให้ขยายระยะเวลาในสว่นของการลงพืน้ที่เพื่อเข้าถึงผู้ ให้ข้อมลู ขณะที่การ

เก็บข้อมลูกบัเด็กตา่งชาติประสบกบัความขดัข้องทางการสื่อสาร อาทิ ระดบัความเข้าใจทางภาษา , ศพัท์ หรือข้อมลูบาง

ประการไมอ่ยูใ่นความรับรู้หรือความสนใจของเด็กข้ามชาติที่อาจสง่ผลกบัความเที่ยงตรงแนน่อนของข้อมลู หรือข้อมลูที่ได้

รับมาจากเด็กและผู้ปกครองไมส่อดคล้องกนัจึงต้องทบทวนและตรวจสอบข้อมลูซ า้   อยา่งไรก็ดีกลุม่เป้าหมายจ านวนหนึง่

สามารถสือ่สารภาษาไทยเพราะเกิดที่ประเทศไทยหรือเรียนหนงัสอืในระบบการศกึษาของไทย 

 

จริยธรรมการวิจยั 

 การน าเสนอข้อมลูเชิงปริมาณด้วยสถิติเชิงพรรณนาเป็นการน าเสนอข้อมลูของเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้าม

ชาติในลกัษณะตวัแทนของกลุ่มประชากรทัง้หมด ในสว่นของการน าเสนอข้อมลูเชิงคณุภาพด้วยกรณีศึกษา ข้อมลูสว่น

บคุคลของผู้ให้ข้อมลูจะได้รับการเปิดเผยเพียงบางสว่น มีการใช้นามสมมติประกอบภาพที่ไม่สามารถระบตุวัตนของผู้ ให้

ข้อมลูได้   ทัง้นีข้้อมลูตา่งๆ ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดจะได้รับการเก็บเป็นความลบัและเป็นไปเพื่อการวิจยัเทา่นัน้ 

 

 

 



 

 
 
 

๑๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

III. นิยามศัพท์ 

เด็กข้ามชาติ (เด็กต่างชาติ, ผู้ติดตาม) หมายถึง บคุคลที่มีอายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปี โดยเป็นผู้มีภมูิล าเนาในประเทศ 

เพื่อนบ้านทีอ่พยพมายงัประเทศไทย ในบางกรณีเป็นลกูหลานของแรงงานตา่งชาติที่เกิดในประเทศไทย  

แรงงานเด็กข้ามชาติ  หมายถึง เด็กตา่งชาติที่มีอายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปีที่ก าลงัท างานหรือเป็นแรงงานนอกพืน้ท่ี 

ประเทศภมูิล าเนา บางกรณีถือตามเกณฑ์ที่วา่ตวัแรงงานเด็กนัน้ไมม่ีเอกสารแสดงสญัชาติไทย 

แรงงานเยาวชน หรือ แรงงานผู้เยาว์  หมายถึง แรงงานที่มีอายรุะหว่างสิบห้าปีขึน้ไปและต ่ากว่าสิบแปดปีที่

สามารถท างานได้บางประเภท เป็นงานที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้อมอนัตราย และได้รับความคุ้มครองเวลาการท างานตาม

พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑   อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยันีก้ลา่วถึงแรงงานเยาวชนและแรงงานผู้ เยาว์ที่

เป็นกลุม่เด็กข้ามชาติซึง่มีอายตุัง้แต ่๑๕  ปี ไปจนถึง ๑๘ ปี ตามค าบอกเลา่และวิธีการการนบัอายขุองผู้ให้ข้อมลู 

แรงงานอพยพ,แรงงานข้ามชาติ หมายถึง ชาวตา่งชาติที่อพยพจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อมาท างานยงั 

ประเทศไทย 

แรงงานจดทะเบียน,แรงงานไม่จดทะเบียน หมายถึง แรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือแรงงาน 

ข้ามชาติที่จดทะเบียนกบัหนว่ยงานรัฐไทยโดยนายจ้างเป็นผู้ด าเนินการให้และจะได้รับเอกสารประจ าบคุคลไว้ในการแสดง

ตวั   สว่นแรงงานท่ีไมไ่ด้ด าเนินการขึน้ทะเบียนมกัเป็นกลุม่ที่ท างานในกิจการนอกระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ 

เอกสารประจ าบุคคล หมายถึง เอกสารระบตุวัตนที่ออกโดยหนว่ยงานทางราชการของแตล่ะรัฐ อาทิ หนงัสอื 

เดินทางชัว่คราว, ใบอนญุาตท างาน  

การลักลอบเข้าเมือง หมายถึง การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนตา่งชาติที่ไมไ่ด้รับอนุญาตตามกฎหมาย 

โดยถือวา่มีความผิดในพระราชบญัญตัิคนเข้าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒    

การรับเหมาช่วงงาน หมายถึง รูปแบบของการรับจ้างด าเนินการผลติ โดยงานท่ีรับมานัน้เป็นสว่นประกอบหนึง่ 

ของช่วงการผลติทัง้หมด คา่ตอบแทนของการรับจ้างงานรูปแบบนีน้ิยมจ่ายเป็นรายชิน้ต่อสิ่งที่รับมาผลิตหรือจ่ายเป็นราย

เหมาส าหรับการรับจ้างตอ่ครัง้  

กิจการภาคประมง หมายถึง การประกอบอาชีพและงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการประมงทัง้ในสว่นของการ 

เพาะเลีย้งสตัว์น า้ การออกเรือเพื่อจับสตัว์น า้ในทะเล และกิจกรรมอันต่อเนื่องจากสตัว์น า้ที่เพาะเลีย้งและจับมาได้

ดงักลา่ว  

อุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง หมายถึง กิจการประเภทหนึง่ในงานภาคประมงที่ด าเนินการกบัสตัว์น า้นอก 

บริเวณเพาะเลีย้งหรือนา่นน า้ที่จบัสตัว์น า้อยา่งเป็นระบบในสถานประกอบการ ตวัอย่างเช่น การล้างท าความสะอาด การ

แกะเปลอืก การคดัแยกขนาดของสตัว์น า้ การแปรรูปสตัว์น า้เป็นอาหารหรือผลติภณัฑ์ตา่งๆ  

สถานประกอบการแปรรูปสัตว์น ้าข้ันปฐมภมิู หมายถึง สถานประกอบการที่ด าเนินกิจกรรมตอ่เนื่องประมง 

เบือ้งต้น อาทิ การลอกเปลือก, การผ่าซีก, แกะก้าง, การตดัหวั เป็นต้น   โดยมากเป็นสถานประกอบการขนาดเล็กที่จ้าง

แรงงานจ านวนไมม่ากและไมม่ีการใช้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรในการแปรรูป 

โรงงานแปรรูปอาหารทะเล หมายถึง สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีการใช้อปุกรณ์เคร่ืองจกัรในการแปรรูป 



 

 
 
 

๑๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สตัว์น า้เป็นผลติภณัฑ์อาหารทะเล  

นายหน้า หมายถึง คนกลางที่ด าเนินการตามที่ผู้ จ้างวานร้องขอ ในท่ีนีน้ายหน้าหมายถึงบคุคลที่ด าเนินการ 

ให้แก่คนตา่งชาติจากประเทศเพื่อนบ้านในเร่ืองการเดินทางอพยพข้ามประเทศ, การจดัท าเอกสารประจ าบคุคล, การหา

งานในประเทศไทย ทัง้นี ้นายหน้าจะเป็นคนกลางระหว่างฝ่ายของคนต่างชาติ /แรงงานข้ามชาติกับฝ่ายอื่นๆ อย่างเช่น 

นายจ้าง เป็นต้น   

เครือข่ายทางสังคม หมายถึง ความสมัพนัธ์ที่รายล้อมและเช่ือมโยงกลุม่ของแรงงาน(เด็ก)ข้ามชาติไว้   ในที่นี ้

เครือข่ายทางสงัคมเป็นความสมัพนัธ์ที่ส่งเสริมและเอือ้อ านวยต่อการด าเนินชีวิตของเด็กและครอบค รัวคนต่างชาติใน

ภาวะของการเป็นผู้อพยพและบริบทของพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

แนวปฏิบัติที่พึงประสงค์ หมายถึง แนวปฏิบตัิส าหรับการจ้างงานและการท างานท่ีตัง้อยูบ่นเง่ือนไขที่เหมาะสม  

เป็นธรรม   แนวปฏิบตัิที่พงึประสงค์นีเ้ป็นแนวทางที่เสนอเพื่อการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะแรงงานเด็กที่ท างาน

ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง และอ้างอิงกบัแนวปฏิบตัิการใช้แรงงานท่ีดี (Good Labor Practices : GLP) ที่กรมประมง

ของประเทศไทยบรูณาการร่วมกบัภาคสว่นตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง     

 

 

IV. เนือ้หาการวิจัย 

 บทที่ ๑ : บทน า 

กลา่วถึงภมูิหลงัและที่มาของการวิจยั รวมถึงระเบียบวิธีวิจยัและศพัท์เฉพาะในการวิจยันี  ้

 บทที่ ๒ : บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

กล่าวถึงลกัษณะเฉพาะของพืน้ที่จังหวดัสมุทรสาครในแง่มุมทางสงัคมและเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงกับ
ความเคลือ่นไหวของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงเน้นท่ีอตุสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้ประเภทกุ้ง   และสถานการณ์
ของแรงงานข้ามชาติไปจนถึงผู้ ติดตามแรงงานที่เป็นบริบทร่วมของสถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติใน
อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงของจงัหวดัสมทุรสาคร 

 บทที่ ๓ : สถานการณ์เด็กข้ามชาติในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 

กลา่วถึงประเด็นส าคญัในมิติตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กข้ามชาติและการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติ
ในพืน้ท่ีวิจยัไมว่า่จะเป็นแนวโน้มของการเป็นเด็กข้ามชาติที่ต้องท างาน การเป็นแรงงานในกิจการประเภทต่างๆ 
รวมถึงในภาคอตุสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง, ลกัษณะการท างานและเง่ือนไขต่างๆ ที่เด็กข้ามชาติต้องเผชิญ
ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องจากประมง ด้วยข้อมลูทางสถิติประกอบการวิเคราะห์  

 บทที่ ๔ : กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 



 

 
 
 

๒๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

กลา่วถึงประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจอนัปรากฏในตวัอย่างกรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติเช่ือมโยงกับ
การวิเคราะห์สภาพการณ์ของแรงงานเด็กข้ามชาติที่เกิดขึน้ อาทิ การละเมิดสิทธิของแรงงานเด็กข้ามชาติ บน
พืน้ฐานของระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆ ที่ให้ความคุ้มครองเด็กและแรงงานเด็ก   รวมถึงการอธิบายวฏัจกัร
ชีวิตของแรงงานเด็กข้ามชาตใินอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร ท่ีเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของกระบวนการเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีแหง่นี ้

 บทที่  ๕ : แนวปฏิบัติและแนวนโยบายที่พึงประสงค์ต่อแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองประมง  

กล่าวถึงทศันะของบุคคลและ/หรือหน่วยงานต่างๆ ต่อการท างานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม
ตอ่เนื่องประมง รวมถึงปรากฏการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมกรรมประเภทนี ้  นอกจากนีค้ือข้อเสนอ
เก่ียวกับแนวทางที่พึงประสงค์ต่อแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง อ าเภอเมือง จังหวัด
สมทุรสาคร 

 บทที่ ๖ : บทสรุป 

กลา่วถึงข้อค้นพบโดยสรุป และบทสรุปต่อสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในพืน้ที่
อ าเภอเมือง จังหวดัสมทุรสาคร   รวมทัง้ข้อเสนอต่อภาคส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานของอตุสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงและหนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง   และข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในครัง้ตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๒๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บทที่ ๒ 

บริบททางสังคมและเศรษฐกจิของพืน้ที่จังหวัดสมุทรสาคร 

 

 
I. ข้อมูลจ าเพาะของจังหวัดสมุทรสาคร   

จงัหวดัสมุทรสาครตัง้อยู่ในเขตพืน้ที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ ห่างจากกรุงเทพมหานครตามระยะทาง

หลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร   มีพืน้ที่ทัง้หมด ๘๗๒.๓๔๗ ตารางกิโลเมตร เป็นพืน้ที่ติด

ชายฝ่ังทะเลยาว ๔๑.๘ กิโลเมตร   ประกอบด้วย ๓ อ าเภอ คือ  อ าเภอเมือง, อ าเภอบ้านแพ้ว และอ าเภอกระทุ่มแบน   มี

อาณาบริเวณติดตอ่กบัจงัหวดัใกล้เคียงดงันี ้ 

ทิศเหนือ   ติดตอ่ อ าเภอสามพราน และอ าเภอพทุธมณฑล จงัหวดันครปฐม 

ทิศใต้    ติดตอ่ อา่วไทย 

ทิศตะวนัออก   ติดตอ่ เขตบางขนุเทียน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 

ทิศตะวนัตก     ติดตอ่ อ าเภอเมืองสมทุรสงคราม จงัหวดัสมทุรสงคราม   อ าเภอบางแพ  

และอ าเภอด าเนินสะดวก จงัหวดัราชบรีุ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑ แผนท่ีแสดงท่ีตัง้ของจงัหวดัสมทุรสาคร ประเทศไทย๕ 

                                                           

๕ Maps of World, Samut Sakhon, เข้าถึงจาก http://www.mapsofworld.com/thailand/provinces/samut-sakhon-map.html.  

http://www.mapsofworld.com/thailand/provinces/samut-sakhon-map.html


 

 
 
 

๒๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สภาพภมูิประเทศ 

 กายภาพของจงัหวดัเป็นรูปสีเ่หลีย่มผืนผ้า ภมูิประเทศเป็นท่ีราบลุม่ชายฝ่ังทะเล สงูจากระดบัน า้ทะเลปานกลาง 

๑-๒ เมตร   มีแม่น า้ท่าจีนไหลผ่านบริเวณตอนกลางของจงัหวดั และไหลลงยงัปากอ่าวไทยบริเวณต าบลบางหญ้าแพรก 

และต าบลทา่ฉลอม สว่นพืน้ท่ีตอนลา่งของจงัหวดัติดกบัอ่าวไทยมีสภาพเป็นป่าชายเลน มีน า้ทะเลท่วมถึง เหมาะแก่การ

ท านาเกลอื  

 

สภาพภมูิอากาศ 

 เนื่องจากจงัหวดัสมทุรสาครเป็นพืน้ท่ีที่ตัง้อยูริ่มฝ่ังทะเลจึงมีลกัษณะอากาศแบบฝนเมืองร้อน และได้รับอิทธิพล

จากลมบก ลมทะเล รวมทัง้มีลมมรสมุตะวนัตกเฉียงใต้พดัผ่านในช่วงฤดูร้อน   อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๖๐-๖๒ องศา

เซลเซียส ปริมาณน า้ฝน ๑.๑๒๕ มิลเิมตร  

 

การคมนาคม 

 ในอดีตนิยมสญัจรทางน า้โดยเรือ พืน้ที่ตอนบนของจงัหวดัมีคลองธรรมชาติและคลองขดุเพื่อน าน า้จืดมาใช้ใน

การเพราะปลกูและการคมนาคม   คลองส าคญัที่เช่ือมระหว่างแม่น า้ท่าจีนกับแม่น า้เจ้าพระยา ได้แก่ คลองภาษีเจริญ 

คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์   ส่วนคลองที่เช่ือมระหว่างแม่น า้ท่าจีนกบัแม่น า้แม่กลอง ได้แก่ คลองด าเนินสะดวก 

และคลองสนุขัหอน   ปัจจุบนัถึงแม้ว่าการคมนาคมทางน า้จะไม่ได้รับความนิยมแล้ว เส้นทางเช่ือมของคลองเหล่านีใ้น

พืน้ท่ีเมืองสมทุรสาครกลายเป็นพืน้ท่ีที่มีเรือประมงจอดเรียงราย เช่น บริเวณสองฟากฝ่ังของคลองมหาชยั เป็นต้น   และใน

ปีพ.ศ.๒๔๗๗ ทางรถไฟสายกรุงเทพ-ทา่ฉลอมถกูสร้างขึน้เป็นสายแรก ท าให้การเดินทางจากเมืองหลวงมายงัสมทุรสาคร

สะดวกมากขึน้   ปัจจบุนัจงัหวดัสมทุรสาครมีทางรถไฟสองสายด้วยกนัคือ จากสถานวีงเวียนใหญ่-สถานีมหาชยั และจาก

สถานีมหาชยั-สถานีแม่กลอง   สว่นทางรถยนต์ มีถนนสายหลกั คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒), 

ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม, ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข ๓๐๙๑ (ถนนเศรษฐกิจ ๑), ทางหลวงจงัหวดั

หมายเลข ๓๒๔๒ (ถนนเอกชยั), ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข ๓๐๙๗ (ถนนบ้านแพ้ว-พระประโทน)๖  

 

 

II. บริบทการขยายตัวของอุตสาหกรรมประมงและต่อเน่ืองประมง  

 พืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาครในปัจจุบนัเดิมรู้จกักนัในนาม ‚บ้านท่าจีน‛ ตัง้แต่สมยัอยธุยา   ศนูย์กลางของพืน้ที่คือ 

ตลาดทา่จีน หรือ ตลาดทา่ฉลอม ท่ีตัง้อยูบ่ริเวณปากอา่วไทย   ลกัษณะคดโค้งของแม่น า้ท่าจีนบริเวณนัน้ท าให้เกิดแหลม

การทบัถมของตะกอนดินเป็นพืน้ท่ีรูปหยดน า้เป็นท่ีตัง้ของชมุชน ‚ทา่ฉลอม‛ ศนูย์กลางการค้าทางทะเลของบ้านทา่จีนหรือ

                                                           

๖
 พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาคร (กรุงเทพฯ: 

โรงพิมพ์ครุุสภา, ๒๕๔๔), ๑-๗. 



 

 
 
 

๒๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

เมืองท่าจีนในเวลาต่อมา   ลกัษณะทางกายภาพของพืน้ที่เหมาะส าหรับเรือส าเภาจีนบรรทกุสินค้าหรือเรือโดยสารอื่นๆ 

แวะพกัเพื่อหลบลมมรสมุ ตลอดจนพืน้ที่ตัง้อยู่บนเส้นทางการค้าระหว่างอินเดียกบัจีน และระหว่างกรุงเทพฯ กบัหวัเมือง

มลายู๗ จึงท าให้เกิดชมุชนขึน้บริเวณนี ้  ผู้คนสว่นใหญ่ในพืน้ท่ีนอกจากคนพืน้เมืองแล้วก็ยงัมีคนจีนท่ีเข้ามาท าการค้าและ

ตัง้รกรากอยูอ่าศยั    

ในสมยัพระเจ้าท้ายสระ (พ.ศ.๒๒๖๔) ทรงโปรดให้ขดุคลองตัง้แตเ่ขตบางขนุเทียนไปจรดแมน่ า้ทา่จีนท่ีบริเวณวดั

ตกึมหาชยารามเพื่อความสะดวกในการขนสง่สินค้า๘   เมื่อคลองมหาชยัไหลผ่านบริเวณนีท้ าให้เกิดชุมชนใหม่คือ ชุมชน

มหาชยัซึ่งตัง้อยู่ริมสองฝ่ังคลองมหาชยัเป็นหลกั ชุมชนขยายตวัจากบริเวณฝ่ังท่าฉลอมไปสูฝ่ั่งมหาชยัและฝ่ังโกรกกราก

ตามล าดบั๙   ในสมยัรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระนัง่เกล้าเจ้าอยูห่วั (พ.ศ.๒๒๓๐-๒๓๙๔) มีเอกสารท่ีระบถุึงการโปรดให้อพยพ

ครอบครัวชาวมอญมาตัง้บ้านเรือนอยูบ่ริเวณหลงัวดัป้อมวิเชียรโชฎิการามในปัจจบุนั๑๐   พืน้ท่ีบริเวณนีใ้นอดีตจึงประกอบ

ไปด้วยคนหลากหลายชาติพนัธุ์ทัง้ชาวไทยพืน้เมือง ชาวจีน และมอญ๑๑   เมืองสาครบรีุ (บ้านท่าจีน) ได้ยกฐานะขึน้เป็น

เมืองที่อยูใ่นการดแูลของกรมทา่ตัง้แตใ่นสมยัรัชกาลที่ ๔ และทรงโปรดให้เปลี่ยนช่ือเป็น ‚สมทุรสาคร‛ อยู่ในการปกครอง

ของเมืองอื่นๆ เช่น ธนบุรี นครไชยศรี และนครนายก   เมืองสมุทรสาครแยกตัวออกเป็นจังหวดัสมุทรสาครเมื่อปีพ.ศ.

๒๔๘๙๑๒   ปัจจบุนัจงัหวดัสมทุรสาครเป็นเมืองศนูย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะธุรกิจอตุสาหกรรมประมง

และตอ่เนื่องประมง สมทุรสาครเป็นท่ีตัง้ของสะพานปลาและทา่เทียบเรือเอกชน โรงงานแปรรูปผลิตภณัฑ์ทะเล โรงงานใน

ข่ายต่อเนื่องประมง และโรงงานประเภทอื่นๆ จ านวนมาก ตลอดจนมีสถานประกอบการแปรรูปเบือ้งต้น (ล้ง) อยู่หลาย

ระดบั รวมทัง้ยงัมีฐานะเป็นตลาดกลางในการซือ้ขายสนิค้าอาหารทะเลโดยเป็นท่ีตัง้ของตลาดกลางกุ้ งจงัหวดัสมทุรสาคร 

และตลาดทะเลไทย 

การขยายตัวของธุรกิจประมงในสมุทรสาครเร่ิมต้นขึน้เมื่อรัฐบาลมีความต้องการในการเพิ่มผลผลิตสตัว์น า้

เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัที่  ๑  (พ.ศ.๒๕๐๔-

                                                           

๗ จดหมายเหตมุองซิเออร์เซเบเรต์น คณะทตูของพระเจ้าหลยุส์ที่ ๑๔ แหง่ประเทศฝร่ังเศส เดินทางมาในสมยัพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.
๒๒๓๐) ได้บนัทกึเร่ืองของทา่จีนเม่ือต้องเดินทางไปลงเรือก าป่ันกลบัประเทศฝร่ังเศสที่ตะนาวศรี อ้างใน พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ และคณะ, 
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์และ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาคร (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ครุุสภา, ๒๕๔๔). 
๘ เทศบาลนครสมทุรสาคร, ประวัติศาสตร์ “ท่าฉลอม” สุขาภิบาลหัวเมืองแรกของไทย (สมทุรสาคร: เทศบาลสมทุรสาคร, ๒๕๕๒). 
๙ เกียรติศกัดิ ์สองศร, ‚ผลกระทบของอตุสาหกรรมประมงตอ่การตัง้ถ่ินฐานชมุชนทา่ฉลอม อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร” (วิทยานิพนธ์
มหาบณัฑิต., จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๓) 
๑๐ พิเศษ เจียจนัทร์พงษ์ และคณะ, อ้างแล้ว. 
๑๑ ชาวมอญที่อพยพมาในสมยันีบ้างสว่นมีหลกัฐานบอกเลา่วา่เข้ามาในประเทศไทยตัง้แตส่มยัสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในสว่นของจงัหวดั
สมทุรสาคร องค์ บรรจนุ (๒๕๔๙) กลา่วถึงเร่ืองเลา่วา่ชาวมอญในประเทศไทยหรือไทย-รามญัซึง่อพยพมาตัง้แตส่มยัรัชกาลที่ ๓ โดยการยก
ครัวชาวมอญเข้ามาอาศยัอยูใ่นพืน้ที่สมทุรสาครและอพยพมาอยา่งตอ่เน่ืองในสมยัรัชกาลที่ ๔ เพ่ือบกุเบิกพืน้ที่เพาะปลกูและตัง้รกรากอาศยั   
ชาวมอญอพยพดัง้เดิมสว่นใหญ่มกัตัง้บ้านเรือนอาศยับริเวณริมฝ่ังแมน่ า้ทา่จนี เชน่ ชมุชนบ้านเกาะ ชมุชนคลองครุ ชมุชนโคกขาม และชมุชน
โกรกกราก (องค์ บรรจนุ, ต้นทางจากมะละแหมง่ (กรุงเทพฯ: แพรวส านกัพิมพ์, ๒๕๔๙), ๑๗.) 
๑๒ ‚พระราชบญัญัติจดัตัง้จงัหวดัสมทุรปราการ นนทบรีุ สมทุรสาคร และนครนายก ๒๔๘๙,‛ ดดัแปลงลา่สดุเม่ือ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕, 
http://th.wikisource.org/wiki/พระราชบญัญัติจดัตัง้จงัหวดัสมทุรปราการฯ_พทุธศกัราช_๒๔๘๙. 

http://th.wikisource.org/wiki/พระราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดสมุทรปราการฯ_พุทธศักราช_๒๔๘๙


 

 
 
 

๒๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

๒๕๐๙)   รัฐบาลเข้ามาสนบัสนุนด้านการพฒันาเคร่ืองมือในการหาปลา จากเรือประมงติดเคร่ืองยนต์อวนตงัเกมาใช้

เรือประมงอวนลาก สง่ผลให้มีการลงทนุเพิ่มขึน้โดยเฉพาะชาวประมงในแถบจงัหวดัพระนคร สมทุรสงคราม สมทุรสาคร 

และสมุทรปราการ ตลอดจนมีผู้ เช่ียวชาญจากองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เข้าสง่เสริมความรู้

เก่ียวกบัการประมงพาณิชย์ ด้านปัญหาทางเศรษฐกิจ และเทคนิคเก่ียวกบับ ารุงทรัพยากรทางการเกษตร   การเปิดตลาด

ส่งเสริมธุรกิจชนิดนีท้ าให้ผลผลิตด้านอุตสาหกรรมประมงของประเทศเพิ่มขึน้กว่า  ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ในปีพ.ศ.๒๕๐๔   

รวมทัง้เพิ่มเป็น ๗๒๐,๐๐๐ ตนั ในปีพ.ศ.๒๕๐๙ ท าให้รัฐบาลเห็นแนวโน้มการเพิ่มขึน้ของการผลิตอาหารและตัง้เป้าที่จะ

ให้การผลติอาหารทะเลเพิ่มขึน้ร้อยละ ๑๐ ต่อปี เพื่อที่สามารถผลิตสตัว์น า้ได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ และ

สง่ออกต่างประเทศ๑๓   ในปีเดียวกันนีอ้งค์กรสะพานปลาได้จัดสร้างสะพานปลาขึน้ริมแม่น า้ท่าจีน จงัหวดัสมทุรสาคร 

และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.๒๕๑๑ เพื่อความสะดวกต่อการขนสง่๑๔ ตลอดจนในแผนพฒันาเศรษฐกิจ

ฉบบัท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๕) ผลผลิตสตัว์ทะเลเพิ่มขึน้เป็น ๑,๕๘๗,๐๗๗ ตนั๑๕ การขยายตวัของอตุสาหกรรมประมง

ท าให้เกิดธุรกิจที่เก่ียวข้องกับประมงเพิ่มมากขึน้ เช่น การผลิตปลาป่น การท าน า้แข็ง ห้องเย็น การผลิตอวน การต่อเรือ 

การผลติภาชนะในการขนสง่ปลา การผลติลกูชิน้ปลา ปลาเค็ม ปลานึง่ น า้ปลา กะปิ และอตุสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล

ตา่งๆ  

ในสว่นของภาคตอ่เนื่องประมง อตุสาหกรรมห้องเย็นเร่ิมพฒันาขึน้ตัง้แตช่่วงปีพ.ศ.๒๕๐๘ ท าให้ประเทศไทยเร่ิม

มีการส่งออกผลิตภณัฑ์อาหารทะเลแช่แข็ง โดยเฉพาะกุ้ งและปลาไปยงัตลาดต่างประเทศ และในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐ 

อตุสาหกรรมนีข้ยายตวัมากขึน้มีการสง่ออกสินค้าประเภทนีร้าว ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ตนั รวมทัง้อตุสาหกรรมแปรรูป

ประเภทอื่นๆ เช่น แปรรูปกุ้ ง ปลาป่น ปลากระป๋อง และอตุสาหกรรมบรรจุกระป๋อง๑๖ ต่อมาประเทศไทยประสบกบัวิกฤต

ทรัพยากรทางทะเลลดลง สตัว์ทะเลที่น ามาบริโภคจึงมาจากการเพาะเลีย้งทดแทนโดยเฉพาะกุ้ ง ประกอบกบักระแสการ

ปฏิวตัิน า้เงิน (Blue Revolution) ที่เกิดขึน้ปลายทศวรรษ ๒๕๒๐๑๗ ท าให้ทัว่โลกหนัมานิยมเพาะเลีย้งสตัว์ทะเลและพฒันา

สายพนัธุ์ที่แข็งแรงเพื่อการบริโภคเพิ่มมากขึน้เร่ือยๆ    ทัง้นี ้การซือ้ขายและบริโภคกุ้งภายในประเทศในปีพ.ศ.๒๕๕๐ และ 

พ.ศ.๒๕๕๑ ผลติภณัฑ์กุ้งของประเทศไทยมาจากการเพาะเลีย้งจากฟาร์มกุ้ งกว่าร้อยละ ๙๐ ซึ่งในปีพ.ศ.๒๕๕๒ ประเทศ

                                                           

๑๓ ชลิตา บณัฑวุงศ์ และคณะ, “หวัโทง” พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพืน้บ้านอันดามัน (กรุงเทพฯ: โครงการ
ความร่วมมือเพ่ือการฟืน้ฟทูรัพยากรธรรมชาติอนัดามนั, ๒๕๔๓). 
๑๔ องค์กรสะพานปลา กรมประมง, สะพานปลาสมุทรสาคร,๒๕๕๕ เข้าถึงจาก
http://www.fishmarket.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=119 
๑๕ จมุพล นาคะลกัษณ์, กรมประมงกับการพัฒนาการประมง ครบรอบ ๖๐ ปี กรมประมง ๒๑ กันยายน ๒๕๒๙ (กรุงเทพฯ: กรมประมง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๓๙).  
๑๖  ศนูย์พฒันาประมงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, อนาคตประมงไทย รายงานผลการสัมมนาร่วมภาครัฐบาลและภาคเอกชน  ๔ – ๖ 

มิถุนายน ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: ศนูย์พฒันาการประมงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, ๒๕๓๐). 
๑๗ The Solidarity Center, The degradation of work: The true cost of shrimp (Washington: Solidarity Center, ๒๕๕๑) ๙. accessed 
from http://www.shrimpnews.com/PDFsFolder/pubs_True_Cost_of_Shrimp.pdf. 

http://www.shrimpnews.com/PDFsFolder/pubs_True_Cost_of_Shrimp.pdf


 

 
 
 

๒๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ไทยผลิตกุ้ งแปรรูปได้กว่า ๕๓๘,๙๕๓ ตนั๑๘   การเพาะเลีย้งสตัว์น า้ทดแทนลกัษณะนีท้ าให้อตุสาหกรรมแปรรูปอาหาร

ทะเลและอาหารทะเลแช่เยือกแข็งของประเทศไทยยงัคงขยายตวั โดยตวัเลขการสง่ออกผลผลิตประเภทอาหารทะเลแปร

รูปและอาหารทะเลแช่เยือกแข็งสงูถึงประมาณ ๑,๙๐๘,๐๙๙.๑๓๗ ตนั มลูค่า ๒๖๔,๔๔๙ ล้านบาทในปีพ.ศ.๒๕๕๕๑๙ 

ท าให้ไทยกลายเป็นหนึง่ในผู้น าส าคญัด้านการสง่ออกกุ้งและผลติภณัฑ์ทะเลประเภทอื่นๆ ของโลก๒๐   

 ในปี ๒๕๕๔ การสง่ออกสินค้ากุ้ งของประเทศไทยขยายตวัสงูขึน้อนัเนื่องมาจากเหตกุารณ์ขาดแคลนกุ้ งทัว่โลก 
ประกอบกบัเหตกุารณ์โรงไฟฟ้านิวเคลยีร์ระเบิดที่ประเทศญ่ีปุ่ นสง่ผลให้อาหารทะเลของญ่ีปุ่ นปนเปือ้นสารกมัมนัตรังสี จน
ท าให้การน าเข้าสนิค้าประมงจากไทยเพิ่มมากขึน้๒๑   ปริมาณผลผลิตกุ้ งขาวแวนนาไมน์และกุ้ งกุลาด าเบือ้งต้นมีทัง้หมด 
๒๑๗,๔๗๓ ตัน (กุ้ งขาวแวนนาไมน์ ๒๐๔,๓๘๓ ตัน และกุ้ งกุลาด า ๑๓,๐๕๔ ตนั) และหากเทียบกับปีก่อนๆ พบว่า
ผลผลติลดลงประมาณร้อยละ ๑๕.๓ เนื่องมาจากสถานการณ์โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ที่เกิดขึน้
ในกุ้งตัง้แตใ่นปีพ.ศ. ๒๕๔๔   อย่างไรก็ตามในปีพ.ศ.๒๕๕๗ ทางกรมประมงคาดว่าผลผลิตของกุ้ งน่าจะเพิ่มปริมาณขึน้ 
๓๐๐,๐๐๐ ตนั เนื่องมาจากการแก้ไขปัญหาโรคตายดว่นจากการน าเข้าพ่อพนัธุ์และแม่พนัธุ์ของกุ้ งขาว ในขณะที่ปริมาณ
การสง่ออกกุ้งของประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ อยูท่ี่ ๑๖๔,๖๐๔ ตนั มลูคา่ ๖๔,๒๗๔ ล้านบาท๒๒    ส าหรับผลผลิตกุ้ งร้อยละ 
๓๐ จากการเพาะเลีย้งทัว่ประเทศจะต้องเข้าสูร่ะบบตลาดค้ากลางกุ้งจงัหวดัสมทุรสาครในทกุทกุวนั และสง่ตอ่ไปยงัสถาน
ประกอบการแปรรูปเบือ้งต้น (ล้ง) และโรงงานแปรรูปต่างๆ   นอกจากนีส้ถานประกอบการแปรรูปกุ้ งนิยมรับซือ้กุ้ งแบบ
พนัธะสญัญากบัเกษตรกรโดยตรง๒๓   การรับซือ้กุ้ งในระบบนีท้ าให้โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่สามารถด าเนินการผลิตได้
อยา่งสม ่าเสมอ    

 
 

 

                                                           

๑๘ The Environmental Justice Foundation. The Hidden Cost: Human Rights Abuse in Thailand’s Shrimp Industry. (London: 

Environmental Justice Foundation, ๒๕๕๖) accessed from 
http://ejfoundation.org/sites/default/files/public/shrimp_report_v44_lower_resolution.pdf.  
๑๙ กลุม่วิเคราะห์การค้าสินค้าประมงระหวา่งประเทศ กองประมงตา่งประเทศ กรมประมง, ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าประมง

ทัง้หมดของไทย ไปประเทศต่างๆ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕, กรกฎาคม ๒๕๕๖เข้าถึงจาก 
www.fisheries.go.th/foreign/images/excel/exMainPage55.xls.  
๒๐ ประเภทของกุ้งสง่ออกมี ดงันี ้กุ้ งขาวเด็ดหวัไว้หาง, กุ้ งกลุาด าเด็ดหวัไว้หาง, กุ้ งปอกเปลือกเอาไส้ออกและไว้หาง, กุ้ งสดผ่าหลงัไม่ปอก
เปลือก, กุ้ งยืดหรือกุ้งโนบาชิ, กุ้ งสกุทัง้ตวั, กุ้ งสกุปอกเปลือกเอาไส้ออกและไว้หาง, กุ้ งสกุเด็ดหาง (รวบรวมจาก สมาคมอาหารแชเ่ยือกแข็งไทย
, กุ้ง, ๒๕๕๘ เข้าถึงจาก http://www.thai-frozen.or.th/product_gallery_shrimp.php.) 
๒๑ บริษัท ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จ ากดั, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุน 

(กรุงเทพฯ: ส านกันโยบายและยทุธศาสตร์การค้า, ๒๕๕๕) เข้าถึงจาก http://tpso.moc.go.th/img/news/1022-img.pdf.  
๒๒ ณาตยา ศรีจนัทกึ, ‚สถานการณ์สินค้ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่วง ๙ เดือนแรก ปี ๒๕๕๗,‛ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เข้าถึงจาก 
http://fishco.fisheries.go.th/fisheconomic/Monthly%20report/Shrimp/Shrimp%209%202014.pdf.  
๒๓ สนิุษฐา เศรษฐีธร, ‚มองอตุสาหกรรมกุ้งไทย,‛ CEO View, กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ เข้าถึงจาก 
http://fic.nfi.or.th/broadcast/Rep_CEO%20Shrimp_15.02.02.pdf.  

http://ejfoundation.org/sites/default/files/public/shrimp_report_v44_lower_resolution.pdf
http://www.fisheries.go.th/foreign/images/excel/exMainPage55.xls
http://tpso.moc.go.th/img/news/1022-img.pdf
http://fishco.fisheries.go.th/fisheconomic/Monthly%20report/Shrimp/Shrimp%209%202014.pdf
http://fic.nfi.or.th/broadcast/Rep_CEO%20Shrimp_15.02.02.pdf


 

 
 
 

๒๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

III. ภูมิหลังของแรงงานข้ามชาต ิผู้ตดิตาม และแรงงานเดก็ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง   

แรงงานการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยเฉพาะการแปรรูปกุ้ งในประเทศไทยเกือบทัง้หมดเป็น

แรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทดแทนแรงงานอพยพชาวไทยที่มีถ่ินฐานในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

ภายหลงัเกิดเหตกุารณ์พายไุต้ฝุ่ นกระหน ่าอา่วไทยในปีพ.ศ.๒๕๓๒ ที่ท าให้เรือประมงเสียหายและแรงงานประมงเสียชีวิต

จ านวนมาก๒๔   และในขณะเดียวกนัเมื่ออตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงขยายตวั การหลัง่ไหลของแรงงานข้ามชาติก็สามารถ

ตอบสนองก าลงัการผลติเพื่อการสง่ออกผลิตภณัฑ์แปรรูปต่างจากอตุสาหกรรมประเภทนีไ้ปยงัต่างประเทศได้อย่างดี จน

ท าให้จงัหวดัสมทุรสาครกลายเป็นแหลง่งานส าคญัของแรงงานข้ามชาติ   ในปัจจบุนัยงัคงมีแรงงานข้ามชาติอพยพเข้ามา

ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติจากประเทศพม่า ทัง้ในกลุม่ที่อพยพเข้ามาใหม่และกลุ่มแรงงาน

สญัชาติพม่าที่อพยพเข้ามาในประเทศไทยตัง้แต่ต้นทศวรรษ ๒๕๓๐๒๕   โดยในปีพ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฏว่ามีเด็กข้ามชาติ

อายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปีจ านวนทัง้สิน้ ๘๔,๓๖๒ คน๒๖ และในปีพ.ศ.๒๕๕๗ เด็กข้ามชาติอายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปีทีม่ีช่ืออยูใ่นทะเบียน

ผู้ติดตามแรงงานต่างด้าวจ านวน ๙๒,๕๖๐ คน๒๗   เฉพาะในจงัหวดัสมทุรสาครมีจ านวน ๕,๔๐๐ คน๒๘   อย่างไรก็ตาม

คาดวา่มีเด็กข้ามชาติประมาณ ๑๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน๒๙  ซึ่งไม่ปรากฏช่ือในทะเบียนผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว จงัหวัด

สมทุรสาคร  ทัง้นี ้แนวโน้มของเด็กข้ามชาติที่เพิ่มสงูขึน้ในรอบสิบปีประกอบด้วยเด็กข้ามชาติที่เพิ่งอพยพมาจากประเทศ

ต้นทางและเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทย ในจ านวนเด็กข้ามชาติทัง้หมดนีเ้ฉพาะในจงัหวดัสมุทรสาครมีแรงงานเด็ก

ข้ามชาติมากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน๓๐ และเป็นที่คาดการณ์ว่าในปัจจุบันตัวเลขจ านวนแรงงานเด็กข้ามชาติในจังหวัด

สมทุรสาครไมต่า่งจากเดิมนกั๓๑ 

                                                           

๒๔ ศนูย์วิจยัการย้ายถ่ินแหง่เอเชีย, การส ารวจลักษณะการจ้างงานแรงงานย้ายถิ่นในกิจการต่อเน่ืองประมงทะเล (ธุรกิจอาหาร

ส าเร็จรูปภาคประมงทะเล-ปลาทนู่า)ของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๖). 
๒๕ กฤตยา อาชวนิจกลุ, สถานะความรู้เร่ืองแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยและทศิทางการวิจัยที่พึงพิจารณา (นครปฐม: สถาบนัวิจยั
ประชากรและสงัคม มหาวิทยาลยัมหดิล, ๒๕๔๕), ๒๘ – ๓๓. 
๒๖ ขวญัชีวนั บวัแดง, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ ๒ ของผู้ ย้ายถิ่นจาก

ประเทศพม่า,” มีนาคม ๒๕๕๔ เข้าถึงจาก http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5210043. 
๒๗ ข้อมลูจากการส ารวจสถิติการจดทะเบียนที่ศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service)  ระหวา่งวนัที่ ๒๖ มิถนุายน – ๓๑ ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒๘ ข้อมลูจากการส ารวจสถิติการจดทะเบียนที่ศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) จงัหวดัสมทุรสาคร ระหวา่งวนัที่ ๒๖ มิถนุายน – ๓๑ 
ตลุาคม พ.ศ.๒๕๕๗ 
๒๙ ข้อมลูส ารวจโดยมลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน 
๓๐ สมพงค์ สระแก้ว, อ้างถึงใน สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ, การใช้แรงงานเด็กภาคประมง ต่อเน่ืองประมง เกษตรกรรม และคนรับใช้
ในบ้าน จังหวัดสมุทรสาคร (กรุงเทพฯ: ศนูย์วิจยัการย้ายถ่ินแหง่เอเชีย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙), ๑๙. 
๓๑ การคาดการณ์จ านวนแรงงานเด็กข้ามชาติผิดกฎหมายในสถานประกอบการ จงัหวดัสมทุรสาครท าได้ยากขึน้ เน่ืองจากไมส่ามารถเข้าถึง
สถานประกอบการในระดบัตา่งๆ อีกทัง้สถานประกอบการบางแหง่ปรับตวัตอ่การใช้แรงงานถกูกฎหมาย (แรงงานซึง่ระบอุายุ ๑๘ ขึน้ไป หรือ 
แรงงานอาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี)   ในทางกลบักนัพบวา่สถานประกอบการตา่งๆ ยงัใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมายอยูแ่ตเ่ด็กเหลา่นีอ้ยูใ่นสถานะทาง
กฎหมายตามการจดทะเบียนซึง่ระบอุายใุนใบทะเบียนให้เป็นแรงงานได้อยา่งถกูต้องตามกฎหมาย 



 

 
 
 

๒๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 การศึกษาเก่ียวกบัปัญหาแรงงานเด็กในประเทศไทยเร่ิมต้นในปีพ.ศ.๒๕๑๑ เมื่อศนูย์พฒันาแรงงานหญิงและ

เด็กจดัพิมพ์รายงานฉบบัแรกเร่ือง งานของเด็กในประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๑๑)๓๒   หลงัจากนัน้ในปีพ.ศ.๒๕๒๒ ซึง่เป็นปีเด็ก

สากล ประเทศไทยมีความพยายามในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก โดยมีการด าเนินงานทัง้ด้านนโยบายและ

มาตรการการพฒันากฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการจดัตัง้องค์กรขึน้ดแูลแรงงานเด็ก อีกทัง้ยงัได้ขยายโอกาสการศกึษา

ขัน้พืน้ฐานของรัฐโดยขยายเวลาการศกึษาภาคบงัคบัจาก ๖ ปี เป็น ๙ ปี ตลอดจนออกพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานใน

ปีพ.ศ.๒๕๔๑ ที่มุง่ขจดัการใช้แรงงานเดก็อายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปีในทกุรูปแบบ และจดัตัง้คณะกรรมการคุ้มครองแรงงานเด็กขึน้ 

ท าให้ในช่วงปฏิบตัิการดงักลา่วมีแนวโน้มของเด็กที่เข้าสูต่ลาดแรงงานในปริมาณที่ลดลง   แม้ว่าแรงงานเด็กในประเทศ

ไทยจะมีแนวโน้มลดลงในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ แตจ่ากการศกึษาเร่ือง การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายคุ้มครอง

และแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๘) ชีใ้ห้เห็นวา่มีการใช้แรงงานเด็กต่างชาติเข้ามาทดแทน

ในประเภทงานรับใช้ในบ้าน งานภาคเกษตรกรรม งานรับเหมาช่วง๓๓   ในขณะท่ีงานศกึษาเร่ือง สภาพการจ้างงาน สภาพ

การท างาน ความปลอดภยัในการท างาน สภาพแวดล้อมในการท างาน และการเส่ยยงอนัตรายในการท างานของแรงงาน

เด็ก ที่เลอืกกลุม่ตวัอยา่งเด็ก ๒๖๗ คน ใน ๑๖ จงัหวดั โดยจงัหวดัสมทุรสาครเป็นหนึง่ในพืน้ท่ีศกึษา ระบวุา่ ในภาคกิจการ

ตอ่เนื่องประมงทะเล ลกูจ้างตา่งชาติบางคนได้เข้ามาท างานตัง้แตเ่ด็กและอยูต่อ่เนื่องจนเป็นผู้ใหญ่๓๔   ดงันัน้อาจแสดงให้

เห็นว่าช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ เป็นจุดเร่ิมต้นโฉมหน้าใหม่ของแรงงานเด็กในประเทศไทยที่ถกูทดแทนด้วยแรงงานเด็กจาก

ประเทศเพื่อนบ้าน๓๕   อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้มองประเด็นแรงงานเด็กที่เกิดขึน้ภายใต้กรอบคิดด้านสิทธิเป็น

พืน้ฐาน แตรั่ฐไทยกลบัมองแรงงานเด็กข้ามชาติว่าเป็นปัญหาเฉพาะการย้ายถ่ินข้ามแดน ท าให้ประเด็นเร่ืองแรงงานเด็ก

ข้ามชาติเป็นวาระใหมส่ าหรับหนว่ยงานท่ีท างานเก่ียวกบัปัญหาสทิธิเด็ก๓๖ 

 

 

 

 

 

 

                                                           

๓๒ ฉันทนา บรรพศิริโชติ, ภาพรวมสถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบนัวิจยัสงัคม จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, 
๒๕๔๐), ๒, ๑๙. 
๓๓ มนทกานต์ ฉิมมามี, ‚การติดตามผลการด าเนินงานตามนโยบายคุ้มครองและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กตา่งชาติใน ประเทศไทย‛ 
(วิทยานิพนธ์มหาบณัฑิต., จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๘), ๑๒๓. 
๓๔  วิจิตรา พรหมพนัธุม, รายงานการศึกษาเร่ือง แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด (กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม, 
๒๕๔๔), ๒๓. 
๓๕ ฉันทนา บรรพศิริโชต,ิ อ้างแล้ว : ๑๘. 
๓๖ ฉันทนา บรรพศิริโชต,ิ อ้างแล้ว : ๑๘. 



 

 
 
 

๒๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บทที่ ๓ 

สถานการณ์เดก็ข้ามชาตใินเขตอ าเภอเมือง จงัหวัดสมุทรสาคร 

 

 
จงัหวดัสมทุรสาครในฐานะเมืองแหง่อตุสาหกรรมและเป็นเมืองปลายทางที่รองรับแรงงานข้ามชาติจากประเทศ

เพื่อนบ้านมานบัยี่สบิปีแล้ว โดยสว่นใหญ่เป็นผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติและเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติที่มาจากสาธารณรัฐ

แหง่สหภาพเมียนมาร์หรือที่เรียกกนัทัว่ไปว่าประเทศพม่ามากที่สดุ   ในบทนีจ้ะเป็นการอภิปรายข้อมลูทางสถิติของกลุม่

ตวัอยา่งเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติ รวมทัง้ประเด็นส าคญัเก่ียวข้องกบัการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติใน

มิติตา่งๆ   โดยที่งานวิจยันีส้ ารวจกลุม่ตวัอย่างของประชากรเด็กข้ามชาติรวมทัง้สิน้  ๘๘๗ คน และภายหลงัการคดักรอง

เด็กในกลุ่มที่เป็นแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการต่างๆ จ านวน ๑๐๑ คน ผ่านการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการ

สมัภาษณ์ตอ่ไป   

 

 

I. กลุ่มเดก็ข้ามชาต ิ

ส าหรับเด็กข้ามชาติในงานวิจยันีห้มายถึงเด็กข้ามชาติซึ่งเป็นเด็กชาติพนัธุ์ต่างๆ ที่อพยพมาจากประเทศเพื่อน

บ้านโดยการจ าแนกเด็กข้ามชาติที่เป็นกลุม่ตวัอย่างในที่นี แ้บ่งออกเป็นสองกลุม่ใหญ่ นัน่คือ กลุม่เด็กข้ามชาติ และกลุ่ม

แรงงานเด็กข้ามชาติ   ส าหรับกลุม่แรกนีค้ณะวิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูพืน้ฐานจากเด็กข้ามชาติเป็นจ านวน ๗๘๖ คน และมี

ข้อค้นพบทางสถิติพืน้ฐานดงัตอ่ไปนี ้

เพศ  – เด็กข้ามชาติแบง่เป็น เพศชาย รวม ๔๓๕ คน และเพศหญิง รวม ๓๕๐ คน     

อาย ุ – เด็กข้ามชาติสว่นใหญ่มีอายตุ ่ากว่า ๑๕ ปีหรือคิดเป็นร้อยละ ๙๗ ของกลุม่ตวัอย่างเด็กข้าม

ชาติและในจ านวนที่เหลอืคือเด็กข้ามชาติที่มีอายรุะหวา่ง ๑๕ ปีแตไ่มถ่ึง ๑๘ ปี   ในที่นีส้ดัสว่นของเด็กข้ามชาติที่มีอายตุ ่า

กวา่ ๑๕ ปีเพศชายตอ่เพศหญิงคิดเป็น ๔๑๕ : ๓๔๓ คน   และสดัสว่นของเด็กข้ามชาติที่มีอายรุะหวา่ง ๑๕ ปีแตไ่มถ่ึง ๑๘ 

ปีเพศชายตอ่เพศหญิงคิดเป็น ๑๙ : ๖ คน และมีเด็กข้ามชาติสองคน (ชาย ๑ คนและหญิง ๑ คน)ที่ไมส่ามารถระบอุายไุด้ 



 

 
 
 

๒๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ภาพท่ี ๒ แผนภมูิแสดงจ านวนเดก็ข้ามชาติเพศชายและเพศหญิง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
เอกสารประจ าบคุคล  – เด็กข้ามชาติร้อยละ ๗๖ ให้ข้อมลูว่าไม่มีเอกสารประจ าตวัหรือเอกสาร

ทางการท่ีแสดงสถานะบคุคล ซึง่เป็นไปได้วา่เอกสารอยูท่ี่บิดามารดาหรือผู้ปกครอง หรือเด็กไม่ทราบว่าตนเองมีเอกสารนี ้
หรือไม ่  ในสว่นของเด็กที่แจ้งวา่มีเอกสารประจ าบคุคล นัน่หมายถึง หนงัสอืรับรองการเกิด, เอกสารทะเบียนราษฎร์  (ท.ร.

๓๘/๑) และเอกสารที่ยืนยนัการส ารวจบคุคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (แบบ ๘๙)๓๗ ในกลุม่เด็กข้ามชาติที่ก าลงั

ศกึษาอยูใ่นโรงเรียน   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

๓๗ การส ารวจบคุคลที่ไมมี่สถานะทางทะเบียนราษฎร์ผา่นแบบส ารวจ ๘๙ ถกูน ามาใช้ในการลงทะเบียนข้อมลูของเด็กที่ไมมี่เอกสารประจ า
บคุคล อาจเป็นกรณีเด็กไร้สญัชาติ หรือเด็กตา่งชาติซึง่เป็นผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติที่ไมล่งทะเบียนตามระยะเวลาที่ก าหนด   เพื่อให้เด็ก
สามารถใช้เอกสารนีเ้พ่ือการสมคัรเข้าเรียนและยืนยนัตวัตนระหวา่งรอด าเนินขัน้ตอนทางการอ่ืนๆ  

ภาพท่ี ๓ แผนภมิูแสดงสดัสว่นเดก็ข้ามชาติโดยแบง่ตามอายุ 

ภาพท่ี ๔ แผนภมิูแสดงสดัสว่นเดก็ข้ามชาติท่ีมีและไมม่ีเอกสารประจ าตวัหรือเอกสารทางการแสดงสถานะบคุคล 



 

 
 
 

๓๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพการศกึษา  – กลุ่มตวัอย่างร้อยละ ๕๖ เป็นเด็กที่ก าลงัศึกษาและเคยได้รับการศึกษา

จากประเทศต้นทาง๓๘   สว่นกลุม่ตวัอย่างร้อยละ ๔๔ คือเด็กที่ไม่ได้เรียนหนงัสือและไม่ได้ท างานใดๆ   มกัเป็นเด็กที่อยู่

บ้านเฉยๆ   เด็กสว่นใหญ่ในกลุม่นีอ้ยูใ่นช่วงอายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปี จ านวนถึง ๓๓๑ คน ซึ่งควรจะเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา

และอยู่ในระบบการศึกษาภาคบงัคบัของประเทศไทย (รัฐสนบัสนุนการศึกษาภาคบงัคบันาน ๙ ปีหรือเทียบเท่าระดบั

การศึกษาสูงสุดที่ระดบัมธัยมศึกษาปีที่  ๓)   สถานภาพของเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้เรียนหนังสืออีกทัง้ไม่ได้ท างานนีเ้ป็น

ข้อพิจารณาในด้านความเสีย่งเก่ียวกบัความปลอดภยั เด็กบางคนในกลุม่นีใ้ช้เวลาสว่นใหญ่รวมกลุม่อยู่กบัเพื่อนหรือเช่า

บ้านอาศยัอยูก่บัเพื่อน อาจเป็นเหตชุกัน าให้เด็กเข้าสูอ่บายมขุประเภทต่างๆ ในชุมชน   นอกจากนีเ้ด็กยงัเสี่ยงต่อการตก

เป็นเหยื่อโดยหลงเช่ือค าชกัชวนของบุคคลหรือกลุม่บคุคล เช่น นายหน้าที่เสนอให้เด็กท างาน หรือก่ออาชญากรรมโดย

รู้เทา่ไมถ่ึงการณ์  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           

๓๘ ในจ านวนนี ้รวมถึงเด็กข้ามชาติที่ออกจากสถานศกึษากลางคนั ณ ปัจจบุนั 

ภาพท่ี ๕ ภาพตวัอย่างบตัรประจ าตวับคุคลผู้ไมม่สีถานะทางทะเบียนราษฎร์ (แบบ ๘๙) 

ภาพท่ี ๖ แผนภมิูแสดงสดัส่วนของเดก็ท่ีมีและไมม่ีสถานภาพการศกึษา ภาพท่ี ๗ แผนภมิูแสดงสดัสว่นอาชีพบิดาหรือมารดาของ
เดก็ข้ามชาติท่ีท างานในอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองประมง 

 



 

 
 
 

๓๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

อาชีพของบิดามารดา – บิดาหรือมารดาของเด็กข้ามชาติท างานอยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมงมากที่สดุรวม ๕๒๔ คน (ร้อยละ ๖๔.๒) รองลงมาคือประกอบอาชีพในกิจการอื่นๆ ๒๕๓ คน (ร้อยละ ๓๑) และ

ท างานประมง ๓๙ คน (ร้อยละ ๔.๘)   โดยครอบครัวของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในภาคประมง ได้แก่ การลงเรือออก

ทะเล และงานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง ได้แก่ การแกะกุ้ ง, ตดัหวัปลา, ท าปลา/กุ้ ง/ปลาท/ูปลาหมึก/หอย, ท าลกูชิน้

ทะเล, แปรรูปอาหารทะเล, ท างานในโรงงานปลากระป๋อง, ท างานอยู่ที่ห้องเย็น   โดยกลุม่ตวัอย่าง ๑๕ ครอบครัวมีบิดา

ท างานประมงและมารดาท างานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง, ครอบครัวที่บิดาหรือมารดาท างานในอุตสาหกรรม

ตอ่เนื่องประมงนัน้แบง่เป็นมารดาเพียงฝ่ายเดียวที่ประกอบอาชีพนี ้๔๔ ครอบครัว, บิดาเพียงฝ่ายเดียวที่ประกอบอาชีพนี ้

๒๗ ครอบครัว และครอบครัวที่มีทัง้บิดาและมารดาประกอบอาชีพในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงซึ่งมีจ านวนถึง ๔๓๑ 

ครอบครัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลพืน้ฐานจากการส ารวจเบือ้งต้นนีแ้สดงให้เห็นปัจจัยเสี่ยงที่เด็กข้ามชาติอาจเปลี่ยนสถานภาพสูก่ารเป็น

แรงงานเด็กข้ามชาติโดยเฉพาะการเป็นแรงงานในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง   โดยปัจจยัเสี่ยงที่ทางคณะวิจยัพิจารณา

เป็นเกณฑ์จ าแนกระหว่างกลุ่มเด็กข้ามชาติทั่วไปและกลุ่มเด็กข้ามชาติที่ มีความเสี่ยง คือ การที่เด็กไม่อยู่ในระบบ

การศกึษาและกรณีที่ผู้ปกครองเป็นแรงงานในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง   ส าหรับประการแรกก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ

การเข้าสูภ่าวะแรงงานก่อนวยัที่เหมาะสม (อาย ุ๑๘ ปีขึน้ไป) ของเด็กข้ามชาติเนื่องจากเด็กกลุม่นีไ้ม่มีพืน้ฐานความรู้หรือ

ทกัษะการพิจารณางานที่เหมาะสมกบัตวัเองและไม่มีคณุวฒุิเพียงพอส าหรับการเลือกงานที่ดีในอนาคต   ขณะเดียวกนั

ภาพท่ี ๘ แผนภมูิแสดงจ านวนบิดามารดาเดก็ข้ามชาติท่ีมีอาชีพอตุสาหกรรมประมงและตอ่เน่ืองประมง 



 

 
 
 

๓๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

เมื่อเด็กข้ามชาติไมอ่ยูใ่นระบบการศกึษาและไมท่ างานด้วยแล้วยิ่งไมไ่ด้รับการดแูลจากบคุคลที่ไว้วางใจได้โดยเฉพาะกรณี

ที่ผู้ปกครองต้องออกไปท างานนอกบ้าน  และส าหรับเด็กที่ไมม่ีเอกสารประจ าบคุคลในกลุม่นีถื้อว่าเป็นกลุม่ที่มีความเสี่ยง

อยา่งยิ่ง เด็กมีแนวโน้มที่จะเข้าสูก่ารเป็นแรงงานในรูปแบบท่ีเลวร้ายและตกอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถตอ่รอง อาจถกูละเมิด

จากเพื่อนร่วมงาน, นายจ้าง, เจ้าหน้าที่รัฐที่เป็นผู้ ใหญ่ได้โดยง่าย   ในประการต่อมาคือเด็กข้ามชาติที่มีบิดา มารดา หรือ

ทัง้สองฝ่ายประกอบอาชีพในภาคประมงและต่อเนื่องประมง เป็นอีกปัจจัยเสี่ยงส าคญัที่ท าให้เด็กเข้าสูก่ารเป็นแรงงาน

ภายใต้หว่งโซอ่ปุทานของการผลตินีใ้นภายหลงั   เนื่องจากเด็กบางคนรู้จกัและเรียนรู้ลกัษณะงานต่างๆ อาทิ แกะกุ้ ง ลอก

เปลือกหมึก แลป่ลา ฯลฯ มาแล้ว โดยเฉพาะกรณีที่บิดามารดารับจ้างท างานในรูปแบบการรับเหมาช่วงงานมาท าที่บ้าน 

หรือกรณีที่เด็กข้ามชาติพกัอาศยัอยูใ่กล้กบับริเวณที่ท างานของผู้ปกครอง    

ขณะที่บิดา มารดา หรือผู้ปกครองบางคนนัน้สนบัสนนุการเป็นแรงงานของเด็กข้ามชาติในงานประเภทนีเ้พราะ

มองวา่ตนก็สามารถ “ดแูล” ลกู, หลานหรือน้องของตนที่ร่วมท างานอยู่ในที่ท างานแห่งเดียวกนั ซึ่งแต่เดิมนัน้เป็นลกัษณะ

ของการที่เด็กเข้ามาอยู่ในสถานที่ท างานระหว่างการท างานของบิดา มารดา หรือผู้ ปกครองที่เป็นแรงงาน   ที่ผ่านมาก็มี

ปรากฏการณ์ของเด็กอายนุ้อย “ช่วย” บิดามารดาท างานประเภทนีห้รือเป็นแรงงานไม่เต็มเวลาในอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมงอยูพ่อสมควร อนับง่บอกนยัยะของอาชีพท่ีสบืตอ่กนัในหมูส่มาชิกของครอบครัวแรงงานข้ามชาติและแนวโน้มที่เด็ก

ข้ามชาติในกลุม่นีม้ีความเสีย่งตอ่การกลายเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงได้ไมย่าก 

 

ทัง้นี ้การจ าแนกกลุม่ตวัอยา่งเดก็ข้ามชาติในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร จ านวน ๗๘๖ คนด้วยเกณฑ์ข้างต้น 

พบว่า เด็กข้ามชาติในกลุ่มทัว่ไปมีอยู่  ๑๖๓ คน ขณะที่เด็กข้ามชาติที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นแรงงานในอุตสาหกรรม

ตอ่เนื่องประมงมากถงึ ๖๒๓ คน   เมื่อพิจารณาจ านวนของเดก็ข้ามชาติในกลุม่หลงันีเ้ทียบกบัจ านวนกลุม่ตวัอยา่งแรงงาน

เด็กข้ามชาติอีก ๑๐๑ คน เป็นไปได้วา่บางสว่นของเด็กข้ามชาติกลุม่เสี่ยงนีจ้ะน าไปสูก่ารเพิ่มจ านวนของแรงงานเด็กและ

แรงงานข้ามชาตใินอนาคต   ดงันัน้ กลุม่เด็กข้ามชาติที่มีความเสีย่งจงึเป็นตวัแปรของสถานการณ์เด็กตา่งชาติและแรงงาน

เด็กข้ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง และเป็นเด็กข้ามชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ผู้ เก่ียวข้องทุกฝ่ายควรให้

ความส าคญัไมน้่อยกวา่กลุม่ของเด็กที่มสีถานภาพเป็นแรงงานข้ามชาตแิล้วในปัจจบุนั ด้วยการลดแนวโน้มของปัจจยัเสีย่ง

ที่จะมีอิทธิพลตอ่การเข้าสูร่ะบบแรงงานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงรวมถึงงานในภาคประมงด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๓๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. กลุ่มแรงงานเดก็ข้ามชาต ิ

ในสว่นของกลุม่ตวัอย่างแรงงานเด็กข้ามชาติ ทางคณะวิจัยเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามและการสมัภาษณ์กึ่ง

โครงสร้าง อนัประกอบด้วยหมวดค าถามหลกัสามหมวด ได้แก่ ข้อมลูทัว่ไป เง่ือนไขและสภาพการท างาน และการอพยพ

ย้ายถ่ินและความเป็นอยู่ในประเทศไทย   ทัง้นี ้กลุ่มตวัอย่างบางคนไม่ได้ประกอบอาชีพหรือถูกว่าจ้างในอุตสาหกรรม

ตอ่เนื่องประมง ณ ปัจจบุนั แตเ่ป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ท างานในภาคการผลติดงักลา่วมาก่อนและให้ข้อมลูเก่ียวกบัการ

เข้าสู่ระบบการท างานในฐานะแรงงาน, สภาพการท างานทัง้ในอดีตและปัจจุบนั, เง่ือนไขการท างานในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องประมง ฯลฯ   อย่างไรก็ตาม ข้อมูลทัง้หมดของกลุ่มตวัอย่างนีส้ะท้อนสถานการณ์ของแรงงานเด็กข้ามชาติที่

หมุนเวียนอยู่ในงานหลากหลายประเภทภายในพืน้ที่อ าเภอเมือง สมุทรสาคร โดยมีงานในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมงเป็นจดุเน้นส าหรับการอภิปรายในงานวิจยันี ้

 

 ข้อมูลทั่วไป 

เพศ  – แรงงานเด็กข้ามชาติร้อยละ ๕๒ เป็นเพศชาย และร้อยละ ๔๘ เป็นเพศหญิง   

อาย ุ – แรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ ๖๖ คน (ร้อยละ ๖๕.๓) มีอายรุะหว่าง ๑๕ ปีแต่ไม่ถึง ๑๘ ปี   

สว่นแรงงานเด็กที่มีอายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปี จ านวน ๑๒ คน (ร้อยละ ๑๑.๙) ของจ านวนกลุม่ตวัอย่าง   นอกจากนีย้งัมีแรงงาน

เด็กที่แจ้งอายตุามเอกสารประจ าบคุคลซึ่งระบอุายมุากกว่า ๑๘ ปี ประมาณ ๒๓ คน (ร้อยละ ๒๒.๘) ส าหรับผู้ ให้ข้อมลู

กลุม่นีค้ณะผู้วิจยัประเมินว่าทัง้หมดน่าจะมีอายนุ้อยกว่าที่แจ้งและไม่น่าจะมีอายเุกิน ๑๘ ปี   เมื่อค านวณอายเุฉลี่ยของ

ภาพท่ี ๙ แผนภมูิแสดงการจ าแนกกลุม่ตวัอย่างเดก็ข้ามชาติกลุ่มตา่งๆ ในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 



 

 
 
 

๓๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

แรงงานเด็กข้ามชาติพบว่าเท่ากับอายุ ๑๖.๘ ปีหรือเกือบ ๑๗ ปี แต่อายุของแรงงานเด็กที่พบมากสดุอยู่ที่ ๑๕ ปี และ

แรงงานเด็กที่อายุน้อยที่สดุในงานวิจยันีค้ือ ๑๐ ปี   ในที่นีเ้ด็กข้ามชาติที่มีอายตุ ่ากว่า ๑๕ ปีเพศชายต่อเพศหญิงอยู่ใน

สดัส่วนเท่ากนั (๖ : ๖ คน) และสดัส่วนของเด็กข้ามชาติที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ปีแต่ไม่ถึง ๑๘ ปีเพศชายต่อเพศหญิง

ใกล้เคียงกนัมาก (๔๓ : ๔๒ คน)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภมูิล าเนา/ประเทศที่เกิด  – แรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่มีบ้านเกิดอยู่ที่ประเทศพม่าทัง้สิน้ ๘๗ คน 

(ร้อยละ ๘๖.๑) และบางสว่นเกิดในประเทศไทย (๑๓.๙%) มีอายรุะหวา่ง ๑๕ - ๑๘ ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๐ แผนภมูิแสดงสดัสว่นจ านวนแรงงานเดก็ข้ามชาติ
เพศชายและเพศหญิง 

ภาพท่ี ๑๑ แผนภมูิแสดงจ านวนเดก็ข้ามชาติท่ีมีอายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปี, 
ระหวา่ง ๑๕-๑๘ ปี และเดก็ข้ามชาติท่ีระบอุายมุากกวา่ ๑๘ ปี 

ภาพท่ี ๑๒ แผนภมูิแสดงสดัสว่นภมูิล าเนา/ประเทศท่ีเกิดของแรงงานเดก็ข้ามชาติ 



 

 
 
 

๓๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

เอกสารประจ าบคุคล – เอกสารประจ าตัวบุคคลประเภทต่างๆ ที่พบมากที่สุดเรียงตามล าดับ

ได้แก่ หนงัสอืเดินทางชัว่คราว, ใบอนญุาตท างาน   เอกสารสองประเภทนีใ้ช้ส าหรับการท างานของแรงงานข้ามชาติอย่าง

ถกูกฎหมายในประเทศไทย และเอกสารประเภทอื่นๆ อาทิ บตัรบคุคลไม่มีสญัชาติไทยหรือบตัรบคุคลผู้ ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียน นอกเหนือจากนัน้เป็นเอกสารทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.๓๘/๑), บตัรนกัเรียนที่ระบวุนัเดือนปีเกิด และหนงัสือรับรอง

การเกิด   ซึ่งโดยมากแล้วแรงงานเด็กจะเก็บเอกสารต่างๆ นีไ้ว้ที่ตวัเอง (ร้อยละ ๗๘.๒)  รองลงมาคือเก็บไว้ที่ผู้ปกครอง 

(ร้อยละ ๙.๙)  และนายจ้าง (ร้อยละ ๔)   ส าหรับกลุม่ตวัอยา่ง ๒ คนแจ้งวา่ไมม่ีเอกสารยืนยนัสถานะบคุคล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๓ แผนภมูิแสดงสดัสว่นจ านวนแรงงานเดก็ข้ามชาติระบกุารถือเอกสารประจ าบคุคลแตล่ะประเภท 

ภาพท่ี ๑๔ แผนภมูิแสดงสดัสว่นผู้ เก็บเอกสารประจ าบคุคลของแรงงานเดก็ข้ามชาติ 



 

 
 
 

๓๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ลกัษณะที่พกัอาศยั  – เมื่อเป็นผู้ อพยพในประเทศไทยแรงงานเด็กข้ามชาติอาศัยอยู่กับบิดา 

มารดา หรืออาศยัอยูก่บัญาติด้วยการเช่าบ้านหรือเช่าห้องพกัเป็นหลกั มีเพียงหนึ่งรายซึ่งเป็นเด็กโตแจ้งว่าเช่าห้องพกัอยู่

คนเดียว   ขณะที่การพกัอาศยัอยูใ่นท่ีพกัของสถานประกอบการ, ที่พกัของนายจ้าง และบ้านของเพื่อนพบในจ านวนน้อย 

ข้อมลูเก่ียวกบัครอบครัว – สมาชิกในครอบครัวของกลุม่ตวัอย่างแรงงานเด็กข้ามชาติมีตัง้แต่ ๑ – 

๑๒ คน   ครอบครัวสว่นใหญ่มีสมาชิกอยูท่ี่ ๔ คน และสมาชิกเกือบทัง้หมดนัน้ตา่งท างานหาเลีย้งครอบครัว โดยที่สมาชิก

ของครอบครัวที่เป็นก าลงัแรงงานคิดเป็นร้อยละ ๗๖.๕ ของจ านวนสมาชิกทัง้หมด   และเด็กข้ามชาติที่เป็นแรงงานมกัเป็น

ลกูคนโตของครอบครัว    

ทกัษะทางภาษา   –  แรงงานเด็กข้ามชาติกว่าร้อยละ ๘๐ อ่าน/เขียนภาษาพม่าได้   ส่วนอีก

ประมาณร้อยละ ๒๐ ไม่สามารถอ่าน/เขียนภาษาพม่าได้ ในกรณีนีเ้ป็นเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยและไม่เคยรับ

การศึกษาในภาษาพม่ามาก่อน และเกือบทัง้หมดนีเ้ป็นเด็กกลุ่มชาติพนัธุ์มอญซึ่งใช้ภาษามอญเป็นภาษาหลกัของการ

สื่อสาร   ในสว่นของแรงงานเด็กข้ามชาติประมาณร้อยละ ๔๐ ของกลุม่ตวัอย่างสามารถพดูภาษาไทยได้ปานกลางหรือ

คอ่นข้างดี กลุม่ตวัอย่างประมาณร้อยละ ๓๑ พดูภาษาไทยอย่างคลอ่งแคลว่ และกลุม่ตวัอย่างประมาณร้อยละ ๒๙ พดู

ภาษาไทยไมไ่ด้เลย   ทกัษะการพดูภาษาไทยระดบัตา่งๆ ของแรงงานเด็กชาติในงานวิจัยนีส้ะท้อนสดัสว่นที่แตกต่างกนัไม่

มากนกั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานภาพการศกึษา – มีแรงงานเด็กข้ามชาติเพียงสว่นน้อยที่อยู่ในระบบการศึกษาของประเทศ

ไทยพร้อมกบัการท างาน เด็กในกลุม่นีส้ว่นใหญ่แล้วก าลงัศกึษาในสถานศึกษา เช่น โรงเรียนวดัศรีสทุธาราม (วดัก าพร้า), 

โรงเรียนวดัศิริมงคล และโรงเรียนวดัโสภณาราม   นอกเหนือจากนีศ้กึษาอยูท่ีศ่นูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตาม

อธัยาศยั (กศน.) และศูนย์เตรียมความรู้ของมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน   ทัง้นี ้แรงงานเด็กข้ามชาติ

ภาพท่ี ๑๖ แผนภมูิแสดงทกัษะการอ่านและเขียนภาษาพมา่
ของแรงงานเดก็ข้ามชาติ 

ภาพท่ี ๑๕ แผนภมูิแสดงทกัษะการใช้ภาษาไทยของแรงงานเดก็ข้ามชาติ 



 

 
 
 

๓๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ประมาณร้อยละ ๙๒ ไมอ่ยูใ่นระบบการศกึษา ณ ขณะนีแ้ต่เคยเรียนหนงัสอืมาจากประเทศพม่าและจบการศึกษาสงูสดุที่

ระดบัประถมศกึษา และมธัยมศกึษาตามล าดบั   อยา่งไรก็ตามแรงงานเด็กข้ามชาติจ านวนหนึง่ไมเ่คยได้รับการศกึษาจาก

ประเทศพมา่มาก่อน    

หากพิจารณาข้อมลูเก่ียวกบัสถานภาพการศึกษาของแรงงานเด็กข้ามชาติเช่ือมโยงกบัแนวโน้มของความเสี่ยง

และลกัษณะพืน้ฐานของกลุ่มเด็กข้ามชาติ เป็นที่น่าสงัเกตว่าข้อมูลทางสถิติของแรงงานเด็กข้ามชาติที่ไม่อยู่ในระบบ

การศกึษาในปัจจบุนัมากถึงร้อยละ ๙๒   สดัสว่นของเด็กข้ามชาติที่อยู่ในสถานศึกษากบัเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้เรียนหนงัสือ

และไมไ่ด้ท างานคิดเป็น ๕๖ : ๔๔   ซึง่ชีใ้ห้เห็นวา่เด็กในกลุม่ที่กลายเป็นแรงงานต้องออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าระบบ

ในประเทศต้นทางอนัเนื่องมาจากการอพยพข้ามแดนหรือระบบของประเทศปลายทางที่รองรับครอบครัวของแรงงานข้าม-

ชาติ ร่วมด้วยเง่ือนไขอื่นๆ อาทิ การเปลีย่นงานหรือย้ายที่ท างาน, ท่ีพกัอาศยัของบิดามารดาหรือผู้ปกครอง ท าให้เด็กข้าม

ชาติหลายคนออกจากสถานศึกษาในประเทศไทยกลางคนัและบางคนไม่กลบัสู่การศึกษาอีก   ภายใต้สภาวการณ์ของ

แรงงานข้ามชาติและผู้ติดตาม โอกาสที่เด็กข้ามชาติจะแปรสถานะเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติจึงไม่ยากนกั และที่สดุแล้ว

ทางเลือกในอนาคตหรือแม้แต่ทางเลือกการประกอบอาชีพของเด็กก็จะจบลงที่การเป็นแรงงานในกิจการไม่ก่ีประเภท

เทา่นัน้ 

 

 เงื่อนไขและสภาพการท างาน 

แรงงานเด็กข้ามชาติท างานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงประมาณร้อยละ ๖๖.๓ ของจ านวนกลุ่มตวัอย่าง

ทัง้หมด โดยกลุม่ตวัอยา่งอีกร้อยละ ๓๓.๗ เคยท างานในภาคการผลิตนีม้าก่อน๓๙   แรงงานเด็กข้ามชาติที่เป็นแรงงานใน

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงนัน้รับผิดชอบลกัษณะงาน ล้าง แกะ ผา่ซีก ขดู ลอกเปลอืกหรือสว่นต่างๆ ของสตัว์น า้ คิดเป็น

ร้อยละ ๖๔.๒, งานในสายพานการผลติอาหารทะเลแช่แข็งร้อยละ ๑๓.๔, การบรรจุอาหารลงกระป๋องร้อยละ ๑๓.๔ และ

ลกัษณะงานอื่นๆ ประมาณร้อยละ ๙   เช่น การยกหรือแบกบรรจุภัณฑ์ทะเลแปรรูป, การจัดหรือแยกสตัว์น า้, การ

ตรวจสอบน า้หนกัและขนาดของสตัว์น า้ตามที่ก าหนด, การบรรจุหีบห่อผลิตภณัฑ์อาหาร เป็นต้น โดยสถานที่ท างานของ

แรงงานเด็กข้ามชาติกลุ่มนีอ้ยู่ในสถานประกอบการประเภทโรงงานแปรรูปอาหารทะเล (ร้อยละ ๕๓) มากกว่าสถาน

ประกอบการท่ีแปรรูปสตัว์น า้ขัน้ปฐมภมูิหรือที่มีช่ือเรียกในท้องถ่ินว่า ล้ง (ร้อยละ ๔๗)   ซึ่งน าเอาสตัว์น า้ เช่น กุ้ งสด จาก

แพกุ้ งมาด าเนินการแกะเปลือก คดัขนาด แช่น า้แข็ง ฯลฯ และส่งต่อไปยงัสถานที่แปรรูปขัน้ต่อไป   อย่างไรก็ตาม การ

ส ารวจกลุม่ตวัอยา่งจากแบบสอบถามในงานวิจยันีไ้มพ่บแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานบริเวณสะพานปลา, แพกุ้ ง, ตลาด

ค้าสง่วตัถดุิบอาหารทะเล และห้องเย็น๔๐   

                                                           

๓๙ ปัจจบุนัแรงงานเด็กข้ามชาติกลุม่นีท้ างานในกิจการประเภทตา่งๆ อาทลิงเรือประมง, สวนยาง, ก่อสร้าง, ล้างรถ, เป็นพนกังานร้านสะดวกซือ้
หรือร้านขายสินค้าอื่นๆ, ท างานในโรงงานผลติเฟอร์นิเจอร์, กาแฟ, โฟม, แป้งฝุ่ น, โรงงานแปรรูปผลไม้ ฯลฯ  
๔๐ ข้อมลูของเจ้าหน้าที่องค์กรพฒันาเอกชนชีว้า่ในบริเวณบริเวณสะพานปลา, แพกุ้ง, และตลาดค้าสง่อาหารทะเลยงัคงมีแรงงานเด็กข้ามชาติ
ท างานอยูแ่ตผ่สมกลมกลืนไปกบัแรงงานผู้ ใหญ่ทีท่ างานในบริเวณเดียวกนั 



 

 
 
 

๓๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ภาพท่ี ๑๘ แผนภมูิแสดงสดัสว่นของแรงงานเดก็ข้ามชาติท่ีท างานอยู่กบัสมาชิกในครอบครัว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เหตผุลของการท างาน  –  เหตผุลส าคญัที่ท าให้เด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ (๘๑ คน) ต้องมาเป็นแรงงาน

คือเพื่อหารายได้ให้แก่ครอบครัว เช่นเดียวกบัสมาชิกคนอื่นๆ ที่สว่นใหญ่ก็เป็นแรงงานข้ามชาติในพืน้ที่วิจยัแห่งนีเ้ช่นกนั 

โดยพบว่าร้อยละ ๒๙.๗ ของกลุ่มตวัอย่างท างานกับสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่ ร้อยละ ๗๐.๓ ท างานคนละแห่งกับ

สมาชิกในครอบครัว   เหตผุลของการท างานอื่นๆ เป็นเพราะต้องการรายได้เลีย้งตวัเอง (๓ คน), ต้องการช่วยครอบครัว

ช าระหนีส้นิ (๒ คน), ตามผู้ปกครองไปท างาน (๒ คน), ท างานแทนผู้อื่น (๒ คน) และอีก ๓ คน ให้เหตผุลอื่นๆ ว่าไม่อยาก

เรียนต่อ, อยากออกมาท างานไม่อยากอยู่บ้านดูแลน้อง และต้องการช่วยพี่สาวท างาน   และแม้ว่าเด็กจะเป็นอีกก าลงั

แรงงานของครอบครัวแตผู่้ที่จดัการรายได้คือผู้ปกครอง (ในกรณีที่อาศยัร่วมกบับิดา มารดา หรือญาติพี่น้อง) โดยที่เด็กจะ

ถกูจ ากดัคา่ใช้จ่ายเทา่ที่จ าเป็น  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๑๗ แผนภมูิแสดงสดัสว่นลกัษณะงานในอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองประมงท่ีแรงงานเดก็ข้ามชาติรับผิดชอบ 

 



 

 
 
 

๓๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ภาพท่ี ๑๙ แผนภมูิแสดงเหตผุลในการสมคัรงานของแรงงานเดก็ข้ามชาติ 

การสมัครเข้าท างาน – กลุ่มตัวอย่างแรงงานเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่ในงานวิจัยนีเ้ข้าสู่ระบบการท างานใน

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงโดยไมผ่า่นนายหน้า คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒ ซึง่เป็นไปได้ทัง้กรณีที่นายหน้าเปลีย่นโฉมสูก่ารเป็น

ผู้ติดตอ่ส าหรับการสมคัรงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรือกรณีที่เด็กกลุม่นีเ้ข้าสูข่ัน้ตอนการเป็น

แรงงานผ่านเครือข่ายทางสงัคม เช่น เครือญาติ เพื่อน หรือสมคัรงานเองโดยตรง   ทัง้นี ้กลุม่ตวัอย่างให้ข้อมลูเก่ียวกบั

ค่าใช้จ่ายส าหรับการสมัครงานไว้ตัง้แต่ ๒,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ถูกระบุไว้ในค่าสมัครนัน้รวมถึงค่า

เคร่ืองแบบท างานที่มีชุด หมวกคลมุผม รองเท้า และถงุมือ ซึ่งอย่างหลงันีเ้ป็นอปุกรณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน

ของแรงงานด้วย ขณะที่บางคนก็ไมส่ามารถระบไุด้วา่คา่สมคัรงานท่ีต้องจา่ยนัน้รวมคา่อะไรบ้าง   ในสว่นของกลุม่ตวัอยา่ง

ที่อาศยันายหน้าหางานท าสว่นใหญ่ไมท่ราบวา่เป็นนายหน้าที่จดทะเบียนหรือไม่ แต่กลุม่ตวัอย่างบางสว่นที่ทราบจะระบุ

วา่เป็นนายหน้าไมจ่ดทะเบียน   นอกจากนีข้้อมลูยงัระบไุว้ด้วยวา่แรงงานเด็กข้ามชาติกลุม่นีไ้มไ่ด้ถกูหลอกให้มาท างาน๔๑ 

และได้รับการวา่จ้างงานตรงตามลกัษณะงานท่ีนายหน้าแจ้งเอาไว้  

ประสบการณ์ท างาน – แรงงานเด็กข้ามชาติโดยสว่นใหญ่ท างานมานาน ๑ ปี แต่หากค านวณ

เป็นเวลาเฉลีย่จะมีประสบการณ์ท างานอยู่ที่ประมาณเกือบสองปี   แรงงานเด็กเหลา่นีเ้ร่ิมท างานครัง้แรกที่อายปุระมาณ 

๑๕ ปี บางคนเร่ิมท างานเมื่ออายเุพียง ๗ – ๘ ปีเท่านัน้   โดยกลุม่ตวัอย่างร้อยละ ๗๕ เร่ิมต้นการท างานแรกในกิจการ

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง ด้วยการท างานแกะกุ้ง แลป่ลา และตดัหวัปลา   กลุม่ตวัอยา่งบางคนแจ้งวา่ไปช่วยแมท่ างาน 

บ้างก็แจ้งวา่รับจ้างท างานช่วงปิดเทอม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

๔๑ คณะวิจยัพบกรณีที่นายหน้าคนไทยหลอกให้แรงงานข้ามชาตผิู้ เป็นแมเ่สียคา่สมคัรงานเป็นจ านวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะให้ลกูของตน
สามารถเข้าท างานในโรงงานอตุสาหกรรมได้ แตเ่ม่ือจา่ยเงินเรียบร้อยแล้วนายหน้ากลบัไมม่าตามนดัหมายและไมส่ามารถติดตอ่ได้อีกตอ่ไป 
ซึง่ผู้อพยพชาวตา่งชาติจ านวนมากที่อาศยัในชมุชนเดียวกนัถกูนายหน้ารายนีห้ลอกลวงในรูปแบบเดียวกนั  



 

 
 
 

๔๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สญัญาการจ้างงาน – แรงงานเด็กข้ามชาติเพียงร้อยละ ๑๐ เทา่นัน้ท่ีแจ้งวา่มีการเซ็นสญัญา 

จ้างงานเมื่อเข้าท างาน และในการจ้างงานนัน้แรงงานสว่นใหญ่ (ร้อยละ ๖๕.๓) ไม่ถกูหกัค่าใช้จ่ายจากเงินค่าตอบแทน

การท างาน แตส่ าหรับกรณีที่ถกูหกัเงิน (ร้อยละ ๑๙.๘) มกัเป็นคา่ใช้จ่ายเพื่อการด าเนินเร่ืองเอกสารประจ าบคุคล และค่า

ประกนัสงัคมที่จะหกัออกจากคา่ตอบแทนอาจจะเป็นรายสปัดาห์หรือรายเดือนอยูท่ี่ประมาณ ๒๐๐ บาท   

ชัว่โมงการท างาน – เวลาท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่นาน ๖ วนัตอ่สปัดาห์ หรือ เวลาท างานเฉลี่ย

คิดเป็น ๙.๓๒ ชัว่โมงตอ่วนั (รวมการท างานลว่งเวลา) และพบวา่มีแรงงานเด็กที่ท างานนานถึง ๑๔ -๑๕ ชัว่โมงตอ่วนั   แม้

กลุม่ตวัอย่างสว่นใหญ่ท างานช่วงเวลากลางวนั แต่ก็ยงัพบแรงงานเด็กที่ท างานเวลากลางคืนและท างานช่วงสดุสปัดาห์   

นอกจากนีย้งัมีกลุม่ที่สลบักะท างานระหวา่งเวลากลางวนักบักลางคืนหรือเวลาการท างานขึน้อยูก่บัปริมาณของสตัว์น า้ ซึง่

โดยมากแล้วคือกุ้งที่ต้องแปรรูปในแตล่ะวนั บางครัง้อาจต้องท างานตัง้แตเ่ช้ามืดจนถึงช่วงเย็นของอีกวนั   ส าหรับแรงงาน

ที่ท างานในโรงงานอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงปรากฏเวลาท างานกะกลางวนัเป็นสว่นมาก โดยปกติเร่ิมงานตัง้แต่ ๐๖.๐๐ 

– ๐๘.๐๐ น. และเลิกงานประมาณ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรือเร่ิมงานตัง้แต่เช้ามืดและเสร็จงานช่วงบ่าย   ส่วนเวลา

ท างานกะกลางคืนเร่ิมตัง้แตช่่วงเย็นเป็นต้นไปเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ – ๐๑.๐๐ น.   อยา่งไรก็ตาม ในหนึง่เดือนแรงงานจะ

สลบักะของช่วงเวลาท างาน เช่น ท างานกะกลางวนัอยูส่องสปัดาห์แล้วท างานกะกลางคืนในสองสปัดาห์ถดัไป หมนุเวียน

ไปเร่ือยๆ   และหากเป็นแรงงานท่ีอยูใ่นสายพานการผลติจะเข้างานและเลกิงานในเวลาแตกตา่งกนั เช่น คนที่ท างานตดัหวั

กุ้งจะเข้างานก่อนคนท่ีท างานแกะเปลือกกุ้ ง หรือคนที่ท างานแผนกควบคมุคณุภาพผลิตภณัฑ์   ส าหรับแรงงานที่ท างาน

ในโรงงานขนาดเล็กหรือล้งสตัว์น า้ต่างๆ เผชิญกบัเวลาเร่ิมงานที่เช้ากว่าและเวลาเลิกงานไม่แน่นอนมกัถูกก าหนดโดย

ปริมาณสตัว์น า้และเวลาที่สตัว์น า้ถูกน ามาลงในสถานประกอบการ   ทัง้นี ้ค่ามธัยฐานของชัว่โมงการท างานในกลุ่ม

แรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานในสถานประกอบการประเภทนีอ้ยู่ที่ ๑๑ ชัว่โมงต่อวนั ซึ่งน่าจะเป็นเพราะแรงงานสว่นใหญ่

ภาพท่ี ๒๐ แผนภมูิแสดงสดัสว่นแรงงานเดก็ข้ามชาติท่ีมีประสบการณ์ท างานครัง้แรกในอตุสาหกรรมตอ่เน่ืองประมง 



 

 
 
 

๔๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ท างานภายใต้ระบบรับจ้างเหมางานตามน า้หนกัเป็นหลกั รวมถึงความช านาญของแรงงานในการท างานอีกด้วย เช่น การ

แกะเปลอืกกุ้ง ลอกเส้นหลงัของกุ้ง หรือการตดัหวัปลา บีก้้างปลา เป็นต้น    

คา่ตอบแทนการท างาน – แรงงานเด็กข้ามชาติได้รับค่าตอบแทนตามที่นายจ้างก าหนดทัง้การจ่าย

แบบรายวนั, รายสองสปัดาห์, รายเดือน และค่าตอบแทนเมื่อเสร็จภารกิจ  โดยที่ส่วนใหญ่ได้รับค่าตอบแทนราย ๑๕ วนั 

(ร้อยละ ๕๖.๔)  รองลงมาคือได้รับค่าตอบแทนเมื่อเสร็จภารกิจ, ค่าตอบแทนรายวนั, ค่าตอบแทนรายสปัดาห์ในสดัสว่น

เทา่กนั (ร้อยละ ๙.๙)   นอกจากนัน้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน (ร้อยละ ๔.๙) และเฉพาะวนัที่ทางผู้ประกอบการก าหนด 

(ร้อยละ ๔)   ส าหรับคา่ตอบแทนรายวนัแรงงานสว่นมากนัน้ได้รับตามค่าแรงขัน้ต ่า ๓๐๐ บาท   ค่าตอบแทนรายสปัดาห์

อยูท่ี่ ๔,๐๐๐ บาท   หากคิดเป็นรายเดือนคา่ตอบแทนการท างานเฉลีย่ ๘,๐๐๐ บาท   สว่นคา่ตอบแทนเมื่อเสร็จภารกิจคดิ

ตามน า้หนกั (กิโลกรัม)ของสตัว์น า้ หากเป็นกุ้งก็จะมีราคาเฉพาะตามแตข่นาดด้วยเช่นกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

การท างานล่วงเวลา – คร่ึงหนึ่งของกลุ่มแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงมีการ

ท างานลว่งเวลาวนัละประมาณ ๓ – ๕ ชัว่โมงตอ่วนั และได้รับคา่ลว่งเวลาเฉลีย่ชัว่โมงละ ๕๕ บาท   ในขณะที่ร้อยละ ๕๖ 

ของกลุม่ตวัอยา่งแรงงานเดก็ข้ามชาติทัง้หมดระบวุา่มีการท างานลว่งเวลาและในจ านวนนีก้ลุม่ตวัอยา่งร้อยละ ๘๕ แจ้งวา่

ได้รับคา่ลว่งเวลาจากนายจ้าง 

วนัหยดุและเวลาพกัผอ่น – กลุม่ตวัอยา่งสว่นใหญ่มีวนัหยดุหนึง่วนัประจ าสปัดาห์คือวนัอาทิตย์และวนัหยดุอื่นๆ 

ตามเทศกาล   และระบุว่ามีเวลาพกัผ่อนเพียงพอ   ภายหลงัจากเวลาเลิกงานหากไม่อยู่ในที่พกัแรงงานเด็กมกัออกไป

พกัผ่อนที่ตลาด เล่นกีฬา หรือจัดการงานบ้านและนอนพกัผ่อน   แรงงานเด็กข้ามชาติบางกลุม่ใช้เวลาในวนัหยุดไปท า

กิจกรรมทางศาสนาที่วดั   บางคนรวมกลุม่หรือนดัเจอกนัตามสถานท่ีตา่งๆ เช่น ห้างสรรพสนิค้า และไปบ้านเพื่อนที่พกัอยู่

ภาพท่ี ๒๑ แผนภมูิแสดงรูปแบบการจ่ายคา่ตอบแทนในการท างาน 



 

 
 
 

๔๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ในละแวกอื่นๆ   ขณะที่แรงงานเด็กบางสว่นเลอืกที่จะศกึษานอกระบบ, การศกึษาตามอธัยาศยั หรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ที่องค์กรพฒันาเอกชนจดัขึน้ในช่วงวนัหยดุ 

    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน – แรงงานเด็กข้ามชาติร้อยละ ๗๕.๒ ไมไ่ด้รับการอบรมด้าน

ความปลอดภยั อาทิ การป้องกนัเพลงิไหม้หรืออบุตัิภยัร้ายแรง หรือการใช้สารเคมี และอีกร้อยละ ๖๗.๓ ไม่ทราบว่าสถาน

ประกอบการมีสญัลกัษณ์เตือนภยั หรือป้ายสญัลกัษณ์เพื่อความปลอดภยัในการท างาน เนื่องมาจากว่าสถานประกอบ

บางแห่งนัน้ไม่มีป้ายหรือสญัลกัษณ์ดงักลา่วนีอ้ยู่ และเป็นเพราะแรงงานเด็กข้ามชาติในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร

สว่นใหญ่เป็นกลุม่ชาติพนัธุ์มอญจากประเทศพมา่ที่ใช้ภาษามอญในการสือ่สารจึงไมส่ามารถอา่นรายละเอียดบนป้ายหรือ

สญัลกัษณ์เตือนภยัได้   อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กที่ท างานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงส่วนใหญ่มีอุปกรณ์

ป้องกนัอนัตรายจากการท างาน เช่น  ถงุมือยาง  รองเท้าบู๊ต  ผ้าปิดจมกูประจ าตวั แตแ่รงงานต้องหาซือ้อปุกรณ์เหลา่นีเ้อง 

ไม่เช่นนัน้ทางสถานประกอบจะหกัค่าอปุกรณ์ต่างๆ จากเงินค่าจ้างแรงงาน   ส่วนกลุม่แรงงานเด็กข้ามชาติที่ได้ รับการ

อบรมลกัษณะนีร้ะบุว่าเคยรับการอบรมเร่ืองการดบัเพลิงและหนีไฟ   ในส่วนการอบรมแรงงานแรกเข้าเก่ียวกับการใช้

เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือตา่งๆ และการพฒันาความสามารถแก่แรงงาน ก็ยงัพบว่าแรงงานเด็กข้ามชาติสว่นมากไม่ได้รับการ

อบรมที่วา่นี ้คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๕ และร้อยละ ๖๓.๔ ตามล าดบั    

ความเสีย่งและอบุตัิเหตจุากการท างาน – แรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ให้ความเห็นวา่งานท่ีท า  

อยูน่ัน้ไมม่ีความเสีย่ง (ร้อยละ ๗๙.๒) และแจ้งวา่ไมเ่คยประสบอบุตัิเหตจุากการท างาน (ร้อยละ ๘๒.๒)   แต่ก็พบว่ากลุม่

ตวัอยา่งจ านวนหนึง่ (ร้อยละ ๑๗.๘) เคยประสบเหตใุนสถานท่ีท างาน เป็นต้นวา่แรงงานลืน่ล้มบริเวณประจ าต าแหนง่งาน

ที่เป็นพืน้ที่เปียกน า้ตลอดเวลา, มีดบาด, ตะแกรงเหล็กหนีบนิว้, กระบะกุ้ งตกหล่นใสข่า,  น า้มนัทอดอาหารกระเด็นใส่, 

ภาพท่ี ๒๒ แผนภมิูแสดงสดัสว่นระหวา่งแรงงาน
เดก็ข้ามชาติท่ีระบวุา่มีและไม่มีวนัหยดุในการ
ท างาน 

ภาพท่ี ๒๓ แผนภมิูแสดงสดัสว่นของแรงงานเดก็ข้าม
ชาตท่ีิระบวุ่ามเีวลาพกัผอ่นเพียงพอและไมเ่พียงพอ 



 

 
 
 

๔๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

อบุตัิเหตจุากการใช้เคร่ืองจกัรกล เช่น สายพานหนีบนิว้มือ, เคร่ืองแสกนผลิตภณัฑ์ดดูมือ ซึ่งสะท้อนถึงความเสี่ยงบาง

ประการของการท างานอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง   นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างร้อยละ ๔๗.๘ ตอบว่าไม่มีเคร่ืองทนุแรงใน

กรณีที่แรงงานต้องยก, แบกหาม, เข็นของหนกั   ขณะที่กลุม่ตวัอยา่งร้อยละ ๒๒.๔ ตอบว่ามีเคร่ืองทุ่นแรงในงานลกัษณะ

ดังกล่าว เช่น การยกกระบะปลาลงจากสายพาน  ส่วนร้อยละ ๒๙.๘ ของกลุ่มตัวอย่างแรงงานเด็กข้ามชาติใน

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงไมไ่ด้ท างานในลกัษณะนี ้      

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๒๔ แผนภมูิแสดงสดัสว่นความคิดเห็นของแรงงานเดก็ข้ามชาติ
เก่ียวกบัสภาพแวดล้อมและความปลอดภยัในสถานท่ีท างาน 

ภาพท่ี ๒๕ แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของแรงงานเดก็ข้ามชาติท่ี
ระบถุึงวา่มีและไมม่ีอตัราความเสี่ยงและอบุติัเหตจุากการท างาน 

ภาพท่ี ๒๖ แผนภมูิแสดงสดัสว่นระหวา่งแรงงานเดก็ข้ามชาติท่ี
ระบเุก่ียวกบัการใช้เคร่ืองทุ่นแรงในสถานประกอบการ 



 

 
 
 

๔๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สวสัดิการส าหรับแรงงาน – สถานประกอบการสว่นใหญ่จดัให้มีน า้ดื่มบริการในบริเวณสถานท่ีท างาน 

แตก็่ไมเ่พียงพอในความคิดเห็นของแรงงานเด็กบางคน   ไมม่ีบริการอาหารให้แก่แรงงานแตส่ถานประกอบการบางแห่งจดั

บริเวณส าหรับพกัรับประทานอาหารและจ าหนา่ยอาหาร   อยา่งไรก็ตาม แรงงานข้ามชาตินิยมน าอาหารที่ท าเองจากบ้าน

มารับประทานช่วงพกักลางวนัเพื่อประหยดัคา่ใช้จ่าย   ขณะที่สถานประกอบการหลายแหง่ไมม่ีห้องพยาบาลและมีจ านวน

ห้องสขุาเพียงพอส าหรับแรงงานในที่นัน้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสว่นของสวสัดิการทางการแพทย์ แรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ไม่เคยรับการรักษาพยาบาลแต่รายที่เคยรับ

บริการทางการแพทย์ยามประสบอบุตัิเหตแุละเจ็บป่วยนัน้พบทัง้ที่โรงพยาบาลของรัฐบาล, คลินิกเอกชน และรายที่ซือ้ยา

กินเองหรือไปหาหมอชาวพม่า และเมื่อเทียบข้อมูลสถิติในด้านสวัสดิการการแพทย์ของแรงงานเด็กข้ามชาติใน

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงระหวา่งสถานประกอบการประเภทโรงงานแปรรูปกบัสถานประกอบการประเภทล้ง จะเห็นว่า 

จ านวนแรงงานในโรงงานท่ีมีสทิธิได้รับบริการทางการแพทย์ภายใต้ระบบประกนัสขุภาพและระบบประกนัสงัคมมีมากกว่า

จ านวนแรงงานท่ีท างานในล้ง (สดัสว่น ๘ : ๕ และ ๑๒ : ๒)   ขณะเดียวกนัสถานประกอบการประเภทหลงัก็ปรากฏจ านวน

แรงงานท่ีไมเ่คยได้รับบริการทางการแพทย์ในจ านวนมากกวา่ซึง่บางกรณีนัน้เพราะแรงงานเด็กข้ามชาตไิมม่ีเอกสารประจ า

บคุคล   สว่นแรงงานบางคนในโรงงานอตุสาหกรรมก็ไม่ทราบข้อมลูเก่ียวกบัสวสัดิการทางการแพทย์ของตนหรือสิทธิการ

รักษาพยาบาลของครอบครัว   สถานการณ์ที่กลา่วมานีส้ะท้อนถึงวา่แรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานในสถานประกอบการที่

ไมจ่ดทะเบียนหรือสถานประกอบการแปรรูปขัน้ปฐมภมูิขนาดเลก็ รวมทัง้แรงงานเด็กที่ท างานลกัษณะเดียวกนันีท้ี่บ้านจะ

ไม่ได้รับความคุ้ มครองในสิทธิการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะในระบบประกันสุขภาพหรือประกันสังคม และเป็นความ

รับผิดชอบของผู้ รับจ้างหรือแรงงานข้ามชาตินอกระบบที่ต้องดแูลตวัเอง    

ภาพท่ี ๒๗, ๒๘, ๒๙ แผนภมูิแสดงสดัสว่นของสภาพสถานประกอบการท่ีดีส าหรับ
แรงงานเดก็ข้ามชาติ เช่น มีบริการน า้ด่ืม, ห้องพยาบาล และห้องน า้ท่ีเพียงพอ 



 

 
 
 

๔๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ความพงึพอใจในการท างาน – แรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ให้ค าตอบว่ารู้สกึพอใจในการท างาน โดยร้อยละ 

๖๓.๔ รู้สกึพึงพอใจการท างานระดบัปานกลาง   รองลงมาร้อยละ ๑๒.๙ รู้สกึพึงพอใจในการท างานมาก และร้อยละ ๓ 

ของกลุม่ตวัอยา่งทัง้หมดคอ่นข้างพงึพอใจในการท างาน แตเ่มื่อสอบถามประเด็นความต้องการปรับปรุงสภาพการท างาน

กลบัไมค่อ่ยมีค าตอบหรือการแสดงความเห็นจากกลุม่ตวัอย่าง มีบางรายที่ต้องการให้มีการท างานลว่งเวลามากขึน้ บาง

รายเสนอให้จดัพืน้ท างานแยกระหวา่งแรงงานเด็กและแรงงานผู้ใหญ่  

การเพิ่มพนูความรู้และการร้องเรียนของแรงงาน  – แรงงานเด็กข้ามชาติจ านวนหนึ่งไม่มีความรู้

เก่ียวกับสิทธิแรงงาน และไม่ได้รับการอบรมเร่ืองสิทธิต่างๆ ของแรงงาน   โดยสนใจที่จะอบรมเพื่อทราบรายละเอียด

เก่ียวกบัสทิธิแรงงานเพิ่มเติมประมาณร้อยละ ๒๕ ของกลุม่ตวัอยา่งที่แสดงความคิดเห็น สนใจในประเด็นการเป็นแรงงาน

และการท างานที่ถูกต้องตามกฎหมาย (ร้อยละ ๒๒), แนวทางด้านความปลอดภยัในการท างาน (ร้อยละ ๑๒) รวมถึง

สภาพแวดล้อมและการใช้เคร่ืองมือในการท างานอยา่งปลอดภยั (ร้อยละ ๑๒)  สว่นท่ีเหลอืเป็นประเด็นเก่ียวกบัสวสัดิการ, 

แรงงานสมัพนัธ์, วนัหยุด วนัลา และการไม่เลือกปฏิบตัิต่อแรงงานอย่างละประมาณร้อยละ ๕ ซึ่งสอดคล้องกับที่กลุ่ม

ตวัอย่างของแรงงานเด็กข้ามชาติในงานวิจัยนีแ้ทบไม่ปรากฏข้อมูลในเร่ืองการร้องเรียนใดๆ เลย   อย่างไรก็ตาม มิได้

แปลวา่แรงงานเด็กข้ามชาติไมเ่คยได้รับผลกระทบจากปัญหาเก่ียวกบัสิทธิแรงงาน เพราะมีตวัอย่างกรณีของแรงงานเด็ก

ข้ามชาติที่ถกูละเมิดสิทธิแรงงานจากการที่นายจ้างไม่จ่ายค่าแรง   โดยแรงงานเด็กให้เหตผุลที่ไม่ด าเนินการร้องเรียนว่า 

เกรงจะเป็นปัญหาและกระทบกบันายจ้าง, ไม่เช่ือมัน่ในวิธีการร้องเรียน, ตลอดจนไม่ทราบช่องทางส าหรับการร้องเรียน   

และส าหรับกลุม่ตวัอยา่งคนอื่นๆ ไมเ่คยประสบกบัการถูกละเมิดสทิธิแรงงาน   อนึ่ง แรงงานเด็กข้ามชาตินีเ้ห็นว่าช่องทาง

ของขา่วสารเก่ียวกบัสทิธิตา่งๆ ของแรงงานนัน้อยูท่ี่นายจ้าง, เพื่อนร่วมงาน และรัฐบาลของประเทศไทยเป็นส าคญั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ๓๐ แผนภมูิแสดงความคิดเห็นของแรงงานเดก็ข้ามชาติเก่ียวกบัการเพิ่มพนูความรู้และการเรียกร้องสิทธิแรงงาน 



 

 
 
 

๔๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพการท างานและเง่ือนไขการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติในหลายประเด็นสะท้อน

ลกัษณะงาน สภาพแวดล้อมและเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีไมเ่หมาะสมส าหรับเด็กที่ต้องกลายเป็นแรงงานทัง้ในกิจการอตุสาหกรรม

ตอ่เนื่องประมงและการท างานประเภทอื่นๆ   และเมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของแรงงานเด็กข้ามชาติ อาทิ ข้อเท็จจริงที่เด็ก

ตา่งชาติหลายคนเข้าสูว่ยัแรงงานตัง้แตอ่ายยุงัไมถ่ึง ๑๕ ปี ประกอบข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องหรืออนสุญัญาระหวา่งประเทศ

ตา่งๆ ที่ให้การคุ้มครองแก่เด็กและผู้ เยาว์ซึง่เป็นแรงงาน เช่น บทบญัญตัิที่วา่ด้วยอายขุัน้ต ่าของแรงงาน จะสงัเกตได้ชดัเจน

วา่สภาพการท างานของแรงงานเด็กในพืน้ที่วิจยัควรจะได้รับการปรับปรุงให้ดีขึน้เพื่อประโยชน์สงูสดุของแรงงานที่ยงัเป็น

เด็กอยูน่ัน่เอง   ขณะเดียวกนัการแปรสถานภาพของเด็กข้ามชาติสูก่ารเป็นแรงงานข้ามชาติทัง้ที่เป็นแรงงานชัว่คราวและ

แรงงานเต็มขัน้ และไมว่า่จะเป็นแรงงานเด็กโดยเปิดเผยหรือปกปิดก็ตาม   ทกุภาคสว่นจะต้องร่วมมือกนัในการสร้างกลไก

เพื่อป้องกนัไมใ่ห้เด็ก (โดยเฉพาะเด็กที่มีแนวโน้มของความเสีย่ง) เข้าสูร่ะบบการท างานท่ีไมเ่หมาะสมก่อนวยัอนัควร 

 

 การอพยพย้ายถิ่นและความเป็นอยู่ในประเทศไทย 

การเดินทางอพยพมายงัประเทศไทย  – ปีที่กลุม่แรงงานเด็กข้ามชาติอพยพมายงัประเทศไทยแบ่งเป็นสองช่วง

คือตัง้แต่พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ จ านวน ๑๘ คน กบักลุม่ที่เดินทางมาเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ จ านวน ๕๙ คน   โดย

พ.ศ.๒๕๕๑ และพ.ศ.๒๕๕๖ คือปีที่มีกลุม่ตวัอย่างเดินทางเข้ามามากที่สดุของแต่ละช่วงเวลา   มีกลุม่ของเด็กที่เกิดใน

ประเทศไทยจ านวน ๙ คน   และมีแรงงานเด็กข้ามชาติบางสว่นที่จ าไม่ได้ว่าอพยพเข้ามาประเทศไทย(ครัง้แรก)เมื่อใด   

ส าหรับแรงงานเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่อพยพมาพร้อมกบับิดามารดา (ร้อยละ ๔๑.๖)   รองลงมาคือเดินทางมาพร้อมกับ

ญาติ (ร้อยละ ๒๓.๘) และนายหน้า (ร้อยละ ๑๓.๙)   เด็กบางคนเดินทางมาด้วยตวัเอง (ร้อยละ ๖) หรือเดินทางพร้อมกบั

เพื่อน (ร้อยละ ๔.๙) เพื่อมาเป็นแรงงานในประเทศไทย   ในสว่นของการเดินทางแรงงานอพยพเหลา่นีเ้ข้ามาในประเทศ

ไทยผ่านทางนายหน้ามากที่สุด   ขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางคนไม่ทราบว่าเดินทางมาด้วยวิธีการใดรู้แต่เพียงว่าคนใน

ครอบครัวออกคา่ใช้จ่ายการเดินทางให้ และบางคนลกัลอบเข้าเมืองไทยผิดกฎหมาย   การเดินทางเข้าเมืองไทยโดยอาศยั

นายหน้าของกลุม่ตวัอยา่งนัน้มีทัง้แบบที่เสยีคา่ใช้จ่ายลว่งหน้าตัง้แตห่ลกัพนัไปจนถึงหลกัหมื่นบาทซึ่งค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ย

อยูท่ี่ ๗,๒๓๗ บาท   แบบที่ถกูหกัออกจากคา่ตอบแทนการท างานซึง่อยูร่าวๆ ๑๐,๐๐๐ บาท และรูปแบบอื่นๆ ที่มีลกัษณะ

จ่ายผา่นคนกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๔๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความเป็นอยูใ่นประเทศไทย – แรงงานเด็กข้ามชาติในที่นีชี้แ้จงว่าครอบครัวของตนเองมีค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ 

ไมว่า่จะเป็นคา่อาหาร (เฉลีย่ที่ ๓,๐๐๐ บาท), คา่ที่พกัอาศยั (เฉลีย่อยูท่ี่ ๒,๐๐๐ บาท), ค่าเดินทาง (เฉลี่ยประมาณ ๓๐๐ 

บาท), เงินออมที่เก็บไว้เพื่อสง่กลบับ้าน และคา่ใช้จ่ายสว่นตวัอื่นๆ   โดยที่การท างานของเด็กนัน้สามารถแบง่เบาภาระของ

บิดามารดาและช าระหนีส้ินของครอบครัว   นอกจากนีย้งัพบกรณีของแรงงานเด็กข้ามชาติที่เลีย้งดตูวัเองหรือดแูลความ

ภาพท่ี ๓๑ แผนภมูิแสดงเครือขา่ยทางสงัคมในการอพยพมายงัประเทศไทยของแรงงานเดก็ข้ามชาติ  

ภาพท่ี ๓๒ แผนภมูิแสดงรูปแบบการอพยพเข้าประเทศไทยของแรงงานเดก็ข้ามชาติ 



 

 
 
 

๔๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

เป็นอยูข่องคนอื่นๆ อนัแสดงถึงความรับผิดชอบและภาระที่แรงงานเด็กจะต้องท างานหนกัขึน้   ทัง้นี ้แหลง่ข้อมลูที่ส าคญั

ตอ่การตดัสนิใจท างาน การด าเนินชีวิตในแตล่ะวนั รวมถึงการพึง่พาอาศยัตอ่กนัในระหวา่งต้องจากบ้านเกิดในประเทศต้น

ทาง ก็คือเครือขา่ยทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติ ไมว่า่จะญาติพี่น้อง เพื่อนฝงู และอาจรวมถึงนายหน้าด้วย   ในสว่นของ

นายหน้าก็ยงัถือเป็นเครือขา่ยทางสงัคมที่ส าคญัตอ่กระบวนการในการเป็นแรงงานของแรงงานข้ามชาติ และเป็นเครือข่าย

ที่เช่ือมต่อระหว่างบคุคล กลุม่คน หรือสถาบนัในระดบัต่างๆ อย่างเป็นระบบ อาทิ การน าพาแรงงานจากในหมู่บ้านหรือ

ชมุชนเข้ามายงัประเทศไทย, การด าเนินการเก่ียวกบัเอกสารประจ าตวับคุคล และการสมคัรเข้าท างาน เป็นต้น    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๔๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บทที่ ๔ 

กรณีศึกษาแรงงานเดก็ข้ามชาตใินเขตอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

สภาพการณ์ของแรงงานเด็กอนัปรากฏในงานวิจัยนีแ้สดงให้เห็นหลายแง่มมุของกระบวนการเป็นแรงงานข้าม

ชาติโดยเฉพาะในกิจการประมงและตอ่เนื่องประมงที่เป็นอาชีพของคนพืน้ถ่ินรวมไปถึงคนตา่งชาติที่อพยพมาเป็นแรงงาน 

ณ จงัหวดัสมทุรสาคร   ความส าคญัของแรงงานข้ามชาติที่โอบอุ้มก าลงัการผลิตและการสง่ออกอาหารทะเลแปรรูปและ

ผลติภณัฑ์สตัว์น า้ตา่งๆ จากประเทศไทยไปทัว่โลก หมนุเวียนอยูภ่ายใต้วงจรของการอพยพย้ายถ่ินและการด าเนินชีวิตของ

แรงงานในจงัหวดัชายแดนแหง่นี ้  อยา่งไรก็ตาม สภาพการท างานและเง่ือนไขของการเป็นแรงงานของเด็กข้ามชาตินัน้มี

ข้อหว่งใยในหลายประเด็นและบางประเด็นควรพิจารณาโดยสมัพนัธ์กบักฎหมายและอนสุญัญาต่างๆ ซึ่งจะน าไปสูค่วาม

พยายามในการเฝ้าระวงัสภาพการณ์ของแรงงานที่ถกูละเลยและปรับปรุงแก้ไขเง่ือนไขที่ไม่เหมาะสมให้ดียิ่งขึน้   ส าหรับ

บทนีจ้ะกลา่วถึงกรณีศกึษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่สะท้อนประเด็นเฉพาะอนัเก่ียวข้องกบัสภาพการท างานในอุตสาหกรรม

ต่อเนื่องประมง รวมถึงอธิบายวฏัจกัรชีวิตของแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการประเภทนีท้ี่เป็นบริบทของกระบวนการเป็น

แรงงานเด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 

I. ข้อห่วงใยในประเด็นต่างๆ ต่อกรณีแรงงานเด็กข้ามชาติ 

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานภาคประมง 

เด็กชาย พอจี (นามสมมติ) อาย ุ๑๓ ปี เกิดที่เมืองทวาย ประเทศพม่า อพยพมา
สมทุรสาครพร้อมบิดาและพี่สาวราว ๘ เดือนก่อน เดินทางผ่านนายหน้าคิดเป็นเงินกว่า 
๑๐,๐๐๐ บาท   ปัจจุบนัอาศยัอยู่กบัสมาชิกครอบครัวรวมสิบชีวิต   ยกเว้นน้องชายของ
เขาที่ยงัเลก็อยู ่พอจี พี่สาวสีค่น พอ่และแม ่คือแรงงานทัง้หมดในบ้านท่ีท างานหาเลีย้งชีพ   
ส าหรับพอจีเคยเรียนหนงัสือที่ประเทศพม่าจนถึงชัน้ประถมศึกษาปีที่  ๖ พอที่จะพดู อ่าน 
เขียนภาษาพมา่ได้และเคยมาเรียนหนงัสอือยูท่ี่ศนูย์เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอมของ 
มลูนิธิเครือขา่ยสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน  
 เด็กชายเร่ิมต้นท างานด้วยการช่วยแม่แกะกุ้ งที่ล้งกุ้ งใกล้บ้านย่านวัดน้อย
นางหงส์ ซึง่นอกจากแมแ่ล้วยงัมีพี่สาวของเขาที่ท างานแหง่เดียวกนั   แตด้่วยพอจีอายยุงัไมถ่ึง ๑๕ ปีท าให้การแกะกุ้ งของ

เขาคิดรวมบญัชีเดียวกบัแม่๔๒   เขาไมส่ามารถมีช่ือและรายได้ในบญัชีของตวัเองอยา่งที่พ่ีสาวมี   ในขณะที่อปุกรณ์ถงุมือ
                                                           

๔๒ ในที่นี ้บญัชี หมายถึง สมดุบนัทกึน า้หนกัหรือปริมาณของสตัว์น า้ทีแ่รงงานรับผิดชอบการแกะ, ลอกเปลือก, ผ่าหวั ฯลฯ แตล่ะครัง้ในรอบวนั
หรือรอบเหมา หรือตามแตท่ี่นายจ้างจะก าหนดการท างานและการจา่ยคา่ตอบแทนไว้   โดยปกตแิล้วบญัชีเป็นบนัทกึการท างานของแรงงานแต่
ละคน แตใ่นบางกรณีนายจ้างหรือหวัหน้างานจะบนัทกึบญัชีของผู้ รับเหมางานลงไว้ในบญัชีเดียวกนั เชน่กรณีที่แรงงานรับเหมางานไปท านอก
สถานประกอบการ เป็นต้น แล้วค านวณคา่ตอบแทนจา่ยให้แรงงานตอ่ไป โดยปกติจะเป็นคา่ตอบแทนรายวนัหรือราย ๑๕ วนั 

    “แล้วแต่ว่าจะหยุด
เม่ือไหร่ก็ได้ บางคร้ังถ้า
เหน่ือยและไม่อยากท า
ก็จะขอแม่กลับไปนอน 
ส่วนใหญ่หลังเทีย่งก็จะ
กลับไปนอนบ่อยๆ” 

พอจี อาย ุ๑๓ ปี 



 

 
 
 

๕๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ยาง รองเท้าบู๊ตและผ้ากันเปื้อนกันน า้ส าหรับใช้ในที่ท างานแม่เป็นคนซือ้ให้เขา   พอจีท างานแกะกุ้ งเป็นเวลาสามเดือน
ก่อนที่จะย้ายไปลงเรือประมงหาปลาทะเลกบัพ่อ ในเวลาต่อมานายจ้างท าเอกสารการลงทะเบียนที่ศนูย์บริการเบ็ดเสร็จ 
(one stop service) ของจงัหวดัสมทุรสาครให้แก่พอจี โดยค่าใช้จ่ายในการด าเนินการถกูหกัออกจากเงินค่าจ้างที่ได้รับ   
และเอกสารประจ าบคุคลของพอจีนัน้แม่เป็นผู้ เก็บไว้   ในปัจจุบนัพอจีท างานสองอย่างนีส้ลบัไปมาแล้วแต่ว่าเมื่อไหร่พ่อ
จะให้เขาไปท างานบนเรือประมงด้วย  
 เขาเลา่ถึงการท างานในล้งกุ้งวา่เร่ิมงานตัง้แต ่๖ โมงเช้ากระทัง่ถึง ๑ ทุม่ มีเวลาพกัช่วงเที่ยงวนัถึงบา่ยโมง ท่ีพอจี
และครอบครัวจะกลบัไปกินข้าวที่บ้านเพราะอยู่ใกล้กบักบัที่ท างาน   ล้งแห่งนีม้ีคนงานประมาณ ๕๐ คนและไม่มีวนัหยดุ   
ส าหรับพอจีถนดัยืนแกะกุ้ งมากกวา่นัง่ท าให้ต้องยืนท างานอยู่เกือบตลอดเวลา   พอจีแกะกุ้ งได้ประมาณ ๓๐ กิโลกรัมต่อ
วนั ได้รับคา่แรงระบบเหมาคิดตามน า้หนกัโดยค่าแรงออกทกุ ๑๕ วนั   พอจีเคยถกูหกัค่าแรงเพราะท ากุ้ งเสียแต่เขาก็ไม่รู้
วา่ลกัษณะแบบใดที่เรียกว่าแกะเสีย   นอกจากแกะกุ้ งแล้วพอจียงัต้องช่วยคนงานชายรุ่นพี่ยกตะกร้าใสกุ่้ งอีกด้วย   สว่น
งานในเรือประมง เขารับหน้าที่ลากอวนในทะเลเข้ามาที่เรือก่อนท่ีลกูเรือคนอื่นจะใช้เคร่ือง
ทุน่แรงยกอวนขึน้แล้วเอาปลาออกจากอวน   จากนัน้พอจีจะช่วยขนปลาออกจากเรือใสใ่น
ถงัน า้แข็ง    พอจีบอกวา่ไมก่ลวัการลงทะเลและว่ายน า้เป็น และที่เขามาท างานในเรือนัน่
ก็เพราะพ่อบอกให้ท าและอนุญาตให้กระโดดน า้   ส าหรับงานลกูเรือประมงลงเรือนาน
ประมาณหนึง่เดือนพอจีได้รับค่าตอบแทนอยู่ที่ ๙,๐๐๐ บาท   สว่นงานแกะกุ้ งที่คิดบญัชี
รวมกบัแม่ได้เงินประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท/๑๕ วนั   ค่าแรงที่หามาได้นีพ้อจีให้พ่อ
และแม่เก็บไว้ ส่วนเขาได้ค่าขนมวนัละ ๑๐ – ๒๐ บาท   พอจีเห็นว่าการท างานในเรือประมงมีเวลาพกัผ่อนแต่เขาไม่
สามารถไปเที่ยวเลน่ได้ สว่นงานแกะกุ้ งนัน้เขาว่าตนเองยงัแกะกุ้ งได้ไม่มากพอเมื่อเปรียบเทียบกบัแม่และพี่สาว   เขายงั
บอกด้วยวา่เขาเองก็อยากเรียนหนงัสอืโดยเฉพาะเรียนภาษาไทยมากกวา่ไปท างาน 
 เด็กชายพอจีเป็นตวัอยา่งของเด็กข้ามชาตทิี่กลายเป็นแรงงานเด็กในกิจการประมงและตอ่เนื่องประมง โดยที่บิดา
และมารดาท างานอยูก่อ่นในกิจการดงักลา่ว เช่นเดียวกบัสมาชิกคนอื่นๆ ที่ท างานหารายได้ให้แกค่รอบครัว   อีกทัง้สถานท่ี
ท างานอยูใ่กล้บ้านซึง่ท าให้เด็กชายก้าวสู่เส้นทางของแรงงานเด็กข้ามชาติโดยง่าย   ปัจจยัเสี่ยงข้างต้นร่วมกบัเง่ือนไขของ
การท่ีบิดาและมารดาน าพาเด็กเข้าสูส่ถานประกอบการหรือแหลง่งานด้วยตนเอง สนบัสนนุให้เด็กชายพอจีเร่ิมต้นท างาน
ตัง้แตอ่ายยุงัน้อยทัง้งานแกะกุ้งและงานลกูเรือ แม้ทัง้สองงานอยูใ่นความดแูลของพอ่และแม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าการท างาน
ที่เร่ิมเวลาเช้ามืด ในบางครัง้ต้องท างานลว่งเลยถึงกลางคืน โดยเฉพาะงานบนเรือประมงที่เวลาท างานไม่แน่นอน กีดกัน้
ช่วงเวลาแหง่วยัเด็กของเด็กชายพอจีออกไป   ไมว่า่จะเป็นช่วงเวลาการศึกษา การเข้าสงัคม การเลน่กบัเพื่อนวยัเดียวกนั   
ถึงแม้ว่าเด็กชายเช่ือฟังและยินยอมในการเป็นแรงงานด้วยเหตุผลความจ าเป็นของครอบครัว แต่พอจีก็ยงัมีอายุอยู่ใน
เกณฑ์เข้าเรียนและเด็กชายเองก็ยงัต้องการเรียนหนงัสอืตอ่    

ข้อห่วงใยส าคญัต่อแรงงานเด็กข้ามชาติเช่นตวัอย่างของพอจี คือประเด็นที่เด็กเข้าสูว่ยัของการท างานเร็วกว่า
เกณฑ์อายขุัน้ต ่าของแรงงานตามกฎหมายและอนสุญัญาระหวา่งประเทศต่างๆ ที่ ๑๕ ปี และการที่เด็กยอมรับสภาพของ
การเป็นแรงงานอนัเนื่องมาจากการตดัสนิใจของผู้ปกครอง  ทัง้ที่ ‚งานที่ผู้ปกครองเลือก‛ ให้เด็กท านัน้อาจมีลกัษณะการ
ท างานหรือเง่ือนไขการจ้างงานท่ีไมเ่หมาะสม ไม่เป็นธรรมส าหรับเด็ก รวมถึงอาจกีดขวางพฒันาการตามวยัของเด็กด้วย   
ตวัอย่างค าบอกเลา่ของพอจีที่ว่าจะหยุดพกัการท างานแกะกุ้ งเมื่อใดก็ได้ (เพราะเขาท างานรวมบญัชีกับมารดา) แต่ใน
ความเป็นจริงเขาจะหยดุพกัก็ต่อเมื่อเหนื่อยล้าจากงาน   หรือเช่นที่เขาไม่ทราบว่ากุ้ งที่แกะไปแล้วจะถกูนบัว่าเป็นกุ้ งเสีย
หรือไมก็่จนกวา่จะถกูตรวจนัน้ เทา่กบัวา่พอจีรับสภาพของการท างานไปเร่ือยๆ อยา่งที่เห็นคนในครอบครัวท าและเรียนรู้วา่

    “แต่เราก็ไม่รู้เลยว่า
กุ้งแบบไหนที่เรียกว่า
กุ้งเสีย  จะรู้ก็เม่ือเขา
มาตรวจ”     

พอจี อาย ุ๑๓ ปี 



 

 
 
 

๕๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

     “ถามว่าคุ้มไหม ตอบไม่ได้หรอกว่าคุ้มหรือเปล่า แต่ถ้าอยู่ทีน่ี่ลูกๆ จะอิ่ม   ถ้าเกิดมีเงนิเก็บก็อาจจะเก็บไม่ได้
เยอะ เพราะว่าก็ต้องมีค่ากิน ค่าห้อง ค่าน ้า ค่าไฟ   เงนิทีเ่หลือนิดหน่ึงน่ีแหละจะส่งกลับไป”  
 

    “ตอนทีม่าไม่ได้ต้ังเป้าอะไรไว้ แต่อยากให้ลูกๆ มาอยู่ ด้วย   คนท าได้ก็จะให้ท า แต่ถ้าท าไม่ได้ก็ไม่เป็นไร”   
พ่อของธานีโพ  

     “ไม่ได้แนะน าและสนับสนุนให้ลูกท างาน แต่ความสมัครใจของลูก ลูกบอกว่าเขาจะช่วยท าด้วย ช่วยกันคน
ละไม้คนละมือ”  

แม่ของธานีโพ  

ต้องท าอยา่งไร   ในขณะเดียวกนัเขาเกิดการรับรู้วา่ตวัเองเป็นแรงงานเหมาแกะกุ้งและต้องการจะแกะกุ้งให้ได้ปริมาณมาก
แม้เกินกวา่ความสามารถของเขาในฐานะเด็กคนหนึง่ก็ตาม   นอกจากนีแ้ล้วการเป็นเดก็ผู้ชายท าให้พอจีถกูเลอืกให้ท างาน
บนเรือกบับิดาและมีแนวโน้มวา่น้องชายของพอจีก็อาจจะเป็นลกูเรือประมงในอนาคต   มิติทางเพศของเด็กข้ามชาติจึงถือ
เป็นอีกเง่ือนไขที่ก าหนดประเภทของการท างานในกิจการประมงและต่อเนื่องประมงของแรงงานข้ามชาติในอ าเภอเมือง 
จงัหวดัสมทุรสาคร      
   

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานเต็มเวลา 

ธานีโพ (นามสมมติ) อายุ ๑๕ ปี เชือ้ชาติมอญ   ครอบครัวและญาติพี่น้องของธานีโพมาท างานเพื่อเก็บเงินไว้

รักษาป้ากบัยายที่อาศยัอยูป่ระเทศพมา่ เขาเรียนอยูช่ัน้ประถมปีที่ ๖ และออกจากโรงเรียนที่พมา่เพราะพอ่แมเ่ป็นหว่งและ

กงัวลหากลกูชายต้องอยู่ห่างจากกนั โดยเขาอพยพมาพร้อมกบัครอบครัวเมื่ออายุ ๑๔ ปี สว่นพี่สาวอยู่เมืองไทยมาก่อน

โดยเดินทางมาพร้อมกบัลงุ   ธานีโพและน้องชายเสียคา่ใช้จ่ายส าหรับการเดินทางให้แก่นายหน้ารวมกนัประมาณ ๗,๐๐๐ 

บาท สว่นคนอื่นๆ เสยีคา่ใช้จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน   นายหน้าพาพวกเขาจากหมู่บ้านทางรถยนต์และมายงัด่านเจดีย์ -

สามองค์ จงัหวดักาญจนบรีุ จากนัน้เดินทางต่อมายงัมหาชยั จงัหวดัสมทุรสาคร    การเข้ามาท างานในเมืองไทยท าให้

ครอบครัวของธานีโพสามารถหาเงินได้ทกุเดือน และเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการรอเงินหลงัเก็บเก่ียวผลผลิตทางการเกษตร

เป็นรายปีที่บ้านเกิดในประเทศพมา่    

 

ภายหลงัอาศยัอยู่ที่บ้านเช่ากว่าหนึ่งเดือน ธานีโพเร่ิมงานแกะกุ้ งพร้อมกบัแม่ในล้งแห่งหนึ่งที่ลงุท างานอยู่  ลุ ง
เลา่ให้ฟังวา่การแกะกุ้ งต้องท าอย่างไรและธานีโพคิดว่าเขาสามารถท างานนีไ้ด้   เขาบอกว่าพ่อและแม่ไม่ได้บงัคบัให้เขา
ท างานแตเ่ขาตดัสนิใจท าเอง   ขณะที่แม่ของเด็กชายก็บอกว่าไม่ได้สนบัสนนุให้ลกูท างานแต่เป็นความสมคัรใจของลกูที่
ต้องการช่วยเหลอืครอบครัว   ธานีโพยงัเลา่วา่ล้งที่เขาท าจ่ายเงินคา่แรงตามระบบรับจ้างเหมา เวลาท างานตัง้แต่ ๐๘.๐๐–
๑๗.๐๐ น. และหยดุวนัอาทิตย์   เขาและแม่ท างานแกะกุ้ งรวมกนัได้รับเงินวนัละประมาณ ๕๐๐ บาท   ถ้าหากบางวนั
โรงเรียนหยดุน้องชายคนเลก็ก็ไปช่วยแกะกุ้งที่ล้งด้วย   ทัง้พอ่ พี่สาวและตวัเขาเมื่อได้รับเงินจะมอบให้แม่ซึ่งปัจจุบนัไม่ได้
ท างานแล้ว เป็นผู้จดัการค่าใช้จ่ายทัง้ค่าเช่าบ้าน ค่าน า้ค่าไฟ ค่าข้าวสารและค่ากบัข้าว และจดัสรรเงินให้ลกูๆ ติดตวัไว้
เวลาไปท างานหรือเรียนหนงัสอื   ครอบครัวของธานีโพตัง้เป้าว่าจะท างานเก็บเงินอีกประมาณหนึ่งปีแล้วย้ายกลบัไปอยู่ที่
ประเทศพมา่เหมือนเดิม  



 

 
 
 

๕๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ในมมุมองของธานีโพ เขาไมต้่องการอยูเ่มืองไทยไปตลอดเพราะรู้สกึวา่ไมใ่ช่ ‚บ้าน‛ และคิดถึงญาติพี่น้องที่พม่า 
ธานีโพรู้สกึพอใจสภาพการท างานและเง่ือนไขต่างๆ ในสถานประกอบการที่ท าอยู่ไม่มากนกั และรู้ตวัว่ามาเมืองไทยเพื่อ
ช่วยครอบครัวท างานเพราะเขา ‚โต‛ และสมควรท างานได้แล้ว   แม้เวลานีชี้วิตล าบากต่าง
จากตอนเป็นนกัเรียนแต่เขาก็คิดว่าสามารถกลบัไปบวชเณรเพื่อศึกษาต่อที่วดัในประเทศ
พม่าได้หลงัจากนี ้  นอกจากความรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้วธานีโพยงัหวงัว่าการท างาน
ของเขาจะช่วยให้น้องชายเรียนหนงัสือสงูๆ เพื่อไม่ต้องท างานแบบเขาเพราะงานบางอย่าง
ไม่เหมาะกับเด็ก เช่นเดียวกับพ่อของธานีโพที่เ ช่ือว่าการศึกษาเป็นสิ่งส าคัญไม่ว่าจะ
ประกอบอาชีพหรือท างานอะไรและอาศยัอยูท่ี่ไหน เขายินดีสนบัสนนุแต่ก็ขึน้อยู่กบัลกูว่าจะ
สามารถเรียนได้ถึงระดบัไหน  

กรณีของธานีโพสะท้อนความละเอียดออ่นของมิติวฒันธรรมที่สง่อิทธิพลตอ่การท างานของเด็กข้ามชาติในบริบท
การอพยพและการด าเนินชีวิตอยูท่ี่เมืองชายแดน   สิง่ที่เห็นชดัเจนคือคา่นิยมเร่ืองความกตญัํทูี่ปลกูฝังกนัในหมู่แรงงาน
ข้ามชาติ เป็นบรรทดัฐานแห่งหน้าที่ของลกูในครอบครัวโลกตะวนัออกโดยเฉพาะผู้คนที่ เติบโตมาจากสงัคมชนบทและมี
สายสมัพนัธ์ทางสงัคมที่เข้มแข็ง   รวมถึงความเช่ือทางพทุธศาสนาที่กลุม่แรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่ทัง้ชาวมอญและชาว
พม่านบัถือ อาทิ การสืบทอดประเพณีการบวชของลกูชายเพื่อทดแทนบญุคณุและลกูสาวเลีย้งดูบพุการี   เหตผุลในการ
ท างานของเด็กข้ามชาติหลายคนจึงเป็นผลจากคา่นิยมและความเช่ือดงักลา่ว    

ข้อหว่งใยตอ่แรงงานเด็กข้ามชาติในกรณีอยา่งธานีโพคือการท่ีเด็กแบกรับความคาดหวงัหรือความรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะลกูคนโตที่ต้องเป็นแรงงานสง่เสียและดูแลสมาชิกที่เยาว์วยักว่า   นอกจากนีย้งัปรากฏ
แรงงานเด็กข้ามชาติที่เป็นกลุม่ตวัอยา่งในงานวิจยันีท้ างานเพื่อแบง่เบาหนีส้นิของครอบครัว ซึ่งสว่นหนึ่งมาจากค่าใช้จ่าย
ก้อนโตที่จดังานบวชให้แก่ลกูชายในประเทศพมา่   อีกประเด็นตอ่เนื่องจากมิติวฒันธรรมคือทศันะที่เหลา่แรงงานข้ามชาติ
ให้คณุคา่แก่การท างานเป็นท่ีตัง้ทัง้แรงงานผู้ เป็นบิดา มารดา และบตุร ตา่งเห็นวา่การท างานช่วยเหลอืครอบครัวเป็นความ
กตญัํูและท าให้มองข้ามบริบทอื่นในชีวิตตนเองและสมาชิกครอบครัวซึ่งมีความส าคญัไม่แพ้กัน อาทิ แรงงานเหล่านี ้
อยากท างานให้มากเท่าที่จะท าได้เพื่อหารายได้และเก็บเงินให้มากพอ หรือแรงงานเด็กข้ามชาติบางคนแจ้งว่าต้องการ
ท างานลว่งเวลาเพื่อได้รับค่าตอบแทนเพิ่มขึน้ กระทัง่ครอบครัวของแรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่พิจารณาช่วงอายขุองบตุร
หลานที่สามารถท างานต่อเนื่องประมงขัน้ปฐมภูมิ เช่น การแกะเปลือกหอย การดึงเส้นหลงักุ้ ง หรือการถอดก้างปลา 
แตกตา่งไปจากอายขุองแรงงานเด็กตามข้อก าหนดของกฎหมาย เป็นต้น   ความยึดถือและยอมรับคณุค่าของการท างาน
เหนือกว่าการค านึงประโยชน์สงูสดุของเด็กหรือความตระหนกัต่อสิทธิเด็กในด้านต่างๆ เป็นเง่ือนไขที่ท าให้เด็กข้ามชาติ
หลายคนยอมรับสภาวะและสถานะของการเป็นแรงงานไปโดยไปปริยาย และไม่สามารถแสดงความรู้สึก หรือความ
ต้องการของตวัเองที่ขดัแย้งประโยชน์สว่นรวมของครอบครัวได้  
 

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่ก าลังศึกษาและท างานบางเวลา 

นีม ู(นามสมมติ) อาย ุ๑๕ ปี เด็กสาวคนนีก้ าลงัเรียนหนงัสืออยู่ประถมศึกษาปีที่ ๖ ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่ง เธอ
เร่ิมเรียนในเมืองไทยตัง้แตช่ัน้ประถมศกึษาปีที่ ๒ หลงัจากย้ายมาเมืองไทยเมื่อประมาณ ๗ ปีที่แล้ว   ปัจจุบนัเธออาศยัอยู่
กบัแม ่พี่สาวสองคน พี่เขยและหลานรวม ๖ คนในหอพกัใกล้กบัล้งและโรงงานท่ีสมาชิกในครอบครัวท างานอยู ่โดยบริเวณ
ที่เธอพกัอาศยัเป็นย่านสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง   เด็กสาวท างานครัง้แรกเมื่ออายุ ๑๐ ปีจากการ
ตามแมม่าที่ล้ง   แมข่องเธอบอกวา่ให้ลกูลองมาท างานเพื่อทดสอบว่าลกูจะท างานไหวหรือไม่ เมื่อครอบครัวของเธอขาด

    “คิ ด ไ ม่ ไ ด้หรอก  
อายุเยอะแล้ว ต้อง
ท างานแล้ว  เลือก
ไม่ได้หรอก” 

ธานีโพ อาย ุ๑๕ ปี 



 

 
 
 

๕๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สามีไปแล้วลูกก็ต้องช่วยแม่ท างาน และแม้ว่าอยากจะสนับสนุนให้ลูกเรียนต่อแต่เพราะ
ความยากจนท าให้เธอไมม่ีทางเลอืกให้ลกูนกั   ขณะที่นีมก็ูตดัสนิใจแล้ววา่จะช่วยแม่ท างาน
เก็บเงินให้ครอบครัวส าหรับซือ้บ้านที่ประเทศพม่า และเก็บเงินไว้เรียนหนังสือในระบบ
การศกึษานอกโรงเรียนตอ่ไปด้วยความหวงัวา่เธอจะมีโอกาสศกึษาถึงระดบัปริญญาตรี  

นีมูเรียนหนงัสือวนัจันทร์ถึงศกุร์และไปท างานในวนัหยุดสดุสัปดาห์ งานที่เธอท า
คือการแกะกุ้ งในล้งแห่งหนึ่งซึ่งส่งกุ้ งแกะเปลือกแล้วไปยงัโรงงานแปรรูปอาหารทะเล   ล้ง
แห่งนีม้ีคนงานประมาณ ๑๐๐ คน จ้างแรงงานด้วยระบบเหมา คิดค่าแรงตามน า้หนกักุ้ งที่
แกะได้และราคาตามขนาดของกุ้ งโดยจ่ายค่าตอบแทนแก่แรงงานทุก ๑๕ วัน   ที่สถาน
ประกอบการแห่งนีน้ีมูท างานกับแม่และพี่สาว เธอต้องสวมยูนิฟอร์มที่มีหมวกคลุมผม 

เสือ้เชิต้แขนสัน้และใสร่องเท้าบู๊ตยางมาท างาน   ค่าแรงของเธอคิดรวมกบัพี่สาวได้รับเงินประมาณ ๙,๐๐๐ บาท/๑๕ วนั   
และเพราะที่นี่ไม่มีวนัหยดุเธอจึงสามารถมาท างานเฉพาะวนัเสาร์ได้   ลกูจ้างที่นี่ ได้รับค่าแรงตามจ านวนกุ้ งที่รับเหมาไป
แกะซึง่ปริมาณของกุ้งขึน้อยูว่า่ทางล้งหาซือ้มาเทา่ใดในแตล่ะวนั และเวลาเลกิงานไมแ่นน่อนหากเป็นวนัที่มีกุ้ งน้อยจะเลิก
งานประมาณบ่ายสามแต่ถ้ามีกุ้ งมากอาจเลิกงานช่วงหวัค ่า โดยปกติแรงงานเข้างานตัง้แต่  ๐๔.๐๐ น. นีมูเล่าว่าเมื่อ
สปัดาห์ก่อนเธอไปท างานตัง้แต่ ๐๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เพราะมีกุ้ งจ านวนมาก ด้วยเง่ือนไขเร่ืองเวลาท างานนีท้ าให้แรงงาน
บางคนย้ายไปท างานในสถานประกอบการประเภทโรงงานที่มี เวลาท างานแน่นอนและค่าล่วงเวลา การที่นีมูสื่อสาร
ภาษาไทยได้ท าให้ล้งและโรงงานท่ีเธอรู้จกัต้องการให้เธอเข้าไปท างานด้วยเพื่อช่วยเป็นลา่มสือ่สารกบัแรงงานข้ามชาติคน
อื่น   ซึ่งบ่อยครัง้ที่เธอเองก็เป็นลา่มแปลภาษาไทยเป็นภาษามอญให้กบัแม่ ช่วยเหลือแม่เวลาเดินทางและอ่านเอกสาร
ส าคญัต่างๆ   ทัง้นี ้นีมมูีเอกสารประจ าตวัทัง้หนงัสือเดินทางชั่วคราวและใบอนุญาตท างานที่แจ้งช่ือนายจ้างเป็นสถาน
ประกอบการท่ีเธอท างานอยูปั่จจบุนั   อยา่งไรก็ดี เอกสารทัง้สองฉบบัระบวุา่เธอมีอายุ ๒๐ ปี ต่างจากบตัรนกัเรียนซึ่งเป็น
เอกสารประจ าบคุคลที่ระบอุายทุี่แท้จริง   

  กรณีศกึษานีเ้ป็นเพียงตวัอยา่งหนึง่ของเด็กข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาครจ านวนมากที่อพยพเข้ามาในเมืองไทย
พร้อมครอบครัว มีโอกาสและสามารถเข้าถึงการเรียนในสถานศกึษาของไทยแต่ไม่
สามารถศึกษาต่อไปจนถึงระดบัชัน้สงูสดุอย่างที่เด็กปรารถนา อนัเนื่องมาจาก
เง่ือนไขของครอบครัว บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงและสภาพแวดล้อมของพืน้ท่ีวิจยัที่เป็นทัง้แหลง่งานและชมุชนพกัอาศยัของ
แรงงานข้ามชาติ   ประเด็นนีเ้ป็นโจทย์ส าหรับทุกภาคสว่นที่จะต้องร่วมมือกนัใน
การปกป้องและสง่เสริมศกัยภาพของเด็กให้เต็มที่ ไม่ว่าจะด้วยการสนบัสนนุต่อฝ่ายผู้ปกครอง, สถานศึกษาในระบบของ
รัฐบาลและการศึกษาทางเลือกหรือการศึกษาตามอธัยาศยั, สถานประกอบการภาคธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจ
หน้าที่ รวมถึงองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวข้องในพืน้ท่ี   วิถีชีวิตการเป็นนกัเรียนและการเป็นแรงงานของนีมคูือวิธีการหนึง่ที่
เด็กข้ามชาติประนีประนอมความต้องการของตนบนเง่ือนไขความจ าเป็นครอบครัว โดยจดัสรรเวลาทัง้หมดของตนเองให้
สอดคล้องกบัหน้าที่ทัง้สองอยา่งนี ้   

ประเด็นที่เป็นข้อหว่งใย คือ เมื่อใดที่เด็กข้ามชาติเข้าสูก่ระบวนการเป็นแรงงานแล้วมีแนวโน้มที่เด็กจะหลีกลีห้รือ
หลดุพ้นจากวงจรของแรงงานเด็กข้ามชาติได้ยาก เช่ือมโยงสมัพนัธ์กบัข้อหว่งใยอีกประการนัน่คือเอกสารประจ าบคุคลซึ่ง
เป็นเอกสารทางราชการไม่ตรงกบัข้อเท็จจริงของบคุคลเจ้าของเอกสารไม่ว่าจะเป็นเอกสารทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.๓๘/๑), 
หนงัสอืเดินทางชัว่คราว, ใบอนญุาตท างาน หรือลา่สดุเป็นบตัรประจ าตวัแรงงาน (ท.ต.๒/๑) และบตัรประจ าตวัผู้ติดตาม

    “ เพราะที่ บ้ านฐานะไม่ดี 
อยากจะช่วยแม่ท างานหาเงนิ”     

นีม ูอาย ุ๑๕ ปี 

    “แ ม่ไ ม่ดี ใจที่ ลู ก
ท างานได้ต้ังแต่เด็ก 
แม่ก็สงสาร  แ ต่ ว่ า
อยากรู้ว่าท างานได้
แ ค่ ไหน เลยใ ห้ท า 
เพราะลูกต้องดูแล
ตัวเอง”     

แม่ของนีม ู



 

 
 
 

๕๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

แรงงานข้ามชาติ (ท.ต.๒/๑) ความคลาดเคลื่อนตามที่ระบุในเอกสารส าคัญเหล่านีป้รากฏขึน้ได้แม้มีระเบียบการขึน้
ทะเบียน การพิสูจน์สญัชาติ และการขออนุญาตท างานอย่างชัดเจน   ขณะที่ขัน้ตอนของการแจ้งข้อมูลหรือการออก
เอกสารที่เก่ียวข้องกบัหลายฝ่ายก าหนดให้นายจ้างและแรงงานเป็นผู้ด าเนินการ แต่ความเป็นจริงผู้ที่ (รับจ้าง)ด าเนินการ
กลบัเป็นนายหน้าทัง้ชาวไทยและชาวตา่งชาต ิสิง่ที่เกิดขึน้นีจ้ึงเป็นช่องวา่งอนัท าให้ขบวนการนายหน้าหรือแม้แตเ่จ้าหน้าที่
รัฐบางกลุม่แสวงประโยชน์จากแรงงานข้ามชาติและผู้ติดตามในขัน้ตอนที่เก่ียวข้องกบัเอกสาร ซึ่งรวมถึงการออกเอกสาร
ประจ าบคุคลที่ไมผ่า่นการตรวจสอบข้อเท็จจริงอยา่งถ่ีถ้วน   ความคลาดเคลือ่นนีย้งัท าให้เด็กข้ามชาติซึ่งอยู่ในสถานภาพ
ของผู้บรรลนุิติภาวะ (อาย ุ๑๘ ปีบริบรูณ์ขึน้ไป) ท างานเทียบเท่ากบัแรงงานผู้ ใหญ่ทัว่ไปโดยไม่ได้รับความคุ้มครองสภาพ
การท างานหรือการจ้างงานตามกฎหมายเหมาะสมกบัอายทุี่แท้จริงของเด็ก อีกทัง้เมื่อเด็กเข้าสูก่ระบวนการเป็นแรงงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กข้ามชาติที่มีฐานะเป็นแรงงานข้ามชาติก่อนวยัที่เหมาะสม เด็กจ าต้องรับบทบาทการเป็นแรงงาน
เต็มตวัยาวนานออกไป   ประเด็นเอกสารประจ าบุคคลดงัที่กล่าวข้างต้นจึงก่อให้เกิดความยากล าบากต่อการบังคบัใช้
กฎหมายหรือด าเนินการตามแนวปฏิบตัิการใช้แรงงานที่ดีเพื่อให้ความคุ้มครองแรงงานเด็กข้ามชาติ อาทิ ประเภทงาน 
ลกัษณะงาน หรือชั่วโมงการท างาน เป็นต้น   การถือเอกสารประจ าบุคคลที่ผิดจากข้อเท็จจริงนีย้ังกลายเป็นกลไกที่
สนบัสนุนการปกปิดสถานการณ์เด็กข้ามชาติในพืน้ที่และแรงงานเด็กข้ามชาติในสถานประกอบการต่างๆ โดยที่ผู้ เป็น
นายจ้างและแรงงานเด็กข้ามชาติซึง่เป็นลกูจ้างอาจเห็นด้วยกบัการปลอมแปลงข้อเท็จจริงในเอกสาร ร่วมกบัการอ าพราง
การมีอยูห่รือข้อมลูของแรงงานเด็กข้ามชาติ โดยอาศยัลกัษณะทางกายภาพหรือลกัษณะภายนอกของแรงงานเด็กภายใต้
ชุดท างานแบบเดียวกนัของแรงงาน, การไม่คิดบญัชีการท างานและค่าตอบแทนของแรงงานกลุม่นี,้ นายจ้างเลือกจะไม่
แจ้งการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายมุากกว่า ๑๕ ปีแต่ไม่เกิน ๑๘ ปีต่อเจ้าหน้าที่แรงงานของรัฐ หรือไม่จดัสภาพการท างาน
และเง่ือนไขที่เหมาะสมให้แก่แรงงานเด็กข้ามชาตินีต้ามกฎหมาย     

 
 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่เตรียมการเป็นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง 

แกซา (นามสมมติ) อายุ ๑๗ ปี เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๗   เขาเดินทางมากับญาติโดยผ่าน

นายหน้าและเข้ามาอาศยัอยูก่บัญาติๆ และพี่สาว สมาชิกทกุคนย้ายมาเมืองไทยเพื่อท างานยกเว้นเพียงแม่ของเขาที่ไม่ได้

ท างานแล้ว แกซาได้จดทะเบียนที่ศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ (one stop service) ในปีที่ผ่านมาโดยเจ้าของ

สถานประกอบการที่เขาท างานอยู่พาไปด าเนินการและให้แกซาแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ว่าตวัเขามีอายุ ๑๙ ปี เพื่อที่จะสามารถ

ท าหนงัสอืเดินทางชัว่คราวและใบอนญุาตท างานได้เร็วขึน้   แกซาท างานที่สถานประกอบการแห่งนีม้า  ๕ เดือนแล้วและ

เป็นหนึง่ในร้อยละ ๗๕ ของกลุม่ตวัอยา่งแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานครัง้แรกในสถานประกอบการแปรรูปสตัว์น า้ขัน้ปฐม

ภมูิหรือล้ง   ลกัษณะการท างานในล้งแหง่นีค้ือท างานตัง้แต่ ๐๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ท างานทกุวนัแล้วแต่ว่าแรงงานจะหยดุ

วนัใดก็ได้เพราะเป็นระบบการจ้างเหมา และโดยปกติเวลาท างานและรายได้ไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัปริมาณกุ้งในแตล่ะวนั แก

ซาจึงต้องพยายามแย่งชิงและเลือกกุ้ งตวัใหญ่ น า้หนกัมาก น ามาแกะให้ได้มากที่สุดเพื่อให้เขาและพี่ สาวที่ท างานอยู่

ด้วยกันหาเงินได้เพิ่มขึน้   เมื่อค านวณกุ้ งที่แกซาแกะในเวลาสามชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐ กิโลกรัม และมีรายได้ต่อเดือน

ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท   อย่างไรก็ดี แกซาต้องการจะท างานที่โรงงานซึ่งจ่ายค่าแรงเป็นระบบที่ดีกว่า เขาจึงตัง้ใจว่าจะ

ท างานเก็บเงินท่ีล้งกุ้ งไปเร่ือยๆ จนกวา่มีเงินราว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้จดัการเร่ืองหนงัสือเดินทางและเปลี่ยนไปท างานที่

โรงงานให้ได้ 



 

 
 
 

๕๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

จากกรณีศึกษาของแกซาสะท้อนให้เห็นสภาพการท างานและเง่ือนไขของสถานประกอบการสองประเภท (ล้ง

และโรงงานแปรรูปอาหารทะเล) ในกิจการตอ่เนื่องประมงที่แตกต่างกนั และเป็นเหตปัุจจยักระทัง่แรงจูงใจในการท างาน, 

การเลือกงานหรือการย้ายงานของแรงงานเด็กข้ามชาติและครอบครัวด้วย   ส าหรับ ‚ล้ง‛ สถานประกอบการขนาดเล็กที่

ด าเนินกิจกรรมตอ่เนื่องประมงเบือ้งต้นโดยไมม่ีการใช้เคร่ืองจกัร เป็นสถานที่ท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติกลุม่ใหญ่ใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร และถือเป็นแหลง่พกัพิงและพืน้ที่เตรียมความพร้อมของแรงงานเด็กข้ามชาติสูก่ารท างาน

ในระบบเศรษฐกิจที่เป็นทางการ เพราะล้งคือสถานที่ที่ครอบครัวแรงงานข้ามชาติมกัให้เด็กเร่ิมต้นเรียนรู้ ‚งาน‛ ในกิจการ

ประเภทนีก้่อนที่เด็กจะก้าวสูก่ารท างานเต็มก าลงั   รูปแบบของล้งที่ปรากฏในพืน้ท่ีวิจยัประกอบด้วย ล้งที่รับผิดชอบจดัสง่

วตัถุดิบสตัว์น า้ให้แก่สถานประกอบการที่ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ ตามตกลง ซึ่งเรียกว่า ล้งในเครือ

(โรงงาน)   ขณะที่หากเป็นล้งนอกเครือจะจดัสง่วตัถุดิบสตัว์น า้ที่แปรรูปเบือ้งต้นไปยงัแหลง่ต่างๆ ไม่จ ากดัผู้ รับซือ้ที่เป็น

โรงงานแหง่ใดแหง่หนึง่อาจเป็นห้องเย็นหรือตลาดอาหารทะเลนอกพืน้ที่   และอีกรูปแบบคือล้งลกูหรือสถานประกอบการ

ยอ่ยที่ด าเนินกิจกรรมแปรรูปสตัว์น า้เบือ้งต้นป้อนให้เฉพาะโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีอ านาจควบคมุดแูลใน

ฐานะบริษัทแม่   และด้วยเหตทุี่ล้งสว่นใหญ่ไม่ด าเนินการจดทะเบียนสถานประกอบการและปฏิบตัิการจ้างแรงงานตาม

กฎหมาย ในด้านหนึ่งล้งจึงเป็นสถานประกอบการที่แรงงานเด็ก /แรงงานข้ามชาติที่เพิ่งอพยพมาใหม่, ที่ไม่มีเอกสาร

ประจ าตัวหรือไม่จดทะเบียน มีโอกาสเข้าท างานได้ง่ายกว่าสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด แตใ่นอีกด้านสถานประกอบการประเภทนีค้อ่นข้างบกพร่องตอ่การจดัสวสัดิการอยา่งสมควรให้แก่แรงงานซึง่เป็น 

‚ลกูจ้าง‛ ในสถานประกอบการด้วยเช่นกัน   ดังที่กลุ่มตัวอย่างแรงงานเด็กข้ามชาติเพียงบางส่วนเท่านัน้เผยว่าได้รับ

สวสัดิการทางการแพทย์หรือสทิธิการรักษาพยาบาลจากกองทนุประกนัสงัคมที่นายจ้างร่วมรับผิดชอบ  

แรงงานเด็กข้ามชาติจ านวนมากท างานท่ีล้งเพื่อรอเวลาเข้าสูก่ารเป็นแรงงานในโรงงานของอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมงต่อไป ทัง้ระหว่างรอเวลาด าเนินการเอกสาร, การเปิดรับสมคัรงานครัง้ใหม่, คณุสมบตัิ เช่น อายถุึงเกณฑ์ที่ตัง้ไว้  

โดยที่ระบบแรงงานในสถานประกอบการประเภทนีจู้งใจแรงงานข้ามชาติรวมถึงแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึง  ๑๘ ปีภายใต้

ข้อก าหนดเก่ียวกบัเวลาการท างานท่ีแนน่อน, มีการท างานลว่งเวลา คา่ลว่งเวลา, อตัราค่าแรงขัน้ต ่า สวสัดิการต่างๆ ฯลฯ   

เง่ือนไขเหลา่นีย้งัท าให้แรงงานข้ามชาติจ านวนหนึง่ท างานอยูใ่นสถานประกอบการประเภทโรงงานในระยะยาว  ทัง้นี ้กรณี

ของแกซาและกรณีศกึษาก่อนหน้าตอกย า้สภาพการณ์ที่เด็กข้ามชาติซึง่เป็นเยาวชนไมถ่กูยอมรับในฐานะของแรงงานเด็ก

ตามกฎหมายแตอ่ยูใ่นสถานะแรงงานผู้ใหญ่ที่อาศยัเอกสารประจ าบคุคลยืนยนัอาย(ุที่เกินกวา่ข้อเท็จจริง) เพื่อให้สามารถ

ท างานอย่างสะดวก ไม่อยู่ในข่ายการใช้แรงงานเด็กอนัเป็นประเด็นที่ถกูจบัตาอย่างมากในกิจกรรมการผลิตภาคประมง

และอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง   ทัง้ที่ในความจริงแล้วเด็กข้ามชาติที่มีอายรุะหวา่ง ๑๕ – ๑๘ ปี สามารถท างานได้อย่าง

ถกูต้องภายใต้เง่ือนไขและสภาพการท างานท่ีเหมาะสม๔๓  

                                                           

๔๓ แนวปฏิบตัิการใช้แรงงานที่ดี (Good Labor Practice : GLP) ในสว่นการพฒันารายการงานที่อนัตรายในอตุสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหาร
ทะเล คือข้อเสนอที่จะเป็นประโยชน์ตอ่การอนญุาตจ้างงานแรงงานผู้ เยาว์ที่มีอาย ุ๑๕ – ๑๗ ปี ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยและ



 

 
 
 

๕๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่ใช้ชีวิตแปลกแยกจากครอบครัวของตนเองในประเทศไทย 

นางสาวปลา (นามสมมติ) อาย ุ๑๘ ปี๔๔   ปลาเกิดที่ประเทศไทยในครอบครัวใหญ่ที่มีพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง พี่ชาย

และพี่สาวอายไุลเ่ลี่ยกนั   ปลาเคยเรียนหนงัสือจนถึงประถมศึกษาปีที่  ๔ ก่อนออกมาช่วยพ่อแม่ท างานแกะกุ้ งในล้งและ

เปลีย่นมาท างานในโรงงานอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีรายได้แน่นอนกว่า ในตอนนัน้ปลาเสียเงิน ๓,๕๐๐ บาทให้แก่

นายหน้าเพื่อการสมคัรเข้าโรงงาน เธอได้ท างานชัง่ซอสเพราะสามารถอา่นภาษาไทยและจดบนัทกึได้   ส าหรับเวลาท างาน

แบง่เป็นกะกลางคืนและกะกลางวนั โดยปลาต้องท างานสลบักะทกุสองสปัดาห์และได้รับการจ่ายค่าแรงรายสองสปัดาห์

เช่นกัน   รายได้ของปลายกให้แม่เก็บไว้ทัง้หมดส่วนเธอจะได้รับเงินติดตัวไว้จ่ายค่ารถและค่าใช้จ่ายอื่นๆ เป็นรายวัน   

สว่นตวัเธอคิดว่าเมื่อท างานหาเงินเองเหมือนผู้ ใหญ่คนหนึ่งเธอควรที่จะเลือกด าเนินชีวิตได้เอง   อย่างไรก็ตาม ปลามกั

ทะเลาะกบัพ่ีชายและพ่ีสาวที่ต้องการให้ครอบครัวเข้มงวดกบัปลามากกวา่ที่เป็นอยูท่ัง้เร่ืองการใช้จ่าย การท างานและการ

ใช้เวลาอยูก่บัเพื่อนกลุม่วยัรุ่นทัง้คนไทยและคนพมา่ โดยที่ครัง้หนึง่เธอเคยออกจากบ้านมาอาศยัอยู่กบัคนรักรุ่นราวคราว

เดียวกนัแตท้่ายที่สดุกลบัเธอมาอยูก่บัครอบครัวตามเดิม    

กรณีของปลาและเด็กข้ามชาติวยัรุ่นนัน้มีข้อห่วงใยในประเด็นวิถีชีวิตภายใต้สภาวะความเป็นเมืองและความ

ทนัสมยัโดยเฉพาะเด็กต่างชาติที่เกิดหรือเติบโตในประเทศไทยจนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและกลมกลืนกับ

เด็กไทย วิถีชีวิตของเด็กสาวที่แสดงออกวา่โตเป็นผู้ใหญ่เพื่อจะมีอิสระจากขนบของครอบครัวและชาติพนัธุ์ท าให้เกิดความ

แปลกแยกจากสมาชิกครอบครัวที่ยดึมัน่กบัขนบท่ีเคร่งครัด   ขณะเดียวกนัเด็กสาวเองก็ไมม่ีวฒุิภาวะในการด าเนินชีวิตแม้

เป็นแรงงานท่ีหาเงินด้วยตวัเองหรือเข้าสูก่ระบวนการท างานไม่ต่างจากผู้ ใหญ่   วิถีชีวิตของปลาที่ให้ความส าคญักบักลุม่

เพื่อนรวมถึงการตดัสนิใจใช้ชีวิตสร้างครอบครัวใหม่แม้ยงัไม่บรรลนุิติภาวะยงัอาจน าไปสูค่วามเสี่ยงทางเพศสมัพนัธ์และ

อนามยัเจริญพนัธุ์ของเดก็สาว   นอกจากนีย้งัรวมถึงกรณีของเดก็ข้ามชาติวยัรุ่นบางคนเดินทางอพยพมาด้วยตวัเองเมื่อถึง 

‚วยัที่เหมาะสม‛ พอจะเป็นแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยจากมมุมองของผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของเด็ก หรือแม้กระทัง่

ตวัเด็กเองที่คิดและตดัสนิใจเดินทางมาที่นี่ ขณะที่บางคนเดินทางมากบัเพื่อนหรือแยกจากครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทย

ไปอาศยักบัเพื่อนในภายหลงั   เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติที่ใช้ชีวิตด้วยตวัเองนอกกรอบการควบคมุดแูลของ

ผู้ใหญ่เกิดขึน้ไมต่า่งจากกรณีของเด็กไทย และเป็นปรากฏการณ์ที่สอดคล้องกบัวิถีชีวิตการเป็น ‚แรงงาน‛ ของเด็กเมื่อหา

เลีย้งชีพตวัเองได้    

ความแปลกแยกจากครอบครัวของแรงงานเด็กข้ามชาติเหลา่นีย้งัมีสว่นสมัพนัธ์กบัขนบสมยัใหม่หรือวฒันธรรม

ย่อยในหมู่ของเด็กข้ามชาติและ/หรือแรงงานเด็กข้ามชาติที่อายใุกล้เคียงกนัและรวมตวักนัในรูปแบบกลุม่แก๊งของวยัรุ่น

ดงัเช่น กลุม่เด็กชาติพนัธุ์มอญหลายกลุม่ในพืน้ท่ีต าบลมหาชยั อ าเภอเมืองสมทุรสาคร ที่พบปะ รวมตวั ท ากิจกรรมต่างๆ 

                                                                                                                                                                                     

อนสุญัญาวา่ด้วยแรงงานระหวา่งประเทศ โดยรายการงานนีจ้ะสร้างความตระหนกัและยกระดบัความหว่งใยของภาคธุรกิจแปรรูปกุ้งและ
อาหารทะเลรวมถึงหว่งโซอ่ปุทานของการผลิตในการให้ความคุ้มครองแรงงานผู้ เยาว์กลุม่นี ้(Department of Fisheries, ๒๕๕๖) 
๔๔ เด็กสาวแจ้งกบัผู้วิจยับางคนวา่อาย ุ๑๗ ปี แตใ่นการสมัภาษณ์เธอตอบวา่อาย ุ๑๘  ปี 



 

 
 
 

๕๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บ้างก็อาศยัอยูด้่วยกนั กลุม่แก๊งของวยัรุ่นนีย้งัเป็นขา่ยใยทางสงัคมที่เดก็ข้ามชาติพึง่พากนัในวาระตา่งๆ หรือยามที่ประสบ

ปัญหาต้องการความช่วยเหลือมากกว่าที่จะอาศยัการสนบัสนนุทางสงัคมจากครอบครัวหรือทางบ้าน  ทัง้นี ้การด าเนิน

ชีวิตทา่มกลางวฒันธรรมลกูผสมของแรงงานอพยพที่เป็นพลเมืองชัน้สองรุ่นที่สองในสงัคมไทยท าให้แรงงานเด็กข้ามชาติ

ในกลุม่นีถ้กูละเลยไปจากความใสใ่จของหลายฝ่ายในสงัคม และเผชิญความไมแ่นน่อนในเส้นทางชีวิตเนื่องจากไมม่ีบคุคล

หรือสถาบนัทางสงัคมที่ให้ค าแนะน าปรึกษาแก่พวกเขาอยา่งเหมาะสม  

 

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่ปรับตัวเข้ากับสังคมไทย 

นางสาวบี (นามสมมติ) อาย ุ๑๗ ปี อพยพมาประเทศไทยพร้อมญาติเมื่อสามปีที่แล้ว   เธอท างานอยู่ที่เดียวกนั

กับพี่สาวในสถานประกอบการที่ผลิตอาหารทะเลชุบแป้ง   บีเล่าว่าท างานตัง้แต่ ๘ โมงเช้าจนถึง ๕ โมงเย็น บางครัง้

ท างานลว่งเวลาและได้รับค่าลว่งเวลาชัว่โมงละ ๕๖ บาท   สถานประกอบการแห่งนีจ้่ายค่าแรง ๑๕ วนั และเมื่อค านวณ

แล้วรายได้ของบีอยูท่ี่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทตอ่เดือน   บีท างานท่ีนี่ตัง้แตอ่าย ุ๑๕ ปี โดยเธอแจ้งว่าไม่ได้เซ็นสญัญาการ

จ้างงาน เธอมีเพียงบตัรประจ าตวัแรงงานที่ออกโดยศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ (one stop service) เมื่อปี

พ.ศ.๒๕๕๖ และเธอเก็บบตัรนีไ้ว้กบัตวัเอง บีให้เหตผุลที่มาท างานในเมืองไทยวา่ต้องการช่วยทางบ้านเก็บเงิน ซึง่นอกจาก

ท างานแล้วบีแบง่เวลาวนัอาทิตย์ไปเรียนในศนูย์การศกึษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) เพราะเธอตัง้ใจ

เรียนรู้ภาษาไทยโดยหวงัวา่ความรู้ภาษาไทยจะท าให้เธอมีทางเลือกมากขึน้หรือมีโอกาสท างานที่ดีกว่านีไ้ด้ เช่น การเป็น

ลา่มแปลภาษาไทย-พมา่   ตอนนีบ้ีฟังและพดูภาษาไทยคลอ่งแคลว่ระดบัหนึ่ง   ในขณะที่บีตัง้ใจท างานไปพร้อมกบัเรียน

หนงัสอืด้วย พี่สาวของเธอแตง่งานมีครอบครัวและลกูหนึง่คน และไม่สามารถพดูภาษาไทยได้เลย   แม้อาศยัอยู่ด้วยกนัที่

ห้องเช่าแตพ่ี่สาวแทบไมอ่อกไปท่ีอื่นนอกจากสถานท่ีท างาน   สว่นบีมีสงัคมกลุม่เพื่อนนอกบ้าน มีโอกาสเห็นโลกกว้างกว่า 

และใช้ชีวิตในสงัคมไทยได้ดี 

ความแตกตา่งระหวา่งแรงงานข้ามชาติที่ได้รับและไมไ่ด้รับการศกึษาในแงม่มุหนึง่สะท้อนผา่นตวัอยา่งของพี่น้อง

แรงงานคูน่ี ้โดยอิทธิพลของการศกึษานัน้สร้างพืน้ฐานความคิด ความรู้ และปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมให้แก่แรงงาน   ส าหรับ

กรณีของบีเธอยอมรับในตวัเองและมองอนาคตชีวิตการท างานวา่ไมส่ิน้สดุลงที่งานการผลติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง 

แตม่องการณ์ไกลถึงการใช้ทกัษะทางภาษาประกอบอาชีพ   การท่ีเธอยงัคงเรียนหนงัสือท าให้บีมีสงัคมของเพื่อนนกัเรียน

และอาจารย์อีกทัง้ใช้เวลาตามวัยของชีวิตในสงัคมไทย บีไม่มีแฟนและไม่ต้องแบกภาระอย่างที่พี่สาวมีจากการสร้าง

ครอบครัวใหม่   ขณะเดียวกนัการพฒันาทกัษะทางภาษายงัท าให้บีเอาตวัรอดในชีวิตประจ าวนัและเป็นที่พึ่งของพี่สาว

เร่ืองการสื่อสารได้   ในที่นีป้ระเด็นการเข้าถึงการศึกษาของเด็กข้ามชาติรวมถึงกลุม่แรงงานเด็กข้ามชาติอนัเป็นสิทธิขัน้

พืน้ฐานของเด็กทกุคนจึงเป็นข้อหว่งใย   ดงัจะเห็นได้จากข้อมลูทางสถิติที่ระบจุ านวนเด็กข้ามชาติที่ไม่ได้เรียนหนงัสือกว่า

ร้อยละ ๔๔ และถือว่าเด็กในกลุ่มนีม้ีแนวโน้มความเสี่ยงที่จะเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติต่อไป   ในส่วน ร้อยละ ๙๒ ของ

แรงงานเด็กข้ามชาติก็พบคนที่เลอืกท างานเต็มเวลาและไมไ่ด้ศกึษาตอ่เป็นสว่นใหญ่ ทัง้ที่จริงแล้วหากเด็กข้ามชาติเหลา่นี ้

มีโอกาสเรียนหนงัสอืและเข้าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอาศยัอยู่ในประเทศบ้านเกิดหรือประเทศปลายทางของการ

อพยพ เด็กจะมีพฒันาการในตวัเองและสะสมต้นทนุท่ีอาจจะจ าเป็นแก่เด็กในโอกาสต่อไป   ไม่เพียงการศึกษาสามญั แต่



 

 
 
 

๕๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

การอบรมทกัษะวิชาชีพ, ชัน้เรียนเฉพาะตามความสนใจ เช่น ความรู้ด้านภาษา หรือโครงการพฒันาศกัยภาพตา่งๆ ควรจดั

การศกึษาเหลา่นีเ้พื่อให้เกิดประโยชน์แก่เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติ โดยเป็นภาระหน้าที่ของภาคสว่นตา่งๆ ท่ีจะ

สร้างทางเลอืกของการศกึษาให้ทัว่ถึง    

 

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่หาเลีย้งครอบครัวเพียงล าพัง 

แวพา (นามสมมติ) อาย ุ๑๖ ปี เดินทางผา่นนายหน้าเข้ามาทางดา่นเจดีย์สามองค์ จงัหวดักาญจนบรีุตอนที่อายุ 

๙ ขวบและเสียค่าด าเนินการตัง้แต่ต้นเป็นเงินถึง ๗,๐๐๐ บาท   เธอเดินทางเข้าประเทศไทยตามหลงัมารดากับพี่ชายที่

อพยพมาก่อนหน้านี ้  เอกสารประจ าตวัของแวพาได้แก่หนงัสอืเดินทางชัว่คราวและบตัรนกัเรียน   ปัจจุบนัแวพาอาศยัอยู่

และเลีย้งดแูมเ่พียงคนเดียวเนื่องจากพ่อแยกทางกบัแม่แล้ว สว่นพี่ชายไปท างานอยู่ที่อ าเภอแม่สอด จงัหวดัตาก   แวพา

เธอเร่ิมท างานเมื่ออายุ ๑๔ ปีในงานเย็บผ้าใบ ก่อนย้ายมาท างานในโรงงานผลิตปลากระป๋อง จนกระทัง่มาท างานที่

โรงงานแปรรูปอาหารทะเลแห่งหนึ่งซึ่งเธอเสียค่าสมคัรประมาณ ๕,๙๐๐ บาท โดยได้รับชุดเคร่ืองแบบท างานพร้อมกับ

อปุกรณ์หมวกคลมุผมและผ้าปิดจมกู เธอท างานที่นี่ในฝ่ายตรวจสอบคณุภาพก่อนจะย้ายมาท างานฝ่ายคลงัสินค้าตรวจ

ผลิตภณัฑ์ของโรงงาน แวพาเข้างานเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และพกักินข้าวระหว่าง ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. เธอได้รับ

ค่าจ้างตามอตัราค่าแรงขัน้ต ่าวนัละ ๓๐๐ บาทแต่สถานประกอบการจ่ายเงินทุก ๑๕ วนั และเธอท างานล่วงเวลาเป็น

บางครัง้   แวพาเคยเรียนภาษาไทยกบัมลูนิธิแหง่หนึง่ท าให้พออา่นเขียนภาษาไทยได้แตไ่มน่านก็หยดุเรียนเพื่อท างานเต็ม

เวลา เธอต้องรับภาระหารายได้ให้ที่บ้านโดยเธอน าเงินค่าจ้างทัง้หมดให้แม่และเธอได้รับเงินไว้ใช้จ่ายสว่นตวัสปัดาห์ละ  

๑,๐๐๐ บาท   เธอยอมรับว่าอยากจะออกจากบ้านไปอาศยักบัเพื่อนหากพี่ชายของเธอยอมกลบัมาอยู่กบัแม่ที่มหาชัย 

และเธอเคยคิดวา่ถ้าแตง่งานแล้วอาจมีอิสระจากภาระเหลา่นีก็้ได้ 

แวพาเป็นตวัอย่างของลกูสาวที่เลีย้งดบูิดามารดาภายใต้ค่านิยมของสงัคมกลุม่ชาติพนัธุ์ที่คาดหวงัให้ลกูสาว

รับผิดชอบหน้าที่ดงักลา่ว (เช่นเดียวกบัลกูชายที่บวชเณรหรือบวชพระทดแทนคณุ)   แวพาไม่เพียงอพยพจากบ้านเกิดแต่

กลายเป็นแรงงานข้ามชาติที่เร่ิมท างานตัง้แตอ่ายยุงัน้อย   มิติเพศภาวะในบทบาทของลกูสาวยิ่งชดัเจนเมื่อเธอถกูเลือกให้

เลีย้งแม่ซึ่งเธอเองไม่คิดว่าจะปฏิเสธหน้าที่นีไ้ด้ ขณะที่พี่ชายสามารถเลือกจะท างานเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ท างานใน

จงัหวดัสมทุรสาครเพื่ออาศยัอยูก่บัครอบครัว บง่บอกอ านาจการตดัสนิใจของพี่ชายที่เหนือกวา่แวพาและเขาเลอืกทางเดิน

ของตวัเองได้ กรณีศึกษานีท้ าให้คณะวิจัยตระหนกัถึงอิทธิพลของมิติทางเพศภาวะต่อกระบวนการอพยพและการเป็น

แรงงานของกลุม่เป้าหมายแรงงานเด็กข้ามชาติที่มีอยู่ไม่มากก็น้อย   เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติเพศหญิงยงัมี

ข้อหว่งใยตอ่การเผชิญความเสี่ยงของการละเมิดรูปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการลว่งละเมิดทางเพศในหลายบริบท   ข้อมลู

ของกลุม่ตวัอยา่งผู้หญิงบางคนในงานวจิยันีร้ะบรุายละเอียดของสถานท่ีท างาน เวลาท างาน ที่มีแนวโน้มเสีย่งภยั   เป็นต้น

ว่าเด็กหญิงท างานเพียงล าพงั ไม่มีคนรู้จกัหรือญาติท างานแห่งเดียวกนัหรือบริเวณใกล้เคียงกนั บางกรณีต้องท างานใน

เวลากลางคืน   ดงันัน้ แรงงานเด็กผู้หญิงจ าเป็นต้องได้รับการคุ้มครองหรือสามารถที่จะปฏิเสธเ ง่ือนไขการท างานที่อาจ

เป็นอนัตรายแก่ตนเองได้ ในขณะเดียวกนัหากเกิดเหตไุม่พึงประสงค์แรงงานเด็กกลุม่นีร้วมถึงแรงงานเด็กข้ามชาติทกุคน

ควรท่ีจะทราบสทิธิของตนและช่องทางการร้องเรียน ร้องทกุข์เหตกุารณ์ที่เกิดขึน้ตอ่หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องได้ 



 

 
 
 

๕๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ามชาติที่มีสภาพการท างานที่เลวร้าย 

แจม (นามสมมติ) อาย ุ๑๗ ปี เดินทางเข้ามาในประเทศไทยพร้อมพอ่และแมเ่มื่อปีพ.ศ.๒๕๔๘ โดยผา่นนายหน้า 

เสียค่าใช้จ่ายตัง้แต่ต้นประมาณ ๓,๐๐๐ บาท   แจมเคยเรียนหนงัสือที่ประเทศพม่าจบชัน้ประถมศึกษาแต่ไม่ได้เรียน

หนงัสอืตอ่ที่เมืองไทย เธอพอพดูไทยได้บ้างแต่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เลย   แจมท างานครัง้แรกเมื่ออาย ุ๑๔ ปีเป็นงาน

แกะกุ้ งกบัพ่อแม่ที่ล้งกุ้ งแห่งหนึ่ง ต่อมาล้งกุ้ งเลิกกิจการพ่อแม่ของเธอกลบัไปประเทศพม่า เธอจึงไปสมคัรงานที่โรงงาน

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง   ท่ีนี่เธอท างานในไลน์การผลติปลาซาบะ รับหน้าที่ถอดก้างปลาซึ่งปลาจะถกูแบ่งคร่ึงและสง่

มายงัแผนกนี ้ปลาคร่ึงตวัมีก้างปลาที่ต้องถอดออกจ านวน ๑๕ ก้าง   ในวนัหนึ่งหวัหน้างานก าหนดไว้ว่าจะต้องถอดกาง

ปลาให้ได้ ๘ กระบะ (๑ กระบะ = ๒๔ ซีกหรือ ๑๒ ตวั)   สภาพการท างานท่ีต้องแขง่กบัเวลานีท้ าให้แจมยอมรับวา่เป็นงาน

ที่หนกัและเธอไมเ่คยท าจ านวนตามก าหนดไว้ได้   เมื่อถอดก้างปลาไปถึงตวัที่  ๘ เธอก็ท าต่อไม่ไหวแต่หากไม่สามารถท า

ครบจ านวน ๘ กระบะตามที่สถานประกอบการตัง้เป้าหมายไว้แรงงานจะไม่ได้รับอนญุาตให้กลบับ้าน นอกจากนีเ้ธอยงั

ต้องท างานกะดกึช่วงเวลาห้าโมงเย็นจนถึงตีหนึง่ แจมและเพื่อนที่ท าอยูด้่วยกนัจึงหนีงานกลบับ้านมาก่อนบอ่ยครัง้และใน

ที่สดุเธอก็ลาออกจากงาน   ปัจจุบนัแจมออกมาท างานที่โรงงานแปรรูปอาหารทะเลอีกแห่งหนึ่งและอาศยัอยู่กับน้าใน

จงัหวดัสมทุรสาคร 

แจมเป็นตวัอยา่งการละเมิดข้อปฏิบตัิสากลหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัแรงงานเด็ก ไมว่า่จะเป็นการจ้างงานเด็ก

ที่อายไุม่ถึง ๑๕ ปีของสถานประกอบการแปรรูปสตัว์น า้ขัน้ปฐมภมูิหรือล้ง๔๕, การให้แรงงานเด็กท างานในเวลากลางคืน

ของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล๔๖ รวมไปถึงมาตรฐานของการผลิต/แปรรูปสตัว์น า้ที่ถกูก าหนดขึน้โดยสถานประกอบการ

ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง อาทิ ยอดการผลติในแตล่ะวนั (คิดเป็นน า้หนกั/ปริมาณ), ผลิตภณัฑ์แปรรูปที่มีคณุภาพสงู 

เช่น เนือ้ปลาที่ไร้ก้าง หรืออาหารทะเลแปรรูปที่มีกระบวนวิธีการปรุงตามอณุหภมูิที่ก าหนด, ขัน้ตอนการเตรียมสตัว์น า้ที่

ควบคุมอุณหภูมิความเย็นเพื่อรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ แรงงานเด็กที่รับผิดชอบหน้าที่นีจ้ าต้อง

ท างานหนกัและเสีย่งปัญหาทางสขุภาพ   จากกรณีศกึษาของแจมที่ถอดก้างปลาเตรียมการแปรรูปผลิตภณัฑ์อาหารทะเล

พร้อมปรุง/พร้อมทาน แม้ด้านหนึ่งสินค้าที่ผลิตขึน้จะตอบสนองความสะดวกสบายของผู้บริโภคและเพิ่มมูลค่าของ

ผลติภณัฑ์ แตใ่นขณะเดียวกนัก็เป็นผลิตภณัฑ์ที่มาจาก ‚แรงงาน‛ ของเด็กข้ามชาติอย่างเธอหลายต่อหลายคนในสภาพ

                                                           

๔๕ ข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัเกณฑ์อายขุัน้ต ่าการท างาน ได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ ที่บญัญัติไว้วา่
ลกูจ้างที่เป็นเด็กต้องมีอายไุมต่ ่ากวา่ ๑๕  ปีตามอายขุัน้ต ่าของการท างานตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 

(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ วา่ด้วยการมิให้จ้างเด็กอายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปีในงานบางประเภท, อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง

ประเทศ ฉบับที่ ๑๓๘ วา่ด้วยอายขุัน้ต ่าในการท างาน ระบมิุให้จ้างเด็กอายตุ ่ากวา่ ๑๕  ปี และห้ามจ้างเด็กที่อายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปีในสภาพการ
ท างานที่จะเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพ ความปลอดภยั หรือศีลธรรมอนัดี รวมถึงข้อแนะน าขอองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๔๖ 
วา่ด้วยอายขุัน้ต ่าในการจ้างงานเพ่ิมเติม 
๔๖ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔๗ มีสว่นที่บญัญัติวา่ห้ามมิให้เด็กท างานในยามวิกาลตัง้แตเ่วลา ๒๒.๐๐-
๐๖.๐๐ น. (เว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจากอธิบดีกระทรวงแรงงาน) 



 

 
 
 

๖๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

การท างานท่ีไมแ่ตกตา่งจากแรงงานผู้ใหญ่๔๗ อีกทัง้ยงัเป็นมาตรฐานการผลติที่ก าหนดไว้ตายตวั สภาพการณ์ที่เกิดขึน้อาจ

ถือเป็นการบงัคบัใช้แรงงานเมื่อแรงงานเดก็นัน้ไมส่มคัรใจท างานภายใต้เง่ือนไขดงักลา่ว   นอกจากนีม้าตรฐานท่ีวา่นีย้งัถกู

ใช้เป็นเกณฑ์ทดลองงานในสถานประกอบการบางแหง่ด้วยโดยการทดสอบว่าผู้สมคัรเข้าท างานสามารถท างานที่ก าหนด

ได้หรือไม ่และมีก าลงัความสามารถท าได้เทา่ใด  

 ในขณะท่ีเร่ืองของแจมตอกย า้กรณีที่แรงงานเด็กข้ามชาติถกูละเมิดสทิธิเด็กและสทิธิแรงงานในด้านตา่งๆ โดยไม่

มีการร้องเรียนและด าเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลอืหรือแก้ไขตอ่กรณีที่เกิดขึน้แตอ่ยา่งใด   เง่ือนไขและสภาพการท างานท่ี

นบัว่าไม่ให้ความคุ้มครองและ/หรือละเมิดสิทธิของเด็กข้ามชาติที่ด ารงสถานะเด็กและแรงงานนัน้เป็นข้อห่วงใยประการ

ส าคญัตอ่สถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง อ าเภอเมอืง จงัหวดัสมทุรสาคร 

โดยเฉพาะรายที่ไมม่ีเอกสารประจ าบคุคลหรือรายที่ไมไ่ด้รับการจ้างงานอยา่งถกูกฎหมายตัง้แตเ่ร่ิมต้นการท างานมกัตกใน

สภาวะจ ายอมต่อความไม่เป็นธรรม๔๘ เช่น กรณีของแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานโดยไม่รับค่าแรงแต่ไม่ด าเนินการใดๆ 

เพราะเกรงการขม่ขูข่องนายจ้างตลอดจนไมรู้่ช่องทางและวิธีการเรียกร้องสิทธิที่พึงมี๔๙   สว่นในรายที่จดทะเบียนแรงงาน

หรือผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติแล้วก็มกัจะไม่ทราบประโยชน์ของเอกสารประจ าบคุคลที่รับรองสิทธิและสวสัดิการของคน

ข้ามชาติ  ทัง้นี ้แรงงานจ านวนมากในพืน้ท่ีวิจยันีไ้มรั่บทราบข้อมลูเก่ียวกบัสทิธิประโยชน์ของตนเองอยา่งเพียงพอ 

รายละเอียดเก่ียวกบัสภาพการท างานและเง่ือนไขการท างานของแรงงานเดก็ข้ามชาติในหลายประเด็นที่กลา่วมา

สะท้อนลกัษณะงาน สภาพแวดล้อม หรือเง่ือนไขที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กข้ามชาติที่เป็นแรงงานทัง้ในกิจการอตุสาหกรรม

ต่อเนื่องประมงและการท างานประเภทอื่นๆ   เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของแรงงานเด็กข้ามชาติ อาทิ ข้อเท็จจริงที่เด็ก

หลายคนเข้าสูว่ยัแรงงานแม้อายยุงัไมถ่งึ ๑๕ ปี ประกอบกฎหมายที่เก่ียวข้องหรืออนสุญัญาระหว่างประเทศตา่งๆ ที่ให้การ

คุ้มครองแก่เด็กและผู้ เยาว์ซึง่เป็นแรงงาน จะเห็นได้วา่สภาพการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติในพืน้ที่วิจยัควรได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึน้เพื่อประโยชน์สงูสดุของแรงงานที่ยงัเป็นเด็ก  ทัง้นี ้ข้อก าหนดของกฎหมายเก่ียวกบัเด็กอนักลา่วถึงสิทธิ

ทางการศึกษาของเด็กทุกคน(ไม่ว่าเด็กไทยหรือเด็กต่างชาติ)สอดคล้องกบับทบญัญัติทางกฎหมายว่าด้วยแรงงาน เช่น 

มาตราที่วา่ด้วยอายขุัน้ต ่าของแรงงาน กลา่วคือ กฎหมายที่เก่ียวข้องระบใุห้เด็กต้องได้รับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ๙ ปีอย่าง

ทัว่ถึงและเท่าเทียม ซึ่งเทียบเท่าได้กับอายุของเด็กที่ประมาณ ๑๕ ปี และสามารถท างานบางประเภทภายใต้เง่ือนไขที่

เหมาะสมหากมีอายุตัง้แต่ ๑๕ ปีซึ่งเป็นเกณฑ์อายขุัน้ต ่าของแรงงาน   ดงันัน้ผู้ที่มีอายมุากกว่า ๑๕ ปีแต่ยงัไม่ถึง ๑๘ ปี

                                                           

๔๗ เม่ือเทียบเคียงสภาพการท างานและเงื่อนไขในสว่นของคา่แรง, สวสัดิการ, ชัว่โมง/กะการท างาน และลกัษณะการท างาน 
๔๘ แรงงานข้ามชาติที่ไมมี่เอกสารประจ าบคุคล สว่นใหญ่เป็นแรงงานที่อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายซึง่ถือเป็นกลุม่ที่เปราะบางและเสี่ยงตอ่การ
ละเมิดสิทธิแรงงานอยา่งมาก อีกทัง้อาจกลายเป็นเหยื่อของแรงงานบงัคบัทีผู่้ประกอบการอาศยัประโยชน์จากความเปราะบางบงัคบัให้ท างาน
มากกวา่ชัว่โมงการท างานตามที่ก าหนดหรือระงบัการจา่ยคา่จ้างแรงงานก็เป็นได้ 
๔๙ หนึ่งชอ่งทางของการรับเร่ืองร้องทกุข์ คือ ศนูย์ให้ค าปรึกษาด้านแรงงานและคดีความ (Labour Center) โดยมลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพ
ชีวิตแรงงาน ด าเนินการให้ค าปรึกษา ชว่ยเหลือเด็กข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติในพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาคร ที่ประสบปัญหาถกูละเมิดสิทธิ
แรงงาน หรือถกูละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และอาจเข้าข่ายหรือตกเป็นผู้ เสียหายจากการค้ามนษุย์ 



 

 
 
 

๖๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บริบูรณ์จึงถือว่าเป็นแรงงานเยาวชน๕๐และต้องได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ ขณะเดียวกันการแปร

สถานภาพของเด็กข้ามชาตสิูก่ารเป็นแรงงานข้ามชาตทิัง้ที่เป็นแรงงานชัว่คราวและแรงงานเต็มขัน้ ไมว่า่จะเป็นแรงงานเด็ก

ที่เปิดเผยหรือปกปิดโดยฝ่ายใดก็ตาม   ทกุภาคส่วนทัง้หน่วยงานในพืน้ที่ ผู้ประกอบการ และผู้ปกครองของแรงงานเด็ก

ข้ามชาติจะต้องร่วมมือกนัในการสร้างกลไกเพื่อป้องกันไม่ให้เด็ก(โดยเฉพาะเด็กที่มีแนวโน้มของความเสี่ยง)เข้าสูร่ะบบ

การท างานท่ีไมเ่หมาะสมก่อนวยัอนัควร    

ทัง้นี ้ลกัษณะเฉพาะของระบบอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงที่แปรรูปสตัว์น า้และผลติผลติภณัฑ์อาหารทะเลต่างๆ 

ให้ทนัตอ่ปริมาณการสัง่ซือ้และการสง่ออกในแตล่ะวนันบัเป็นตวัเลขมหาศาลในฐานะท่ีสมทุรสาครเป็นแหลง่อตุสาหกรรม

ต่อเนื่องประมงรายใหญ่และประเทศไทยเป็นประเทศผู้สง่ออกสินค้าที่ว่านีเ้ป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก ประกอบกับกิจการ

ประมงและต่อเนื่องประมงเป็นอาชีพพืน้ถ่ินของคนในละแวกนีท้ าให้ระบบ, แรงงาน, และผู้ ประกอบธุรกิจสว่นต่างๆ ของ

ห่วงโซ่อุปทาน อาทิ สะพานปลา, แพกุ้ ง ตลาดอาหารทะเล, สถานแปรรูปสัตว์น า้ต่างๆ ในกระบวนการผลิตของ

อตุสาหกรรมนีถู้กจัดวางและสืบทอดไว้อย่างตายตวั และส่งผลต่อรูปแบบของสภาพการท างานทัง้ในส่วนลกัษณะการ

ท างาน เวลาท างาน และการจ่ายคา่ตอบแทนแรงงานที่ถกูก าหนดด้วยปริมาณของสตัว์น า้ที่เป็นวตัถดุิบการผลิตเป็นหลกั 

และยงัเป็นเง่ือนไขที่แรงงานข้ามชาติในภาคการผลิตนีจ้ าเป็นต้องยอมรับในการท างาน   ในปีพ.ศ.๒๕๕๗ พืน้ที่ ๖ ต าบล

ของอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาครประกอบด้วยสถานประกอบการอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่จดทะเบียนทัง้สิน้ ๖๑๙ 

แหง่ โดยสถานประกอบการ ๖๕ แหง่ด าเนินอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงในสตัว์น า้ประเภทกุ้งและจ านวนแรงงานเฉพาะใน

สถานประกอบการประเภทนีร้าว ๑๓,๔๘๓ คน๕๑ โดยสถิติดงักลา่วไม่รวมถึงสถานประกอบการที่ไม่จดทะเบียนซึ่งมีการ

จ้างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอีกเป็นจ านวนมาก และยงัเป็นแหล่งงานเร่ิมต้นของแรงงามข้ามชาติที่อพยพมายงั

ประเทศไทยได้ไมน่าน รวมถึงกลุม่ของแรงงานเด็กข้ามชาติในช่วงอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ที่เตรียมการเป็นแรงงานเต็มตวัและ/

หรือแรงงานในสถานประกอบการท่ีจดทะเบียนถกูต้องตามกฎหมาย   อยา่งไรก็ตาม ที่ผา่นมาเด็กซึง่เป็นผู้ ติดตามแรงงาน

ข้ามชาติทัง้ที่มีและไมม่ีเอกสารประจ าตวับคุคลตา่งเข้าสูต่ลาดแรงงานในจงัหวดัสมทุรสาครเน้นไปที่สถานประกอบการที่

ไมเ่ป็นทางการและภาคกิจการนอกระบบ    

                                                           

๕๐ค าว่า แรงงานเยาวชน หรือ แรงงานผู้ เยาว์ ในงานวิจัยนี ้หมายถึง เด็กข้ามชาติจากประเทศพม่าท่ีท างานในอุตสาหกรรมต่อเน่ือง
ประมงและกิจการประเภทอื่นๆ ผู้ซึ่งระบอุายุตัง้แต่ ๑๕-๑๘ ปี อนัเน่ืองมาจากเด็กชาวพม่าส่วนใหญ่มกับอก ‚คนอื่น‛ ว่ามีอายุ ๑๘ ปี   
ในขณะท่ีลักษณะทางกายภาพของเด็กข้ามชาติบางคนนัน้ผกผันกับอายุท่ีเด็กระบุ   คณะวิจัยจึงประมวลผลโดยการค านวณแบบ
คาดการณ์จากการสอบถามอายุจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงวนัเดือนปีเกิด และระยะเวลาท่ีอพยพมาอยู่ในประเทศไทย   ตลอดจน
ค านึงถึงวิธีการนบัอายขุองคนพมา่ท่ีถือวา่เดก็มีอาย ุ๑๘ ปี นบัแตว่นัท่ีเดก็มีชีวิตครบ ๑๗ รอบปี ในขณะท่ีวิธีนบัตามแบบตะวนัตกเด็กจะ
มีอายุ ๑๗ ปี  (อ้างอิงจาก คณะกรรมการองค์กรป้องกันดูแลสิทธิเด็กและเยาวชน (เพื่อพลเมืองพม่า). โครงการวิจัยเพื่อปกป้อง
คุ้มครองเด็ก., เด็กผู้อพยพกับความรู้สึกต ่าต้อยในประเทศของคนอื่น: สถานการณ์เด็กผู้อพยพชาวพม่าในอ าเภอแม่สอด 
ประเทศไทย. (ตาก: โครงการวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก ของคณะกรรมการองค์กรป้องกันดูแลสิทธิเด็กและเยาวชน (เพื่อพลเมือง
พมา่)), ๒๕๕๔, ๑๗) 
๕๑ ประมวลจากข้อมลูสถิติจากส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสาคร, ทะเบียนการอนุญาตจากแรงงานต่างด้าว  

ประเภท ๒ ต่อเน่ืองประมงทะเล, ๒๕๕๗ (เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์) 



 

 
 
 

๖๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สถานะของแรงงานท่ีด าเนินการตามนโยบายผ่อนผนัการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ

หลายปีก่อนน าไปสูก่ารพิสจูน์สญัชาติและการขอใบอนญุาตท างานในประเทศไทย และลา่สดุมีการด าเนินการลงทะเบียน

กบัศนูย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อขออนญุาตมีบตัรประจ าตวัแรงงาน

ตา่งชาติและบตัรประจ าตวัส าหรับผู้ติดตามแรงงานต่างชาติ ตัง้แต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ท าให้แรงงานข้ามชาติที่

ด าเนินการแล้วนีม้ีบนัทกึข้อมลูอยูใ่นทะเบียนประวตัิของหนว่ยงานภาครัฐของไทยและได้รับเอกสารแสดงตวัตนระหว่างที่

อาศยัรวมถึงใช้ในการประกอบอาชีพในประเทศไทย ทว่าบางสว่นของแรงงานและผู้ติดตามที่อพยพเข้ามาก่อน /หลงัช่วง

การจดทะเบียน การต่ออาย ุและไม่สามารถด าเนินขัน้ตอนดงักลา่วจึงกลายเป็นกลุม่ของแรงงานข้ามชาติไม่ลงทะเบียน 

เป็นกลุ่มที่ไม่ปรากฏข้อมูลในสารระบบ   ในส่วนของเด็กข้ามชาติที่อพยพมาในระหว่างเวลานีก็้มกัจะท างานในสถาน

ประกอบการท่ีไมเ่ป็นทางการรอเวลาด าเนินการเร่ืองเอกสารและเข้าสู่การท างานในสถานประกอบการที่จดทะเบียนต่อไป    

สถานประกอบการแปรรูปเบือ้งต้นโดยเฉพาะล้งตา่งๆ ท่ีไมด่ าเนินการจดทะเบียนหรือผา่นการตรวจแรงงานเป็นประจ า จึง

เป็นแหล่งพกัพิงและรอสง่ต่อเด็กที่เร่ิมเข้าสู่กระบวนการท างานโดยการโน้มน้าวชกัจูงของสมาชิกครอบครัว เพื่อน หรื อ

นายหน้า ก่อนเข้าสูก่ารเป็นแรงงานในระบบอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ประเภทโรงงาน   

การเป็นแรงงานในโรงงานอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงส าหรับแรงงานข้ามชาติหลายๆ คนนัน้คือความมัน่คงและรายได้ที่

ดีกวา่ส าหรับตนเองและครอบครัว เพราะสถานประกอบการประเภทนีก้ าหนดระบบการท างานและมาตรฐานของการจ้าง

แรงงานและสวสัดิการที่ชัดเจน และเป็นอีกแรงจูงใจต่อเด็กข้ามชาติที่จะก้าวสู่การเป็นแรงงานในอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมงรุ่นถดัไป    

เมื่อพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงและสถานการณ์ของแรงงานเด็กข้าม 
ชาติจากแหลง่ข้อมลูทตุิยภมูิที่ผา่นมา อาจกลา่วได้วา่ ประเด็นแรงงานข้ามชาติและแรงงานข้ามชาติในภาคอตุสาหกรรมนี ้
มีทัง้สิ่งที่ปรับตัว เปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ยงัคงรูปแบบเดิมไว้   แต่สถานการณ์ที่น่าสนใจและมีอิทธิพลต่อรูปแบบของ
แรงงานข้ามชาติในพืน้ท่ีศกึษา คือการปรับอตัราคา่แรงขัน้ต ่าทัว่ประเทศในปีพ.ศ.๒๕๕๖ ที่สง่ผลให้เกิดการถ่ายเทแรงงาน
ข้ามชาติสามสญัชาติ (พม่า, ลาว, กมัพชูา) เข้าสู่โรงงานอตุสาหกรรม รวมไปถึงการออกรายงานสถานการณ์ที่สะท้อน
ปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบงัคบัในกิจการประมงและอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงขององค์กรต่างๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่าน
มา ซึง่ไมเ่พียงสร้างแรงกระเพื่อมต่อภาคธุรกิจประมงและอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่จ าเป็นจะต้องปรับปรุงมาตรฐาน
และด าเนินแนวปฏิบตัิที่ดีส าหรับแรงงานข้ามชาติ แตส่ร้างสภาวะแหง่ความตระหนกัต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมนษุยชน
และสทิธิแรงงานตอ่แรงงานข้ามชาติ การบงัคบัใช้แรงงานหรือแรงงานทาส โดยเฉพาะประเด็นการใช้แรงงานเด็กข้ามชาติ
ที่ปรากฏเป็นสว่นประกอบของหว่งโซอ่ปุทานอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง   จากการลงพืน้ท่ีเก็บข้อมลูนัน้เป็นท่ีนา่สงัเกตวา่
ทกุฝ่ายที่เก่ียวข้องในอตุสาหกรรมนีไ้ม่ว่าจะฝ่ายนายจ้าง ผู้ปกครอง หรือแม้แต่ตวัเด็กข้ามชาติที่เป็นแรงงานเองต่างรับรู้
และเรียนรู้จะปฏิเสธการด ารงอยูข่องแรงงานเด็กข้ามชาติ (บคุคลที่มีอายตุ ่ากวา่ ๑๘ ปี)   อย่างไรก็ดี ข้อเท็จจริงว่าในทาง
ปฏิบตัินัน้สถานประกอบการบางแห่งยงัคงรับเด็กข้ามชาติเข้าท างาน ส่วนผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติก็ยงัให้สมาชิกใน
ครอบครัวของตนท่ีแม้จะเป็นเด็กช่วยกนัท างานแกะกุ้งหรือสตัว์น า้ประเภทอื่นที่รับจ้างเหมามาท านอกสถานประกอบการ   
วิถีปฏิบตัิดงักลา่วนีจ้ึงท าให้แรงงานเด็กไม่เป็นที่สงัเกตเห็นหรือปรากฏได้โดยทัว่ไปเช่นในสมยัก่อน   ในทางกลบักนัเด็ก
ข้ามชาติบางคนหรือครอบครัวของเด็กเหลา่นัน้ตดัสินใจที่จะเป็นแรงงานแม้ว่าในความเป็นจริงแล้วเด็กเองมีอายตุ ่ากว่า  
๑๕ ปีหรือบางคนอายไุม่ถึง ๑๘ ปีก็ตาม และเลือกที่จะปกปิดอายจุริงด้วยอายทุี่เหมาะสมส าหรับการท างานในขัน้ตอน



 

 
 
 

๖๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

การติดตอ่หางานกบัทางนายหน้าหรือนายจ้าง   สิง่ที่เกิดขึน้นีไ้ด้กลายเป็นกระบวนการในวิถีของแรงงานเด็กข้ามชาติและ
ระบบการท างานของสถานประกอบการอตุสาหกรรมตอ่เนื่องบางแหง่ในปัจจบุนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๖๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 
  

 

 

 

ภาพที ่๓๓ แผนภาพห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องประมง จงัหวดัสมุทรสาคร ประเทศไทย 



 

 
 
 

๖๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 

II. วัฏจักรชีวิตของแรงงาน(เด็ก)ข้ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง อ าเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร 

ทา่มกลางเง่ือนไขการอพยพย้ายถ่ินของแรงงานตา่งชาติจากประเทศเพื่อนบ้านสูจ่งัหวดัสมทุรสาคร กระบวนการ
ที่ว่านีเ้คลื่อนเป็นวัฏจักรในหมู่มวลเด็ก, ครอบครัว และเครือข่ายทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติ   เด็กข้ามชาติที่เป็น
ผู้ติดตามซึง่เดินทางมาพร้อมครอบครัวหรือญาติ และเด็กข้ามชาติที่เดินทางมาเองหรือเดนิทางผา่นการน าพาของนายหน้า
ตา่งมุง่สูส่ภาพแวดล้อมของแหลง่โรงงานและกิจการชายฝ่ังทะเลอนัเป็นสถานที่ท างานของแรงงานในจงัหวดัสมทุรสาคร   
กระบวนการของการเป็นแรงงานข้ามชาติภายใต้เง่ือนไขที่ว่านีจ้ึงสะท้อนผ่านเหตผุลหลกัของกลุ่มตวัอย่างที่ส่วนใหญ่
ตดัสนิใจมาเป็นแรงงานเพื่อหาเลีย้งครอบครัว นอกจากนัน้คือหารายได้เลีย้งตวัเองและช่วยครอบครัวปลดหนีส้ิน   ขณะที่
เด็กบางคนติดตามผู้ปกครองมาท างาน มาเป็นแรงงานทดแทนผู้อื่น และเด็กบางคนตดัสนิใจมาเป็นแรงงานเนื่องจากไมไ่ด้
เรียนหนงัสอื   ทศันะของแรงงานทัง้ผู้ปกครองและเด็กข้ามชาติเองตา่งมองวา่การท างานเป็นหนทางตอบแทนพระคณุและ
ช่วยเหลอืครอบครัว และเป็นบทบาทท่ีสบืตอ่ความคาดหวงัในหมูส่มาชิกครอบครัว   บริบททางวฒันธรรมและเครือญาติที่
แรงงานข้ามชาติยงัคงให้ความส าคญัจึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการแรงงานของเด็กข้ามชาติไปพร้อมกบับริบทของสภาพ-
แวดล้อมและเศรษฐกิจของแรงงาน เด็กข้ามชาติบางคนให้สมัภาษณ์วา่เดนิทางมาที่มหาชยัเพราะพี่สาวต้องการให้มาช่วย
ท างานและสง่เงินกลบับ้าน แตบ่างคนก็ไมไ่ด้ท างานจนกวา่จะด าเนินขัน้ตอนทางเอกสารเรียบร้อย    

ส าหรับกิจวตัรแตล่ะวนัของแรงงานเด็กข้ามชาติ หากวา่ท างานในล้งมักจะเร่ิมขึน้ตัง้แตเ่วลาเวลา ๒ นาฬิกาและ
เดินทางไปยงัที่ท างานเวลาประมาณ ๖ โมงเช้าเพื่อให้ทนัการลงเวลาเข้างาน   ขณะที่แรงงานเด็กในโรงงานจะมีชัว่โมงการ
ท างานเป็นกะรวมแล้วประมาณแปดชัว่โมงและมกัจะท างานลว่งเวลาอีกสามชัว่โมง   ดงันัน้แรงงานเด็กกลุม่นีส้ว่นใหญ่
แล้วจะท างานตัง้แต่ ๘ โมงถึง ๕ โมงเย็น โดยมีช่วงเวลาพกักลางวนัราวคร่ึงชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง แต่หากเป็นโรงงาน
อตุสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขัน้ตอนการแปรรูปครบวงจร แรงงานเด็กข้ามชาติประจ าอยูใ่นสายการผลติตา่งๆ จะเข้างานและ
เลิกงานในเวลาแตกต่างกัน เช่น แรงงานหักหัวกุ้ งเข้าก่อนแรงงานแกะเปลือกกุ้ ง หรือก่อนคนที่ท างานแผนกควบคุม
คณุภาพ ตวัอยา่งเช่น เข้างานเวลา ๖ โมงเช้าและเลกิงานประมาณบา่ย ๓ โมง   ในสว่นของล้งจะเป็นการท างานรับเหมา
ช่วงแปรรูปสตัว์น า้ เช่น การแกะกุ้งตามน า้หนกัและต้องท างานไปจนกวา่กุ้งจะหมด โดยทัว่ไปจะเร่ิมงานตัง้แตต่ี ๔ เป็นต้น
ไป หากวา่มีปริมาณกุ้งมากจะเลกิงานราว ๕ ห้าโมงเย็นแตถ้่ากุ้งน้อยจะเลกิงานชว่งเที่ยง   ภายหลงัเลกิงานหากไมอ่ยูใ่นท่ี
พกัก็จะออกไปพกัผอ่นท่ีตลาด เลน่กีฬา ออกไปเที่ยวงานประจ าเทศกาล ไมเ่ช่นนัน้ก็จดัการงานบ้านและนอนพกัผอ่น และ
เข้านอนเวลาประมาณ ๓ – ๔ ทุ่ม   ส าหรับในวนัหยดุแรงงานข้ามชาติสว่นใหญ่หยดุงานสปัดาห์ละหนึ่งวนั แรงงานเด็ก
บางกลุ่มใช้เวลาในวันหยุดไปท ากิจกรรมทางศาสนาที่วัด บางกลุ่มก็รวมกลุ่มหรือนัดเจอกันตามสถานที่ต่างๆ เช่น 
ห้างสรรพสินค้า และไปบ้านเพื่อนบริเวณอื่นๆ   จะเห็นว่าแรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมุทรสาครโดยเฉพาะพืน้ที่อ าเภอ
เมือง ณ ปัจจุบันค่อนข้างมีเสรีภาพในการเดินทาง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะแรงงานข้ามชาติพกพาเอกสารประจ าตัวและ
สามารถสื่อสารภาษาไทย ให้ค าอธิบายเมื่อถูกซกัถามจากทางเจ้าหน้าที่ได้   ขณะที่แรงงานเด็กข้ามชาติบางส่วนเรียน
หนงัสอืในวนัหยดุที่จดัขึน้นอกระบบหรือการศกึษาตามอธัยาศยั หรือเข้าร่วมกิจกรรมตา่งๆ ท่ีองค์กรพฒันาเอกชนจดัขึน้ 

การเป็นแรงงานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงของสมาชิกครอบครัวแรงงานข้ามชาตินีห้มนุเวียนเป็นวงจรรุ่นต่อ

รุ่น เด็กที่เข้าสูร่ะบบการท างานในกิจการนีโ้ดยมากแล้วมีบิดามารดาหรือญาติผู้พี่ที่อาวุโสกว่าเคยท างานในภาคประมง

และอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงมาก่อน ซึ่งคนเหล่านีจ้ะมีช่วงเวลาที่เลิกเป็นแรงงานที่อายตุ่างกนัไป   อาจขึน้อยู่กบัว่า

ครอบครัวนัน้มีลูกคนแรกเมื่ออายุเท่าไหร่และในปัจจุบันลูกสามารถจะเป็นก าลงัการท างานได้แล้วหรือยัง หากบาง

ครอบครัวมีลกูเป็นแรงงานวยัเด็กอายนุ้อยพ่อแม่ก็ยงัคงเป็นแรงงานต่อไป   ประกอบกับปัจจัยเก่ียวกบัจ านวนบุตรของ



 

 
 
 

๖๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ครอบครัว หากมีลกูอยูใ่นวยัแรงงานจ านวนมากและมีก าลงัทางเศรษฐกิจเพียงพอบิดาและมารดาแรงงานข้ามชาติบางคน

ก็สามารถเกษียณตวัเองจากการเป็นแรงงานได้ นอกจากนีแ้ล้วทศันคติของพ่อแม่ต่อการเข้าสู่วยัแรงงานของลกูก็เป็น

ปัจจยัที่ส าคญั   อยา่งไรก็ตาม แรงงานเด็กสว่นใหญ่เลือกที่จะท างานแทนพ่อแม่และท าหน้าที่เป็นฝ่ายหาเลีย้งครอบครัว 

ซึง่องค์ประกอบอื่นที่มีอิทธิพลต่อการตดัสินใจท างานของเด็กข้ามชาติ มกัเป็นเร่ืองโรคภยัไข้เจ็บของผู้ปกครองและภาระ

หนีส้ินของครอบครัว   ทัง้นี ้คติความรับผิดชอบต่อครอบครัวของสมาชิกแรงงานข้ามชาติที่มาจากประเทศพม่านัน้เพื่อ

สร้างหรือปรับเปลีย่นฐานะให้แก่ครอบครัว และหากมีสมาชิกคนใดตัง้ครอบครัวใหม่จะต้องมีคนรับช่วงความรับผิดชอบนี ้

ซึง่ก็คือพี่น้องในล าดบัถดัมาที่รับภาระของครอบครัวแทน   สิ่งเหลา่นีเ้ป็นอีกเหตผุลที่ท าให้แรงงานข้ามชาติหลายช่วงวยั

เดินทางมาท างานในประเทศไทย    

นอกจากนีแ้ล้วเครือข่ายทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ต่างเป็นแหล่งข้อมูลที่

ส าคญัต่อการตดัสินใจท างานหรือเลือกที่ท างาน คณะวิจยัพบแรงงานข้ามชาติบางส่วนที่สามารถเข้าท างานในโรงงาน

อตุสาหกรรมได้ตัง้แต่อาย ุ๑๔ ปีและท างานต่อเนื่องถึงปัจจุบนัที่เติบโตเป็นผู้ ใหญ่แล้วโดยอาศยัสายสมัพนัธ์ของญาติที่

ท างานในสถานประกอบการนัน้มากอ่น รวมถึงมีความรู้จกัมกัคุ้นกบัเจ้าหน้าที่ฝ่ายบคุคลหรือหวัหน้างานซึง่เทา่กบัเป็นการ

รับรองต าแหนง่งานและความไว้วางใจของทัง้สองฝ่าย   เครือขา่ยทางสงัคมนีย้งัสนบัสนนุการด าเนินชีวิตและเป็นที่พึ่งพา

อาศยัในช่วงเวลาฉกุเฉินหรือประสบความยากล าบากระหวา่งที่ต้องจากบ้านเกิด   ในสว่นของนายหน้าถือวา่เป็นเครือขา่ย

ทางสงัคมที่ส าคญัตอ่กระบวนการเป็นแรงงานของแรงงานข้ามชาติ รวมถึงเป็นเครือข่ายที่เช่ือมต่อระหว่างบคุคล กลุม่คน 

หรือสถาบนัตา่งๆ อยา่งเป็นระบบ อาทิ การน าพาแรงงานจากในหมู่บ้านหรือชุมชนเข้ามายงัประเทศไทย, การด าเนินการ

เก่ียวกบัเอกสารประจ าตวับคุคล และการสมคัรเข้าท างาน เป็นต้น   โดยทัง้สามระดับของกระบวนการแรงงานข้ามชาตินี ้

เป็นองค์ประกอบส าคญัที่ด ารงวฏัจกัรของแรงงานข้ามชาติในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาครให้คงอยู่ และเป็นกลไก

อนัสนบัสนนุโครงสร้างของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงที่มีมลูคา่ทางเศรษฐกิจมหาศาลตลอดมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๖๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บทที่ ๕ 

แนวปฏบิัตแิละแนวนโยบายที่พงึประสงค์ต่อแรงงานข้ามชาต ิ

ในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง 
 

 
บทนีก้ลา่วถึงทศันะของบคุคลและ/หรือหนว่ยงานตา่งๆ ตอ่การท างานในภาคการผลิตของอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมง รวมถึงปรากฏการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมประเภทนี ้  นอกจากนีค้ือข้อเสนอเก่ียวกบัแนวทางที่พึง
ประสงค์ต่อแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  คณะวิจยัได้สมัภาษณ์ผู้ที่
เก่ียวข้องต่อการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมประเภทนี ้ตลอดจนข้อเสนอแนะเก่ียวกบัแนวทางที่พึ ง
ประสงค์ในการจ้างแรงงานเยาวชน อาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี ซึง่ในกฎหมายพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ถือว่ามี
อายอุยูใ่นเกณฑ์ท างานได้ภายใต้เง่ือนไขที่กฎหมายก าหนด   ในการนีท้างคณะวิจยัสมัภาษณ์ผู้ปกครองเด็กแรงงานเด็ก
ข้ามชาติ, ครูและอาจารย์จากสถานศกึษาที่กระทรวงศกึษาธิการเป็นผู้ดแูล รวมถึงศนูย์การศึกษานอกระบบ, ตวัแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวดัสมุทรสาคร และส านักงานจัดหางานจังหวัด
สมทุรสาคร, ตวัแทนจากภาคธุรกิจ และตวัแทนจากภาคประชาสงัคม เช่น มลูนิธิเครือข่ายสง่เสริมคณุภาพชีวิตแรงงาน 
เป็นต้น 

 
 

I. ทัศนะต่อสถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง 
 งานวิจยันีแ้สดงให้เห็นสถานการณ์ด้านแรงงานเด็ก โดยเฉพาะในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีพลวตัมาโดย

ตลอดตัง้แตช่่วงปลายทศวรรษที่ ๒๕๓๐ เมื่อแรงงานเด็กข้ามชาติเข้ามาสูร่ะบบการเป็นแรงงานทดแทนแรงงานเด็กไทย๕๒   

ในอดีตการใช้แรงงานเด็กในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยเฉพาะสถานประกอบการแปรรูปปฐมภูมิ (ล้ง) นัน้กระท า
อยา่งเปิดเผยและมีการใช้แรงงานในรูปแบบของแรงงานบงัคบัหรือแรงงานทาส  แตใ่นปัจจบุนัสถานประกอบการต่างๆ ใน
จงัหวดัสมทุรสาครพฒันาความรู้เก่ียวกบัสิทธิเด็ก  ตลอดจนมีการตรวจสอบจากภาครัฐและองค์กรระหว่างประเทศอยู่
เสมอ สถานประกอบการทกุระดบัเร่ิมมีการปรับตวัและปรับปรุงลกัษณะการท างาน ท าให้กรณีของการบงัคบัใช้แรงงาน 

การใช้แรงงานเด็ก หรือกรณีการโกงเงินค่าแรงของแรงงานข้ามชาติ ไม่ปรากฏให้เห็น๕๓   ประกอบกบัภาครัฐและภาค

ประชาสงัคมมีนโยบายการด าเนินงานอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ มีการตรวจสอบความถกูต้องของการใช้แรงงานในโรงงาน
และสถานประกอบการตา่งๆ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภยัในสายพานการผลติ จึงท าให้ภาพของแรงงานเด็กเช่นใน

อดีตลดลง๕๔   และแม้วา่สดัสว่นของเด็กแรงงานข้ามชาติทีศ่กึษาในระบบจะเพิ่มขึน้ แต่ข้อค้นพบในงานวิจยัสามารถระบุ

ได้ว่า ยังมีเด็กที่ท างานอยู่ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงและอุตสาหกรรมอื่นอยู่จริง  แต่ปรับเปลี่ยน
ภาพลกัษณ์ของแรงงานเด็กเป็นแรงงานแฝงมากขึน้ อาศยัลกัษณะทางกายภาพที่คล้ายผู้ ใหญ่ เช่น รูปร่างสงู หน้าตา

                                                           

๕๒ มนทกานต์ ฉิมมามี, อ้างแล้ว : ๑๒๓ – ๑๒๔. 
๕๓ ดาหวนั ขอนทอง, เจ้าหน้าที่มลูนิธิเครือข่ายพฒันาคณุภาพชีวิตแรงงาน, สมัภาษณ์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๕๔ ประสาร สารวงศ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัศรีสทุธาราม, สมัภาษณ์ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 

 
 
 

๖๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ท่าทางคล้ายผู้ ใหญ่ หรือใบทะเบียนที่ระบุอายุเกินจริง ตลอดจนข้อค้นพบที่ว่าในสถานประกอบการส่วนใหญ่ปรากฏ
แรงงานผู้ เยาว์ซึง่ท างานติดตอ่กนัเป็นเวลานานเกินกวา่ที่พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานก าหนด ด้วยการท างานระหว่าง
เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.  นอกจากนีย้งัปรากฏว่ามีการท างานลว่งเวลา, ถกูหกัค่าแรงโดยนายหน้าหรือเรียกเก็บเงินค่า
สมคัรงาน ทัง้ไม่มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากสภาพแวดล้อมในที่ท างานไม่เอือ้อ านวย  ขณะที่ในสว่น
ชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานเด็กข้ามชาติบางส่วนผจญภาวะเสี่ยงในพฤติกรรมเบี่ยงเบน อาทิ การติดยาเสพย์ติด 
เพศสมัพนัธ์ก่อนวยัอนัควรและการตัง้ครรภ์ไม่พร้อม ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัวและปัญหาสงัคมตามมา   สิ่งที่ปรากฏ
เหลา่นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของรายละเอียดสถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาคร และภาคสว่นตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง
แสดงทศันะตอ่สถานการณ์เพิ่มเติมและแนวทางที่พงึประสงค์ตอ่การขจดัปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติที่เกิดขึน้ ดงัตอ่ไปนี ้
 

o ผู้ปกครอง 
จากการสัมภาษณ์ผู้ ปกครองแรงงานเด็กข้ามชาติพบว่าผู้ ปกครองส่วนใหญ่ต้องการให้บุตรหลานท างาน 

โดยเฉพาะบุตรที่ “โตพอจะท างานได้” โดยพิจารณาที่รูปร่างเป็นหลกัหรือเมื่อเด็กมีอายุประมาณ ๑๔ ปีขึน้ไป บางสว่น
ขึน้อยู่กบัความสมคัรใจของบตุรหรือกลา่วอีกนยัหนึ่งคือเด็กเป็นผู้ เลือกและสมคัรใจที่จะท างานช่วยเหลือครอบครัวด้วย

ตัวเอง๕๕   การอนุญาตให้บุตรเข้าท างานเนื่องมาจากต้องการให้เป็นอีกแรงผลิตที่ส าคัญในการหารายได้มาจุนเจือ

ครอบครัวโดยมีสาเหตุดงันี ้๑.) ต้องการที่จะสง่เงินกลบัไปยงัประเทศพม่า ไว้ในการสร้างบ้าน ซือ้ที่ดินส าหรับเพาะปลกู 
หรือสร้างกิจการของตวัเองในอนาคต, ๒.) หารายได้เพื่อช าระหนีส้ินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจดัพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านจากวยั
เด็กสูว่ยัผู้ใหญ่ เช่น งานบวช งานตัง้ช่ือลกู, ๓.) เพื่อน าเงินไปรักษาญาตทิี่เจ็บป่วยอยูท่ี่ประเทศพมา่ ๔.) ต้องการช่วยเหลอื
ครอบครัวที่มีสมาชิกเพิ่มขึน้   นอกจากความต้องการด้านการเงินแล้ว แรงงานเด็กที่ท างานตัง้แต่อาย ุ๑๐ ปีขึน้ไปเป็นผู้ที่
แบกภาระอนัเนื่องมาจากผู้ปกครองเกษียณอายงุานเร็ว ภาระครอบครัวดงักลา่วถือเป็นความกตญัํูที่บตุรพึงมีต่อบิดา
มารดา และผู้ปกครองบางคนจ าเป็นที่จะต้องน าบตุรไปเลีย้งในสถานประกอบการที่ตนท างานอยู่เนื่องมาจากว่าไม่มีคน
ดแูลบตุร   เด็กเหลา่นีค้ลกุคลแีละเติบโตในสถานประกอบการจนกระทัง่ต้องเข้าสูก่ระบวนการการท างาน เช่น ช่วยมารดา
แกะกุ้งรายเหมา เป็นต้น เง่ือนไขเหลา่นีส้ง่เสริมให้เด็กเข้าสูก่ระบวนการเป็นแรงงานอยา่งผิดกฎหมาย  

 
o ครู อาจารย์ 

ทศันะของครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีเด็กข้ามชาติเข้าเรียนกล่าวถึงสถานการณ์แรงงานเด็ก ข้ามชาติในปัจจุบนัว่า 
ปัญหาแรงงานเด็กในปัจจบุนัเร่ิมลดลงเนื่องมาจากทกุภาคสว่นรับรู้และตระหนกัถึงสิทธิที่เด็กพึงมี เช่น สิทธิในการเข้ารับ
การศกึษาขัน้พืน้ฐาน  การท างานร่วมกนัของทกุภาคสว่นจึงมุง่สง่เสริมให้เด็กวยัเรียนเข้าโรงเรียนตามระบบ โดยปรากฏว่า
โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้นอกระบบมีเด็กข้ามชาติเข้ารับบริการจ านวนมากขึน้  ดังนัน้หากมองในส่วนของระบบ
การศึกษา ปัญหาแรงงานอาจไม่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมาว่าเด็กที่ไม่เข้ารับการศึกษานัน้จะกลายเป็นแรงงานเด็ก  
ในขณะท่ีปัญหาอีกประการหนึง่ คือ ลกูหลานแรงงานข้ามชาติออกจากโรงเรียนกลางคนัทัง้หมด   เด็กสว่นใหญ่ออกจาก
โรงเรียนขณะศึกษาระดบัประถมเพื่อไปท างานช่วยเหลือครอบครัว  บางคนเข้ามาเรียนในระหว่างที่รองานและเมื่ อเร่ิม
สื่อสารภาษาไทยได้ก็ออกไปท างาน   ‚เด็กท่ยมากับผู้ปกครองจะเป็นเด็กโตหรือเด็กท่ยม่อายุมากกว่าเกณฑ์ท่ย
กระทรวงศึกษาธิการก าหนด  เช่น   เด็กท่ยเร่ยนอยู่ในชั้นประถมศึกษาป่ท่ย ๓ อาจม่อายุ ๑๗ ป่ และเด็กท่ยเร่ยนอยู่ชั้น

                                                           

๕๕ บิดาของแรงงานเด็กข้ามชาต,ิ อาชีพก่อสร้าง, สมัภาษณ์ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 

 
 
 

๖๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ประถมศึกษาป่ท่ย ๒ อาจม่อาย ุ๑๔ ป่ เป็นตน้   เพราะฉะนัน้เด็กกลุ่มน่เ้ข้ามาอยู่ในโรงเร่ยนขณะท่ยยงัไม่ม่งานท า  พออยู่
โรงเร่ยนสกัระยะเมืยอสามารถสืยอสาร(ภาษาไทย)ไดใ้นป่ต่อไปผูป้กครองก็จะพาไปท างาน   รายไดก็้เท่ากบัผูป้กครองเพราะ

เขาตวัโตแล้ว”๕๖   เด็กกลุม่นีบ้างสว่นเป็นเด็กที่อยู่ในวยัแรงงานตามกฎหมาย อายตุัง้แต่ ๑๕ – ๑๘ ปี และบางสว่นเป็น

เด็กที่มีอายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปี ซึง่ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุ
ต ่ากว่าสิบห้าปีเป็นลกูจ้าง   ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง กระบวนการตดัสินใจท างานโดยส่วนใหญ่อยู่ที่ตวัเด็กและ
ผู้ปกครอง ส าหรับเด็กอาจไมไ่ด้รับการพฒันาอยา่งตอ่เนื่องท าให้เขาไมม่ีโอกาสที่จะเลอืกอาชีพได้ดีกวา่นี ้ เพราะฉะนัน้ใน
ทศันะของครูผู้สอนจึงเห็นวา่การให้การศกึษาแก่เด็กข้ามชาติเพื่อพัฒนาทกัษะและศกัยภาพในการท างานแก่พวกเขานัน้มี

ความส าคญัยิ่ง๕๗  

 
o ภาครัฐ 

 สถานการณ์แรงงานเด็ก 
ในปัจจบุนัสถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง จงัหวดัสมทุรสาครไม่ปรากฏการใช้

แรงงานเด็กในรูปแบบแรงงานบงัคบั แต่สิ่งที่ปรากฏคือการใช้แรงงานเยาวชนหรือแรงงานที่มีอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ในสถาน
ประกอบการระดบัต่างๆ  ในมุมมองของผู้ ให้บริการเก่ียวกบัการขอใบอนุญาตท างานส าหรับแรงงานประเภทนีม้องว่า
กระบวนการจ้างงานนัน้เกิดขึน้จากการตกลงของทัง้ฝ่ายแรงงานและฝ่ายนายจ้าง “นายจ้างท่ยจะจ้างแรงงานอาย ุ๑๕ - 
๑๘ ป่นัน้ม่ไม่มาก แต่ท่ยม่ส่วนหนึยงเป็นความตอ้งการของทางฝ่ายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็นความตอ้งการของครอบครวัพ่อแม่ม่

ลูกท่ยอยู่ในช่วงอาย ุ๑๕ - ๑๘ ป่ สภาพร่างกายพร้อมในการท างานไดแ้ลว้เลยไปเข้าสู่ขัน้ตอนการท างาน”๕๘  ประกอบกบั

สถานการณ์การขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึน้ในประเทศท าให้ รัฐไม่มีนโยบายจ ากัดสิทธิการขอโควต้าลงทะเบียนการใช้
แรงงานตา่งด้าวในสถานประกอบการต่างๆ   กิจการที่มีความขาดแคลนแรงงานสงูที่สดุ คือ ประมงทะเล ซึ่งแรงงานไทย
จ านวนมากไม่ประสงค์จะท างานในลกัษณะนี  ้และงานกรรมกรในทุกประเภทกิจการขาดแคลนแรงงานไทย รวมถึง
อตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยเฉพาะสถานประกอบการแปรรูปขัน้ปฐมภมูิที่ด าเนินการแกะกุ้ ง หกัหวักุ้ ง แลป่ลา ฯลฯ   
ไม่สามารถจะใช้เคร่ืองจักรทดแทนก าลงัการผลิตด้วยมือของมนุษย์ได้   ความต้องการแรงงานจึงเพิ่มสงูขึน้ตามความ
ต้องการและอตัราการผลติของภาคอตุสาหกรรม  

 การจ้างแรงงานอาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี  
 ในกรณีของแรงงานเยาวชนอายตุัง้แต่ ๑๕ – ๑๘ ปี แบ่งออกเป็นสองกลุม่ คือ ๑.เด็กที่มีอาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี ที่

เดินทางมาพร้อมญาติ เมื่ออพยพมายงัประเทศไทยก็เข้าสูร่ะบบโรงงาน และ ๒.เด็กที่เกิดในเมืองไทยและมีโอกาสได้รับ
การศกึษาเบือ้งต้น เมื่อเติบโตเข้าสูว่ยัที่สามารถท างานได้เด็กก็จะออกจากโรงเรียนมาท างาน  เด็กกลุม่นีม้ีจ านวนน้อยกวา่
กลุม่ที่เคลือ่นย้ายมาจากประเทศพมา่   เนื่องจากความต้องการแรงงานการผลิตจ านวนมาก ทางรัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย
ผอ่นผนัส าหรับแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายอยูเ่สมอ เพื่อให้แรงงานจดทะเบียนและมีสถานะที่ถกูกฎหมายเพื่อ
เข้าสูก่ระบวนการพิสจูน์สญัชาติและขอใบอนญุาตท างานต่อไป ถือเป็นการเปิดช่องทางให้กบัแรงงานโดยเฉพาะแรงงาน

                                                           

๕๖ ประสาร สารวงศ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัศรีสทุธาราม, สมัภาษณ์ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 
๕๗ ณรงค์ฤทธ์ิ สีหราช,ครูศนูย์การเรียนรู้มลูนิธิเพ่ือเยาวชนชนบท, สมัภาษณ์ ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘. 
๕๘ เกษม สทุธิรักษ์, จดัหางานจงัหวดัสระแก้ว รักษาราชการแทนจดัหางานจงัหวดัสมทุรสาคร, สมัภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 
 



 

 
 
 

๗๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

จากประเทศพมา่ซึง่มีจ านวนเพิ่มขึน้ทกุปีด าเนินการจดทะเบียนแรงงาน   ส าหรับแรงงานเยาวชน ๑๕ – ๑๘ ปี จะต้องแจ้ง
ความประสงค์ท างานกบัส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานก่อน พร้อมแจกแจงรายละเอียดว่าเข้าท างานหน้าที่ใด 
สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร และจ่ายค่าแรงอย่างไร   หากเป็นไปตามเง่ือนไขการจ้างงานตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๕ และกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิเด็กอื่นๆ ความต้องการจ้างแรงงานนีจ้ะถกูสง่ไปยงักรมการ
จดัหางานเพื่อรับรองการขอใบอนญุาตท างานให้กบัเยาวชนข้ามชาติเหลา่นีต้อ่ไป 

ข้อบญัญตัิตามกฎหมายและกติกาสากลระหว่างประเทศมกัเรียกผู้ที่อยู่ในช่วงอายดุงักลา่วว่า “เยาวชน” แต่ใน
กฎหมายแรงงานยงัคงใช้ค าว่า  “เด็ก”   เมื่อเด็กเป็นแรงงาน กฎหมายมีข้อห้ามการท างานบางประการ เช่น ห้ามการ
ท างานบางช่วงเวลาเพื่อสขุภาพของเด็ก และห้ามมิให้เด็กท างานทีอ่าจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภยัต่อเด็ก   หากเป็นกรณี
เช่นนี ้ส านกังานสวสัดิการฯ จะไม่อนุญาตท างาน   แต่ถ้าเป็นงานทัว่ไปหรืองานที่มีข้อจ ากัดเร่ืองสถานที่หรือข้อก าหนด
เก่ียวกบัลกัษณะงานและความปลอดภยั ทางสวสัดิการฯ จะอนุญาตให้เด็กสามารถท างานได้ โดยที่หากมีการจ้างเด็ก
ท างานทางบริษัทจะต้องแจ้งวา่เด็กคนนีเ้ข้าไปท าอะไรในสถานประกอบการ   หากไปท างานที่ต้องห้าม สวสัดิการฯ จะไม่
อนญุาต หรือให้เขาเปลีย่นไปท างานลกัษณะอื่น ๆ เพื่อให้เด็กมีรายได้ ลดภาระของพอ่แม ่ภาระของสงัคม  เพราะเมื่อไม่มี
งาน ไมม่ีเงิน เด็กอาจจะก่ออาชญากรรมบางเร่ืองได้ ต่อประเด็นนีจ้ึงต้องมองหลายมิติ   หากมีการจ้างเด็กบริษัทจะต้อง
ยื่นขอลงทะเบียนส าหรับการจ้างแรงงานเยาวชนอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี   หากไมด่ าเนินการดงักลา่วมีบทลงโทษจ าคกุไม่เกิน ๑ 
เดือน ปรับไมเ่กิน ๒,๐๐๐ บาท ตามกฎหมายอาญา 

 การละเมิดสทิธิแรงงาน 
ส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวดัสมุทรสาคร ระบุว่า การละเมิดสิทธิเด็กหรือการใช้แรงงาน

บงัคบั แรงงานทาส กกัขงัหนว่งเหน่ียว อยา่งเช่นภาพลกัษณ์ของการใช้แรงงานเด็กในอดีตนัน้ไมเ่กิดขึน้กบัแรงงานเยาวชน
ข้ามชาติเหลา่นี ้  แตส่ิง่ที่หนว่ยงานให้บริการด้านความคุ้มครองสทิธิของแรงงานพบบอ่ยคือปัญหาเร่ืองคา่จ้าง/คา่แรงที่ไม่
เป็นธรรมหรือไมเ่ป็นไปตามข้อตกลง เช่น กรณีบริษัทแหง่หนึง่มีการใช้แรงงานเยาวชนอาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี เมื่อบริษัทเลิกจ้าง
และไมจ่่ายคา่แรง ทางสวสัดิการฯ จ าเป็นต้องเข้ามาดแูลจดัการให้ความคุ้มครองสทิธิและคา่ตอบแทนที่ลกูจ้างพงึได้รับ  

 กรณีอายเุด็กในบตัรทะเบียนระบอุายเุกินจริง  
ส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน จงัหวดัสมทุรสาคร ชีแ้จงการระบอุายใุนบตัรทะเบียนเกินจริงว่า ทาง

หนว่ยงานราชการเช่ือถือหลกัฐานทางทะเบียนที่ระบอุายซุึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยเป็นหลกั   หากในกรณีที่พบเด็ก
ข้ามชาติมีสรีระไม่ตรงตามอายทุี่ระบุอย่างสิน้เชิงก็จ าเป็นจะต้องท าเร่ืองโต้แย้งไปยงัหน่วยงานต้นทางที่ระบอุายุในบตัร
ทะเบียนนัน้ๆ เช่น หน่วยทะเบียนประวัติราษฎร กระทรวงมหาดไทย   จากนัน้จะพิสจูน์หาหลกัฐานโดยการตรวจจาก
กระดกูหรือฟันเพือ่ระบอุายทุี่แท้จริงของเด็ก   อยา่งไรก็ตาม สวสัดิการฯ ระบวุา่กระบวนการเหลา่นีค้่อนข้างซบัซ้อนเพราะ
เก่ียวข้องกบัปัญหาเร่ืองการปลอมแปลงเอกสาร และการจะกลา่วถึงอายขุองเด็กหากไมเ่ช่ือตามที่ระบใุนบตัรทะเบียนแล้ว
ต้องอาศยัความรู้ทางการแพทย์เพื่อสร้างอ านาจสนบัสนนุข้อค้นพบดงักลา่ว   ดงันัน้ จึงไม่พบการแจ้งเร่ืองหรือด าเนินการ

ฟ้องร้องอยา่งเป็นทางการในปัญหาเหลา่นี ้๕๙ 

 ภาวะเสีย่งในการเป็นแรงงานเด็ก 
 ในมมุมองของตวัแทนจากหนว่ยงานภาครัฐ ภาวะเสีย่งทีผ่ลกัดนัให้เด็กเข้าสูก่ระบวนการเป็นแรงงานมีจดุเร่ิมต้น
จากครอบครัวและเป็นหน้าที่ของครอบครัวทีจ่ะต้องดแูลสมาชิกในครอบครัวมิให้เข้าไปอยูใ่นภาวะเสีย่งตา่งๆ ไมว่า่ในเร่ือง

                                                           

๕๙ บญุลือ ศาสตรเพ็ชร, สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร, สมัภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 

 
 
 

๗๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

การท างานหรือเร่ืองอื่นๆ   ถึงแม้วา่มีการก าหนดกฎหมายอยา่งเข้มงวดแตถ้่าครอบครัวหรือผู้ ใกล้ชิดกบัเด็กไม่ปกป้องเด็ก
จากภาวะเสีย่งตา่งๆ ผลลพัธ์การรณรงค์ปัญหาแรงงานเด็กในจงัหวดัสมทุรสาครอาจไมบ่รรลผุล   ที่ส าคญัคือทกุภาคสว่น
เร่ิมตัง้แตค่รอบครัวและผู้ประกอบการควรท างานร่วมกนัตามกฎกติกาของสงัคม ‚การเจตนารับเด็กท่ยระบอุายเุกินควรถูก
ใช้มาตรการทางกฎหมายด าเนินการ   การใช้มาตรการทางกฎหมายผมคิดว่ามนัเป็นการแก้ปัญหาท่ยปลายเหตุ แต่ท่ย
ส าคญัคือเราควรแก้ปัญหาท่ยต้นเหต ุคือเราจะดูแลกนัอย่างไรเพืยอไม่ให้เด็กกลุ่มน่เ้ข้าไปสู่ปัญหาการจ้างงาน เริยมตัง้แต่

ครอบครัว สงัคม ท่ยจะช่วยดูแลเขาอย่างไร‛๖๐   การเข้าสู่ภาวะเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือเด็กต่างชาติที่เข้ามาพร้อม

ผู้ปกครองซึ่งข้ามแดนอย่างผิดกฎหมาย เด็กปราศจากสถานะพลเมือง ผู้ปกครองจึงไม่กล้าจะส่งเด็กเข้าโรงเรียนจน
ก่อให้เกิดภาวะเสีย่งตอ่การเป็นแรงงานในสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ผู้ปกครองท างานอยู ่ 
 

o ภาคธุรกิจ 
ทศันะเก่ียวกบัสถานการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติในปัจจบุนัของภาคธุรกิจเป็นไปในทิศทางเดียวกบัภาครัฐที่ระบุ 

ว่า ภาพลกัษณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายนัน้ไม่เคยเกิดขึน้ในโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่และหมดไปในสถาน
ประกอบการระดบัต่างๆ แล้ว หากแต่ในสถานประกอบการประเภทล้งและแพปลาขนาดเล็ก อาจยงัคงระบบการจดัการ
แรงงาน สวสัดิการ รวมถึงสภาพแวดล้อมและชีวอนามยัในสถานที่ท างานอยา่งไมไ่ด้มาตรฐาน   ภาคธุรกิจยงักลา่วถึงการ
ใช้แรงงานเยาวชนอาย ุ๑๕ – ๑๘ ปีด้วยเช่นกนั   สถานประกอบการแปรรูปกุ้งรายหนึง่ ระบวุา่ ในอดีตเมื่อมีความต้องการ
ผลผลติกุ้งเป็นจ านวนมาก ความต้องการแรงงานจึงสงูขึน้ตามล าดบัและน ามาสูก่ารใช้แรงงานเยาวชน โดยการขออนญุาต
จ้างแรงงานอยา่งถกูต้อง และปฏิบตัิตามแนวปฏิบตัิที่ดีในการใช้แรงงานที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่วมกบั
กรมประมง และกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ก าหนดแนวปฏิบตัิดงักล่าวขึน้เป็นพืน้ฐานที่สถานประกอบการใน
อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงทกุแหง่มีหน้าที่ปฏิบตัิตาม  อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนัความต้องการผลผลติกุ้ งจากประเทศไทย
ลดลง ขณะท่ีโรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ได้ยกเลกิการจ้างแรงงานข้ามชาติอาย ุ๑๕ - ๑๘ ปีที่เคยเป็นแรงงานเสริมทางการ
ผลติ  และจ้างแรงงานที่มีอาย ุ๑๘ ปี ขึน้ไป  
    

o องค์กรพัฒนาเอกชน  
 สถานการณ์แรงงานในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง  

นิยามจากกฎหมายด้านการคุ้มครองแรงงาน ระบวุ่า ‘แรงงานเด็ก’ คือบคุคลที่อาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี และแรงงาน
ผู้ ใหญ่คือบคุคลที่มีอายุตัง้แต่ ๑๘ ปีขึน้ไป และด้วยเหตุที่เด็กยงัไม่ถึงพร้อมทางวุฒิภาวะ ไม่มีความพร้อมด้านร่างกาย
เหมือนผู้ ใหญ่ จึงมีข้อจ ากัดเก่ียวกับการท างาน เป็นต้นว่าเด็กควรจะท างานได้เพียงก่ีชั่วโมง ห้ามมิในเด็กท างานหนกั
ท างานที่เก่ียวข้องกบัสารเคมีอนัตรายไมไ่ด้ ท างานเรือประมงไม่ได้ ฯลฯ   เหลา่นีเ้ป็นนิยามของแรงงานเด็กตามกฎหมาย   
ขณะที่ในสว่นของ ‘แรงงานเด็กผิดกฎหมาย’ มาจากว่ากฎหมายไม่อนญุาตให้เด็กที่มีอายตุ ่ากว่า ๑๕ ปีท างาน กฎหมาย
ไมรั่บรองและถือวา่ผู้ที่ใช้แรงงานเด็กกลุม่นีท้ างานต้องโทษความผิด   เด็กเหลา่นีจ้ะต้องอยู่ในสถานศึกษาและได้รับสิทธิ
พืน้ฐาน รวมถึงโอกาสที่จะสง่เสริมพฒันาการของเด็ก   ดงันัน้ หากเด็กข้ามชาติต้องไปท างานและไม่สามารถเข้าถึงสิทธิ 
โอกาสต่างๆ หรือกลายเป็นแรงงานด้วยความไม่สมคัรใจ อาจจะเข้าข่ายของแรงงานบงัคบัและ/หรือเป็นส่วนหนึ่งของ
ผู้ เสยีหายในกระบวนการค้ามนษุย์ 

                                                           

๖๐ เกษม สทุธิรักษ์, จดัหางานจงัหวดัสระแก้ว รักษาราชการแทนจดัหางานจงัหวดัสมทุรสาคร, สมัภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 



 

 
 
 

๗๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สถานการณ์แรงงานข้ามชาติในจงัหวดัสมทุรสาครสะท้อนผ่านปริมาณของแรงงานข้ามชาติจ านวนมากที่เผชิญ
กบัปัญหา แม้แรงงานบางสว่นได้รับการดแูลคุ้มครองที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนกัและสนใจ แต่ก็ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาของแรงงานข้ามชาติที่มีอย่างต่อเนื่องให้หมดไป   ในช่วงที่ผ่านมาแรงงานข้ามชาติในสมุทรสาครที่จดทะเบียน
แรงงานมีไม่ต ่ากว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน ในจ านวนนีน้่าจะรวมถึงเด็กข้ามชาติในจ านวนไม่ต ่ากว่า ๑๐,๐๐๐ คน  และใน
ภาพรวมแรงงานข้ามชาตอิีกเป็นจ านวนมากยงัไมม่ีเอกสารที่ครบถ้วนเพียงพอท่ีจะเดนิทางกลบัประเทศภมูิล าเนาได้   โดย
ที่ผา่นมาแรงงานได้รับเฉพาะใบอนญุาตท างาน ใบเอกสารทะเบียนราษฎรตา่งด้าว (ท.ร.๓๘/๑) เทา่นัน้ แต่ทางรัฐบาลไทย
พยายามผลกัดนัให้แรงงานสว่นใหญ่ลงรายการสญัชาติเพื่อพิสจูน์สญัชาติและท าหนงัสือเดินทางชัว่คราวต่อไป   ในสว่น
ของกรณีแรงงานเด็กเป็นท่ีจบัมองและติดตามสถานการณ์จากนานาชาติอยา่งกว้างขวาง โดยเฉพาะสถานการณ์เร่ืองเด็ก
ในอุตสาหกรรมกุ้ งและอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเลเพื่อการส่งออก อาทิ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๓ รายงานของกระทรวง
แรงงาน สหรัฐอเมริกา แถลงว่า มีแรงงานเด็กอยู่ในอตุสาหกรรมกุ้ ง   ในปีพ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ มลูนิธิเครือข่ายสง่เสริม
คณุภาพชีวิตแรงงาน พบวา่ มีแรงงานเด็กข้ามชาติจ านวนไมน้่อยทีท่ างานอยูใ่นอตุสาหกรรมนี ้เด็กสว่นใหญ่ท างานกบัพ่อ
และแม่ในสถานประกอบการกิจการต่อเนื่องประมงที่เรียกว่า ‘ล้ง’   โดยที่เด็กสว่นใหญ่ไม่อยู่ในสถานศึกษา พร้อมกบัมี
ความคิดว่าสถานที่ที่ปลอดภยัส าหรับคนข้ามชาติคือสถานประกอบการ เพราะหากอยู่ที่บ้านอาจจะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจ
พบหรืออาจมีความไม่ปลอดภยัเกิดขึน้กบัเด็ก   เป็นปัจจัยผลกัให้เด็กข้ามชาติอายปุระมาณ ๘ – ๑๒ ปีท างานอยู่กับ
ผู้ปกครอง   สว่นผู้ประกอบการก็มองวา่บตุรหลานแรงงานมาช่วยผู้ปกครองท างานในระบบจ้างเหมาทีค่ิดอตัราคา่แรงตาม
น า้หนกั  

ส าหรับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานมองปรากฏการณ์แรงงานเด็กข้ามชาติว่า ในช่วงปีพ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ สถานประกอบการบางแหลง่ในภาคธุรกิจต่อเนื่องประมง เช่น งานแกะกุ้ ง มีการจ้างแรงงานกึ่งบงัคบั
และแรงงานเด็ก บางสว่นเข้าขา่ยการค้ามนษุย์ แตภ่ายหลงัมีการประกาศใช้กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการค้ามนษุย์ 
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงก่อให้เกิดการคุ้มครองทัง้เด็กและผู้ใหญ่มากขึน้  ทัง้นี ้อตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงปรากฏแรงงานเด็กสว่น
หนึง่ อายรุะหวา่ง ๑๕ – ๑๘ ปี   แรงงานเหลา่นีน้ายจ้างจะต้องจดทะเบียนขอใช้แรงงานท่ีส านกังานสวสัดิการและคุ้มครอง
แรงงานของจังหวดัเพื่อตรวจสอบแต่ก็มีจ านวนไม่มาก   ในมมุมองขององค์กรพฒันาเอกชนนัน้การจ้างแรงงานเยาวชน
อาย ุ๑๕ – ๑๘ ปีมีช่องวา่งและข้อบกพร่องในทางปฏิบตัิ โดยผู้ประกอบการเห็นวา่เด็กเหลา่นีค้วรแจ้งอายมุากกว่าอายุใน
ความเป็นจริง สถานการณ์เช่นนีเ้กิดขึน้มานานแล้วและสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบนั   เด็กกลุม่นีท้ างานอยู่ในหลายกิจการ 
รวมถึงในโรงงานอตุสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นแรงงานที่ถกูกฎหมาย (ช่วงอาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี) แต่เด็กถกูท าให้เป็น
แรงงานท่ีมีอายมุากกวา่ ๑๘ ปี เมื่อมาถึงปัจจบุนัเด็กเหลา่นีม้ีอายปุระมาณ ๒๐ – ๒๒ ปีและมีสถานะเป็นแรงงานเต็มตวั     

แรงงานเยาวชนอายตุัง้แต่ ๑๕ – ๑๘ ปี มีจ านวนมาก เพราะเด็กรุ่นนีห้ากไม่ได้เรียนหนงัสือต่อก็จะท างาน เด็ก
เหลา่นีม้ีแบบแผนชีวิตที่แตกตา่งกนัไป  บางสว่นด าเนินชีวิตกลมกลนืกบัสงัคมไทย บางสว่นสามารถสือ่สารภาษาไทยและ
ใช้ประโยชน์เมื่อย้ายงานหรือท าเอกสารต่างๆ บางสว่นหารายได้เพื่อเลีย้งดูตวัเอง   เมื่อเด็กเหลา่นีไ้ปประกอบอาชีพใน
อตุสาหกรรมแปรรูปสตัว์น า้เบือ้งต้นจะเป็นการจ้างงานเหมือนผู้ ใหญ่หรือไม่อย่างไร และสถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็ก
ลดลงระดบัใดภายใต้แนวปฏิบตัิที่ดีในการใช้แรงงาน (Good Labors Practices) หากเป็นสถานประกอบการที่มีความ
พร้อมน่าจะสามารถจัดการได้ ส่วนสถานประกอบการที่ยงัไม่พร้อมหรือไม่จดทะเบียนควรจะต้องตรวจสอบว่ามีปัญหา
หรือไม่   ขณะที่ในปัจจุบนัสถานการณ์แปรเปลี่ยนไป เด็กอาจไม่ได้ท างานในสถานประกอบการแต่เอางานกลบัไปท าที่
บ้านในระบบเหมาช่วง รูปแบบของแรงงานเด็กที่ช่วยพ่อแม่จึงกลายเป็นแรงงานเด็กที่บ้านแทน   กรณีเช่นนีส้ามารถระบุ
ตามกฎหมายได้หรือไม่ว่าเป็นแรงงานเด็ก   คนเอเชียอาจจะไม่ได้มองว่ากรณีเช่นนีเ้ป็นปัญหามากนักแต่ส าหรับ



 

 
 
 

๗๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ชาวตะวนัตกที่เฝ้าดสูถานการณ์แรงงานในหว่งโซอ่ปุทานทัง้สายพานการผลิตจนถึงผู้บริโภค จะติดตามตรวจสอบว่าที่มา
ของแรงงานเด็กอยูท่ี่แหลง่ใด 

 สภาพการท างานของเด็กในปัจจบุนั  
ในจงัหวดัสมทุรสาครพบแรงงานเด็กข้ามชาติที่บอกอายขุองตนเองตามเอกสารประจ าตวัวา่มีอาย ุ๑๘ ปี แต่เมื่อ

สนทนากัน เด็กส่วนใหญ่มีอายุประมาณ ๑๖ – ๑๗ ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่สามารถทราบข้อมูลและสงัเกตสถานการณ์ของ
แรงงานเด็ก อาทิ การที่บริษัทรับคนกลุ่มนีเ้ข้าไปท างานพวกเขาได้รับการพฒันาต่อหรือเข้าท างานในต าแหน่งหน้าที่ใด, 
สว่นหนึง่เรียนหนงัสอืและออกจากโรงเรียนกลางคนัท าให้ไมจ่บการศึกษาภาคบงัคบั  แต่เด็กกลุม่นีม้ีอายมุากกว่า ๑๕ ปี, 
ในกลุ่มของเด็กที่มีความสามารถอ่านเขียนภาษาไทย ท าให้เข้าท างานในต าแหน่งที่ไม่ต้องใช้แรงงานในระบบเหมาช่วง
ทัว่ไป แต่จะได้รับมอบหมายให้ท างานในต าแหน่งที่อาศยัทกัษะมากกว่า เช่น เสมียน พนกังานตรวจสอบคณุภาพสินค้า 
พนักงานตรวจสอบโกดังสินค้า ซึ่งเป็นต าแหน่งงานที่มีความรับผิดชอบสงูกว่า เป็นต้น   ส่วนเด็กที่ไม่ได้เรียนหนงัสือ
จ านวนมากเป็นแรงงานเยาวชน หากอายตุ ่ากวา่ ๑๘ มกัจะแปรเปลีย่นเป็นวา่อายมุากกวา่ ๑๘ ปี เพราะนายจ้างพยายาม
แจ้งวา่สถานประกอบการรับบคุคลที่มีอาย ุ๑๘ ปีขึน้ไปเข้าท างาน   สว่นในกลุม่เด็กอายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปี ยงัคลมุเครือในทาง
สถิติว่ามีปรากฏอยู่หรือไม่ จ านวนเท่าไร อยู่บริเวณใด   หากปรากฏในสถานประกอบการจะอยู่ในส่วนใดของห่วงโซ่
อปุทาน และเป็นเร่ืองที่จะต้องเข้าไปท างานหรือหามาตรการการท างานร่วมกับสมาคมแช่เยือกแข็ง เพื่อท างานในเชิง
ป้องกนัและแก้ไขตอ่ไป         

ในกรณีของเด็กข้ามชาติที่ท างานกบัพอ่แมซ่ึง่เป็นแรงงานอพยพนัน้ ปัจจยัที่ผลกัคนกลุม่นีจ้ากประเทศต้นทางคือ 
ปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือปัญหาในครอบครัว เช่น ภาระหนีส้ิน   ท าให้เกิดการอพยพเข้ามาท างานในประเทศไทยเป็น
ครอบครัว ลกูที่สามารถท างานได้ก็ช่วยพอ่แม่   ตามวฒันธรรมของคนเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้สว่นหนึ่งจะมองว่าเด็กต้อง
ท างานเพราะถือวา่เป็นความกตญัํ ูการเลีย้งดพูอ่แมเ่ป็นค่านิยมที่สงูสดุของเด็กข้ามชาติ   ในฝ่ายของพ่อแม่สว่นหนึ่งก็
มองวา่การท่ีมาท างานและช่วยเหลอืกนัหลายๆ คน จะท าให้รวมเงินเป็นก้อนใหญ่ได้มากและเร็วขึน้   ถ้าท างาน ๓ – ๔ คน
ตอ่ครอบครัวอยา่งน้อยจะมีรายได้ตอ่เดือนประมาณ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท สามารถสง่กลบับ้านเพื่อสร้างที่อยู่อาศยั
หรือซือ้ที่ดินและท าการเกษตร เป็นต้น   นอกจากนีย้งัมีเด็กที่จ าเป็นต้องท างานหารายได้เพื่อเกือ้หนนุญาติที่เจ็บป่วยอยู่ที่
ประเทศพมา่   ส าหรับครอบครัวแรงงานข้ามชาติอีกกลุม่หนึง่เห็นความส าคญัของการศกึษาของเด็กวยัเรียนตัง้แต่ต้นทาง 
พอ่แมก่ลุม่นีจ้ะสนบัสนนุให้ลกูเรียนตอ่ระดบัสงู ไมพ่ยายามให้เด็กออกจากสถานศกึษาเพื่อไปท างาน   

 ข้อหว่งใยตอ่กลุม่เด็กอาย ุ15-18 ปี  
แรงงานกลุม่อาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี ถือเป็นกลุม่ที่มีความรู้พอสมควร เด็กเหลา่นีเ้กิดหรือเติบโตในประเทศไทยน่าจะมี

ทกัษะการด าเนินชีวิตและปรับตวัเข้ากบัสงัคมไทย บางคนอาจจะมองว่าตวัเองเป็นคนไทย   แรงงานกลุม่นีม้ีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพและมกัศกึษาวา่สถานประกอบการแหง่นัน้แหง่นีด้ีหรือไม ่มีคา่ตอบแทนอยา่งไร และการช่วยเหลือจาก
เครือข่ายทางสงัคมต่างๆ ท าให้แรงงานกลุ่มนีก้ระจายอยู่ในสถานประกอบการที่หลากหลาย ในอดีตอาจกระจุกอยู่ใน
อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล แต่ปัจจุบันกระจายไปตามสถานประกอบการที่มีมาตรฐานและกิจการต่างๆ เช่น 
อตุสาหกรรมอิเลก็ทรอนิกส์ เฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น    

แรงงานเด็กข้ามชาติกลุม่นีม้อีิสระพอควรเมื่อเป็นแรงงานอยา่งเต็มตวั และมีสายสมัพนัธ์การรวมตวักบัคนรุ่นราว
คราวเดียวกนัเป็นกลุม่ (gang)   เด็กวยัรุ่นเหลา่นีม้ีพฤติกรรมการแต่งกาย การคบหาเพศตรงข้าม และพฤติกรรมหลายๆ 
อยา่งเหมือนคนไทย   เด็กกลุม่นีบ้้างก็เรียกตวัเองวา่เป็น ‚เด็กแว๊นซ์‛ หรือพวกที่รวมตวักนัเที่ยวและไปท ากิจกรรมร่วมกนั 
ซึง่เป็นสถานการณ์ที่นา่หว่งใยและอาจก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ยาเสพติด, เพศสมัพนัธ์ที่ไมป่ลอดภยั, การมีบตุร



 

 
 
 

๗๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ก่อนวยัอนัควร, ปัญหาอนามยัเจริญพนัธุ์   ในขณะท่ีบางกลุม่ปรากฏชดัเจนวา่มีปัญหาเร่ืองยาเสพติดและสุม่เสี่ยงที่จะตก
เป็นเคร่ืองมือของบคุคลอื่นหรือเข้าไปเก่ียวข้องกบัการค้ายาเสพติดก็เป็นได้   ดงันัน้ ควรมีการติดตามเฝ้าระวงัสถานการณ์
ของเด็กกลุม่นีใ้นเบือ้งต้น หากพบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอาจจะต้องจดักิจกรรมหรืองานตา่งๆ เพื่อเป็นสือ่กลางและตวัเช่ือม
ให้มีเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเตรียมพร้อมส าหรับการท างานในด้านการคุ้มครองป้องกนัเยาวชนกลุม่นีต้อ่ไป 

 ข้อหว่งใยตอ่แรงงานเด็กในสถานประกอบการปิด 
การคาดการณ์ถึงสถานการณ์แรงงานเด็กในปัจจบุนัที่ยงัไม่สามารถเข้าถึงข้อมลูอย่างชดัเจนได้รูปแบบหนึ่ง คือ 

แรงงานเด็กหรือเยาวชนข้ามชาติที่ท างานในสถานประกอบการปิด อนัหมายถึง สถานที่ท างานที่ด้านในมีที่พกัอาศัย
ส าหรับครอบครัวของแรงงาน   สถานประกอบการที่มีลกัษณะเช่นนีท้ าให้ไม่สามารถลว่งรู้ได้ว่าการท างานที่นัน่มีเฉพาะ
ผู้ใหญ่หรือมีแรงงานเด็กแฝงอยูด้่วยหรือไม ่เนื่องมาจากวา่บคุคลภายนอกไมส่ามารถเข้าไปตรวจสอบและดแูลได้   สภาพ
การท างานในสถานประกอบการเช่นนีเ้ป็นข้อหว่งใยมากกวา่โรงงานและสถานประกอบการหลายแหง่ที่เปิดกว้าง   อยา่งไร
ก็ตาม สถานการณ์ที่วา่นีเ้ป็นเพียงสมมติฐาน   โดยทัว่ไปสถานประกอบการขนาดใหญ่ไม่จ้างกลุม่ที่เป็นแรงงานเด็กอายุ
ต ่ากวา่ ๑๕ ปี แตอ่าจจะมีการจ้างกลุม่แรงงานเยาวชนอาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี ที่แปรอายตุามเอกสารที่ระบไุว้มากกวา่นัน้    
 
 
II.ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่พึงประสงค์ต่อแรงงานเด็กข้ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเน่ืองประมง  
 

o ด้านการศึกษา 
 

 การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานแก่เด็กข้ามชาติ 
การจดัการศกึษาให้แก่เด็กข้ามชาติเป็นข้อเสนอหลกัที่หนว่ยงานทกุภาคสว่นมีความเห็นตรงกนั ทัง้สถานศึกษา 

สถานประกอบการ ส านกังานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน ส านกังานจดัหางาน องค์กรพฒันาเอกชน มีข้อเสนอว่าการ
ป้องกนัไมใ่ห้เด็กเข้าสูก่ระบวนการเป็นแรงงาน คือ รูปแบบการให้การศกึษาขัน้พืน้ฐานซึง่ควรท่ีจะให้บริการแก่เดก็ข้ามชาติ
อยา่งเสมอภาคเทา่เทียมกบัเด็กไทย ตลอดจนภาครัฐและภาคประชาสงัคมควรท างานร่วมกนัในการท างานเชิงรุกร่วมกบั
คนในชุมชนเพื่อสง่เสริมการศึกษาในระบบให้กบัเด็ก   ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัศรีสทุธาราม ระบวุ่า ปัจจุบนัการสง่เสริม
การศกึษาให้กบัเด็กแรงงานข้ามชาติมีแนวโน้มที่จะมีผลส าเร็จสงูมากขึน้เนื่องจากได้รับความร่วมมือจากภาคสว่นต่างๆ 
อาทิ องค์กรพฒันาเอกชน  ภาคธุรกิจ  ผู้ประกอบการในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงและสมาคมแช่เยือกแข็ง โดยให้การ
สนับสนุนการจัดจ้างครูผู้ สอนสองอัตรา และสนับสนุนในด้านอุปกรณ์การเรียน อาคารสถานที่แก่นักเรียนข้ามชาติ   
อย่างไรก็ตาม ในความมุ่งหวงัของครูผู้ สอนนอกจากผู้ปกครองจะส่งเสริมให้เด็กข้ามชาติเรียนหนงัสือแล้ว  ผู้ปกครอง
จ าเป็นต้องสง่เสริมการศกึษาจนกระทัง่ถึงระดบัความรู้พืน้ฐานท่ีรัฐก าหนดด้วย เนื่องจากการศกึษามีสว่นสร้างเสริมทกัษะ
และพฒันาศกัยภาพของเด็ก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๗๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 
 

 
 
 
โครงการ ‚การศึกษาป้องกนัการใช้แรงงานเด็ก‛ หรือ Education is the Rights respond to Child Labour 

สมทุรสาครโมเดล ด าเนินการตัง้แต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘  จุดประสงค์ของโครงการคือ การสง่เสริมหรือจดัการศึกษาให้แก่เด็ก
ข้ามชาติร่วมเรียนกบัเดก็ไทยในระบบการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทางโครงการได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกนักบักลุม่แรงงาน
ข้ามชาติ  และสง่เสริมให้เด็กในชุมชนที่ติดตามผู้ปกครองไปท างานในสถานประกอบการ ซึ่งสว่นใหญ่เป็น ‚แรงงานเด็ก‛ 
นัน้สามารถเข้าเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐจนถึงปัจจุบนั   ท าให้เกิด  ‚โรงเรียนน าร่อง และโรงเรียนขยาย‛   ในสว่นของ
จงัหวดัสมทุรสาครมีโรงเรียนน าร่องในเขตอ าเภอเมือง ๕ แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนวดัศิริมงคล   โรงเรียนวดัศรีสทุธาราม (วดั
ก าพร้า)   โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์  และ โรงเรียนวดัเกาะ 

เด็กข้ามชาติที่สามารถเข้าระบบการศึกษาของรัฐ ในจงัหวดัสมุทรสาครในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจ านวนประมาณ 
๑,๙๓๒ คน ที่สามารถเข้าเรียนในระบบได้  ในจ านวนนีม้ีเด็กชาวพม่า จ านวน ๑,๒๑๔ คน  เด็กชาวลาว จ านวน ๔๙ คน  
เด็กชาวกมัพชูา จ านวน ๙ คน   และเด็กไร้สญัชาติในกลุม่ชาติพนัธุ์ต่างๆ   เช่น  ม้ง อาข่า ว้า ปะหลอ่ง เป็นต้น  จ านวน  

๖๓๓  คน๖๑ อย่างไรก็ตาม เด็กข้ามชาติสว่นหนึ่งสามารถเข้าสูร่ะบบการศึกษาไทยได้ในระดบัหนึ่ ง แต่ถือว่ายงัเป็นสว่น

น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกบัจ านวนที่มีอยู่แท้จริง ดงันัน้ประเทศไทยในภาพรวม ยงัมีเด็กข้ามชาติจ านวนมากที่เข้าไม่ถึง
สทิธิทางการศกึษา     โครงการจดัการศกึษาแก่เด็กข้ามชาติได้ท าร่วมกบัภาคสว่นตา่งๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ คือ สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็ง (Thai frozen food association (TFFA))  และ บริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั มหาชน 
(TUF) 

การร่วมมือกับสมาคมอาหารแช่เยือกแข็ง (Thai frozen food association (TFFA)) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒  
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (Thai frozen food association (TFFA)) ได้เข้ามาสนบัสนนุกิจกรรมของมลูนิธิฯ ได้
ด าเนินการร่วมกนักบัโรงเรียนวดัศรีสทุธาราม(วดัก าพร้า) ซึ่งมีเด็กข้ามชาติเข้าเรียนในชัน้เตรียมความพร้อมในศนูย์การ
เรียน และ ในระบบโรงเรียน  โดยการสนับสนุนอตัราก าลงัครูผู้สอนจ านวน ๔ อตัรา แบ่งเป็น การสนบัสนุนแก่มูลนิธิฯ 
จ านวน ๒  อตัรา และแก่โรงเรียนวดัศรีสทุธาราม จ านวน ๒  อตัรา   และสนบัสนนุทนุการศกึษาเด็กข้ามชาติจ านวน ๑๐๐ 
ทนุละ ๑,๐๐๐ บาท  รวมเป็น ๑๐๐,๐๐๐ บาท  

ปี  ๒๕๕๓ สนับสนุนชุดนัก เ รี ยนจ านวน  ๕๐๐ ชุดแก่ เ ด็ กนัก เ รี ยน ข้ ามชาติ ใน  ๓  โ ร ง เ รี ยนคื อ                            
โรงเรียนวดัศรีสทุธาราม โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอปุถมัภ์ และโรงเรียนวดับ้านเกาะ 

การร่วมมือกับบริษัทไทยยเูน่ียน โฟรเซ่น โปรดักส์ จ ากัด มหาชน (TUF)  ในปี ๒๕๕๖  บริษัท ไทยยเูนี่ยน 
โฟรเซ่น โปรดกัส์ จ ากดั มหาชน (TUF) ได้เล็งเห็นความส าคญัด้านสขุลกัษณะ อนามยัและความปลอดภยัของลูกหลาน
แรงงานข้ามชาติที่ติดตามผู้ปกครองแรงงานข้ามชาติเข้ามาในประเทศไทย บุตรหลานแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศ

                                                           

๖๑ ข้อมลูจ านวนนกัเรียนที่ไมมี่หลกัฐานทางทะเบียนราษฎร์ และเด็กไมมี่สญัชาติไทย, ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาสมทุรสาคร 
(2556)   อ้างใน สมพงค์ สระแก้ว, ‚การศกึษาเด็กข้ามชาต‛ิ เปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ปลดล็อค ‚แรงงานเด็ก‛ ในประเทศไทย, เข้าถึงจาก 
http://www.oknation.net/blog/SompongSrakaew/2014/05/01/entry-1, 2557 

รูปแบบการปฏิบัตทิี่ดต่ีอเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติ ตัวอย่าง

การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานแก่เดก็ข้ามชาติ จังหวดัสมุทรสาคร 



 

 
 
 

๗๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ไทยทัง้นี ้การจดัการศกึษาให้กบัเด็กข้ามชาตินัน้เป็นสิง่ส าคญัเพื่อให้เด็กทกุคนได้รับสิทธิของตวัเองและการอยู่ร่วมกนัใน
สงัคมอยา่งมีความสขุ  
         บริษัทจึงจดัท าโครงการน าร่องการเตรียมความพร้อมเด็กข้ามชาติเพื่อเข้าระบบการศึกษาไทย เพื่อประโยชน์ต่อ
เด็กและการอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสขุในสงัคมไทยในระยะ ๕  ปี โดยตกลงที่จะร่วมมือในการด าเนินงาน ‚โครงการการ
เตรียมความพร้อมแก่เด็กข้ามชาติเพื่อเข้าระบบการศกึษาไทย‛  ‚ทียเูอฟ แคร์ เซนเตอร์ (TUF CARE Center)‛ และเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาไทยและปรับพืน้ฐานความรู้แก่เด็กข้ามชาติ ก่อนที่จะสอบวัดระดับเข้าระบบการศึกษาไทย ใช้
งบประมาณทัง้สิน้ ๑,๘๐๐,๐๐๐   บาท 

ปัจจัยที่เป็นอปุสรรคทัง้ที่เกิดขึน้ในส่วนของครอบครัว ผู้ปกครองของเด็กข้าชาติ  นโยบายขององค์กรปกครอง
ท้องถ่ินที่ปิดกัน้สาเหตจุากเด็กข้ามชาติไม่เป็นพลเมืองไทย ปัญหาในการบูรณาการเชิงระบบที่ ไม่มีความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างหน่วยงานด้านความมัน่คง หน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจดัการแรงงาน หน่วยงานให้บริการด้านการศึกษา และ
หนว่ยงานท่ีดแูลการเข้าถึงสทิธิทางสขุภาพ     

นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ร่วมระหว่างเด็กไทยและเด็กข้ามชาติที่เกิดขึน้ในพืน้ที่สมุทรสาคร เป็นโครงการ
ต้นแบบท่ีสามารถขยายแนวทางปฏิบตัิออกไปสูพ่ืน้ท่ีใกล้เคียงและพืน้ท่ีจงัหวดัอื่นๆ  ท่ีมีประเด็นปัญหาเด็กข้ามชาติ 

 
 การศกึษาทางเลอืก 

การศกึษาทางเลอืกเป็นการศกึษาอีกรูปแบบหนึง่ที่หนว่ยงานตา่งๆ เสนอให้เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาแรงงาน
เด็ก เพื่อเพิ่มศกัยภาพและทกัษะการท างานให้กบัเด็กและเยาวชนข้ามชาติ   ระบบการศึกษาทางเลือกที่ส าคญัในจงัหวดั
สมุทรสาครขณะนี ้คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั (กศน.) ที่เปิดรับนกัเรียนที่เป็นเด็กและ
แรงงานข้ามชาติมากขึน้ตัง้แตอ่ายุ ๑๐ – ๑๘ ปี   โดยมีการเพิ่มหลกัสตูรห้องเตรียม เพื่อเตรียมความพร้อมทางการสื่อสาร
ภาษาไทยก่อนเข้าชัน้เรียนในระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น และมธัยมศกึษาตอนปลาย ตามล าดบั    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๗๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กรณีตัวอย่างสถานประกอบการที่ส่งเสริมด้านการศึกษาให้กับแรงงานเยาวชนข้ามชาติ 

โรงงานผลติกุ้งสง่ออกรายหนึง่สนบัสนนุให้แรงงานเยาวชนข้ามชาติเข้าศกึษาในศนูย์การศกึษานอกระบบ   

โรงงานนีส้ง่เสริมเยาวชนข้ามชาติที่มีทกัษะการสือ่สารภาษาไทยโดยเฉพาะทกัษะการเขยีนและอา่นให้เข้ามาท างาน

ในต าแหนง่เสมยีนหรือบริหารการเหมา ซึง่มีหน้าที่ตรวจสอบขนาดของกุ้ง ปริมาณกุ้ง และค านวณคา่กลางทัง้หมด

ของน า้หนกักุ้งที่พนกังานแกะกุ้งแต่ละคนท าได้ พร้อมกบัเขียนป้ายระบจุ านวน ขนาดและลงบนัทกึ   งานลกัษณะนี ้

แตกตา่งจากงานเหมาแกะกุ้งทัว่ไปในด้านการจา่ยคา่ตอบแทนทีส่ม ่าเสมอเป็นอตัรารายวนัวนัละ ๓๐๐ บาท   

ในขณะท่ีงานรายเหมานัน้มีความไมแ่นน่อนขึน้อยูก่บัผลผลติกุ้งที่จะเข้ามาสูโ่รงงานในแตล่ะวนั   แรงงานเยาวชนผู้นี ้

ได้คา่ตอบแทนประมาณเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท    

โรงงานแหง่นีย้งัสง่เสริมให้แรงงานเยาวชนเข้าศกึษาที่ศนูย์การศกึษานอกระบบทีจ่ดัขึน้ในวนัอาทิตย์เพื่อให้

แรงงานสามารถพฒันาทกัษะและศกัยภาพของตนเอง   นอกจากนีย้งัสง่เสริมให้แรงงานข้ามชาตชิาวพมา่เข้าท างาน

ในต าแหนง่เดียวกบัคนไทยโดยไมเ่ลอืกปฏิบตัิ เช่น ในต าแหนง่การตรวจสอบเคมีภณัฑ์ ทางโรงงานเห็นวา่การ

สนบัสนนุแรงงานจากประเทศพมา่ร่วมกบัการพฒันาความสามารถของแรงงาน จะเป็นประโยชน์ตอ่ธุรกิจและระบบ

การท างานร่วมกนัของแรงงานข้ามชาติในสายพานการผลติในแตล่ะระดบั อีกทัง้ยงัเป็นประโยชน์แก่ตวัแรงงานท่ีจะ

สามารถเพิ่มรายได้และยกระดบัทกัษะการท างาน อีกทัง้เพิ่มโอกาสในการเลอืกงานให้กบัตนเองด้วย  

เกาชาน ชายหนุม่อาย ุ๑๗ ปีทีช่ว่ยพอ่แมท่ างานตัง้แตอ่าย ุ๑๔ ปี โดยเคยศกึษาระดบัชัน้ประถมที่โรงเรียน

วดัศรีสทุธรามท าให้สามารถอา่นเขียนภาษาไทยได้ หวัหน้างานสนบัสนนุให้เขาท างานในต าแหนง่ผู้ช่วยเสมียน   โดย

ทกุวนัอาทติย์เป็นวนัท่ีโรงงานหยดุ เกาชานจะนัง่รถประจ าทางเดินทางจากบ้านไปเรียนศนูย์การศกึษานอกระบบ

และการศกึษาตามอธัยาศยัแหง่หนึง่ ปัจจบุนัศกึษาตอ่ระดบัประถมและมีความตัง้ใจจะเรียนให้ถงึระดบัปริญญาตรี  

 
“เพราะว่าหัวหน้าเหน็ว่าผมเรียนหนังสือ แล้วกอ่็านได้เขยีนได้ เขาเลยอยากจะให้

อนาคตผมดกีว่าน้ีอีก คือแบบว่าจะได้ไม่ต้องมาเหน่ือยแกะกุ้ง ยืนแกะกุ้งแบบน้ี”  
 

“คิดว่าการมาเรียนที ่กศน. มีประโยชน์มากทัง้ด้านการงาน เรียนทีน่ี่ต่อได้ถงึปริญญาตรี 
ถ้าเราเรียนจบทีน่ี่เราสามารถเอาวุฒขิองทีน่ี่ไปท างานต่อทีป่ระเทศพม่าได้”  

 

“ในความฝันถ้าเรียนได้สูงทีสุ่ดจริงๆ ก็อยากจะเรียนถงึในระดับมหาลัย และอยากจะ
ท างานเป็นนักร้อง   

 

เกาชาน อาย ุ๑๗  ปี 



 

 
 
 

๗๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 การศกึษาสายวิชาชีพ  
ภาคธุรกิจเห็นว่าการผลกัดนัให้เด็กเข้าระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่ส าคญัที่จะสามารถ

ผลกัเด็กออกจากกระบวนการเป็นแรงงาน แต่ระบบการศึกษาขัน้พืน้ฐานไม่ได้ตอบโจทย์ส าหรับคนทุกคนโดยเฉพาะ
ลกูหลานแรงงานข้ามชาติซึง่มุง่หวงัจะเข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยอยูก่่อนแล้ว   ดงันัน้ ผู้ประกอบการจึงเร่ิมตื่นตวั
ตอ่การจดัการศกึษาให้กบัแรงงานข้ามชาติ แต่เสนอให้มองอนาคตของเด็กวา่จะเติบโตต่อไปได้อย่างไร   การแก้ไขปัญหา
ในลกัษณะนีไ้มค่วรมองระยะสัน้หรือมองเป็นความรับผิดชอบต่อสงัคมของบรรษัท (Cooperate Social Responsibility : 
CSR) เพียงเทา่นัน้ แตค่วรมองในระยะยาววา่เด็กแรงงานเหลา่นีค้วรได้รับการพฒันาทกัษะให้มีศกัยภาพที่จะเลือกอาชีพ
อื่นๆ ได้ในอนาคต   ทางภาคธุรกิจจึงเห็นว่าควรสนบัสนุนการศึกษาด้านวิชาชีพในระดับอนุปริญญาหรืองานวิชาชีพ
ประเภทตา่งๆ เพิ่มเติมให้กบัเด็กด้วย 

 การจดัการอบรมและให้ความรู้ตอ่ผู้ปกครองและเด็ก  
ภาครัฐเสนอแนะให้เน้นท่ีการสง่เสริมความรู้สทิธิเด็ก ความรู้เก่ียวกบักฎหมายแรงงานและความปลอดภยัในการ

ท างาน ฯลฯ  และเนือ้หาของการจดัอบรมควรจะเน้นย า้เร่ืองการถกูละเมิดสทิธิ เพื่อให้ผู้ปกครองและเด็กข้ามชาติตระหนกั
รู้ถึงสทิธิตามกฎหมาย เช่น การท างานในสภาพการท างานท่ีมีสารเคมี เช่น คลอรีน เจือปนจ านวนมาก ควรปฏิบตัิอย่างไร
เพื่อให้ท างานอยา่งปลอดภยั  

 
o ด้านการพัฒนาแกนน าเยาวชน  

มลูนิธิเพื่อเยาวชนชนบทเสนอแนวทางพฒันาแกนน าเยาวชนข้ามชาติเพื่อที่จะท าให้แรงงานเยาวชนข้ามชาติ
ตระหนกัวา่จะใช้โอกาสหรือความรู้ที่มีอยูก่ลบัไปสูช่มุชน กลบัไปสูป่ระเทศ หรือกลบัไปสูค่รอบครัวของเขา และเพื่อให้แกน
น าเป็นตวัแทนส าคญัในกลไกการสร้างความเข้าใจแก่ชมุชนและครอบครัวกลุม่ชาติพนัธุ์ตา่งๆ จากพมา่ในเร่ืองการย้ายถ่ิน
เข้ามาท างานในประเทศไทย  เพื่อผู้ ย้ายถ่ินเข้ามาเป็นแรงงานจากประเทศต้นทางจะได้เตรียมความพร้อมส าหรับตนเอง
และบตุร   กระทัง่สามารถเข้าถึงช่องทางการรักษาผลประโยชน์ด้านสทิธิแรงงานของตนและ/หรือบตุรหลาน เช่น สิทธิด้าน
สขุภาพและด้านการศกึษา   การเข้ามาท างานโดยไม่มีข้อมลู ไม่มีแหลง่ความรู้และองค์ความรู้ใดๆ จะท าให้แรงงานสว่น

 
ความคดิเห็นของแรงงานเยาวชนเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาให้กับเดก็ข้ามชาติ 
 
“ถ้าเกดิอยากให้อนาคตของพวกเขาดีต้องเรียนหนังสือ ถ้าเกดิไม่เรียนต้องยนืแกะกุ้งอยู่อย่าง

น้ันแล้วก็สงสัยว่าคงจะไม่ได้กลับพม่าอย่างสบายๆ เพราะว่ายนืแกะกุ้งทั้งเหน่ือย แล้วกว่าเราจะได้เงนิ
มาสัก ๑๐๐ บาท มันต้องอดทนเพราะว่างานเหมามันล าบากมากโดยเฉพาะต้องยกของหนักๆ ต้องแย่ง
กุ้ง ต้องอะไรแบบน้ี   ถ้าเกิดเป็นเดก็ร่างกายของเขายังไม่พร้อมจะท างานอย่างน้ี” 

 

“ถ้าสมมุติเรามีวุฒทิีป่ระเทศไทยก็สามารถทีจ่ะเอาวุฒไิปสมัครงานทีพ่ม่า เป็นวุฒเิหมือนกัน
ถึงแม้ว่าภาษาจะไม่เหมือนกัน หรือเป็นล่ามกไ็ด้ เพราะตอนน้ีคนไทยจ านวนมากก็เข้าไปท างานที่
ประเทศพม่าบริษัทอะไรจ าพวกน้ี   เราสามารถพดูได้สามส่ีภาษาไปเป็นล่ามก็จะมีรายได้ด”ี 

 

เกาชาน อาย ุ๑๗ ปี 



 

 
 
 

๗๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ใหญ่ไมม่ีโอกาสจะพฒันาตวัเองและกลายเป็นแรงงานไร้ฝีมือ แตถ้่าแรงงานเหลา่นีม้ีความพร้อมท างานและพฒันาตวัเอง 
รู้วา่มีแหลง่ช่องทางใดที่สามารถพฒันาตวัเองได้ สิง่นีจ้ะเป็นประโยชน์แก่แรงงานอยา่งมาก   ทัง้นี ้แกนน าเยาวชนควรเป็น
กระบอกเสียงในการสะท้อนปัญหาของเด็กข้ามชาติและภาวะเสี่ยงต่อการเป็นแรงงาน ตลอดจนความต้องการในการ
พฒันาคุณภาพชีวิตของแรงงานเยาวชนและครอบครัว รวมทัง้เป็นแกนประสานระหว่างชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน 
ภาครัฐ และภาคธุรกิจในอนาคต  

 
o ด้านการตรวจสอบสถานประกอบการ 

ในทศันะของภาคเอกชนและภาคประชาสงัคมเรียกร้องให้ภาครัฐสร้างกลไกในการตรวจสอบสถานประกอบใน
ทุกระดบัตัง้แต่โรงงานแปรรูปขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนกระทั่งถึงสถานประกอบการแปรรูปสตัว์น า้ขัน้ปฐมภูมิ (ล้ง)
เนื่องจากรัฐเป็นผู้ ถือกฎหมายและมีอ านาจในการบงัคบัใช้กฎหมาย สามารถตรวจสอบสถานการประกอบการทกุระดบั   
โดยเสนอว่าควรมีการตรวจสอบสถานประกอบการเหล่านีอ้ย่างสม ่าเสมอ เช่น มากกว่าหนึ่งครัง้ต่อปี   เพราะการเข้า
ตรวจสอบอยา่งจริงจงัและเข้มงวดของหนว่ยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจะสามารถท าให้ผู้ประกอบการตื่นตวัและปฏิบัติตาม
กฎหมายมากยิ่งขึน้ 

 
o ด้านการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและชีวอนามัยในสถานประกอบการ   

            การปรับปรุงระบบการท างาน สภาพแวดล้อม และชีวอนามยัในสถานประกอบการระดบัตา่งๆ เป็นอีกมาตรฐาน
ส าคัญเพื่อยกระดบัผลิตภัณฑ์และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน เช่น การปรับปรุงพื น้ที่และสภาพแวดล้อมของ
สถานท่ีท างานให้สะอาด ไม่อบัชืน้ รวมถึงจดัห้องสขุาเพียงพอ มีตู้ เก็บของสว่นตวัของแรงงานที่เป็นระเบียบ มีโรงอาหาร 
และบริการน า้ดื่มที่สะอาด เพียงพอต่อจ านวนแรงงานของสถานประกอบการ   สาธารณปูโภคพืน้ฐานเหลา่นีจ้ะอ านวย
ความสะดวก ปลอดภยั และสร้างเสริมบรรยากาศที่ดีในการท างาน   เนื่องจากแรงงานในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงต้อง
ท างานอยูใ่นสภาพพืน้ท่ีที่เปียกชืน้จากน า้และน า้แข็งที่ละลายออกจากผลิตภณัฑ์ตลอดเวลา ท าให้เกิดอบุตัิเหตใุนสถาน
ประกอบการได้ง่าย เช่น ลื่นไถล หกล้มหรือสะดุดสิ่งกีดขวาง การสร้างทางระบายน า้ที่ดีมิให้มีน า้ขังเป็นสิ่งจ าเป็น   
ตลอดจนการสร้างระบบการแบง่งานและการแบง่ผลติภณัฑ์ให้เทา่เทียมกนัในสถานประกอบการ อาจมีสว่นลดอบุตัิเหตทุี่
เกิดกบัแรงงานจากการแยง่กุ้งหรือสตัว์น า้ตา่งๆ ในกระบวนการแปรรูป   ระบบสาธารณปูโภคที่เหมาะสมยงัรวมไปถึงการ
จดัหาสถานท่ีให้กบัเด็กตา่งชาติทีย่งัไมถ่ึงวยัเข้าสูร่ะบบการศกึษาและผู้ปกครองจ าเป็นจะต้องน ามาเลีย้งดรูะหว่างท างาน
ในสถานประกอบการ เช่น การสร้างสถานดแูลเด็กอ่อนหรือเด็กก่อนวยัเรียน หรือ ศนูย์การเรียนรู้ส าหรับเด็กก่อนวยัเรียน 
ในบริเวณสถานประกอบการ บริเวณชุมชนหรือพืน้ที่จัดสรรอื่นๆ   อย่างไรก็ตาม สถานประกอบการยินดีที่จะท างาน
ร่วมกบัภาครัฐและภาคประชาสงัคมเพื่อสร้างแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญญาเด็กที่พบอยูใ่นสถานประกอบการ 
  

o ข้อเสนอแนะเพื่อการท างานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในการสร้างยุทธศาสตร์และกลไกเพื่อการ 
ปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของแรงงานเด็กข้ามชาติ 

ในทศันะขององค์กรพฒันาเอกชนเห็นวา่รัฐบาลไทยควรเป็นหนว่ยงานหลกัในการแก้ปัญหาแรงงานเด็กข้ามชาติ
ภายใต้สถานการณ์ที่ปรากฏ และสร้างกลยทุธ์เพื่อวางนโยบายและกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ของเด็ก   
ที่ผ่านมาการแก้ไขปัญหาเร่ืองแรงงานเด็กของรัฐบาลไทยและหน่วยงานที่สงักัดกระทรวงต่างๆ ได้ รับอิทธิพลมาจาก
ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่   หากภาครัฐของไทยไม่ถูกกดดนัจากการตรวจสอบของประเทศสหรัฐอเมริกาและผลงาน
ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่ระบุว่ามีแรงงานเด็กท างานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงซึ่งส่งออกผลผลิตไปยงัต่างประเทศและ



 

 
 
 

๘๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ชาวต่างชาติเป็นผู้บริโภคที่ส าคญั สินค้าอนัเป็นผลผลิตจากอตุสาหกรรมดงักลา่วมาจากการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงาน
บงัคบั ประเทศไทยอาจจะยงัไม่ให้ความสนใจต่อปัญหาที่เกิดขึน้นีอ้ย่างจริงจัง   เมื่อปีพ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ องค์การ
แรงงานระหวา่งประเทศ (ILO), องค์การระหวา่งประเทศตา่งๆ และองค์กรพฒันาเอกชนท่ีเก่ียวข้องพยายามที่จะผลกัดนัให้
เกิดการคุ้มครองแรงงานและการป้องกันการใช้แรงงานเด็ก   ประเด็นความห่วงใยมาจากองค์กรต่างประเทศและดู
เหมือนว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องการจะเก่ียวข้องมากนกักับปัญหาเหลา่นี ้  ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ การแก้ไขปัญหา
แรงงานเด็กมีกระบวนการท างานที่เข้มข้นมากขึน้ซึ่งเกิดจากการร่วมมือระหว่างหลายภาคีไม่ว่าจะเป็นองค์กรแรงงาน
ระหวา่งประเทศและภาคประชาสงัคมอยา่งองค์กรพฒันาเอกชนในท้องถ่ิน พยายามที่จะสง่เสริมให้สถานประกอบการรับรู้
ปัญหาและเข้าใจวา่ปัญหาทีเ่กิดขึน้ไมเ่ฉพาะกบัประเทศไทย แตย่งัสง่ผลกระทบตอ่การค้าระหวา่งประเทศด้วย   การสร้าง
ความตระหนักของสถานประกอบการในภาพรวมของจังหวัดสมุทรสาครถือว่าดีพอสมควร แต่การท างานเชิงรุกไม่มี
บทบาทมากนกั ซึ่งในอนาคตอาจจะต้องมีองค์กรต่างประเทศเข้ามากระตุ้นการท างานส่วนนีม้ากขึน้   อย่างไรก็ตาม 
องค์กรพฒันาเอกชนเห็นว่ารัฐบาลไทยควรเร่ิมผลกัดนัและแก้ไขปัญหาเหล่านีอ้ย่างจริงจัง  เมื่อประเทศไทยเป็นผู้ผลิต
สนิค้าจากสตัว์น า้/สตัว์ทะเลสง่ออกเป็นอนัดบัต้นๆ ของโลก พงึต้องปฏิบตัิตามกฎหมายและกติกาสากลตา่งๆ  โดยเฉพาะ
ห้ามมิให้มีการใช้แรงงานเด็กอยา่งผิดกฎหมาย   รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีสว่นเก่ียวข้องจ าเป็นจะต้องคิดและ
สร้างยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาเหล่านีแ้ละรัฐบาลไทยควรเป็นแกนหลกัที่ท าให้นานานาชาติเห็นว่าแม้ว่าจะไม่มี
แรงผลกัดนัหรือความกดดนัจากตา่งประเทศ แตป่ระเทศไทยสามารถด าเนินการด้วยตนเอง ตลอดจนมีความร่วมมืออย่าง
จริงจงักบัองค์กรธุรกิจ ภาคประชาสงัคม และชมุชน ที่จะสง่เสริมและประสานงานกนัในด้านตา่งๆ อยา่งใกล้ชิด 

 
o แผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็นแรงงานเด็กและส่งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่เด็ก 

ด้อยโอกาสและเด็กข้ามชาติจากพืน้ที่ต้นทางสู่ปลายทาง ประกอบด้วย ๓ แนวทาง 
๑. แนวการสง่เสริมการศกึษาในทกุรูปแบบให้แก่เด็กข้ามชาติอยา่งเหมาะสม 

๒. แนวการสร้างระบบการคุ้มครองทางสงัคมในทกุระดบั 
๓. แนวการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสงัคม และท้องถ่ิน  อนัรวมถึงเครือข่าย
อาสาสมคัรในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 

 
แผนระยะสัน้   
 -ส ารวจสภาพความเป็นอยู่ขอ/งเด็กข้ามชาติในพืน้ที่ต้นทางและปลายทาง และ ส ารวจความต้องการที่แท้จริง
ของเด็กข้ามชาติ  แบง่เป็นช่วงอาย ุ๐-๔ ปี ,  ๖-๑๒ ปี, ๑๓-๑๗ ปี, ๑๘-๒๕ ปี, และ ๒๖ ปีขึน้ไป  
 -จดัท าฐานข้อมลูเด็กข้ามชาติและครอบครัวในพืน้ท่ีเป้าหมาย 
 -ออกหนว่ยเคลือ่นท่ีเพื่อประชาสมัพนัธ์และให้ความรู้ด้านการศกึษาแก่เด็กข้ามชาติและครอบครัว  
 -ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกบัเง่ือนไขและความต้องการของเด็กข้ามชาติ 
 
แผนระยะกลาง 
 - จดัให้มีพืน้ที่ปลอดภยัส าหรับเด็ก (บริการบ้านพกัเปิด หรือ Drop – in  centre)  เพื่อช่วยเหลือและให้การ
คุ้มครองแก่เด็กข้ามชาติในพืน้ท่ีและเด็กข้ามชาติที่ประสบปัญหา 
 - ประชมุร่วมระหวา่งทีมสหวิชาชีพและผู้ เก่ียวข้องในการจดัการช่วยเหลอืเด็ก (case management)    
 -สร้างความตระหนกัตอ่ประเด็นการให้ความดแูลและปกป้องคุ้มครองเด็ก แก่ผู้ปกครอง ชมุชน และท้องถ่ิน  



 

 
 
 

๘๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 -ประชุมเครือข่ายการท างานในพืน้ที่ต้นทางและปลายทางเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกบัสถานการณ์เด็กข้าม
ชาติ เด็กข้ามชาติกลุม่เสี่ยง และเด็กข้ามชาติผู้ประสบปัญหา รวมถึงให้การปกป้องคุ้มครองอยา่งเหมาะสม  
 
แผนระยะยาว 
 -สร้างกลไกการคุ้มครองทางสังคมในพืน้ที่ต้นทางและปลายทางผ่านเครือข่ายการท างานภาครัฐ ภาคประชา
สงัคม และองค์กรพฒันาเอกชนเพื่อเอือ้ต่อการปฏิบตัิงานช่วยเหลือเด็กข้ามชาติกลุ่มเสี่ยง และสนบัสนุนการปกป้อง
คุ้มครองเด็กข้ามชาติ  
 -ผลกัดนัในเชิงนโยบายเพื่อให้เกิดแผนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ินต่างๆ ที่ครอบคลมุการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กอยา่งไมเ่ลอืกปฏิบตัิ (โครงการน าร่อง)    
 -รณรงค์สร้างความตระหนกัเก่ียวกบัการปกป้องคุ้มครองเด็กในประชาคมอาเซียน  
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๘๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

บทที่ ๖ 

บทสรุป 
 

 

การวิจัยในหวัข้อ “รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมงในพืน้ท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร” ที่จดัท าเพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจบุนัของเด็กข้ามชาติที่สมัพนัธ์กบัความ

เป็นแรงงานของเด็กโดยเฉพาะในกิจการอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงที่ตัง้อยูใ่นเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร ไมเ่พียง

ส ารวจข้อมลูเบือ้งต้นของกลุม่ตวัอย่างเด็กข้ามชาติในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร แต่ข้อมลูที่รวบรวมมาด้วยวิธีการ

เก็บข้อมลูตา่งๆ ดงัปรากฏข้อค้นพบท่ีส าคญัของสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรม

ตอ่เนื่องประมงนัน้ แสดงนยัยะส าคญัทางสถิติและนยัความหมายในแต่ละประเด็นของแรงงานข้ามชาติ ไม่ว่าจะในกลุม่

ของผู้ปกครองหรือผู้ติดตามแรงงานท่ีตอ่มาเจริญรอยตามเป็นแรงงานข้ามชาติในพืน้ท่ีจงัหวดัสมทุรสาครนี ้ 

 

 

I.ข้อค้นพบของการวิจัยโดยสังเขป 

ข้อค้นพบส าคญัในงานวิจยันีแ้บง่เป็นสองประเด็นหลกั ได้แก่ สถานการณ์ของเด็กข้ามชาติกลุม่ต่างๆ และพลวตั

ของการท างานอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงของแรงงาน(เด็ก)ข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง   ทัง้หมดนี ้

สะท้อนเง่ือนไขของกระบวนการเป็นแรงงานเด็กและแรงงานข้ามชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อมและสภาพการท างานของ

แรงงานเด็กข้ามชาติและปรากฏการณ์ของแรงงานข้ามชาติที่ท างานในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงและกิจการต่างๆ ใน

อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

๑. สถานการณ์ของเด็กข้ามชาติกลุม่ตา่งๆ ในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

การส ารวจกลุม่ตวัอย่างเด็กข้ามชาติในพืน้ที่วิจยัจงัหวดัสมทุรสาคร ระบวุ่า เด็กข้ามชาติสว่นใหญ่ไม่มีเอกสาร

ประจ าตวัหรือเอกสารทางการท่ีแสดงสถานะบคุคล ซึ่งอาจเป็นเพราะเด็กไม่ทราบข้อมลูและเพราะเด็กในฐานะผู้ติดตาม

แรงงานไมไ่ด้ผา่นการด าเนินขัน้ตอนทางทะเบียนใดๆ ระหว่างที่เกิดหรืออพยพอยู่ในประเทศไทย   ในขณะเดียวกนัข้อมลู

ด้านอายุบ่งชีว้่าเด็กข้ามชาติเกือบทัง้หมดนีม้ีอายุต ่ากว่า ๑๕ ปี ซึ่งเป็นอายุช่วงวยัเรียนที่เด็กควรจะได้รับสิทธิทาง

การศกึษา   ทัง้นี ้คร่ึงหนึง่ของกลุม่ตวัอยา่งแสดงให้เห็นวา่เด็กเคยได้รับการศึกษาจากประเทศต้นทางและก าลงัศึกษาอยู่

ในประเทศไทย แตก็่พบวา่เด็กข้ามชาติประมาณร้อยละ ๗๙.๓ เสีย่งตอ่การเข้าสูร่ะบบการท างานและการเป็นแรงงานภาค

ประมงและตอ่เนื่องประมงโดยพิจารณาจากเง่ือนไขที่เด็กไมอ่ยูใ่นระบบการศกึษาและการท่ีเด็กมีผู้ปกครองเป็นแรงงานใน

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง เด็กข้ามชาติกลุม่นีเ้ป็นตวัแปรของสถานการณ์เดก็ตา่งชาติและแรงงานเด็กข้ามชาตใินกิจการ

อตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง เนื่องจากเป็นกลุม่ที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงสูก่ารเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติอีกสถานภาพหนึ่ง  

อยา่งไรก็ตาม หากเด็กกลุม่นีไ้ด้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพฒันาทกัษะด้านต่างๆ จะมีสว่นใน



 

 
 
 

๘๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

การชะลอเด็กกลุม่เสีย่งนีเ้ข้าสูร่ะบบการท างานอยา่งผิดกฎหมายและ/หรือเข้าสูก่ารท างานที่เหมาะสมเมื่อมีความพร้อมที่

ดีพอ   ขณะเดียวกนัเมื่อเปรียบเทียบข้อมลูสถิติด้านอายขุองกลุม่เด็กข้ามชาติและกลุม่แรงงานเด็กข้ามชาติปรากฏทิศทาง

ที่ผกผนั กลา่วคือ กลุ่มตวัอย่างเด็กข้ามชาติสว่นใหญ่อยู่ในวยัเรียน (เด็กที่มีอายุต ่ากว่า ๑๕ ปีคิดเป็นร้อยละ ๙๗) สว่น

แรงงานเด็กข้ามชาติส่วนใหญ่มีอายรุะหว่าง ๑๕ ปีแต่ไม่ถึง ๑๘ ปี (คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๓)   หากพิจารณาข้อมลูด้าน

การศึกษาจะสงัเกตได้ว่าเด็กในกลุ่มที่กลายเป็นแรงงานนัน้ต้องออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าในประเทศต้นทางหรือ

ประเทศปลายทางภายใต้เง่ือนไขการเป็นแรงงานอพยพของครอบครัว/ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติ อนัท าให้เด็กข้ามชาติ

บางคนไมส่ามารถกลบัเข้าระบบการศกึษาอีก 

ขณะที่สถานการณ์ของกลุม่แรงงานเด็กข้ามชาติในที่พืน้ที่วิจยั พบว่า เด็กเร่ิมท างานครัง้แรกโดยเฉลี่ยเมื่ออายุ 

๑๕ ปีและเป็นอายทุี่พบมากที่สดุของกลุม่ตวัอย่างเด็กข้ามชาติในกลุม่นี ้  แรงงานเด็กสว่นใหญ่ท างานมาแล้ว  ๑ ปีและ

พบวา่มีประสบการณ์ท างานเฉลีย่อยูท่ี่ ๑ ปีกบัอีก ๑๑ เดือน   และพบว่ากว่าร้อยละ ๗๕ ของแรงงานเด็กข้ามชาติเร่ิมต้น

การท างานในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง โดยมีที่มาจากการช่วยบิดามารดาท างานหรือรับจ้างท างานช่วงปิดภาคเรียน   

การส ารวจยังพบว่าร้อยละ ๖๙ ของกลุ่มตัวอย่างนีก้ าลงัท างานในกิจการดงักล่าวอยู่ในปัจจุบนั โดยท างานในสถาน

ประกอบการอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงประเภทโรงงานมากกวา่สถานประกอบการอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงขัน้ปฐม-

ภมูิหรือล้ง และลกัษณะงานแรงงานเด็กข้ามชาติท าอยู่ ได้แก่ การแกะ/ลอกเปลือกสตัว์น า้, การแปรรูปสตัว์น า้, การผลิต

อาหารทะเลส าเร็จรูปแช่แข็ง, การบรรจอุาหารกระป๋อง นอกจากนัน้เป็นงานประเภทยกของหรือแบกหามผลติภณัฑ์อาหาร

ทะเลแปรรูป และสว่นงานด้านอื่นๆ ของสถานประกอบการ   แรงงานเด็กข้ามชาติระบวุ่าเวลาท างานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๖ วนั

ตอ่สปัดาห์หรือคิดเป็น ๙.๓๒ ชัว่โมงตอ่วนั อนัรวมชัว่โมงการท างานลว่งเวลาที่แรงงานเด็กข้ามชาติ ร้อยละ ๕๐ ระบวุ่าอยู่

ในสภาพการท างานของพวกเขา แม้เป็นสภาพการณ์ที่ขดักบักฎหมายแต่แรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานลว่งเวลาก็แจ้งว่า

ได้รับคา่ลว่งเวลาส าหรับแรงงานเด็กที่ท างานในโรงงานอตุสาหกรรม   สว่นแรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานอยู่ในล้งภายใต้

ระบบรับจ้างเหมานัน้ ปรากฏคา่กลางของเวลาท างานอยูท่ี่ ๑๑ ชัว่โมงตอ่วนั เนื่องจากแรงงานต้องเร่ิมท างานตัง้แต่เช้ามืด

และไมม่ีเวลาเลิกงานที่แน่นอน   อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กข้ามชาติก็เลือกที่จะท างานโดยเห็นความส าคญัของค่าแรงที่

สงูขึน้จากเวลาการท างานท่ีเพิ่มขึน้มากกวา่จะพิจารณาก าลงัความสามารถของตนหรือปฏิบตัิตามข้อก าหนดที่เหมาะสม

ของการจ้างแรงงานเยาวชน   สิง่เหลา่นีย้ืนยนัถึงเง่ือนไขและสภาพการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติที่ เทียบเท่าหรือไม่

แตกตา่งจากแรงงานผู้ใหญ่ในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง        

 

๒. พลวตัของการท างานอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงในเขตอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร  

ข้อค้นพบส าคญัอีกประการคือรายละเอียดของการท างานอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงในพืน้ท่ีศกึษา ณ ปัจจบุนั 

ผ่านประสบการณ์ของเด็กที่ท างานในภาคอตุสาหกรรมนี ้ซึ่งประกอบด้วยข้อมลูเก่ียวกบัการอพยพย้ายถ่ิน กระบวนการ
เป็นแรงงาน และเครือขา่ยความสมัพนัธ์ทางสงัคมของแรงงานข้ามชาติซึง่สมัพนัธ์กนัเป็นวฏัจกัร   รวมถึงข้อห่วงใยที่มีต่อ
แรงงานเด็กข้ามชาติที่ท างานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในประเด็นต่างๆ  ทัง้นี ้นอกเหนือจากเด็กต่างชาติที่เกิดใน
ประเทศไทย  การอพยพเคลื่อนย้ายของแรงงานเด็กข้ามชาติในพืน้ที่วิจยัมีมาตัง้แต่พ.ศ.๒๕๔๓ จนกระทัง่ปีพ.ศ.๒๕๕๗   



 

 
 
 

๘๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

เด็กข้ามชาติในกลุม่นีม้กัอพยพมากบับิดามารดาและญาติพี่น้อง แตก็่ปรากฏวา่เด็กข้ามชาติบางคนเดินทางมาด้วยตวัเอง
และเพื่อนเพื่อมาเป็นแรงงานท่ีประเทศไทย   แรงงานอพยพพร้อมผู้ติดตามเข้าประเทศไทยผา่นทางนายหน้าเป็นสว่นใหญ่
และเสยีคา่ใช้จ่ายทัง้ในรูปแบบของการจ่ายเงินลว่งหน้า การหกัเงินออกจากค่าแรง และการจ่ายผ่านคนกลาง    นายหน้า
ยงัเป็นบคุคล/กลุม่บคุคลที่มีความส าคญัต่อกระบวนการเข้าสู่ระบบแรงงานของเด็กข้ามชาติบางคน แต่เครือข่ายสงัคม
อนัมีผลตอ่การตดัสนิใจท างานและเลอืกสถานที่ท างานท่ีเดน่ชดัในงานวิจยันีค้ือครอบครัวของแรงงานเด็กข้ามชาตินัน่เอง 
ขณะที่มิติสงัคมวฒันธรรมและมิติทางเพศภาวะถือเป็นมิติที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของเด็กข้ามชาติที่ด าเนินบทบาทตาม
ความคาดหวงัและกลายเป็นแรงงานข้ามชาติเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาไม่น้อยไปกว่ามิติทางเศรษฐกิจและ
บริบทแวดล้อมของแรงงานข้ามชาติ   

ที่ผา่นมาเด็กซึง่เป็นผู้ติดตามแรงงานข้ามชาติทัง้ที่มีและไม่มีเอกสารประจ าตวับคุคลต่างเข้าสูต่ลาดแรงงานใน

จงัหวดัสมทุรสาครโดยเฉพาะในสถานประกอบการที่ไมเ่ป็นทางการและกิจการนอกระบบ   แม้เป็นแรงงานไม่ถกูกฎหมาย

แตเ่ด็กเหลา่นีเ้ลอืกเส้นทางการเป็นแรงงานด้วยความจ าเป็นเพื่อจะท างานแทนบิดามารดาและท าหน้าที่หาเลีย้งครอบครัว   

อยา่งไรก็ตาม แรงงานเด็กข้ามชาติเหลา่นีต้้องเผชิญกบัสภาพการท างาน การจ้างงาน รวมถึงอยูภ่ายใต้สภาวะที่ตอ่รองกบั

คา่นิยม ขนบความคิดและวิถีปฏิบตัิมากมายที่สร้างเง่ือนไขแก่แรงงานเด็กข้ามชาติในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง ซึ่งอาจ

ท าให้แรงงานเด็กข้ามชาตินัน้ไมไ่ด้รับความคุ้มครองและพิทกัษ์สทิธิตา่งๆ ทัง้ในฐานะของเด็กคนหนึง่และแรงงานข้ามชาติ

อยา่งเต็มที่   ประเด็นที่เป็นความห่วงใยของแรงงานเด็กข้ามชาติในงานวิจยันีม้ีตัง้แต่ในบริบทของครอบครัวแรงงานข้าม

ชาติที่บิดามารดาท างานในกิจกรรมต่อเนื่องประมงหรือท างานบนเรือประมงมาก่อน ก่อให้เกิดกระบวนการขดัเกลาทาง

สงัคมต่ออาชีพ(ที่ถูกเลือก)ของผู้ ใหญ่สูล่กูหลาน ดงัที่เด็กหลายคนเร่ิมต้นและติดตามไปท างานด้วยกนักบัพ่อแม่หรือพี่ๆ 

ของตน   ส าหรับเด็กข้ามชาติที่เป็นบตุรคนโตของครอบครัวก็ไมอ่าจหลกีเลีย่งการเป็นก าลงัแรงงานหลกัของครอบครัวรอง

จากพ่อและแม่   ข้อห่วงใยถดัมาคือการที่เด็กข้ามชาติจ านวนมากในสมทุรสาครมีโอกาสเข้าถึงการเรียนในสถานศึกษา

ของไทยแตไ่มส่ามารถศกึษาตอ่อยา่งที่เด็กบางคนต้องการได้เนื่องมาจากหลายๆ ปัจจยั   ในประเด็นนีจ้ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะ

สร้างความเข้าใจและความตระหนกัแก่ผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติเก่ียวกบัสทิธิการศกึษาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กข้ามชาติ

ที่อายตุ ่ากวา่ ๑๕ ปี   ทัง้นี ้ตวัอยา่งแรงงานเด็กข้ามชาติในงานวิจยัที่ตัง้ใจเรียนหนงัสอืและอยูใ่นระบบการศึกษา ไม่ว่าจะ

เป็นระบบการศึกษาในโรงเรียนหรือการศึกษานอกโรงเรียน สะสมความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้แก่เด็กข้ามชาติ   

ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การประกอบอาชีพและการด าเนินชีวิตของเด็กข้ามชาติในอนาคต 

ข้อห่วงใยประเด็นต่อมาเก่ียวข้องกบัการท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติในสถานประกอบการที่ไม่จดทะเบียน 

เพราะสถานประกอบการดงักล่าวไม่ผ่านการรับรองสภาพแวดล้อม การคุ้มครองแรงงาน และการตรวจแรงงานเด็กโดย

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเป็นกลไกที่ส าคญัอย่างหนึ่งของการขจัดการจ้างแรงงานเด็กในรูปแบบที่ไม่เหมาะสมและ /หรือไม่

ปฏิบตัิตามกฎหมายในสถานประกอบได้   สถานประกอบการนอกระบบรวมถึงสถานประกอบการจดทะเบียนบางแห่งที่

ไม่ได้ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดก็อาจเป็นสถานที่ท างานที่ปรากฏแรงงานเด็กข้ามชาติที่ถกูจ้างภายใต้เง่ือนไขการ

ท างานท่ีไมเ่หมาะสมได้เช่นกนั โดยเฉพาะกรณีที่เด็กข้ามชาติเป็นเจ้าของเอกสารประจ าบคุคลซึ่งไม่ตรงกบัข้อเท็จจริง จน

ท าให้แรงงานเด็กผู้นัน้ต้องท างานเทียบเทา่กบัแรงงานผู้ใหญ่ทัว่ไปโดยไมไ่ด้รับความคุ้มครองสภาพการท างานหรือการจ้าง

งานตามกฎหมายเหมาะสมกับอายุที่แท้จริงของเด็ก และควรพิจารณาอย่างถ่ีถ้วนด้วยว่าเป็นสภาพการณ์ที่บงัคับใช้



 

 
 
 

๘๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

แรงงานเด็กข้ามชาติด้วยหรือไม ่  อนึง่ เง่ือนไขและสภาพการท างานที่นบัว่าไม่ให้ความคุ้มครองและ/หรือละเมิดสิทธิของ

เด็กข้ามชาติที่ด ารงสถานะเด็กและแรงงานนัน้เป็นข้อห่วงใยประการส าคญัต่อสถานการณ์เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็ก

ข้ามชาติในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง 

แรงงานเด็กข้ามชาติผู้หญิงเป็นกลุม่ที่ควรได้รับความใสใ่จและคุ้มครองเป็นพิเศษเนื่องจากเผชิญความเสี่ยงของ

การละเมิดในหลายบริบท เช่นเดียวกันแรงงานเด็กข้ามชาติทุกคนควรทราบสิทธิและสวสัดิการของตน มีพืน้ฐานความ

เข้าใจเก่ียวกับสิทธิต่างๆ นัน้ รวมถึงเรียนรู้การเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้อง อาทิในกรณีการจ่าย

ค่าแรงไม่เป็นธรรมที่อาจเกิดขึน้ภายใต้สภาวะของเป็นแรงงานและการท างานได้   ดงันัน้ ทกุภาคสว่นที่เก่ียวข้องจะต้อง

เผยแพร่รายละเอียดเก่ียวกบัสทิธิและประโยชน์ของแรงงานออกไปในวงกว้างและเข้าถึงกลุม่เป้าหมายตา่งๆ โดยเฉพาะตวั

แรงงานเด็ก/เยาวชนเอง เป็นต้นว่า ควรมีการอบรมความรู้ด้านสิทธิ การคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสมัพันธ์ให้แก่

แรงงานทกุคนก่อนเร่ิมท างาน รวมถึงมีหน่วยงานที่สามารถให้ค าปรึกษาหรือคลายข้อค าถามเก่ียวกบัประเด็นต่างๆ ของ

แรงงานในภาษาที่แรงงานข้ามชาติสามารถเข้าใจได้เป็นอย่างดี  ทัง้หมดนีแ้สดงให้เห็นพลวัตของการท างานใน

อตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงและอาจรวมไปถึงการท างานของแรงงานเด็ก/เยาวชนในกิจการประเภทอื่นๆ ที่ควรจะได้รับ

การตรวจสอบ ตรวจตรา และสร้างมาตรฐานของการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ามชาติให้มีประสทิธิภาพยิ่งขึน้ 

 

 

II.บทสรุป 

สถานการณ์ของเด็กข้ามกลุม่เสีย่งในอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาครเป็นข้อบง่ชีถ้ึงแนวโน้มที่หน่วยงานทัง้หลาย

จะต้องรับมือ จดัการปัญหาที่อาจเกิดขึน้ รวมทัง้จดัเตรียมวิธีป้องกนัการเข้าสูร่ะบบวงจรการท างานของเด็กกลุม่นีใ้ห้รัดกมุ 

โดยเฉพาะการสง่เสริมการศึกษาและการพฒันาทกัษะ ความรู้ และความสามารถของเด็กข้ามชาติ เพื่อให้เป็นบุคลากร

ข้ามชาติที่มีคณุภาพในประเทศไทยและไมเ่พียงเฉพาะในโครงสร้างของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงแตร่วมถึงกิจการตา่งๆ 

ที่มีความต้องการจ้างแรงงานข้ามชาติ   ในขณะท่ีเง่ือนไขการท างานและการจ้างงานแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะลกัษณะ

การท างานของแรงงานเด็กข้ามชาติที่มีอาย ุ๑๕ ปีขึน้ไปแตไ่มเ่กิน ๑๘ ปีที่ในปัจจบุนัไม่ปรากฏอย่างเปิดเผยหรือสงัเกตได้

อย่างชดัเจนภายใต้รูปแบบการจ้างแรงงานในภาคธุรกิจของอ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาครดงัเช่นแต่ก่อน   ดงันัน้ หาก

หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องสามารถน าแนวปฏิบตัิที่ดีในการใช้แรงงาน (Good Labor Practice : GLP) โดยเฉพาะสว่นที่ระบถุึง

การสง่เสริมแรงงานเยาวชนมาสูก่ารควบคมุ ดแูล และก่อให้เกิดแนวปฏิบตัิที่พงึประสงค์ได้จริงและอยา่งต่อเนื่อง จะท าให้

การประกอบอาชีพของแรงงานช่วงอายดุงักลา่วอยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และได้รับการคุ้มครองภายใต้มาตรฐานที่ดีอย่ างมี

ประสิทธิภาพ   การด าเนินการเพื่อปรับปรุงแก้ไขสภาพการท างานที่ไม่เหมาะสมของแรงงานเด็กข้ามชาตินีจ้ะเป็นผลต่อ

คณุภาพชีวิตของแรงงานรวมไปถึงสง่เสริมภาพลกัษณ์และประสทิธิภาพการท างานของอตุสาหกรรมการผลิตของประเทศ

ไทยตอ่ไป 

 

 



 

 
 
 

๘๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

III. ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะตอ่ทกุภาคสว่น 

๑.ผู้ รับผิดชอบทัง้ในระดบัท่ีก าหนดนโยบายและผู้ด าเนินนโยบายในระดบัปฏิบตัิต้องมีทศันะเชิงบวกต่อประเด็น

ที่เก่ียวข้องกบัเด็กและแรงงานเด็กข้ามชาติ อาทิ มีแนวคิดสทิธิมนษุยชนเป็นพืน้ฐาน 

๒.หน่วยงานที่มีบทบาทการให้บริการแก่เด็กข้ามชาติจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักต่อ

กฎหมายและแนวปฏิบตัิตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องในการปกป้องคุ้มครองเด็ก 

๓.หนว่ยงานตา่งๆ ท่ีท างานร่วมกบัเด็กข้ามชาติจะต้องจดัระบบการปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้อมกบัปฏิบตัิหน้าที่

ตอ่เด็กด้วยความค านงึถึงประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็นท่ีตัง้  

๔.เมื่อสถานการณ์ของเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติเป็นประเด็นสาธารณะที่ก่อให้เกิดผลกระทบใน

ภาพรวม จ าเป็นจะต้องจดัให้มีภารกิจรองรับการจดัการสถานการณ์ดงักลา่ว และงบประมาณสนบัสนนุการด าเนินภารกิจ

อยา่งเป็นรูปธรรม 
 

ข้อเสนอเชิงนโยบายตอ่ภาครัฐ 

๑.ประเทศไทยควรก าหนดนโยบายที่ชดัเจนในการดแูลกลุม่ประชากรข้ามชาติซึ่งเป็นเด็กที่มีอายตุ ่ากว่า ๑๘ ปี

อยา่งชดัเจน 

๒.ประเทศไทยควรจดัระบบลงทะเบียนที่สามารถระบสุถานะบุคคลแก่ประชากรกลุม่แรงงานและเด็กข้ามชาติ 

ในฐานะผู้ ย้ายถ่ินมายงัประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถติดตามและก าหนดแนวปฏิบตัิต่อคนกลุม่นีต้ามสิทธิที่พึงมีและพึง

ได้รับตามกฎหมาย เพราะในขัน้ตอนของการลงทะเบียนยงัปรากฏข้อผิดพลาดของข้อมลู อาทิ ช่ือ อาย ุอนัเป็นเหตใุห้ไม่

สามารถระบสุถิติของประชากรกลุม่นีท้ัง้ในระดบัจงัหวดัและระดบัชาติได้ชดัเจน แมน่ย า และเป็นปัจจบุนั 

๓.หน่วยงานภาครัฐควรจดัระบบลงทะเบียนส าหรับเด็กข้ามชาติที่มีอายรุะหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปีไว้เป็นกลุม่พิเศษ 

เพราะเป็นกลุ่มประชากรข้ามชาติที่ปรากฏช่องว่างทางสถิติ กล่าวคือ ประชากรกลุ่มนีก้ระจายตวัอยู่ในกลุ่มนกัเรียน, 

แรงงานข้ามชาติ, และบางสว่นไม่สามารถระบหุรือติดตามข้อมลูได้ โดยเฉพาะกรณีของเด็กข้ามชาติที่กลายเป็นแรงงาน

ผู้ เยาว์ระหวา่งช่วงอายดุงักลา่วนีแ้ตไ่มส่ามารถตรวจสอบข้อมลูสถิติตามความเป็นจริงของประชากรกลุม่นีไ้ด้  

๔.เด็กตา่งชาติที่เกิดในประเทศไทยควรได้รับใบรับรองการจดทะเบียนด้วยการเกิด เพื่อน าไปสูก่ารคุ้มครองสิทธิ

ของเด็กในอนาคต โดยเฉพาะสิทธิทางการศึกษาที่ยึดโยงกบัเลข ๑๓ หลกัที่ระบสุถานะของบคุคลที่อาศยัอยู่ในประเทศ

ไทย 

๕.รัฐไทยจ าเป็นต้องมีนโยบายที่สอดคล้องกนัในแตล่ะมิติ เช่น การให้สถานะบคุคล การคุ้มครองและพิทกัษ์สทิธิ

ที่พึงได้รับของเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยการมองเด็กข้ามชาติเป็นยุท ธศาสตร์

ศนูย์กลางของการก าหนดและด าเนินนโยบายในทกุระดบั 



 

 
 
 

๘๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

๖.ในกรณีที่เด็กประสบปัญหาเร่ืองการละเมิดไม่ว่าจะในด้านใดก็ตาม ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบตัิต่อเด็ก

ข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติเสมอเหมือนเด็กไทย   ขณะเดียวกนัภาครัฐจะต้องมีกลไกสนบัสนนุกรณีเหลา่นีเ้ช่น ลา่ม

แปลภาษา ระหวา่งด าเนินการในขัน้ตอนตา่งๆ 

๗.หนว่ยงานภาครัฐต้องด าเนินบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเด็กทกุคนและเน้นบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึน้ เพื่อให้

เท่าทนัสถานการณ์ปัญหาที่เก่ียวกบัเด็กทัง้หลาย   ขณะเดียวกนัเจ้าหน้าที่ภาครัฐควรมีการพฒันาศกัยภาพของตนเอง

และหนว่ยงาน รวมทัง้บงัคบัใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องตา่งๆ อยา่งมีประสทิธิภาพ 

๘.แนวทางการจัดตัง้คณะกรรมการหรืออนุกรรมการต่างๆ อีกทัง้ระบบโครงสร้างที่ซ้อนทบักันของหน่วยงาน

ภาครัฐ สร้างระเบียบปฏิบตัิและขัน้ตอนที่ซบัซ้อน ยุ่งยากต่อการด าเนินการแก้ปัญหาในสถานการณ์ปัจจุบนั  จ าเป็น

จะต้องปรับรูปแบบของคณะท างานและแนวทางการท างานให้เข้าถึงกลุม่เป้าหมายและสถานการณ์ทนัทว่งที    

๙.หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินต่างๆ ควรสร้างกลไกสง่เสริมการมีสว่นร่วมของเด็ก

ข้ามชาติ เพื่อให้เสยีงของเด็กข้ามชาติดงัขึน้เช่นเดียวกบัเสยีงของเด็กไทยภายใต้พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็กพ.ศ.๒๕๔๖   

เช่น การมีสว่นร่วมของเด็กข้ามชาติในฐานะตวัแทนเด็กคนหนึ่งที่กลา่วถึงสถานการณ์ของกลุม่เด็กข้ามชาติและแรงงาน

เด็กข้ามชาติในสภาเด็กจงัหวดัหรือคณะสมชัชาตา่งๆ  

๑๐.หากมองสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทยในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน   

ดงันัน้ การปรับทศันะที่มีต่อเด็กข้ามชาติให้เป็นก าลงัการผลิตที่ส าคญัในอนาคตและเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าเชิงสงัคม 

ไมใ่ช่ข้อกงัวลตอ่จ านวนประชากรกลุม่นีท้ี่เพิ่มขึน้ในประเทศไทยดงัที่ผา่นมา จะน าไปสูก่ลยทุธ์ในการพฒันาศกัยภาพของ

แรงงานภายหน้าเหลา่นี ้รวมถึงในการขดัเกลาทางสงัคมแก่เด็กข้ามชาติและการหลอ่หลอมกติกาการอยู่ร่วมกันอย่าง

เหมาะสม 

๑๑.หนว่ยงานภาครัฐควรก าหนดหนทางในการเข้าถงึกลุม่ประชากรข้ามชาติที่ถกูอ าพรางจากสารระบบทะเบียน

หรือแม้แตฐ่านข้อมลูทรัพยากรบคุคลในสถานประกอบการภาคธุรกิจตา่งๆ อนัได้แก่ เด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติ

อาย ุ๑๕ – ๑๘ ปี ซึ่งจะต้องมีการเปิดเผยและยอมรับข้อเท็จจริงต่อการมีอยู่ของประชากรกลุม่ดงักลา่วในพืน้ที่จงัหวดั

สมุทรสาคร เพื่อน ามาสู่การผลกัดนัแนวปฏิบตัิที่พึงประสงค์ เป็นต้นว่า การให้ความรู้และการพฒันาทักษะต่างๆ, การ

คุ้มครองแรงงานเยาวชนตามข้อก าหนดของมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ แก่กลุม่ประชากรข้ามชาตินีอ้ยา่งเหมาะสม  

๑๒.หนว่ยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควบคมุสภาพแวดล้อมและชีวอนามยัของสถานประกอบอตุสาหกรรมต่อเนื่อง

ประมง ควรเร่ิมต้นจากการสนบัสนนุในการปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องบางประการของสถานประกอบการให้เป็นไปตาม

มาตรฐาน ก่อนในระยะแรกแทนที่จะด าเนินการในเชิงตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือ

ระหวา่งภาครัฐและภาคธุรกิจให้เป็นไปตามระเบียบด้วยดี 

 

ข้อเสนอแนะตอ่ภาคธุรกิจ 

๑.ผู้ประกอบการจ าเป็นต้องตรวจสอบระบบการน าเข้าแรงงานข้ามชาติสู่สถานประกอบการหรือการจัดหา

แรงงานให้แก่นายจ้างได้ว่ามีที่มาที่ไปเป็นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรือมีอตัราการ



 

 
 
 

๘๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

จ้างแรงงานจ านวนเทา่ใดก็ตาม โดยเฉพาะการตรวจสอบอายทุี่แท้จริงของแรงงานข้ามชาติ   หากในกรณีที่ตัง้ข้อสงสยัต่อ

อายทุี่ระบตุามเอกสารของแรงงานจ าเป็นต้องแจ้งเร่ืองไปยงัหนว่ยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง โดยให้ถือวา่เป็นความรับผิดชอบ

ของฝ่ายผู้ประกอบการท่ีจ้างแรงงานนัน้ และไมอ่าจเพิกเฉยวา่เป็นหน้าที่ของระบบการน าเข้าและจดัการแรงงานเพียงฝ่าย

หนึง่อีกตอ่ไป 

๒.ในกรณีที่สถานประกอบการจ้างแรงงานเด็กข้ามชาติที่มีอายรุะหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี หรือแรงงานเยาวชน ทางผู้

ประกอบหรือนายจ้างต้องก าหนดเง่ือนไขการท างาน ลกัษณะงาน และสภาพการท างานในสถานประกอบการให้เหมาะสม

แก่แรงงานกลุม่นี ้

๓.กิจการในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงจะต้องมีธรรมาภิบาลในการผลิตทัง้เพื่อการบริโภคภายในประเทศและ

การสง่ออกยงัตา่งประเทศ   โดยที่สามารถตรวจสอบตลอดภาคการผลิตตัง้แต่ต้นทางจนถึงปลายทางของห่วงโซ่อปุทาน   

รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานประกอบการแปรรูปสตัว์น า้ขัน้ปฐมภมูิที่อยู่ในข่ายของโรงงานแปรรูปต่างๆ ได้อย่างอิสระ 

ปราศจากการอนมุตัิและควบคมุผา่นทางบริษัทแมใ่นการด าเนินการตรวจสอบไมว่า่จะโดยผู้ซือ้ ผู้บริโภค และสาธารณชน   

เพื่อสร้างระบบการผลติสนิค้าที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีตอ่แรงงาน 

๔.สถานประกอบการแหง่ภาคธุรกิจนีค้วรจดักิจกรรมและสิง่อ านวยความสะดวกเพื่อสนบัสนนุคณุภาพชีวิตของ

แรงงานข้ามชาติและครอบครัว อาจเรียกได้วา่สวสัดิการทางอ้อมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งส าหรับครอบครัวของแรงงาน เช่น 

การมอบทนุการศกึษา เพื่อตอบแทนประโยชน์ให้แก่แรงงานที่เป็นลกูจ้างของสถานประกอบการและสร้างภาพลกัษณ์ที่มี

คณุคา่แก่ภาคธุรกิจอีกด้วย 

๕.กิจการภาคประมงต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทุกระดับ ควรด าเนินแนวทางเพื่อสร้างความ

รับผิดชอบตอ่สงัคมด้วยการสง่เสริมคณุภาพชีวิตของแรงงานท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนโดยรอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง 

อาทิ การสง่เสริมพฒันาการ การเรียนรู้ และการศกึษาตามวยัอนัควรของเด็กข้ามชาติในบริเวณชมุชนนัน้ๆ 

  

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ซือ้และผู้บริโภค 

๑.ภาคประชาสงัคม (สหภาพแรงงาน, องค์กรพฒันาเอกชน, ผู้บริโภค) ควรได้รับโอกาสในการตรวจสอบร่วมกบั 

ผู้ตรวจการ (auditor)  ที่รับหน้าที่ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ เพื่อรับประกนัมาตรฐานของสถานประกอบการและ

แนวปฏิบตัิที่ดีตอ่แรงงานอยา่งน้อยปีละสองครัง้ และระหวา่งคูค้่าภาคธุรกิจที่ท าการสง่ออกกบับริษัทผู้ซือ้และจดัจ าหน่าย

ควรหาโอกาสในการหารืออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการร่วมกับภาคประชาสงัคม ภาคส่วนต่างๆ ตามวาระที่

เหมาะสม 

๒.ในการณรงค์ สง่เสริมเพื่อให้สถานประกอบการต่างๆ ภายใต้ห่วงโซ่อปุทานของอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมง

ด าเนินแนวปฏิบตัิที่พงึประสงค์ ฝ่ายของผู้ซือ้และผู้บริโภคควรให้การสนบัสนนุผู้ที่น านโยบายหรือข้อก าหนดตา่งๆ มาสูก่าร

ปฏิบตัิและกลุ่มเป้าหมายโดยตรง   ไม่เฉพาะการสนบัสนุนผ่านโครงการขององค์การระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว   

รวมทัง้สนบัสนนุให้มีระบบการตรวจสอบสถานประกอบการขึน้ในชุมชนเพื่อเป็นอีกเง่ือนไขที่คุ้มครองแรงงานและกิจการ

ผลติในพืน้ท่ีนัน้ 



 

 
 
 

๘๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

๓.ในฐานะผู้บริโภคและผู้ซือ้ผลิตภณัฑ์ที่แปรรูปมาจากสตัว์น า้ เช่น อาหารทะเลพร้อมทาน จะต้องมีส่วนร่วม

รับผิดชอบตอ่สงัคมไมท่างใดก็ทางหนึง่ในหว่งโซอ่ปุทานของอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมง  

 

ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ท าหน้าที่ปกป้องดแูลเด็กข้ามชาติ 

๑.การรณรงค์เพื่อสร้างความตระหนกัต่อหน้าที่ตามกฎหมายของบิดา มารดา และผู้ปกครองของเด็กข้ามชาติ

โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรืองดเว้นการปฏิบตัิหน้าที่ อาทิ การสนบัสนนุให้เด็กเข้าถึงการศึกษาภาคบังคบั เพื่อยงัผลให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่เด็กทกุคนในทางพฒันาการและการเรียนรู้   และนอกจากนีบ้ิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรใน

สถานศึกษาพึงตระหนกัถึงสิทธิประการต่างๆ ของเด็ก และให้การสง่เสริมคุณภาพชีวิตของเด็กข้ามชาติและครอบครัว

แรงงานข้ามชาติไปพร้อมกนัอยา่งเต็มความสามารถ 

๒.ครอบครัวของแรงงานข้ามชาติท าหน้าที่เครือข่ายเฝ้าระวงัและป้องกนัปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึน้กบัเด็กและ

แรงงานเด็กข้ามชาติ เป็นต้นว่า การถกูละเมิดสิทธิด้านต่างๆ ของเด็กข้ามชาติ   โดยอาจร่วมกนัมือกนัผ่านเครือข่ายทาง

ชาติพนัธุ์หรือเครือขา่ยความสมัพนัธ์ในชมุชน 

๓.การจัดท าคู่มือแนวปฏิบตัิที่พึงประสงค์ต่อเด็กข้ามชาติ โดยหยิบยกกรณีของแรงงานเด็กข้ามชาติเป็นกลุ่ม

ตวัอย่าง และประยกุต์มาตรการในการก าจดัรูปแบบที่เลวร้ายที่สดุของการใช้แรงงานเด็กเป็นตวัแบบ ในการด าเนินการ

คุ้มครองและปฏิบตัิตามกฎหมาย อาทิ พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑  

 

ข้อเสนอแนะในสว่นของงานวิจยั 

๑.คณะวิจยัเสนอให้ขยายความคุ้มครองและนิยามที่ครอบคลมุสถานะแรงงานถกูกฎหมายในสว่นของแรงงาน

เด็ก   กลา่วคือ ด้วยข้อเท็จจริงนัน้ปรากฏเด็กข้ามชาติสว่นหนึง่เป็นทัง้เด็กและแรงงาน  ซึง่ควรให้การคุ้มครองส าหรับกรณี

ของเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ซึ่งเป็นแรงงานภายใต้สภาพการท างานและการจ้างงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย   

ไมใ่ช่วิธีการปฏิบตัิต่อเด็กข้ามชาติที่เป็นแรงงานข้ามชาตินีภ้ายใต้บริบทและเง่ือนไขการท างานเทียบเท่ากบัแรงงานข้าม

ชาติผู้ใหญ่ หรือการจ้างงานท่ีไมเ่ป็นธรรม   ขณะเดียวกนัควรให้การยอมรับแรงงานข้ามชาติและเพิ่มขีดความสามารถ เช่น 

ทกัษะอาชีพ ของแรงงานกลุม่นีซ้ึง่เป็นก าลงัส าคญัในภาคอตุสาหกรรมการผลติตา่งๆ ของประเทศไทย 

๒.ระบบการคุ้มครองและป้องกันการใช้แรงงานเด็กอย่างเป็นรูปธรรมและมาตรฐานทัง้ในระดบัประเทศและ

นานาชาติ ยงัคงเป็นตวัแบบที่ดีส าหรับการจดัการรับมือกบัประเด็นปัญหาเก่ียวกบัเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติ

ในกิจการประเภทตา่งๆ รวมถึงอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงในสถานการณ์ปัจจบุนั 

๓.การสง่เสริมแนวปฏิบตัิการใช้แรงงานที่ดีที่มีอยู่ ควรด าเนินไปพร้อมกบัการผลกัดนัแนวปฏิบตัิอนัพึงประสงค์

ตา่งๆ ท่ีสอดคล้องกบันวตักรรมในอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงให้แพร่หลายนอกเหนือไปจากพืน้ที่จงัหวดัสมทุรสาคร เพื่อ

สร้างความมัน่ใจและภาพลกัษณ์ที่ดีตอ่องค์ประกอบทกุสว่นของหว่งโซอ่ปุทานอตุสาหกรรมตอ่เนื่องประมงที่มีคณุภาพ 

๔.หากมีการวิจยัประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติในอนาคต คณะผู้วิจยัเสนอให้ปรับ

รูปแบบการวิจยัสูก่ารวิจยัปฏิบตัิการ (action research) ให้สามารถตรวจสอบได้ว่ามีแรงงานเด็กข้ามชาติในกลุม่อายตุ ่า



 

 
 
 

๙๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

กว่า ๑๕ ปีและกลุม่อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ในอตุสาหกรรมต่อเนื่องประมงอยู่หรือไม่ รวมทัง้ก าหนดตวัชีว้ดัเพื่อที่จะสามารถ

ติดตามสถานการณ์และด าเนินการแก้ไขปัญหาตอ่กรณีของแรงงานเด็กข้ามชาติที่ปรากฏขึน้ไปพร้อมกนั   นอกจากนีอ้าจ

เป็นการท าวิจยัช่วงชีวิตของกลุม่เป้าหมาย ซึง่เน้นการเก็บข้อมลูและติดตามผลของการวิจยัในระยะยาว ไม่ใช่เฉพาะเพียง

ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้สามารถเห็นปรากฏการณ์ของเด็กข้ามชาติและแรงงานเด็กข้ามชาติที่ต่อเนื่อง   โดยที่ผู้วิจยั

อาจก าหนดช่วงอายขุองประชากรกลุม่ตวัอยา่งไว้ที่ ๑๔ – ๑๕ ปี และติดตามไปจนเด็กพ้นอาย ุ๑๘ ปี    งานวิจยัในรูปแบบ

นีจ้ะท าให้เห็นพฒันาการและเส้นทางชีวิตของเด็กข้ามชาติที่แปรเปลีย่นสูก่ารเป็นแรงงานเด็กข้ามชาติอยา่งสมบรูณ์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๙๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 
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ศนูย์วิจยัการย้ายถ่ินแหง่เอเชีย. การปฏิบัติที่ดีต่อแรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย. กรุงเทพฯ:  
จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๕๖. 

ศนูย์วิจยัการย้ายถ่ินแหง่เอเชีย. การส ารวจลักษณะการจ้างงานแรงงานย้ายถิ่นในกิจการต่อเน่ืองประมงทะเล  

(ธุรกิจอาหารส าเร็จรูปภาคประมงทะเล-ปลาทูน่า)ของประเทศไทย. กรุงเทพฯ: จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั,  
๒๕๕๖. 

ศนูย์พฒันาประมงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้. อนาคตประมงไทย รายงานผลการสัมมนาร่วมภาครัฐบาลและ 

ภาคเอกชน ๔ – ๖ มิถุนายน ๒๕๓๐. กรุงเทพฯ: ศนูย์พฒันาการประมงเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้, ๒๕๓๐. 
 



 

 
 
 

๙๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

สภุางค์ จนัทวานิช และคณะ. การใช้แรงงานเด็กภาคประมง ต่อเน่ืองประมง เกษตรกรรม และคนรับใช้ในบ้าน  
จังหวัดสมุทรสาคร. กรุงเทพฯ: ศนูย์วิจยัการย้ายถ่ินแหง่เอเชีย จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, ๒๕๔๙. 

องค์ บรรจนุ, ต้นทางจากมะละแหม่ง. กรุงเทพฯ: แพรวส านกัพิมพ์, ๒๕๔๙.  
 
 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์  

กลุม่วิเคราะห์การค้าสนิค้าประมงระหวา่งประเทศ กองประมงตา่งประเทศ กรมประมง. ปริมาณและมูลค่าการส่งออก

 สินค้าประมงทัง้หมดของไทยไปประเทศต่างๆ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕, กรกฎาคม ๒๕๕๖ เข้าถึงจาก 

 www.fisheries.go.th/foreign/images/excel/exMainPage55.xls. 

ขวญัชีวนั บวัแดง. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่นที่ ๒ ของ 

ผู้ย้ายถิ่นจากประเทศพม่า,” มีนาคม ๒๕๕๔ เข้าถึงจาก  
http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5210043. 

ณาตยา ศรีจนัทกึ. ‚สถานการณ์สนิค้ากุ้งทะเลและผลติภณัฑ์ ในช่วง ๙ เดือนแรก ปี ๒๕๕๗,‛ ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๗  
เข้าถึงจาก  
http://fishco.fisheries.go.th/fisheconomic/Monthly%20report/Shrimp/Shrimp%209%202014.pdf. 

บริษัท ไบรอนั เคฟ (ประเทศไทย) จ ากดั. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาและปรับปรุงข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

และการลงทุน .  ก รุง เทพฯ: ส านักนโยบายและยุทธศาสตร์กา รค้า , ๒๕๕๕  เ ข้าถึ งจาก 
http://tpso.moc.go.th/img/news/1022-img.pdf. 

‚พระราชบญัญตัิจดัตัง้จงัหวดัสมทุรปราการ นนทบรีุ สมทุรสาคร และนครนายก ๒๔๘๙,‛ ดดัแปลงลา่สดุเมื่อ  
๒๒ เมษายน ๒๕๕๕, 
http://th.wikisource.org/wiki/พระราชบญัญตัิจดัตัง้จงัหวดัสมทุรปราการฯ_พทุธศกัราช_๒๔๘๙. 

สนุิษฐา เศรษฐีธร. ‚มองอตุสาหกรรมกุ้งไทย,‛ CEO View, กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘ เข้าถึงจาก  
http://fic.nfi.or.th/broadcast/Rep_CEO%20Shrimp_15.02.02.pdf. 

ส านกังานจดัหางานจงัหวดัสมทุรสาคร. ทะเบียนการอนุญาตจากแรงงานต่างด้าวประเภท ๒ ต่อเน่ืองประมงทะเล,  
๒๕๕๗ (เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์). 

ส านกัสถิติพยากรณ์. ‚จังหวัดที่มีอัตราร้อยละของผู้มีงานท าภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ๑๐ อันดับ พ.ศ.๒๕๔๗ –  

๒๕๔๙,‛ เข้าถึงจาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/data/topten/labor/T0219/th/th.htm. 
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย. กุ้ง , ๒๕๕๘ เข้าถึงจาก http://www.thai-frozen.or.th/product_gallery_shrimp.php.  
องค์กรสะพานปลา กรมประมง. สะพานปลาสมุทรสาคร, ๒๕๕๕ เข้าถงึจาก

 http://www.fishmarket.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid

 =119.  
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๙๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

Department of Fisheries. Action Plan and Implementation by the Department of Fisheries in Addressing 

Labour Issues and Promoting Better Working Conditions in Thai Fisheries Industry. มกราคม ๒๕๕๖  

accessed from 
http://www.nocht.m-society.go.th/album/download/367802a4be46d2f4132c7a028e50980f.pdf. 

The Environmental Justice Foundation. The Hidden Cost: Human Rights Abuse in Thailand’s Shrimp Industry.  
London: Environmental Justice Foundation, ๒๕๕๖ accessed from  
http://ejfoundation.org/sites/default/files/public/shrimp_report_v44_lower_resolution.pdf. 

The Solidarity Center. The degradation of work: The true cost of shrimp. Washington: Solidarity Center,  
๒๕๕๑ accessed from http://www.shrimpnews.com/PDFsFolder/pubs_True_Cost_of_Shrimp.pdf. 

 

สมัภาษณ์  

เกษม สทุธิรักษ์. จดัหางานจงัหวดัสระแก้วรักษาราชการแทนจดัหางานจงัหวดัสมทุรสาคร. สมัภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 
ณรงค์ฤทธ์ิ สหีราช. ครูศนูย์การเรียนรู้มลูนิธิเพื่อเยาวชนชนบท, สมัภาษณ์ ๒๒ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๘. 
ดาหวนั ขอนทอง. เจ้าหน้าที่มลูนิธิเครือขา่ยพฒันาคณุภาพชีวิตแรงงาน. สมัภาษณ์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘. 
บิดาของแรงงานเด็กข้ามชาติ. อาชีพก่อสร้าง. สมัภาษณ์ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘. 
บญุลอื ศาสตรเพ็ชร. สวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัสมทุรสาคร. สมัภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘. 
ประสาร สารวงศ์. ผู้อ านวยการโรงเรียนวดัศรีสทุธาราม. สมัภาษณ์ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘. 
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๙๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวก ก. :  กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

- กฎหมายตา่งๆ ในด้านแรงงาน 

- กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสิทธิพืน้ฐานของเดก็ 

- กฎหมายท่ีให้ความคุ้มครองในการร้องเรียนและการไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

 

ภาคผนวก ข. :  แบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๙๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ภาคผนวก ก 

กฎหมายต่างๆ ในด้านแรงงาน 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ส่วนที่ ๖   สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ 

มาตรา ๔๔   บคุคลย่อมมีสิทธิได้รับหลกัประกนัความปลอดภยัและสวสัดิภาพในการท างาน  รวมทัง้
หลกัประกนัในการด ารงชีพทัง้ในระหวา่งการท างานและเมื่อพ้นภาวะการท างาน   ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

 

 พระราชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑  

 หมวด ๑   บททั่วไป 
มาตรา ๑๑/๑   ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บคุคลหนึ่งบคุคลใดเป็นผู้จดัหาคนมาท างาน

อนัมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนัน้เป็นส่วนหนึ่งสว่นใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบคุคลนัน้จะเป็นผู้ควบคมุดแูลการท างานหรือรับผิดชอบในการ
จ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท างานนัน้หรือไม่ก็ตาม  ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาท างาน
ดงักลา่วให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการให้ลกูจ้างรับเหมาคา่แรงที่ท างานในลกัษณะเดียวกนั 

มาตรา ๑๔/๑   สญัญาจ้างระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบหรือค าสัง่
ของนายจ้างที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลกูจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอ านาจสัง่ให้สญัญาจ้าง ข้อบงัคบัเก่ียวกับการ
ท างาน ระเบียบ หรือค าสัง่นัน้มีผลใช้บงัคบัเพียงเทา่ที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

มาตรา ๑๕   ให้นายจ้างปฏิบตัิตอ่ลกูจ้างชายและหญิงโดยเทา่เทียมกนัในการจ้างงาน เว้นแต่ลกัษณะ
หนือสภาพของงานไมอ่าจปฏิบตัิเขน่นัน้ได้ 

มาตรา ๑๖   ห้ามมิให้นายจ้าง หวัหน้างาน ผู้ควบคมุงาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการลว่งเกินคกุคาม 
หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศตอ่ลกูจ้าง 

 หมวด ๔   การใช้แรงงานเดก็ 
มาตรา ๔๔   ห้ามมใิห้นายจ้างจ้างเด็กอายตุ า่กวา่สบิห้าปีเป็นลกูจ้าง 
มาตรา ๔๕   ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายตุ ่ากวา่สบิแปดปีเป็นลกูจ้าง ให้นายจ้าง ปฏิบตัิดงันี ้ 
(๑) แจ้งการจ้างลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กนัน้ต่อพนกังานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวนันบัแต่  วนัที่เด็กเข้า

ท างาน    (๒) จดัท าบนัทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ณ สถาน  ประกอบกิจการ
หรือส านกังานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนกังานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท าการ    (๓) แจ้งการสิน้สดุการ
จ้างลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กนัน้ต่อพนกังานตรวจแรงงานภายใน เจ็ดวนันบัแต่วนัที่เด็กออกจากงาน การแจ้งหรือการ
จดัท าบนัทกึตามวรรคหนึง่ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด  

มาตรา ๔๖   ให้นายจ้างจดัให้ลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพกัวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่ง ชั่วโมงติดต่อกัน
หลงัจากที่ลกูจ้างท างานมาแล้วไมเ่กินสีช่ัว่โมง แตใ่นสีช่ัว่โมงนัน้ให้ลกูจ้างซึง่เป็นเด็ก ได้มีเวลาพกัตามที่นายจ้าง
ก าหนด  



 

 
 
 

๙๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

มาตรา ๔๗   ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต ่ากว่าสิบแปดปีท างานใน ระหว่างเวลา 
๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดี หรือผู้ ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย นายจ้างอาจให้ลกูจ้างซึง่เป็นเด็กอายตุ ่ากวา่สบิแปดปีและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละครหรือการแสดง
อยา่งอื่นท่ีคล้าย คลงึกนัท างานในระหวา่งเวลาดงักลา่วได้ ทัง้นีใ้ห้นายจ้างจดัให้ ลกูจ้างซึง่เป็นเด็กนัน้ได้พกัผอ่น
ตามสมควร  

มาตรา ๔๘   ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กอายตุ ่ากว่าสิบแปดปีท างาน ลว่งเวลาหรือท างาน
ในวนัหยดุ  

มาตรา ๔๙   ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กอายตุ ่ากว่าสิบแปดปีท างานอย่างหนึ่ง อย่างใด 
ดงัต่อไปนี ้ (๑) งานหลอม เป่า หลอ่ หรือรีดโลหะ   (๒) งานป๊ัมโลหะ   (๓) งานเก่ียวกบัความร้อน ความเย็น 
ความสัน่สะเทือน เสียง และแสงที่มีระดบั แตกต่างจากปกติอนัอาจเป็นอนัตรายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   
(๔) งานเก่ียวกบัสารเคมีที่เป็นอนัตรายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง    (๕) งานเก่ียวกบัจุลชีวนัเป็นพิษซึ่งอาจ
เป็นเชือ้ไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชือ้อื่นตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง   (๖) งานเก่ียวกบัวตัถมุีพิษ วตัถรุะเบิด 
หรือวตัถไุวไฟ เว้นแตง่านในสถานีบริการ น า้มนัเชือ้เพลงิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   (๗) งานขบัหรือบงัคบัรถ
ยกหรือปัน้จัน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง   (๘) งานใช้เลือ่ยเดินด้วยพลงัไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต์   (๙) งานที่ต้อง
ท าใต้ดิน ใต้น า้ ในถ า้ อุโมงค์หรือปล่องในภูเขา   (๑๐) งานเก่ียวกับกัมมนัตภาพรังสีตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง   (๑๑) งานท าความสะอาดเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนต์ขณะที่เคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนต์ ก าลงัท างาน   
(๑๒) งานท่ีต้องท าบนนัง่ร้านท่ีสงูกวา่พืน้ดินตัง้แตส่บิเมตรขึน้ไป   (๑๓) งานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๕๐   ห้ามมิให้นายจ้างให้ลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กอายตุ ่ากว่าสิบแปดปีท างานใน สถานที่ดงัต่อไปนี ้       
(๑) โรงฆา่สตัว์   (๒) สถานท่ีเลน่การพนนั   (๓) สถานบริการตามกฎหมายวา่ด้วยสถานบริการ   (๔) สถานที่อื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 17  

มาตรา ๕๑   ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลกัประกนัเพื่อการใด ๆ จากฝ่าย ลกูจ้างซึง่เป็นเด็ก ห้ามมิ
ให้นายจ้างจ่ายคา่จ้างของลกูจ้างซึง่เป็นเด็กให้แก่บคุคลอื่น ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด 
ๆ ให้แก่ลกูจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบคุคลอื่น เป็นการลว่งหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง 
หรือก่อนถึงงวด การจ่ายคา่จ้างในแตล่ะคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างส าหรับลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กนัน้ 
และ ห้ามมิให้นายจ้างน าเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดงักลา่วมาหกัจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลกูจ้างซึ่ง  เป็น
เด็กตามก าหนดเวลา  

มาตรา ๕๒   เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและสง่เสริมคณุภาพชีวิตและการท างาน ของเด็กให้ลกูจ้างซึง่
เป็นเด็กอายตุ ่ากว่าสิบแปดปีมีสิทธิลาเพื่อเข้าประชุม สมัมนา รับการอบรม รับการฝึกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจดั
โดยสถานศกึษาหรือหนว่ยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบ
ลว่งหน้าถึงเหตทุี่ลาโดยชดัแจ้ง พร้อมทัง้แสดงหลกัฐาน ที่เก่ียวข้องถ้ามีและให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลกูจ้าง
ซึง่เป็นเด็กเทา่กบัคา่จ้างในวนัท างานตลอด ระยะเวลาที่ลา แตปี่หนึง่ต้องไมเ่กินสามสบิวนั 

 

 พระราชบัญญัตกิารท างานของแรงงานต่างด้าว พ.ศ.๒๕๕๑  
 ส่วนที่ ๒   ใบอนญาตท างาน 

มาตรา 14   คนตา่งด้าวซึง่มีภมูิล าเนาและเป็นคนสญัชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกบัประเทศไทย 
ถ้าได้เข้ามาในราชอาณาจกัรโดยมีเอกสารใช้แทนหนงัสือเดินทางตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง อาจได้รับ



 

 
 
 

๙๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

อนญุาตให ท างานบางประเภทหรือลกัษณะงานในราชอาณาจกัรเป นการชัว่คราว ในช วงระยะเวลาหรือ
ตามฤดกูาลที่ก าหนดได   ทัง้นี ้เฉพาะการท างานภายในท องที่ทีอ่ยู ติดกบัชายแดน หรือท้องที่ต อเนื่อง
กบัท้องที่ดงักล่าว คนต างด้าวซึ่งประสงค จะท างานตามวรรคหนึ่งให ยื่นค าขอรับใบอนุญาตท างาน
ชัว่คราวพร้อมกบัแสดงเอกสารใช แทนหนงัสือเดินทางต อนายทะเบียนและช าระค าธรรมเนียมตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ในการออกใบอนญุาตให นายทะเบียนระบทุ องที่หรือสถานท่ีที่อนญุาตให ท างาน 
ระยะเวลา ที่อนญุาตให ท างาน ประเภทหรือลกัษณะงาน และนายจ้างที่คนต างด้าวนัน้จะไปท างานด้วย  
ทัง้นี ้ตามแบบและวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง ความในมาตรานีจ้ะใช้บงัคบักบัท้องที่ใด ส าหรับคนต าง
ด้าวสญัชาติใด เพือ่ท างานประเภทหรือลกัษณะใด ในช วงระยะเวลาหรือฤดกูาลใด โดยมีเง่ือนไขอย างใด 
ให เป นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานเุบกษา 

มาตรา ๒๔   ผู รับใบอนญุาตต้องมีใบอนญุาตอยู กบัตวัหรืออยู  ณ สถานท่ีท างานในระหว าง 
เวลาท างานเพื่อแสดงต อพนกังานเจ้าหน้าทีห่รือนายทะเบียนได เสมอ  

มาตรา ๒๕   ถ าใบอนุญาตสูญหายหรือเสียหาย ให ผู รับใบอนุญาตยื่นค าขอรับใบแทน
ใบอนญุาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้าวนันบัแต วนัที่ทราบการสญูหายหรือเสียหาย   การขอรับใบแทน
ใบอนญุาตและการออกใบแทนใบอนญุาตให เป นไปตามหลกัเกณฑ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๖   ผู รับใบอนญุาตต้องท างานตามประเภทหรือลกัษณะงาน และกบันายจ้าง ณ ท องที่
หรือสถานที่ และเง่ือนไขตามที่ได รับอนญุาต ผู้ รับใบอนุญาตผู ใดประสงค จะเปลี่ยนหรือเพิ่มประเภท
หรือลกัษณะงาน นายจ้างท้องทีห่รือสถานท่ีท างานหรือเง่ือนไขต องได รับอนญุาตจากนายทะเบียน การขอ
อนญุาตและการอนญุาต ให เป นไปตามหลกัเกณฑ และวิธีการท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๒๗   ห ามมิให บุคคลใดรับคนต างด้าวเข้าท างาน เว้นแต คนต างด้าวซึ่งมี
ใบอนุญาตท างานกับตนเพื่อท างานตามประเภทหรือลกัษณะงานที่ระบุไว ในใบอนุญาต ณ ท องที่หรือ
สถานทีท่ี่ระบไุว ในใบอนญุาต  

มาตรา ๒๘   ในกรณีที่ปรากฏว าผู รับใบอนญุาตฝ าฝ นหรือไม ปฏิบตัิตามเง่ือนไขในการ
อนญุาต ให นายทะเบียนมีอ านาจสัง่เพิกถอนใบอนญุาต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๙๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.๒๕๔๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

๙๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๑๐๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 
 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   เร่ือง แบบแจ้งการจ้าง แบบบันทึก

การเปล่ียนแปลงสภาพการจ้าง และแบบสิน้สุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต ่า
กว่าสิบแปดปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๑๐๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน   เร่ือง แบบค าขออนุญาตและแบบ
ใบอนุญาตให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กท างานในเวลาท างานปกติ ระหว่างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา 
ถงึเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

๑๐๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็  
ข้อ ๓๒   ๑.รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการคุ้มครองจากการแสวง  ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

และจากการท างานใดที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย หรือที่ขดัขวางการศึกษาของเด็ก หรือเป็นอันตรายต่อ
สขุภาพ หรือการพฒันาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสงัคมของเด็ก  

๒. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการทางนิติบญัญัติ บริหาร สงัคม และการศึกษา  เพื่อประกนัให้มี
การด าเนินการตามข้อนี ้เพื่อวตัถุประสงค์ดงักล่าวและโดยค านึงถึงบทบญัญัติที่เก่ียวข้องในตราสารระหว่าง
ประเทศอื่นๆ รัฐภาคีจะ   ก) ก าหนดอายขุัน้ต ่าส าหรับการรับเข้าท างาน   ข) ก าหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม
เก่ียวกบัจ านวนชัว่โมง และสภาพการจ้างงาน   ค) ก าหนดบทลงโทษ หรือวิธีลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกนั
ให้ข้อนีม้ีผลใช้บงัคบัจริงจงั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

๑๐๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๓๘   ว่าด้วยอายุขัน้ต ่าที่อนุญาตให้
จ้างงานได้ ค.ศ.๑๙๗๓ / C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)  
Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment  
 

Article 1 

Each Member for which this Convention is in force undertakes to pursue a national policy designed to 
ensure the effective abolition of child labour and to raise progressively the minimum age for admission to 
employment or work to a level consistent with the fullest physical and mental development of young 
persons. 

Article 2 

1. Each Member which ratifies this Convention shall specify, in a declaration appended to its 
ratification, a minimum age for admission to employment or work within its territory and on means of 
transport registered in its territory; subject to Articles 4 to 8 of this Convention, no one under that age 
shall be admitted to employment or work in any occupation. 

2. Each Member which has ratified this Convention may subsequently notify the Director-General of 
the International Labour Office, by further declarations, that it specifies a minimum age higher than that 
previously specified. 

3. The minimum age specified in pursuance of paragraph 1 of this Article shall not be less than the 
age of completion of compulsory schooling and, in any case, shall not be less than 15 years. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraph 3 of this Article, a Member whose economy and 
educational facilities are insufficiently developed may, after consultation with the organisations of 
employers and workers concerned, where such exist, initially specify a minimum age of 14 years. 

5. Each Member which has specified a minimum age of 14 years in pursuance of the provisions of 
the preceding paragraph shall include in its reports on the application of this Convention submitted under 
article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation a statement -- (a) that its reason for 
doing so subsists; or (b) that it renounces its right to avail itself of the provisions in question as from a 
stated date. 

Article 3 

1. The minimum age for admission to any type of employment or work which by its nature or the 
circumstances in which it is carried out is likely to jeopardise the health, safety or morals of young 
persons shall not be less than 18 years. 



 

 
 
 

๑๐๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

2. The types of employment or work to which paragraph 1 of this Article applies shall be determined 
by national laws or regulations or by the competent authority, after consultation with the organisations of 
employers and workers concerned, where such exist. 

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, national laws or regulations or the 
competent authority may, after consultation with the organisations of employers and workers concerned, 
where such exist, authorise employment or work as from the age of 16 years on condition that the health, 
safety and morals of the young persons concerned are fully protected and that the young persons have 
received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity. 

Article 4 

1. In so far as necessary, the competent authority, after consultation with the organisations of 
employers and workers concerned, where such exist, may exclude from the application of this 
Convention limited categories of employment or work in respect of which special and substantial 
problems of application arise. 

2. Each Member which ratifies this Convention shall list in its first report on the application of the 
Convention submitted under article 22 of the Constitution of the International Labour Organisation any 
categories which may have been excluded in pursuance of paragraph 1 of this Article, giving the reasons 
for such exclusion, and shall state in subsequent reports the position of its law and practice in respect of 
the categories excluded and the extent to which effect has been given or is proposed to be given to the 
Convention in respect of such categories. 

3. Employment or work covered by Article 3 of this Convention shall not be excluded from the 
application of the Convention in pursuance of this Article. 

Article 5 

1. A Member whose economy and administrative facilities are insufficiently developed may, after 
consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, initially limit 
the scope of application of this Convention. 

2. Each Member which avails itself of the provisions of paragraph 1 of this Article shall specify, in a 
declaration appended to its ratification, the branches of economic activity or types of undertakings to 
which it will apply the provisions of the Convention. 

3. The provisions of the Convention shall be applicable as a minimum to the following: mining and 
quarrying; manufacturing; construction; electricity, gas and water; sanitary services; transport, storage 
and communication; and plantations and other agricultural undertakings mainly producing for 
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commercial purposes, but excluding family and small-scale holdings producing for local consumption 
and not regularly employing hired workers. 

4. Any Member which has limited the scope of application of this Convention in pursuance of this 
Article -- (a) shall indicate in its reports under Article 22 of the Constitution of the International Labour 
Organisation the general position as regards the employment or work of young persons and children in 
the branches of activity which are excluded from the scope of application of this Convention and any 
progress which may have been made towards wider application of the provisions of the Convention; (b) 
may at any time formally extend the scope of application by a declaration addressed to the Director-
General of the International Labour Office. 

Article 6 

This Convention does not apply to work done by children and young persons in schools for general, 
vocational or technical education or in other training institutions, or to work done by persons at least 14 
years of age in undertakings, where such work is carried out in accordance with conditions prescribed by 
the competent authority, after consultation with the organisations of employers and workers concerned, 
where such exist, and is an integral part of -- (a) a course of education or training for which a school or 
training institution is primarily responsible; (b) a programme of training mainly or entirely in an 
undertaking, which programme has been approved by the competent authority; or (c) a programme of 
guidance or orientation designed to facilitate the choice of an occupation or of a line of training. 

Article 7 

1. National laws or regulations may permit the employment or work of persons 13 to 15 years of age 
on light work which is -- (a) not likely to be harmful to their health or development; and (b) not such as to 
prejudice their attendance at school, their participation in vocational orientation or training programmes 
approved by the competent authority or their capacity to benefit from the instruction received. 

2. National laws or regulations may also permit the employment or work of persons who are at least 
15 years of age but have not yet completed their compulsory schooling on work which meets the 
requirements set forth in sub-paragraphs (a) and (b) of paragraph 1 of this Article. 

3. The competent authority shall determine the activities in which employment or work may be 
permitted under paragraphs 1 and 2 of this Article and shall prescribe the number of hours during which 
and the conditions in which such employment or work may be undertaken. 

4. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this Article, a Member which has availed 
itself of the provisions of paragraph 4 of Article 2 may, for as long as it continues to do so, substitute the 
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ages 12 and 14 for the ages 13 and 15 in paragraph 1 and the age 14 for the age 15 in paragraph 2 of 
this Article. 

Article 8 

1. After consultation with the organisations of employers and workers concerned, where such exist, 
the competent authority may, by permits granted in individual cases, allow exceptions to the prohibition 
of employment or work provided for in Article 2 of this Convention, for such purposes as participation in 
artistic performances. 

2. Permits so granted shall limit the number of hours during which and prescribe the conditions in 
which employment or work is allowed. 

Article 9 

1. All necessary measures, including the provision of appropriate penalties, shall be taken by the 
competent authority to ensure the effective enforcement of the provisions of this Convention. 

2. National laws or regulations or the competent authority shall define the persons responsible for 
compliance with the provisions giving effect to the Convention. 

3. National laws or regulations or the competent authority shall prescribe the registers or other 
documents which shall be kept and made available by the employer; such registers or documents shall 
contain the names and ages or dates of birth, duly certified wherever possible, of persons whom he 
employs or who work for him and who are less than 18 years of age. 

Article 10 

1. This Convention revises, on the terms set forth in this Article, the Minimum Age (Industry) 
Convention, 1919, the Minimum Age (Sea) Convention, 1920, the Minimum Age (Agriculture) Convention, 
1921, the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921, the Minimum Age (Non-Industrial 
Employment) Convention, 1932, the Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936, the Minimum Age 
(Industry) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-Industrial Employment) Convention 
(Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, and the Minimum Age (Underground 
Work) Convention, 1965. 

2. The coming into force of this Convention shall not close the Minimum Age (Sea) Convention 
(Revised), 1936, the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Non-
Industrial Employment) Convention (Revised), 1937, the Minimum Age (Fishermen) Convention, 1959, or 
the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, to further ratification. 

3. The Minimum Age (Industry) Convention, 1919, the Minimum Age (Sea) Convention, 1920, the 
Minimum Age (Agriculture) Convention, 1921, and the Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 
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1921, shall be closed to further ratification when all the parties thereto have consented to such closing by 
ratification of this Convention or by a declaration communicated to the Director-General of the 
International Labour Office. 

4. When the obligations of this Convention are accepted -- 

(a) by a Member which is a party to the Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937, and a 
minimum age of not less than 15 years is specified in pursuance of Article 2 of this Convention, this shall 
ipso jure involve the immediate denunciation of that Convention, 

(b) in respect of non-industrial employment as defined in the Minimum Age (Non-Industrial 
Employment) Convention, 1932, by a Member which is a party to that Convention, this shall ipso jure 
involve the immediate denunciation of that Convention, 

(c) in respect of non-industrial employment as defined in the Minimum Age (Non-Industrial 
Employment) Convention (Revised), 1937, by a Member which is a party to that Convention, and a 
minimum age of not less than 15 years is specified in pursuance of Article 2 of this Convention, this shall 
ipso jure involve the immediate denunciation of that Convention, 

(d) in respect of maritime employment, by a Member which is a party to the Minimum Age (Sea) 
Convention (Revised), 1936, and a minimum age of not less than 15 years is specified in pursuance of 
Article 2 of this Convention or the Member specifies that Article 3 of this Convention applies to maritime 
employment, this shall ipso jure involve the immediate denunciation of that Convention, 

(e) in respect of employment in maritime fishing, by a Member which is a party to the Minimum Age 
(Fishermen) Convention, 1959, and a minimum age of not less than 15 years is specified in pursuance of 
Article 2 of this Convention or the Member specifies that Article 3 of this Convention applies to 
employment in maritime fishing, this shall ipso jure involve the immediate denunciation of that Convention, 

(f) by a Member which is a party to the Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965, and a 
minimum age of not less than the age specified in pursuance of that Convention is specified in pursuance 
of Article 2 of this Convention or the Member specifies that such an age applies to employment 
underground in mines in virtue of Article 3 of this Convention, this shall ipso jure involve the immediate 
denunciation of that Convention, 

if and when this Convention shall have come into force. 

5. Acceptance of the obligations of this Convention-- 

(a) shall involve the denunciation of the Minimum Age (Industry) Convention, 1919, in accordance 
with Article 12 thereof, 
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(b) in respect of agriculture shall involve the denunciation of the Minimum Age (Agriculture) 
Convention, 1921, in accordance with Article 9 thereof, 

(c) in respect of maritime employment shall involve the denunciation of the Minimum Age (Sea) 
Convention, 1920, in accordance with Article 10 thereof, and of the Minimum Age (Trimmers and Stokers) 
Convention, 1921, in accordance with Article 12 thereof, 

if and when this Convention shall have come into force. 

Article 11 

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration. 

Article 12 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organisation whose ratifications have been registered with the Director-General. 

2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members 
have been registered with the Director-General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on 
which its ratifications has been registered. 

Article 13 

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from 
the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General 
of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the 
expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may 
denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in 
this Article. 

Article 14 

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International 
Labour Organisation of the registration of all ratifications and denunciations communicated to him by the 
Members of the Organisation. 
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2. When notifying the Members of the Organisation of the registration of the second ratification 
communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organisation to 
the date upon which the Convention will come into force. 

Article 15 

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the 
United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full 
particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by him in accordance with the 
provisions of the preceding Articles. 

Article 16 

At such times as it may consider necessary the Governing Body of the International Labour Office shall 
present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the 
desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. 

Article 17 

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, 
unless the new Convention otherwise provides: (a) the ratification by a Member of the new revising 
Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the 
provisions of Article 13 above, if and when the new revising Convention shall have come into force; (b) as 
from the date when the new revising Convention comes into force this Convention shall cease to be open 
to ratification by the Members. 

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members 
which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 

Article 18 

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative 
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 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่  ๑๘๒   ว่าด้วยการห้ามและการ
ด าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก ค.ศ.๑๙๙๙ / 
C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) Recommendation 
concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of child 
labour 

 

Article 1 

Each Member which ratifies this Convention shall take immediate and effective measures to secure the 
prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency. 

Article 2 

For the purposes of this Convention, the term child shall apply to all persons under the age of 18. 

Article 3 

For the purposes of this Convention, the term the worst forms of child labour comprises: 

(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, 
debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment 
of children for use in armed conflict; 

(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for 
pornographic performances; 

(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and 
trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties; 

(d) work which, by its nature or the circumstances in which it is carried out, is likely to harm the 
health, safety or morals of children. 

Article 4 

1. The types of work referred to under Article 3(d) shall be determined by national laws or regulations 
or by the competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers 
concerned, taking into consideration relevant international standards, in particular Paragraphs 3 and 4 of 
the Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999. 

2. The competent authority, after consultation with the organizations of employers and workers 
concerned, shall identify where the types of work so determined exist. 
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3. The list of the types of work determined under paragraph 1 of this Article shall be periodically 
examined and revised as necessary, in consultation with the organizations of employers and workers 
concerned. 

Article 5 

Each Member shall, after consultation with employers' and workers' organizations, establish or designate 
appropriate mechanisms to monitor the implementation of the provisions giving effect to this Convention. 

Article 6 

1. Each Member shall design and implement programmes of action to eliminate as a priority the 
worst forms of child labour. 

2. Such programmes of action shall be designed and implemented in consultation with relevant 
government institutions and employers' and workers' organizations, taking into consideration the views of 
other concerned groups as appropriate. 

Article 7 

1. Each Member shall take all necessary measures to ensure the effective implementation and 
enforcement of the provisions giving effect to this Convention including the provision and application of 
penal sanctions or, as appropriate, other sanctions. 

2. Each Member shall, taking into account the importance of education in eliminating child labour, 
take effective and time-bound measures to: (a) prevent the engagement of children in the worst forms of 
child labour; (b) provide the necessary and appropriate direct assistance for the removal of children from 
the worst forms of child labour and for their rehabilitation and social integration; (c) ensure access to free 
basic education, and, wherever possible and appropriate, vocational training, for all children removed 
from the worst forms of child labour; (d) identify and reach out to children at special risk; and (e) take 
account of the special situation of girls. 

3. Each Member shall designate the competent authority responsible for the implementation of the 
provisions giving effect to this Convention. 

Article 8 

Members shall take appropriate steps to assist one another in giving effect to the provisions of this 
Convention through enhanced international cooperation and/or assistance including support for social 
and economic development, poverty eradication programmes and universal education. 
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Article 9 

The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the 
International Labour Office for registration. 

Article 10 

1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour 
Organization whose ratifications have been registered with the Director-General of the International 
Labour Office. 

2. It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two Members have 
been registered with the Director-General. 

3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months after the date on 
which its ratification has been registered. 

Article 11 

1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from 
the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General 
of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year 
after the date on which it is registered. 

2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the 
expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of 
denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may 
denounce this Convention at the expiration of each period of ten years under the terms provided for in 
this Article. 

Article 12 

1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International 
Labour Organization of the registration of all ratifications and acts of denunciation communicated by the 
Members of the Organization. 

2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second ratification, the 
Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the 
Convention shall come into force. 

Article 13 

The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the 
United Nations, for registration in accordance with article 102 of the Charter of the United Nations, full 
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particulars of all ratifications and acts of denunciation registered by the Director-General in accordance 
with the provisions of the preceding Articles. 

Article 14 

At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall 
present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the 
desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision in whole or in part. 

Article 15 

1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in whole or in part, then, 
unless the new Convention otherwise provides -- (a) the ratification by a Member of the new revising 
Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the 
provisions of Article 11 above, if and when the new revising Convention shall have come into force; (b) as 
from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open 
to ratification by the Members. 

2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members 
which have ratified it but have not ratified the revising Convention. 

Article 16 

The English and French versions of the text of this Convention are equally authoritative. 

 

 

 ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ ๑๔๖  ว่าด้วยอายุขัน้ต ่าที่อนุญาตให้จ้าง
งานได้เพิ่มเติม ๑๙๙๙ / R146 - Minimum Age Recommendation, 1973 (No. 146) 
Recommendation concerning Minimum Age for Admission to Employment 

 

II. Minimum Age 

6. The minimum age should be fixed at the same level for all sectors of economic activity. 

7. (1) Members should take as their objective the progressive raising to 16 years of the minimum age 
for admission to employment or work specified in pursuance of Article 2 of the Minimum Age Convention, 
1973. 
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(2) Where the minimum age for employment or work covered by Article 2 of the Minimum Age 
Convention, 1973, is still below 15 years, urgent steps should be taken to raise it to that level. 

8. Where it is not immediately feasible to fix a minimum age for all employment in agriculture and in 
related activities in rural areas, a minimum age should be fixed at least for employment on plantations 
and in the other agricultural undertakings referred to in Article 5, paragraph 3, of the Minimum Age 
Convention, 1973. 

III. Hazardous Employment or Work 

9. Where the minimum age for admission to types of employment or work which are likely to 
jeopardise the health, safety or morals of young persons is still below 18 years, immediate steps should 
be taken to raise it to that level. 

10. (1) In determining the types of employment or work to which Article 3 of the Minimum Age 
Convention, 1973, applies, full account should be taken of relevant international labour standards, such 
as those concerning dangerous substances, agents or processes (including ionising radiations), the 
lifting of heavy weights and underground work. 

(2) The list of the types of employment or work in question should be re-examined periodically and 
revised as necessary, particularly in the light of advancing scientific and technological knowledge. 

11. Where, by reference to Article 5 of the Minimum Age Convention, 1973, a minimum age is not 
immediately fixed for certain branches of economic activity or types of undertakings, appropriate 
minimum age provisions should be made applicable therein to types of employment or work presenting 
hazards for young persons. 

IV. Conditions of Employment 

12. (1) Measures should be taken to ensure that the conditions in which children and young persons 
under the age of 18 years are employed or work reach and are maintained at a satisfactory standard. 
These conditions should be supervised closely. 

(2) Measures should likewise be taken to safeguard and supervise the conditions in which children 
and young persons undergo vocational orientation and training within undertakings, training institutions 
and schools for vocational or technical education and to formulate standards for their protection and 
development. 
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13. (1) In connection with the application of the preceding Paragraph, as well as in giving effect to 
Article 7, paragraph 3, of the Minimum Age Convention, 1973, special attention should be given to -- (a) 
the provision of fair remuneration and its protection, bearing in mind the principle of equal pay for equal 
work; (b) the strict limitation of the hours spent at work in a day and in a week, and the prohibition of 
overtime, so as to allow enough time for education and training (including the time needed for homework 
related thereto), for rest during the day and for leisure activities; (c) the granting, without possibility of 
exception save in genuine emergency, of a minimum consecutive period of 12 hours' night rest, and of 
customary weekly rest days; (d) the granting of an annual holiday with pay of at least four weeks and, in 
any case, not shorter than that granted to adults; (e) coverage by social security schemes, including 
employment injury, medical care and sickness benefit schemes, whatever the conditions of employment 
or work may be; (f) the maintenance of satisfactory standards of safety and health and appropriate 
instruction and supervision. 

(2) Subparagraph (1) of this Paragraph applies to young seafarers in so far as they are not covered 
in respect of the matters dealt with therein by international labour Conventions or Recommendations 
specifically concerned with maritime employment. 

V. Enforcement 

14. (1) Measures to ensure the effective application of the Minimum Age Convention, 1973, and of 
this Recommendation should include -- (a) the strengthening as necessary of labour inspection and 
related services, for instance by the special training of inspectors to detect abuses in the employment or 
work of children and young persons and to correct such abuses; and (b) the strengthening of services for 
the improvement and inspection of training in undertakings. 

(2) Emphasis should be placed on the role which can be played by inspectors in supplying 
information and advice on effective means of complying with relevant provisions as well as in securing 
their enforcement. 

(3) Labour inspection and inspection of training in undertakings should be closely co-ordinated to 
provide the greatest economic efficiency and, generally, the labour administration services should work 
in close co-operation with the services responsible for the education, training, welfare and guidance of 
children and young persons. 

15. Special attention should be paid-- (a) to the enforcement of provisions concerning employment in 
hazardous types of employment or work; and (b) in so far as education or training is compulsory, to the 
prevention of the employment or work of children and young persons during the hours when instruction is 
available. 
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16. The following measures should be taken to facilitate the verification of ages: 

(a) the public authorities should maintain an effective system of birth registration, which should 
include the issue of birth certificates; 

(b) employers should be required to keep and to make available to the competent authority registers 
or other documents indicating the names and ages or dates of birth, duly certified wherever possible, not 
only of children and young persons employed by them but also of those receiving vocational orientation 
or training in their undertakings; 

(c) children and young persons working in the streets, in outside stalls, in public places, in itinerant 
occupations or in other circumstances which make the checking of employers' records impracticable 
should be issued licences or other documents indicating their eligibility for such work. 

 
 
 
 

 ข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ ๑๙๐   ว่าด้วยการห้ามและการ
ด าเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเดก็ / R190 –  
Worst Forms of Child Labour Recommendation, 1999 (No. 190) Recommendation 
concerning the prohibition and immediate action for the elimination of the worst forms of 
child labour 

 

1. The provisions of this Recommendation supplement those of the Worst Forms of Child Labour 
Convention, 1999 (hereafter referred to as "the Convention"), and should be applied in conjunction with 
them. 

I. Programmes of action 

2. The programmes of action referred to in Article 6 of the Convention should be designed and 
implemented as a matter of urgency, in consultation with relevant government institutions and employers' 
and workers' organizations, taking into consideration the views of the children directly affected by the 
worst forms of child labour, their families and, as appropriate, other concerned groups committed to the 
aims of the Convention and this Recommendation. Such programmes should aim at, inter alia: 

(a) identifying and denouncing the worst forms of child labour; 

(b) preventing the engagement of children in or removing them from the worst forms of child labour, 
protecting them from reprisals and providing for their rehabilitation and social integration through 
measures which address their educational, physical and psychological needs; 
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(c) giving special attention to: (i) younger children; (ii) the girl child; (iii) the problem of hidden work 
situations, in which girls are at special risk; (iv) other groups of children with special vulnerabilities or 
needs; 

(d) identifying, reaching out to and working with communities where children are at special risk; 

(e) informing, sensitizing and mobilizing public opinion and concerned groups, including children 
and their families. 

II. Hazardous work 

3. In determining the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention, and in identifying 
where they exist, consideration should be given, inter alia, to: (a) work which exposes children to 
physical, psychological or sexual abuse; (b) work underground, under water, at dangerous heights or in 
confined spaces; (c) work with dangerous machinery, equipment and tools, or which involves the manual 
handling or transport of heavy loads; (d) work in an unhealthy environment which may, for example, 
expose children to hazardous substances, agents or processes, or to temperatures, noise levels, or 
vibrations damaging to their health; (e) work under particularly difficult conditions such as work for long 
hours or during the night or work where the child is unreasonably confined to the premises of the 
employer. 

4. For the types of work referred to under Article 3(d) of the Convention and Paragraph 3 above, 
national laws or regulations or the competent authority could, after consultation with the workers' and 
employers' organizations concerned, authorize employment or work as from the age of 16 on condition 
that the health, safety and morals of the children concerned are fully protected, and that the children 
have received adequate specific instruction or vocational training in the relevant branch of activity. 

III. Implementation 

5. (1) Detailed information and statistical data on the nature and extent of child labour should be 
compiled and kept up to date to serve as a basis for determining priorities for national action for the 
abolition of child labour, in particular for the prohibition and elimination of its worst forms as a matter of 
urgency. 

(2) As far as possible, such information and statistical data should include data disaggregated by 
sex, age group, occupation, branch of economic activity, status in employment, school attendance and 
geographical location. The importance of an effective system of birth registration, including the issuing of 
birth certificates, should be taken into account. 
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(3) Relevant data concerning violations of national provisions for the prohibition and elimination of the 
worst forms of child labour should be compiled and kept up to date. 

6. The compilation and processing of the information and data referred to in Paragraph 5 above 
should be carried out with due regard for the right to privacy. 

7. The information compiled under Paragraph 5 above should be communicated to the International 
Labour Office on a regular basis. 

8. Members should establish or designate appropriate national mechanisms to monitor the 
implementation of national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour, 
after consultation with employers' and workers' organizations. 

9. Members should ensure that the competent authorities which have responsibilities for 
implementing national provisions for the prohibition and elimination of the worst forms of child labour 
cooperate with each other and coordinate their activities. 

10. National laws or regulations or the competent authority should determine the persons to be held 
responsible in the event of non-compliance with national provisions for the prohibition and elimination of 
the worst forms of child labour. 

11. Members should, in so far as it is compatible with national law, cooperate with international efforts 
aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour as a matter of urgency by: 

(a) gathering and exchanging information concerning criminal offences, including those involving 
international networks; 

(b) detecting and prosecuting those involved in the sale and trafficking of children, or in the use, 
procuring or offering of children for illicit activities, for prostitution, for the production of pornography or 
for pornographic performances; 

(c) registering perpetrators of such offences. 

12. Members should provide that the following worst forms of child labour are criminal offences: 

(a) all forms of slavery or practices similar to slavery, such as the sale and trafficking of children, 
debt bondage and serfdom and forced or compulsory labour, including forced or compulsory recruitment 
of children for use in armed conflict; 

(b) the use, procuring or offering of a child for prostitution, for the production of pornography or for 
pornographic performances; and 
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(c) the use, procuring or offering of a child for illicit activities, in particular for the production and 
trafficking of drugs as defined in the relevant international treaties, or for activities which involve the 
unlawful carrying or use of firearms or other weapons. 

13. Members should ensure that penalties including, where appropriate, criminal penalties are 
applied for violations of the national provisions for the prohibition and elimination of any type of work 
referred to in Article 3(d) of the Convention. 

14. Members should also provide as a matter of urgency for other criminal, civil or administrative 
remedies, where appropriate, to ensure the effective enforcement of national provisions for the prohibition 
and elimination of the worst forms of child labour, such as special supervision of enterprises which have 
used the worst forms of child labour, and, in cases of persistent violation, consideration of temporary or 
permanent revoking of permits to operate. 

15. Other measures aimed at the prohibition and elimination of the worst forms of child labour might 
include the following: 

(a) informing, sensitizing and mobilizing the general public, including national and local political 
leaders, parliamentarians and the judiciary; 

(b) involving and training employers' and workers' organizations and civic organizations; 

(c) providing appropriate training for the government officials concerned, especially inspectors and 
law enforcement officials, and for other relevant professionals; 

(d) providing for the prosecution in their own country of the Member's nationals who commit offences 
under its national provisions for the prohibition and immediate elimination of the worst forms of child 
labour even when these offences are committed in another country; 

(e) simplifying legal and administrative procedures and ensuring that they are appropriate and 
prompt; 

(f) encouraging the development of policies by undertakings to promote the aims of the Convention; 

(g) monitoring and giving publicity to best practices on the elimination of child labour; 

(h) giving publicity to legal or other provisions on child labour in the different languages or dialects; 

(i) establishing special complaints procedures and making provisions to protect from discrimination 
and reprisals those who legitimately expose violations of the provisions of the Convention, as well as 
establishing helplines or points of contact and ombudspersons; 
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(j) adopting appropriate measures to improve the educational infrastructure and the training of 
teachers to meet the needs of boys and girls; 

(k) as far as possible, taking into account in national programmes of action: (i) the need for job 
creation and vocational training for the parents and adults in the families of children working in the 
conditions covered by the Convention; and (ii) the need for sensitizing parents to the problem of children 
working in such conditions. 

16. Enhanced international cooperation and/or assistance among Members for the prohibition and 
effective elimination of the worst forms of child labour should complement national efforts and may, as 
appropriate, be developed and implemented in consultation with employers' and workers' organizations. 
Such international cooperation and/or assistance should include: (a) mobilizing resources for national or 
international programmes; (b) mutual legal assistance; (c) technical assistance including the exchange of 
information; (d) support for social and economic development, poverty eradication programmes and 
universal education. 

 
 
กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสิทธิพืน้ฐานของเดก็ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ส่วนที่ ๘   สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา 

มาตรา ๔๙   บคุคลยอ่มมีสทิธิเสมอกนัในการรับการศกึษา ไมน้่อยกวา่สบิสองปีที่รัฐจะต้องจดัให้อยา่ง
ทัว่ถึงและมีคณุภาพโดยไมเ่ก็บคา่ใช้จ่าย   ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทพุพลภาพ หรือผู้อยู่ในสภาวะยากล าบาก ต้อง
ได้รับสทิธิตามวรรคหนึง่ และการสนบัสนนุจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทดัเทียมกบับคุคลอื่น    การจดัการ
ศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ยอ่มได้รับความคุ้มครองและสง่เสริมที่เหมาะสมจากรัฐ 

 ส่วนที่ ๘   สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ 
มาตรา ๕๒   เด็กและเยาวชน มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และ

สติปัญญา ตามศกัยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยค านึงถึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็น
ส าคญั   เด็ก เยาวชน สตรี และบคุคลในครอบครัว มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ปราศจากการใช้ความ
รุนแรงและการปฏิบตัิอนัไมเ่ป็นธรรม ทัง้มีสิทธิได้รับการบ าบดัฟืน้ฟูในกรณีที่มีเหตดุงักลา่ว   การแทรกแซงและ
การจ ากดัสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระท ามิได้เว้นแต่โดยอาศยัอ านาจตามบทบญัญัติ
แหง่กฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึง่สถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สงูสดุของบคุคลนัน้   เด็กและ
เยาวชนซึง่ไมม่ีผู้ดแูลมิสทิธิได้รับการเลีย้งดแูละการศกึษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ 
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 พระราชบัญญัตกิารศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒ 
 หมวด ๒   สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษา 

มาตรา ๑๑   บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล  ได้รับ
การศึกษาภาคบงัคบัตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เก่ียวข้องตลอดจนให้ได้รับการศึกษา นอกเหนือจาก
การศกึษาภาคบงัคบั ตามความพร้อมของครอบครัว ม 

มาตรา ๑๒   นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ให้บคุคล ครอบครัว  องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสงัคมอื่น มีสิทธิใน  การ
จดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

 หมวด ๓   ระบบการศึกษา  
มาตรา ๑๕   การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ

การศึกษาตามอธัยาศยั   (๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลกัสตูร 
ระยะเวลาของการศึกษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขของการส า เร็จการศึกษาที่แน่นอน   (๒) 
การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา 
ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมินผล ซึ่งเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จ การศึกษา โดยเนือ้หาและ
หลกัสตูรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ บคุคลแต่ละกลุ่ม   (๓) 
การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นการศึกษาที่ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  ศกัยภาพ ความพร้อม 
และโอกาส โดยศึกษาจากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดล้อม สื่อ หรือแหลง่  ความรู้อื่น ๆ สถานศึกษา
อาจจดัการศกึษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่หรือทัง้สามรูปแบบก็ได้ ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้ เรียนสะสม
ไว้ในระหวา่งรูปแบบเดียวกนัหรือต่างรูปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกนัหรือไม่ก็ตาม 
รวมทัง้จากการเรียนรู้นอกระบบ ตามอธัยาศยั การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน  

มาตรา ๑๖   การศกึษาในระบบมีสองระดบั คือ การศกึษาขัน้พืน้ฐาน และการศึกษา ระดบัอดุมศึกษา 
การศกึษาขัน้พืน้ฐานประกอบด้วย การศกึษาซึง่จดัไมน้่อยกวา่สบิสองปีก่อนระดบัอดุมศกึษา การแบง่ระดบัและ
ประเภทของการศึกษาขัน้พืน้ฐาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง การศึกษาระดบัอุดมศึกษาแบ่งเป็น
สองระดบั คือ ระดบัต ่ากวา่ปริญญา และระดบัปริญญา การแบ่งระดบัหรือการเทียบระดบัการศึกษานอกระบบ
หรือการศกึษาตามอธัยาศยั ให้เป็นไป ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

มาตรา ๑๗   ให้มีการศึกษาภาคบงัคบัจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายยุ่างเข้าปีที่เจ็ด เข้า เรียนใน
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานจนอายยุ่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชัน้ปีที่เก้าของการศึกษาภาคบงัคบั  หลกัเกณฑ์
และวิธีการนบัอายใุห้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 หมวด ๔   แนวการจัดการศึกษา  
มาตรา ๒๒   การจดัการศกึษาต้องยดึหลกัวา่ผู้ เรียนทกุคนมีความสามารถเรียนรู้และพฒันา ตนเองได้ 

และถือว่าผู้ เรียนมีความส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้ เรียนสามารถพัฒนา  ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ 

มาตรา ๒๘   หลกัสตูรการศกึษาระดบัตา่ง ๆ รวมทัง้หลกัสตูรการศึกษาส าหรับบคุคลตาม มาตรา ๑๐ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ต้องมีลกัษณะหลากหลาย ทัง้นี ้ให้จดัตามความเหมาะสมของแต่ ละระดบัโดย
มุ่งพฒันาคุณภาพชีวิตของบคุคลให้เหมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ  สาระของหลกัสตูร ทัง้ที่เป็นวิชาการ และ
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วิชาชีพ ต้องมุ่งพฒันาคนให้มีความสมดุล ทัง้ด้าน ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสงัคม   ส าหรับหลกัสตูรการศึกษาระดบัอดุมศึกษา นอกจากคณุลกัษณะในวรรคหนึ่ง และวรรค
สองแล้วยงัมีความมุง่หมายเฉพาะที่จะพฒันาวิชาการ วิชาชีพชัน้สงูและการค้นคว้า วิจยั เพื่อพฒันาองค์ความรู้
และพฒันาสงัคม 

 

 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเดก็  
ข้อ ๕   รัฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ สิทธิและหน้าที่ของบิดามารดา หรือของสมาชิกของ

ครอบครัวขยาย หรือชุมชน ซึ่งก าหนดไว้โดยขนบธรรมเนียม ในท้องถ่ินหรือของผู้ปกครองตามกฎหมาย หรือ
บคุคลอื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก ตามกฎหมาย ในอนัที่จะให้แนวทาง   และการแนะแนวตามทเหมาะสมในการใช้
สทิธิของเด็กตามที่อนสุญัญานีใ้ห้การรับรอง ในลกัษณะที่สอดคล้องกบัความสามารถ ที่พฒันาตามวยัของเด็ก 

ข้อ ๑๘    ๑.รัฐภาคีจะใช้ความพยายามอย่างที่สดุ เพื่อประกนัให้มีการยอมรับ  หลกัการที่ว่า ทัง้บิดา
และมารดามีความรับผิดชอบร่วมกันในการเลีย้งดแูละพฒันาเด็ก   บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย
แล้วแต่กรณี เป็นผู้ รับผิดชอบเบือ้งต้นในการเลีย้งดูและพัฒนาเด็ก โดยค านึงถึงประโยชน์สงูสดุของเด็กเป็น
พืน้ฐาน 

  ๒. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้หลกัประกนั และสง่เสริมที่ก าหนด  ไว้ในอนสุญัญานี ้  รัฐ
ภาคีจะให้ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดาและ  ผู้ปกครองตามกฎหมายในอันที่จะปฏิบัติความ
รับผิดชอบของตนในการอบรม เลีย้งดเูด็ก และจะประกนัให้มีการพฒันาสถาบนัการอ านวยความสะดวกและ
การบริการตา่งๆ ส าหรับการดแูลเด็ก 

๓. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมทัง้ปวงที่จะประกนัวา่ บตุรของ บิดามารดาที่จะต้อง
ท างานมีสทิธิได้รับประโยชน์จากการบริการ และสิง่อ านวย ความสะดวกเก่ียวกบัการดแูลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะ
ได้ 

ข้อ ๒๖    ๑. รัฐภาคียอมรับสทิธิของเด็กทกุคน ในอนัท่ีจะได้รับประโยชน์จากการประกนัสงัคม รวมถึง
การประกนัภยัทางสงัคม และจะด าเนินมาตรการที่จ าเป็น เพื่อให้สิทธินีบ้งัเกิดผลอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของ
แตล่ะประเทศ  

๒. ในกรณีที่เหมาะสม การให้ประโยชน์ควรค านงึถึงทรัพยากรและ สภาวะแวดล้อมของเด็ก 
และบุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการเลีย้งดูเด็ก ตลอดจน ข้อพิจารณาอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกับการร้องขอรับ
ประโยชน์ซึง่กระท าโดยเด็กผู้นัน้ หรือตวัแทน  

ข้อ ๒๗  ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทกุคน ในอนัที่จะได้รับมาตรฐานของการด ารงชีวิตที่เพียงพอ
ส าหรับการพฒันาด้านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสงัคมของเด็ก  

๒. บิดามารดาหรือผู้อื่นท่ีรับผิดชอบตอ่เด็ก มีความรับผิดชอบเบือ้งต้นท่ีจะจดัหาสภาพความ
เป็นอยูท่ี่จ าเป็นส าหรับการพฒันาของเด็ก ทัง้นีต้ามความสามารถและก าลงัทางการเงินของบคุคลเหลา่นัน้  

๓. ตามสภาวะและก าลงัความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมที่
จะให้ความช่วยเหลอืบิดามารดาและผู้อื่นท่ีรับผิดชอบตอ่เด็กในการด าเนินการตามสทิธินีแ้ละในกรณีที่จ าเป็นรัฐ
ภาคีจะให้ความ ช่วยเหลอืด้านวตัถแุละแผนงานสนบัสนนุ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านโภชนาการ เคร่ืองนุ่งห่มและ
ที่อยู ่ 



 

 
 
 

๑๒๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

๔. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการที่เหมาะสมทัง้ปวง ที่จะได้รับชดใช้ค่าเลีย้งดเูด็กคืนจากบิดา
มารดาหรือผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทัง้ที่อยู่ในรัฐภาคีเองและรัฐอื่น  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่บคุคลที่มีความรับผิดชอบทางการเงินตอ่เด็กอาศยัอยูใ่นรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศยัอยู่ รัฐภาคีจะ
สง่เสริมการเข้าเป็นภาคีในความตกลงระหวา่งประเทศ หรือการจดัท าความตกลงเช่นว่านัน้ ตลอดจนการจดัท า
ข้อตกลงอื่นๆ ท่ีเหมาะสม 

ข้อ ๒๘  ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้รับการศึกษา และเพื่อที่จะให้สิทธินีบ้ังเกิดผล
ตามล าดบั และบนพืน้ฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกนั รัฐภาคีจะ   ก) จดัการศึกษาระดบัประถมเป็นภาคบงัคบัที่
เด็กทกุคนสามารถเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย   ข) สนบัสนนุการพฒันาของการศึกษาระดบัมัธยมในรูปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการศึกษาสายสามญัและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้แพร่หลายและเปิดกว้างแก่เด็กทกุคน และ
ด าเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่น การน ามาใช้ซึ่งการศึกษาแบบให้เปลา่ และการเสนอให้ความช่วยเหลือทาง
การเงินในกรณีที่จ าเป็น   ค) ท าให้การศกึษาในระดบัสงูเปิดกว้างแก่ทกุคนบนพืน้ฐานของความสามารถ โดยทกุ
วิธีการท่ีเหมาะสม   ง) ท าให้ข้อมลูขา่วสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็นที่แพร่หลาย และเปิด
กว้างแก่เด็กทกุคน   จ) ด าเนินมาตรการเพื่อสนบัสนุนการเข้าเรียนอย่างสม ่าเสมอ และลดอตัราการออกจาก
โรงเรียนกลางคนั 

 ๒. รัฐภาคีจะด าเนินมาตรการท่ีเหมาะสมที่จะประกนัว่า ระเบียบวินยัของโรงเรียนได้ก าหนด
ขึน้ ในลกัษณะท่ีสอดคล้องกบัศกัดิ์ศรีแหง่ความเป็นมนษุย์ของเด็กและสอดคล้องกบัอนสุญัญานี ้

 ๓. รัฐภาคีจะสง่เสริมและสนบัสนนุความร่วมมือระหวา่งประเทศ ในสว่นท่ีเก่ียวกบัการศึกษา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเกือ้กูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่รู้หนงัสือทัว่โลก และเอือ้อ านวยให้ได้รับ
ความรู้ทางวิชาการและทางเทคนิค และวิธีการสอนสมยัใหม่เก่ียวกับเร่ืองนี ้ความต้องการของประเทศก าลงั
พฒันาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 

 
ข้อ ๓๐   ในรัฐที่มีชนกลุม่น้อยทางชาติพนัธุ์  ศาสนา หรือภาษา หรือกลุม่ชนพืน้เมืองดัง้เดิมอาศยัอยู ่

เด็กที่มาจากชนกลุม่น้อยนัน้ หรือที่เป็นชนพืน้เมืองจะต้องไม่ถกูปฏิเสธ ซึ่งสิทธิที่จะปฏิบตัิตามวฒันธรรม ที่จะ
นบัถือและปฏิบตัิทางศาสนาหรือสทิธิที่จะใช้ภาษาของตนในชมุชนกบัสมาชิกอื่นในกลุม่เดียวกนั 

 
ข้อ ๓๑  ๑. รัฐภาคียอมรับสทิธิของเด็กที่จะมีการพกัและเวลาพกัผอ่น การเข้าร่วมกิจกรรม การละเลน่

ทางสนัทนาการท่ีเหมาะสมตามวยัของเด็ก และการมีสว่นร่วมอยา่งเสรีในทางวฒันธรรมและศิลปะ  
๒. รัฐภาคีจะเคารพและสง่เสริมสทิธิเด็ก ท่ีจะเข้ามีสว่นร่วมอยา่งเต็มที่ในทางวฒันธรรมและ

ศิลปะ และจะสนบัสนนุการใช้โอกาสที่เหมาะสมเทา่เทียมกนั ส าหรบกิจกรรมทางวฒันธรรม ศิลปะ สนัทนาการ
และการพกัผอ่นหยอ่นใจ 

 
 
 
 

 



 

 
 
 

๑๒๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองในการร้องเรียนและการไม่เลือกปฏิบัติ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ 
 ส่วนที่ ๑๐   สิทธิในข้อมูลข่าวสารและการร้องเรียน 

มาตรา ๕๖   บคุคลย่อมมีสิทธิได้รับทราบและเข้าถึงข้อมลูหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หนว่ยราชการ หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสว่นท้องถ่ิน   เว้นแต่การเปิดเผยข้อมลูหรือข่าวสารนัน้
จะกระทบต่อความมัน่คงของรัฐ ความปลอดภยัของประชาชน หรือสว่นได้เสียอนัพึงได้รับความคุ้มครองของ
บคุคลอื่น หรือเป็นข้อมลูสว่นบคุคล   ทัง้นี ้ตามที่กฎหมายบญัญตัิ 

มาตรา ๕๘   บคุคลย่อมมีสิทธิมีสว่นร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบตัิ
ราชการทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบตอ่สทิธิและเสรีภาพของตน 

มาตรา ๕๙   บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเร่ืองราวร้องทกุข์และได้รับแจ้งผลการพิจารณาภายในเวลา
อนัรวดเร็ว 

มาตรา ๖๐   บคุคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการสว่น
ท้องถ่ิน หรือองค์กรอื่นของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ให้รับผิดเนื่องจากการกระท าหรือการละเว้นการกระท าของ
ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจ้างของหนว่ยงานนัน้ 

 อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัตทิางเชือ้ชาตใินทุกรูปแบบ 
ข้อ ๕   เพื่อให้สอดคล้องตามพนัธกรณีพืน้ฐานท่ีได้จดัวางไว้ตามข้อ ๒ ของอนสุญัญานี ้รัฐภาคีจะห้าม

และขจัดการเลือกปฏิบตัิทางเชือ้ชาติทุกรูปแบบ และจะประกันสิทธิของทุกคนให้มีความเสมอภาคกันตาม

กฎหมาย โดยไม่จ าแนกตามเชือ้ชาติ สีผิว หรือชาติหรือเผ่าพันธุ์ก าเนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการใช้สิทธิ

ดงัต่อไปนี ้   (ฉ) สิทธิทางเศรษฐกิจ สงัคม และวฒันธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (๑) สิทธิในการมีงานท า ในการ

เลอืกงานอยา่งเสรี ในการมีสภาพในการท างานท่ีเหมาะสมและนา่พอใจ ในการได้รับการคุ้มครองจากสภาพการ

ตกงาน ในการได้รับคา่จ้างที่เทา่เทียมกนักบังานท่ีท าในระดบัเดียวกนั ในการได้รับผลตอบแทนที่ยตุิธรรมและนา่

พอใจ   (๒) สิทธิในการจดัตัง้และเข้าร่วมสหภาพแรงงาน   (๓) สิทธิในการมีที่อยู่อาศยั   (๔) สิทธิในการได้รับ

บริการสาธารณสขุ การดแูลทางการแพทย์ การประกนัสงัคม และการบริการทางสงัคม   (๕) สิทธิในการได้รับ

การศกึษาและการฝึกอบรม   (๖) สทิธิในการเข้าร่วมในกิจกรรมทางวฒันธรรมอยา่งเทา่เทียมกนั 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

๑๒๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

ภาคผนวก ข    แบบสอบถามส าหรับงานวิจัย 

 

 

ชุดท่ี………………... 
 

แบบสอบถาม 
ส าหรับแรงงานข้ามชาติ 

กรณี: แรงงานข้ามชาติในอุตสาหกรรมประมงต่อเน่ือง 
แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนเพื่อประกอบการวิจยัเร่ือง สถานการณ์เด็กข้ามชาติในกิจการอุตสาหกรรม
ต่อเน่ืองประมงในพื้นท่ีอ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรสาคร โดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน 
(Labor Rights Promotion Network Foundation) ภายใตก้ารสนบัสนุนงบประมาณจาก Terre des homes  
ประเทศเยอรมนันี  
ขอ้มูลแบบสอบถามน้ีจะถูกปิดเป็นความลบั  และน ามาใช้ในการศึกษาวิจยัเชิงวิชาการในภาพรวมเท่านั้น  
จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดใหข้อ้มูลตามความเป็นจริง  และหวงัเป็นอยา่งยิ่งจะไดรั้บความกรุณาในการ
ตอบแบบสอบถามจากทุกท่าน  คณะผูว้ิจยัฯ  ขอขอบพระคุณท่านเป็นอยา่งสูงท่ีไดก้รุณาสละเวลาให้ขอ้มูล 
ณ โอกาสน้ี  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูส้ัมภาษณ์................................................................................................ 

วนัท่ี.......................................................................................................... 

ช่ือผูใ้หข้อ้มูล............................................................................................. 

*ท่านสามารถเลือกท่ีจะไมใ่หข้อ้มูลในส่วนน้ีก็ได ้

โทรศพัทติ์ดต่อ.......................................................................................... 

บา้นเลขท่ี................................................................................................. 

ช่ือหมู่บา้น................................................................................................ 

ต าบล......................................................... อ  าเภอ....................................................................... 

จงัหวดั..................................................................................................... 



 

 
 
 

๑๒๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

แบบสัมภาษณ์แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศไทย 

เลขท่ีแบบสอบถาม.................................... สถานท่ีสมัภาษณ์.................................................................................................. 

ช่ือผูส้มัภาษณ์ ..............................................วนัท่ีสมัภาษณ์ ................./.............../............(วนั/เดือน/ปี) เวลา..................... น. 

ค าช้ีแจง : โปรดท าเคร่ืองหมาย ในช่องวา่ง  หนา้ขอ้ความท่ีท่านตอ้งการเลือกซ่ึงตรงกบัความตอ้งการของท่านมาก
ท่ีสุด 

 

 

1.1  เพศ           1.  ชาย  2.   หญิง  

1.2  อาย ุ…………. ปี    

              ..................ปี   (กรณีท่ีเด็กบอกอายเุกิน ผูเ้ก็บขอ้มูลสามารถประเมินไดว้า่อายเุท่าไร) 

             วนัเกิด........... เดือน..........  ปี................. (ในกรณีท่ีสามารถระบุได)้ 

1.3  สถานท่ีเกิด 

              ประเทศพม่า                    ประเทศไทย  3.   อ่ืนๆ  

1.4  ท่านถือเอกสารประจ าตวัประเภทใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)  

              1.   หนงัสือเดินทางชัว่คราว (Temporary Passport )               2.    ใบอนุญาตท างาน         

              3.   ใบ ต.ท. 8 (ใบแทนใบอนุญาตท างาน)   4.   หนงัสือส าคญัประจ าตวั (Certificate of Identity)  

              5.  ใบ ทร. 38/1               6.  ใบเกิด/สูติบตัร (ออกโดยประเทศบา้นเกิด) 

              7.  บตัรนกัเรียนหรือเอกสารจากโรงเรียนท่ีระบุวนัเดือนปีเกิด       

              หลกัฐานทางการแพทย/์บนัทึกการตรวจสุขภาพ 

              เอกสารอ่ืนๆระบุ ..........................................................      10.   ไม่มีเอกสาร (ขา้มไปตอบขอ้ 1.6) 

1.5  ท่านเก็บเอกสารประจ าตวัของท่านไวท่ี้ใด? (ตวัจริง) 

1.   เก็บไวก้บัตวัเอง  2.  นายจา้งเก็บเอาไว ้ 3.   นายหนา้เก็บไว ้   

4.  เก็บไวก้บัพอ่แม่/ผูป้กครอง 5.  อ่ืน ๆ ระบุ .............................. 

 

ส่วนที ่1: ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



 

 
 
 

๑๒๗ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

1.6  ประเภทของท่ีอยูอ่าศยัของท่าน  

1.   อาศยัอยูท่ี่บา้นพกัในโรงงาน      2.   อาศยัอยูบ่า้นเช่า / หอ้งเช่า         3.   อาศยัอยูบ่า้นพอ่แม่ /ญาติ   

4.   อาศยัอยูบ่า้นนายจา้ง                       5.    อาศยัอยูบ่า้นเพ่ือน                       6.   อ่ืนๆ ระบุ………………… 

1.7  ครอบครัวของท่านมีสมาชิกก่ีคน  ................. คน   ใครบา้ง (โปรดระบุ)  

1. ..................................................................................................................... 

2. ..................................................................................................................... 

3. ..................................................................................................................... 

4. ...................................................................................................................... 

สมาชิกทั้งหมดในครอบครัวท างานหรือไม่อยา่งไร (โปรดระบุ) 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

.................. 

ด้านการศึกษา 

1.8  ท่านสามารถอ่านและเขียนภาษาพม่า ไดห้รือไม่ 

               1.   ได ้               2.  ไม่ได ้

1.9  ท่านก าลงัศึกษาอยูใ่ช่หรือไม่ 

               ไม่ใช่ (ขา้มไปขอ้ 1.12)                      ใช่   

                                                                                ช่ือสถานศึกษา / โรงเรียนของรัฐ………………………… 

                                                                                ช่ือสถานศึกษา / โรงเรียนของเอกชน…………………… 

                                                                                ศูนยก์ารเรียนรู้ โปรดระบุ…………………………… 

                                                                               2. อ่ืนๆ…………………………………………… 

1.10  เม่ือเดือนท่ีแลว้/เดือนสุดทา้ยของเทอม ท่านขาดเรียนก่ีวนั 

                 ไม่เคยขาด                 -4 วนั                      มากกวา่ 5 วนั  

 

1.11 เด็กขาดเรียนเพราะตอ้งท างานรับจา้ง (นอกเหนือจากช่วยงานบา้น) หรือไม่ 



 

 
 
 

๑๒๘ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

                ใช่                            ไม่ใช่ 

1.12 ท่านจบการศึกษาระดบัใด 

                ประถมศึกษา            มธัยมศึกษา              การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) 

                อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................... 

1.13 ก่อนท่ีท่านจะเดินทางเขา้มาในประเทศไทยท่านเคยเขา้โรงเรียนในพม่าหรือไม่ 

                เคย     ระบุชั้นท่ีจบ...............................                ไม่เคย 

1.14  ท่านพดูภาษาไทยไดดี้แค่ไหน  

                 คล่อง                     ค่อนขา้งดี/เลก็นอ้ย     ไม่ไดเ้ลย  

 

 

2.1 สถานท่ีท างานของคุณคือท่ีใด  

               สะพานปลา                       บริเวณท่าเรือ (แพปลา)      ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูป 

               ท างานในฟาร์ม/บ่อกุง้      ลง้                                        หอ้งเยน็ 

               ท างานท่ีบา้น                    อ่ืนๆ โปรดระบุ........................................................  

2.2  คุณท างานในอุตสาหกรรมน้ีมานานเท่าใด................ ปี 

2.3  อายเุม่ือเร่ิมท างานคร้ังแรก .................ปี 

2.4  ท่ีตั้ง/ช่ือสถานท่ีท างาน 

       ช่ือสถานท่ีท างาน (ตามท่ีเด็ก/ครอบครัวรู้จกั) ................................................................................................. 

       ช่ือท่ีเป็นทางการของสถานท่ี........................................................................................................................... 

       สถานท่ีตั้ง (หากไม่ทราบท่ีอยูแ่น่นอนใหร้ะบุจุดสงัเกตหลกั)......................................................................... 

       ......................................................................................................................................................................... 

2.5  ลกัษณะงานของท่านเก่ียวขอ้งกบังานประเภทใด    

ผลิตอาหารส าเร็จรูปแช่แขง็       ช าแหละ แกะ ลา้ง    ผลิตอาหารบรรจุกระป๋อง       

               อ่ืนๆ ระบุ   .................................................................................................................................... 

ส่วนที ่2: สภาพการท างาน 

1.  

2.  

3.  

ค่าแรง ค่าล่วงเวลา วนัหยุด 

ช่ัวโมงการท างาน ฯลฯ 

 



 

 
 
 

๑๒๙ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

2.6  ท่านท างานดว้ยกนักบัพอ่แม่/ผูป้กครองหรือไม่ 

 ใช่                ไม่ใช่  อ่ืนๆ ระบุ................................  

2.7  ชัว่โมงการท างาน (วนัต่อสปัดาห์/ชัว่โมงต่อวนั) 

ก่ีวนัต่อสปัดาห์......................วนั           ก่ีชัว่โมงต่อ.................................วนั 

มีวนัหยดุหรือไม่ (หากมีโปรดระบุ)............................................................. 

2.8  ช่วงเวลาท่ีท างาน (คิดตามเวลามาตรฐาน) 

ตั้งแต่เวลาก่ีโมง-ก่ีโมง.................................................................................นาฬิกา 

2.9  ช่วงเวลาการท างาน 

                 1.  กะกลางวนั               2.   กะกลางคืน                   ระหวา่งเรียน               หลงัเลิกเรียน 

                  วนัหยดุสุดสปัดาห์     อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................ 

2.10  ในระหวา่งวนัท างาน คุณคิดวา่คุณมีเวลาพกัผอ่นเพียงพอหรือไม่ 

1. เพียงพอ              2.  ไม่เพียงพอ 

2.11  คุณไดรั้บค่าจา้งบ่อยแค่ไหน  

 รายวนั                สปัดาห์               เดือน                   ทุกสามเดือน 

   วนั                         เม่ือเสร็จภารกิจตามสญัญา/เหมาจ่าย                     

อ่ืนๆ โปรดระบุ.........................................................  

2.12  ท่านมีงานล่วงเวลา (OT) หรือไม่ 

 มี  ................ ชัว่โมง/ วนั/ สปัดาห์               ไม่มี  

2.13  ถา้มีงานล่วงเวลา (OT) ท่านไดรั้บค่าล่วงเวลา (OT) หรือไม่ 

                 ได ้                            ไม่ได ้              อ่ืนๆ......................... 

 ไดค้่าตอบแทนส าหรับการท างานล่วงเวลาอยา่งไร (โปรดระบุ)  .............................................................................. 

 ................................................................................................................................................................................... 

2.14  รายไดต้่อเดือนของคุณประมาณก่ีบาท |___|___||___|___||___|___| บาท    

2.15 คุณไดเ้ซ็นสญัญาจา้งงานหรือไม่  



 

 
 
 

๑๓๐ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

                1. ใช่                              2. ไม่ 

2.16 คุณถูกหกัค่าจา้งจากนายจา้ง หรือไม่ 

1.   ถูกหกั          2.  ไม่ถูกหกั (ขา้มไปขอ้ 2.18) 

2.17 คุณรู้หรือไม่วา่ หกัค่าอะไรบา้ง  

1.  ไม่รู้     2.  รู้ หกัค่า 

                 2.1.  น ้ า และอาหาร 2.2.  หน้ี / ค่าจา้งท่ีจ่ายล่วงหนา้ 

                 2.3.  ท่ีพกั                2.4.  เคร่ืองแบบ/ ชุดท างาน  

                                            2.5. ประกนัสงัคม / กองทุนเงินทดแทน     

            2.6.  อ่ืนๆ................................ 

จ านวนเงินท่ีหกั   |___|___||___|___||___| บาท วนั/สปัดาห์/เดือน/การเหมา 

2.18   เหตุผลท่ีเร่ิมท างาน 

 1.  ช่วยเพ่ิมรายไดใ้หค้รอบครัว             2.  ช่วยช าระหน้ีครอบครัว   

               3.  ช่วยธุรกิจในครัวเรือน                        4.  อยากมีรายไดเ้ล้ียงตวัเอง 

               5.  ติดตามพอ่แม่/ญาติพ่ีนอ้งมา               6.  ท างานแทนคนท่ีมาท างานไม่ได ้

               7.  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................................................................................. 

ด้านความเส่ียงและสวสัดกิารในการรักษาพยาบาล 

2.19  งานท่ีท่านท าเส่ียงอนัตรายหรือไม่  

 1.  ไม่เส่ียงอนัตราย  2.   เส่ียงอนัตราย   

   (ประเภทของความเส่ียง โปรดระบุ)............................................................... 

2.20  ท่านตอ้งท างานยก/แบก/หาม/ทูน/ลาก หรือ เขน็ ของหนกัโดยมีอุปกรณ์ทุ่นแรงในการท างานใช่หรือไม่ 

                 1.  ไม่ใช่   2.  ใช่   3.  ไม่ไดท้ างานประเภทน้ี 

2.21  ท่านเคยประสบอุบติัเหตุระหวา่งการท างานหรือไม่ 

                 1.  เคย                                             2.  ไม่เคย 

 อุบติัเหตุประเภทใด........................................................................................................................  



 

 
 
 

๑๓๑ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

2.22  หากไดรั้บอุบติัเหตุจากการท างาน  ท่านไดรั้บสวสัดิการการคุม้ครองอยา่งไร 

  1.  มีประกนัสงัคม   2.  กองทุนเงินทดแทน  

                3. นายจา้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลให ้ 4.  อ่ืนๆ.........................  

2.23  กรณีท่านเคยเขา้รับการรักษาพยาบาล ท่านไปรับบริการท่ีใด 

 1.  สถานพยาบาลท่ีโรงงาน  2.  คลินิก  3.  โรงพยาบาลของรัฐ   

 4.  โรงพยาบาลเอกชน            5.    อ่ืน ๆ ระบุ .................................... 

2.24  ท่านไดรั้บสวสัดิการดา้นการรักษาพยาบาลหรือสิทธิประโยชน์อะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.  บตัรประกนัสุขภาพ        2.   บตัรประกนัสงัคม หรือ บตัรการรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล 

4.  กองทุนทดแทน                 5.  อ่ืนๆระบุ ..................................     

2.25 นายจา้งมีสวสัดิการดา้นสุขภาพอนามยัของแรงงานต่อไปน้ีหรือไม่ (อ่านใหฟั้งทีละขอ้ เลือกตอบไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้) 

 1.  การจดับริการตรวจสุขภาพทัว่ไปแก่ลูกจา้ง    

                2. การฉีดวคัซีนป้องกนัโรค    

 3.  การจดักิจกรรมอบรมใหค้วามรู้การเสริมสร้างสุขภาพ เช่น การกีฬา นนัทนาการ การป้องกนัโรค ฯลฯ  

 4.  การจดักิจกรรมส่งเสริมใหค้วามรู้เร่ืองโรคเอดส์ และโรคติดต่อต่างๆ   

 5.    โครงการโรงงานสีขาวเพ่ือป้องกนัการแพร่ระบาดยาเสพติด 

 6.    อ่ืน ๆ ระบุ .....................................  

ด้านสภาพแวดล้อมในสถานทีท่ างานและความปลอดภัย  

2.26  โรงงานของท่านเคยมีการอบรมดา้นการรักษาความปลอดภยั เช่น การป้องกนัเพลิงไหม,้ แผ่นดินไหว, หรืออุบติัภยั
ร้ายแรงอ่ืนๆ การใชส้ารเคมี เป็นตน้ หรือไม่ 

1.  มี ระบุ...........................................               2.  ไม่มี 

2.27  ท่านทราบหรือไม่ว่าในโรงงาน มีระบบเตือนภยั / ป้ายสัญลกัษณ์ เพ่ือความปลอดภยัในการท างานของแรงงาน 
หรือไม่ 

1.  ทราบ                                2.  ไม่ทราบ 

 

2.28 ท่านไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัลกัษณะงานท่ีท า การใชเ้คร่ืองมือ เคร่ืองจกัร อุปกรณ์ในการท างาน จากโรงงานหรือไม่ 



 

 
 
 

๑๓๒ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

1.  ไดรั้บ ระบุ.........................................              2.  ไม่ไดรั้บ  

2.29  นายจา้งมีกิจกรรมส่งเสริมดา้นศึกษา/ ฝึกอาชีพ / อบรมทกัษะต่างๆ เพ่ือพฒันาตนเองหรือไม่  

1. ไม่มี   2.  มี  (อ่านใหฟั้งทีละขอ้ ตอบไดม้ากกวา่หน่ึงขอ้) 

    2.1   ส่งเสริมการศึกษาในเวลาท างาน 

               2.2   ฝึกอบรมความรู้ในสถานประกอบกิจการ 

            ระบุ…………………………………… 

    2.3  จดัมุมอ่านหนงัสือในสถานประกอบกิจการ    

2.4  จดัใหมี้การเรียนการสอนในสถานประกอบกิจการ   

    2.5  ส่งเสริมการศึกษานอกเวลาท างาน   

2.6  อ่ืนๆ ระบุ................................................................... 

2.30  ท่านมีอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายจากการท างานสวมใส่ เช่น ถุงมือยาง รองเทา้บู๊ต ผา้ปิดจมูก ประจ าตวั 

1.  มี ( 1.1 ซ้ือเอง 1.2 ไดรั้บแจก) 2.  ไม่มี 

2.31 มีการจดับริการน ้ าด่ืมใหฟ้รีหรือไม่ 

1.  มี    2.  ไม่มี 

 

2.32 มีหอ้งพยาบาลหรือไม่ 

1.  มี    2.  ไม่มี 

2.33 มีบริการอาหารใหฟ้รีหรือไม่ 

1.  มี    2.  ไม่มี 

2.34 หอ้งสุขามีเพียงพอหรือไม่ 

1.  ไม่เพียงพอ   2.  มีเพียงพอ 

2.35  ท่านพอใจต่อแนวปฏิบติัท่ีโรงงานจดัให้แรงงานหรือไม่ เช่น สภาพการท างาน สวสัดิการ การไดรั้บสิทธิและการ
คุม้ครองต่างๆ  

1.   มากท่ีสุด   2.  มาก  3.  เฉย ๆ  4.  นอ้ย    



 

 
 
 

๑๓๓ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

5.  นอ้ยท่ีสุด                    6.   ไม่พอใจ 

2.36  หากท่านไม่พอใจ โปรดระบุเหตุผล (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

  1. งานหนกั  2.  ไม่ไดรั้บสวสัดิการ  3.  ถูกบงัคบัใหท้ างาน   

 4.  ตอ้งท างานใชห้น้ีใหน้ายหนา้   

5.  ถูกหลอกใหท้ างานน้ี                 6.  เวลาพกัผอ่นนอ้ย   

 7.  ท างานเกิน 8 ชม. แต่ไม่ไดค้่าล่วงเวลา 8.  งานไม่ปลอดภยั/มีอนัตราย  

 9.  อยากกลบัไปอยูค่รอบครัวในหมู่บา้น 10. อ่ืนๆ................................. 

2.37  ท่านตอ้งการใหท้างโรงงานมีการปรับปรุงในดา้นใดบา้ง 

1.  ค่าแรง  2.  ค่าล่วงเวลา                 3.  วนัหยดุ 4.  ชัว่โมงการท างาน 

 5.  การชดเชย  6.  ความปลอดภยัในการท างาน 7.  อบรมหวัหนา้งาน  

               8.  อ่ืนๆ............................................................................................................................................... 

ด้านสิทธิแรงงาน  

2.38  ทางโรงงานไดจ้ดัอบรมหรือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัสิทธิแรงงานหรือไม่ 

 1.    จดั ระบุเร่ือง........................................................... (1.1   เพียงพอ   1.2   ไม่เพียงพอ) 

 2.    ไม่จดั  3.  ไม่ทราบ  

2.39  ความรู้เร่ืองสิทธิแรงงานท่ีท่านตอ้งการ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

 1.  ความปลอดภยัในการท างาน       2.  อาชีวอนามยั  (ร่างกายและจิตใจ)       

 3.  การมีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี   4.  การมีสวสัดิการท่ีดี           

                5.  มีแรงงานสมัพนัธ์                             6.  สภาพการจา้งงานท่ีดี เช่น การมีสญัญาจา้งงานท่ีเป็นธรรม       

                7.  สภาพการท างานท่ีปลอดภยั             8.  การไดรั้บค่าตอบแทนการท างานอยา่งเป็นธรรม (เช่น ค่าแรง
และค่าล่วงเวลา) 

 9.  การไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเท่าเทียม    10. การท างานโดยถูกกฎหมาย           

             11.   วนัหยดุ วนัลา                      12.   ช่องทางการร้องทุกข ์  13.    อ่ืนๆ ระบุ.......................  

2.40  ท่านทราบขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิแรงงาน จากแหล่งใด ?  (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 



 

 
 
 

๑๓๔ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

 1.  นายจา้ง / โรงงาน  2.  เพ่ือนแรงงานดว้ยกนั  3.  องคก์รพฒันาเอกชน 
  

4.  สหภาพแรงงาน  5.  กลุ่มแรงงานขา้มชาติ         6.   เจา้หนา้ท่ีรัฐของประเทศไทย 

7.  ส่ือ    8.   อ่ืน ๆ ระบุ................         9.   ไม่ทราบ         

2.41  ท่านเคยร้องทุกข/์ร้องเรียน เร่ืองอะไรบา้ง (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

1.  ค่าแรง  2.  ค่าล่วงเวลา  3.  วนัหยดุ   

4.  ชัว่โมงการท างาน 5.    อ่ืนๆ ระบุ........................................................... 

2.42 ท่านร้องทุกขก์บัใคร 

               1.  ร้องทุกขก์บันายจา้ง/ ผูจ้ดัการ          2.  ร้องทุกขต์่อสมาคมต่างๆ  

               3.  ร้องทุกขต์่อเจา้หนา้ท่ีของรัฐ   4.  ร้องทุกขต์่อนายหนา้ /ผูจ้ดัหางาน    

               5.  ร้องทุกขต์่อสหภาพแรงงาน          6.  ร้องทุกขต์่อองคก์รพฒันาเอกชน 

               7.  ร้องทุกขต์่อสถานทูต    8.  อ่ืนๆ ระบุ ........................................ 

2.43 ท่านไดรั้บการแกไ้ขปัญหาจากการร้องทุกขข์องท่านหรือไม่ 

 1.  ได้รับการแก้ไข ระบุ........................................   2.  ไม่ได้รับการแก้ไข ระบุ
............................................... 

2.44  ถา้ไม่เคยร้องทุกข ์เพราะเหตุใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้) 

               1.  ไม่เคยถูกละเมิดสิทธิแรงงาน    2.  ไม่ตอ้งการสร้างปัญหา/ กลวันายจา้งรู้  

               3.  ไม่เช่ือวา่การร้องทุกขจ์ะสามารถเปล่ียนแปลงเหตุการณ์ได ้ 4.  ไม่รู้วา่จะไปร้องทุกขก์บัใคร  

 5.  มีขอ้จ ากดัดา้นภาษาในการส่ือสาร             6.  กลวัเจา้หนา้ท่ีจบักมุ รีดไถเงิน  

 7.  ไม่ทราบ                8.  อ่ืน ๆ ระบุ............................................ 

ด้านการสมคัรเข้าท างาน 

2.45  ท่านเขา้มาท างานในโรงงานน้ีโดยผา่นนายหนา้หรือไม่ 

1.   ผา่น      2.  ไม่ผา่น 

2.46 นายหนา้ท่ีพามาเป็นนายหนา้ประเภทไหน 

1.   นายหนา้จดทะเบียน     2.  นายหนา้ไม่จดทะเบียน   



 

 
 
 

๑๓๕ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

3.  อ่ืนๆ..............................................................  

2.47  ถา้ผา่นท่านเสียค่านายหนา้อยา่งไร ?  

1.  จ่ายค่านายหนา้ดว้ยเงิน  (ของตนเอง) /  (กูย้มืมา) 2.  หกัจากค่าจา้งเพ่ือจ่ายใหน้ายหนา้ในแต่ละเดือน 

3.  นายจา้งจ่ายค่านายหนา้ใหก่้อนและหกัจากค่าจา้ง เป็นระยะเวลาก่ีเดือน……………..  

4.  นายจา้งจ่ายค่านายหนา้ใหท้ั้งหมด และไม่ไดห้กัค่าจา้ง   

5.   อ่ืนๆ ระบุ………………………………                   

2.48  ลกัษณะงานท่ีนายหนา้บอกตรงกบัท่ีท าอยูห่รือไม่ 

 1.  ตรง     2.  ไม่ตรง     

 3.  เขา้ใจขอ้มูลของลกัษณะงานไม่ตรงกนั  ระบุ................................................................................................      

 4.  ถูกหลอกมาท างาน  อยา่งไร ระบุ..................................................................................................................     

2.49  กรณี ถา้ท่านเคยถูกหลอก ใครหลอกท่านมาท างาน 

1.    นายหนา้ในประเทศตน้ทาง  2.   เพื่อนในประเทศตน้ทาง      3.   นายหนา้ในประเทศไทย       

4.    เพื่อนในประเทศไทย        5.   เพื่อนท่ีรู้จกั จาก.................. 6.   นายจา้ง   

7.    อ่ืนๆระบุ ................................... 8.  ไม่เคยถูกหลอก 

2.50 กรณีท่ีเสียค่าสมคัรเป็นเงินเท่าไร..............................บาท    

        หากสามารถระบุไดว้า่เงินดงักล่าวเป็นค่าอะไรบา้ง โปรดระบุ.................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................................................... 

       ...................................................................................................................................................................................... 

 

 

 

3.1  คุณเขา้มาเมืองไทยปีใดเป็นปีแรก  พ.ศ.|___|___||___|___| 

3.2  คุณมาถึงท่ีน่ีกบัใครบา้ง  

1. พอ่แม่                                            2. เพื่อน                            3. ญาติ 

ส่วนที3่: การอพยพเข้ามาประเทศไทย 



 

 
 
 

๑๓๖ รายงานสถานการณ์เด็กข้ามชาตแิละแรงงานเด็กข้ามชาติในกิจการอตุสาหกรรมประมงในพืน้ที่  
อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรสาคร 

4. นายหนา้                                        5. มาเอง         6. อ่ืนๆ โปรดระบุ....................................... 

3.3  คุณมาท่ีน่ีไดอ้ยา่งไร  

1.มีนายหนา้พามา               2.  ลกัลอบเขา้เมือง        3. ตาม MOU    

4.อ่ืนๆ โปรดระบุ.............................................................. 

3.4 คุณท างานน้ีเป็นงานแรกของการท างานในประเทศไทยหรือไม่ ใช่ 

1. ใช่   2.ไม่ 

ประเภทของงานท่ีคุณเคยท ามาก่อน 1………………………………………………....... 

2..................................................................................... 

3..................................................................................... 

4..................................................................................... 

3.5 ถา้คุณหรือครอบครัวของคุณเขา้มาเมืองไทยโดยนายหนา้ คุณไดจ่้ายใหน้ายหนา้อยา่งไร  

1.  จ่ายตั้งแต่ตอนตน้|___|___||___|___|บาท 

2.  ค่าจา้งฉนัจะถูกหกัในแต่ละเดือนจนกวา่หน้ีจะหมด 

3.  ฉนัจะไม่ไดรั้บค่าจา้งในช่วงเดือนจนกวา่หน้ีจะหมด 

4.  อ่ืนๆ โปรดระบุ............................................................96 

3.6  ค่าใชจ่้ายหลกัๆต่อเดือนของคุณ  

ค่าอาหาร ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท 

ค่าเช่าบา้น ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท 

ค่าเดินทาง ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท 

เงินออม ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท 

อ่ืนๆ ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท        

 

------------------------------------------------------------------------------------ 

ขอบคุณ 

ในกรณีน้ีเด็กตอ้งจ่ายเงินเพ่ือเล้ียงดูตวัเองหรือกรณีอ่ืน โปรดระบุ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 


