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คานิยม
รายงานวิจยั เรื่ อง
รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมง พื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่จดั ทาโดยมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นาเสนอ
ข้ อมูลที่นา่ สนใจเกี่ยวกับการดารงอยูข่ องเด็กข้ ามชาติที่ตดิ ตามบิดามารดาทีเ่ ป็ นแรงงานข้ ามชาติเข้ ามายังประเทศไทย
และข้ อมูลที่นา่ สนใจยิ่งขึ ้นคือการที่เด็กเหล่านันก้
้ าวเข้ าสูส่ ภาพของการเป็ นแรงงานเด็ก ซึง่ ถือเป็ นสภาพที่ไม่พงึ ประสงค์ใน
สังคมไทย เนื ้อหาของรายงานกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับภูมิหลังของเด็กเหล่านี ้ การเข้ าสูต่ ลาดแรงงาน เหตุผลและ
สภาพของการทางาน ตามกรอบของการศึกษาด้ านแรงงาน ตลอดจนความปลอดภัยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ทังจาก
้
อุบตั ิเหตุและจากความเสีย่ งอื่นๆ ตามแนวอาชีวอนามัย ข้ อมูลจากกรณีศกึ ษาช่วยให้ เราเข้ าใจสภาพของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติประเภทต่างๆ ที่อยูใ่ นสภาพที่นา่ ห่วงใย เช่น เด็กที่มีสภาพการทางานทีเ่ ลวร้ าย
ในแง่ทฤษฎีถือว่างานวิจยั ชิ ้นนี ้ได้ นาเสนอข้ อค้ นพบประเด็นต่างๆ ครอบคลุมตามกรอบของการคุ้มครองแรงงาน
ได้ แก่ เรื่ องสภาพเปราะบาง (vulnerable) ของแรงงานเด็กข้ ามชาติในแง่สถานะทางกฎหมาย (การไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน) การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้ าสูต่ ลอดแรงงานตังแต่
้ อายุยงั ไม่ถงึ ๑๕ ปี หรื อ ๑๘ ปี เรื่ องชัว่ โมงการงาน
และค่าจ้ าง นอกจากนันยั
้ งครอบคลุมไปถึงเรื่ องระบบการย้ ายถิ่น ตังแต่
้ อพยพจากประเทศต้ นทางมาจนถึงประเทศไทย
และความเป็ นอยูใ่ นประเทศไทย กรณีศกึ ษาของพอจี นีมู ธานีโพ แจม และคนอื่นๆ สะท้ อนให้ เห็นทังสภาพที
้
่ไม่เลวร้ าย
จนเกินไป จนถึง สภาพที่เด็กเองก็ทางานเลวร้ ายไม่ไหว อย่างไรก็ดีรายงานวิจยั ก็แสดงให้ เห็นว่า แรงงานเด็กส่วนใหญ่เป็ น
“แรงงานผู้เยาว์” (Youth worker) ที่มีอายุ ๑๕-๑๗ ปี ซึง่ ทาให้ สถานการณ์ไม่เวลาร้ ายจนเกินไป
ข้ อค้ นพบที่เกี่ยวกับ “ผู้ใหญ่” ได้ แก่ผ้ ปู กครองทาให้ เห็นปั ญหาแรงงานเด็กชัดเจนขึ ้น เพราะผู้ปกครองส่วนใหญ่ ก็
ต้ องการให้ บตุ รหลานอายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไปทางาน ถ้ าได้ มีข้อมูลจากฝ่ ายนายจ้ างด้ วยก็จะทาให้ เข้ าใจปั ญหาได้ ครบวงจรเลย
ทีเดียว และจะช่วยให้ รูปแบบการจัดการศึกษาสาหรับแรงงานเด็กข้ ามชาติมคี วามเหมาะสมกับสภาพความต้ องการของ
ครอบครัวแรงงานเด็ก และสภาพการทางานตลอดจนข้ อจากัดของฝ่ ายนายจ้ าง เป็ นการศึกษาทางเลือกที่แรงงานผู้เยาว์
สามารถทางานไปด้ วยและเรี ยนไปด้ วยได้ และสามารถจัดเป็ นการศึกษานอกระบบได้ เพราะผู้เรียนมีอายุถึง ๑๕ ปี แล้ ว
เป็ นส่วนใหญ่
โดยรวมแล้ วรายงานวิจยั ชิ ้นนี ้จึงมีคณ
ุ ปู การในการนาเสนอข้ อมูลที่นาไปสูน่ โยบายการจัดการศึกษาสาหรับ
แรงงานเด็กข้ ามชาติที่เป็ นแรงงานผู้เยาว์ นโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นเรื่ องนี ้สามารถใช้ ข้อค้ นพบที่มเี นื ้อหาละเอียดครบถ้ วน
ไปสร้ างโมเดลการจัดการศึกษา ที่สามารถรับข้ อจากัดของแรงงานเด็กและเปิ ดโอกาสทางการศึกษาที่เป็ นไปได้ หาก
ผู้ปกครอง นายจ้ าง และผู้จดั การศึกษาทังภาครั
้
ฐและเอกชนสามารถร่วมมือกันได้ ก็จะสามารถขจัดปั ญหาแรงงานเด็กข้ าม
ชาติในสังคมไทยให้ หมดไปได้ ในที่สดุ
จึงควรจะได้ มกี ารเผยแพร่ผลการวิจยั นี ้ให้ กว้ างขวางออกไปเพื่อสร้ างความเข้ าใจ
ร่วมกันและการร่วมมือกันขจัดปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ
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คานา

ผลผลิตของกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงของประเทศไทยในตลาดการค้ าระดับนานาชาติเป็ นที่
ประจักษ์ ถึงมูลค่ามหาศาลและแพร่ หลายอยู่ในหลายภูมิภาคของโลก และท่ามกลางมหภาคแห่งการบริ โภคสัตว์น ้าและ
ผลิตภัณฑ์แปรรู ปต่างๆ ประเทศผู้ซื ้อและกลุ่มผู้บริ โภคสินค้ าในหลายประเทศผลักดันให้ เกิดความเป็ นธรรมทางการค้ า
ความรับผิดชอบต่อสังคม การปกป้องคุ้มครองสิทธิ แรงงาน และการใช้ แรงงานอย่างถูกกฎหมาย แนวโน้ มต่างๆ นี ้ส่ง
ผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงและกิจการประมงที่เชื่อมโยงสูข่ ้ อเท็จจริ งของ
การจ้ างแรงงานข้ ามชาติที่อพยพมาจากประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ พม่า ลาว และกัมพูชา เป็ นจานวนมาก ประเทศไทยถูก
จับตามองเป็ นพิเศษ จากสหรัฐอเมริ กา กรณีปัญหาการใช้ แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งและอาหารทะเลในปี พ.ศ. ๒๕๕๓
จังหวัดสมุทรสาครคือพื ้นที่เป้าหมายที่มีการเฝ้ าระวังปั ญหาแรงงานเด็กเป็ นการพิเศษ เนื่องจากเป็ นแหล่งรองรับแรงงาน
ข้ ามชาติ และเป็ นพืน้ ที่การผลิตสาคัญของกิ จการประมงและอุต สาหกรรมต่อ เนื่องประมงแห่งหนึ่งของประเทศไทย
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ านรุ่นแล้ วรุ่นเล่าอพยพเข้ ามาและเป็ นกาลังการผลิตหลักของพื ้นที่แห่งนี ้จนกลายเป็ นวัฏจักร
ปรากฏการณ์ ที่ แรงงานอพยพนาพาบุตรหลานของตนเองเข้ า มาพักอาศัย และเด็ กข้ า มชาติ บ างส่ว นเข้ า สู่
กระบวนการเป็ นแรงงานก่อนวัยอันควรและหมุนเวียนทางานอยู่ในกิจการแปรรู ปสัตว์น ้าเบื ้องต้ นต่างๆ ทาให้ องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศแสวงหาทางร่วมมือกับกลไกของภาครัฐในระดับชาติและระดับท้ องถิ่นเพื่อดาเนินการแก้ ไขปั ญหา
ดังกล่าวไปพร้ อมกับการทางานกับองค์ กรภาคธุรกิ จและองค์ กรภาคประชาสังคมจนถึงปั จจุบนั สภาวการณ์ ปัญหา
แรงงานเด็กในจังหวัดสมุทรสาครส่งผลให้ เกิดการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ หลากหลายมิติ เพื่อคุ้มครอง
และส่งเสริ มการเข้ าถึงสิทธิและบริ การขันพื
้ ้นฐานของเด็กข้ ามชาติทงหลาย
ั้
มีความพยายามนานโยบายที่เกี่ยวข้ องกับเด็ก
และการจ้ างแรงงานมาสูภ่ าคปฏิบตั ิอย่างเป็ นรู ปธรรมและจริ งจัง จนแปรเป็ นต้ นแบบการจัดการที่ดีต่อกรณีการส่งเสริ ม
คุ้มครองทางสังคมในระดับประเทศ ทังนี
้ ้ ความสาเร็ จที่เกิดขึ ้นจะช่วยบรรเทาปั ญหาการใช้ แรงงานเด็กผิดกฎหมายและ
การปรับปรุงสภาพการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ รวมไปถึงการสร้ างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุม่ ประชากรข้ ามชาติให้ ดี
ยิ่งขึ ้นไปด้ วย
อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ที่ผา่ นมา การแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กของจังหวัดสมุทรสาครบรรลุผลเป็ นที่
พอใจในระดับหนึ่ง แต่ยงั ขาดตัวชี ว้ ดั บ่งบอกในเชิ งรู ปธรรมว่ายังคงปรากฏแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมแปรรู ปสัตว์นา้
เบื ้องต้ นหรื อไม่อย่างไร รายงานฉบับนี ้จึงนาเสนอสถานการณ์ของเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในเขตอาเภอ
เมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยเน้ นที่การทางานของแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงเป็ นหลัก ข้ อค้ นพบจากรายงาน
นี ้เป็ นข้ อมูลพื ้นฐานต่อการทาความเข้ าใจชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละสภาพการทางานของเด็ก แรงงานเด็ก และผู้ปกครองที่เป็ น
แรงงานข้ า มชาติ โดยเฉพาะแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติ ที่ ป ระกอบด้ ว ยผู้เ ยาว์ เ ป็ นส่ว นใหญ่ ในขณะเดี ย วกัน ทัศ นะและ
ข้ อ เสนอแนะจากภาคส่วนต่า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนัน้ ขยายแง่ มุม การรั บ รู้ ที่ มีต่อ สถานการณ์ เ ด็ก ข้ า มชาติ รวมถึ ง ส่ง เสริ ม
แนวนโยบายการปฏิบตั ิที่ดีและกิจกรรมดาเนินการให้ ครอบคลุมกลุม่ เป้าหมายเด็กข้ ามชาติ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุด
ของเด็กเป็ นที่ตงอย่
ั ้ างไม่เลือกปฏิบตั ิ
คณะวิจัยของมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานหรื อ LPN หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า ผู้ที่สนใจติดตาม
สถานการณ์ ของเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติ ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็ นตัวแทนในบริ บทของ
ประเทศไทย และมีความปรารถนาต่อความเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีภายใต้ โครงสร้ างนโยบายและแนวปฏิบตั ิอนั พึง
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ประสงค์ในสถานประกอบการทุกแห่ง หากมีโอกาสศึกษารายงานวิจยั นี ้จะเข้ าใจว่าสถานการณ์ปัญหาเด็กข้ ามชาติ และ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาครมีพลวัตความเปลีย่ นแปลงไปเช่นไร

สมพงค์ สระแก้ ว
ผู้อานวยการมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN)

๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

กล่ าวนา
แตร์ เดอ ซอมม์ เยอรมันนี เป็ นหน่วยงานที่ให้ ความช่วยเหลือแก่เด็ก ด้ วยมีพนั ธกิจที่จะทางานเพื่อก่อให้ เกิดโลก
ที่สงบสุขและเป็ นธรรมแก่เด็กเด็กทุกคน เด็กผู้ที่ซงึ่ เป็ นทังปั
้ จจุบนั และอนาคต องค์การแตร์ เดอ ซอมม์ ทางานบนหลักสิทธิ
มนุษยชน, ขันติธรรม, เคารพสิทธิและความเสมอภาค ของทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ชาติกาเนิด , เชื ้อชาติ, เพศ หรื อ ศาสนา
แตร์ เดอ ซอมม์ ทางานยืนหยัด เพื่อการดารงชีวิตของเด็กทุกคน โดยปราศจากการแสวงหาประโยชน์จากเด็ก โลกที่เด็ก
เด็กสามารถมีโอกาสในการได้ รับการศึกษาและการพัฒนา โลกที่มีแนวโน้ มทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็ นธรรมและสงบสุข
และโลกที่ความขัดแย้ งถูกคลีค่ ลายโดยปราศจากการใช้ ความรุนแรงใดใด
การคุ้มครองเด็กโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ถกู ใช้ แรงงาน เป็ นเป้าหมายระยะยาวที่สาคัญของ แตร์ เดอ ซอมม์
โดยได้ ตกลงร่วมกันในการประชุมตัวแทนขององค์กรจากทัว่ โลก ว่าเป็ นยุทธศาสตร์ เป้าหมายในการดาเนินงาน ปี ๒๕๕๖๒๕๖๑ เพื่อสร้ างพื ้นที่ที่เด็กและเยาวชนได้ รับการฟื น้ ฟูดแู ลและปราศจากการแสวงหาประโยชน์และการใช้ ความรุ นแรง
ด้ วย แตร์ เดอ ซอมม์ เยอรมัน ไม่ได้ ปฏิบตั ิงานโดยตรงต่อเด็ก หากแต่ทางานร่ วมกับองค์กรท้ องถิ่น และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ การสนับสนุนดูแลเด็กและเยาวชนที่ได้ รับผลกระทบจากการถูกแสวงหาประโยชน์และถูกใช้
ความรุ นแรง องค์กรท้ องถิ่นผู้เป็ นเพื่อนร่ วมงานของเราที่ทางานต่อสู้เพื่อ คุ้มครอง, ป้องกันและสร้ างความตระหนัก ,
เผยแพร่ ต่อสาธารณะเกี่ยวกับการถูกกระทาความรุ นแรงในรู ปแบบต่างๆ และเรี ยกร้ องผลักดันให้ รัฐและสังคมได้ ร่วมกัน
รับผิดชอบในการปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนไปด้ วยกัน
รู้สกึ เป็ นเกียรติและยินดีอย่างยิ่งที่ได้ ทางานร่ วมกับ Labour Rights Promotion Network (LPN) ในประเทศไทย
ในการร่วมกันกาหนดทิศทางเพื่อนาไปสูเ่ ป้าหมายในการทางานที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น โดยร่วมสนับสนุนการทาวิจยั เกี่ยวกับ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่องในจังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ติดตามสถานการณ์ ของเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่ รับฟั งเรื่ องราวและมุมมองต่างต่างของพวกเขาเหล่านัน้ เพื่อนาเสนอหาทาง
ออกที่จะปรับปรุ งชี วิตและความเป็ นอยู่ สิทธิ และบริ การขัน้ พืน้ ฐานแก่เด็กข้ ามชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ถูกใช้
แรงงาน
LPN เป็ นองค์กรที่มีศกั ยภาพอย่างสูงในการจัดทางานวิจยั ในครัง้ นี ้ ทังการได้
้
รับการยอมรับจากในพื ้นที่ และพิสจู น์ให้ เห็น
ว่าได้ ทางานเพื่อดูแลช่วยเหลือ ปกป้องสิทธิและประโยชน์ ของพี่น้องแรงงานข้ ามชาติ เด็กข้ ามชาติและครอบครัวของพวก
เขา ด้ วยพันธะสัญญาที่มนั่ คงมาอย่างยาวนาน LPN ประสบความสาเร็ จในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและผลักดันให้ เกิด
การปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรมในเหยื่อการค้ ามนุษย์และบังคับใช้ แรงงาน LPN ยังทางานโครงการในการให้ โอกาสทางการ
ศึกษาแก่เด็กข้ ามชาติ ให้ คาปรึกษาและความช่วยเหลือทางด้ านกฎหมายแก่เหยื่อผู้ถกู กระทาทารุณกรรม และสร้ างความ
ตระหนัก สร้ างจิตสานึกสาธารณะในประเด็นต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อแรงงานข้ ามชาติอีกด้ วย
งานวิจยั ชิ ้นนี ้มิได้ เกี่ยวกับ LPN หรื อ tdh, หากแต่เป็ นการรายงานและเผยแพร่ ถึงประเด็นและสภาพของแรงงาน
เด็กในอุตสาหกรรมประมงและประมงต่อเนื่อง ในพื ้นที่จังหวัดสมุทรสาคร การค้ นพบจากงานวิจัยมีประเด็นที่สาคัญยิ่ง
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อาทิเช่น แรงงานเด็กในพื ้นที่มีอายุน้อยกว่า ๑๕ ปี ทังที
้ ่ควรอยู่ในระบบการศึกษา และยังค้ นพบว่าเด็กไม่ได้ รับการจด
ทะเบียนอย่างถูกต้ องซึง่ เป็ นกลุม่ สาคัญที่ถกู หาประโยชน์ การค้ นพบจากงานวิจยั ในครัง้ นี ้ จากมุมมองของสิทธิเด็ก เห็นว่า
เป็ นประเด็นที่ควรได้ รับการตอบสนองอย่างเร่งด่วนและมีประสิทธิภาพจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่า งานวิจยั ในครัง้ นี ้จะสามารถนาไปสูก่ ารเปลีย่ นแปลงที่ดีขึ ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งแม้ เพียงหนึง่ ใน
กลุม่ แรงงานเด็กนี ้ ทังในด้
้ านความเป็ นอยูท่ ี่ดี และเต็มเติม สิทธิที่เด็กควรจะได้ รับ เมื่อนันความพยายามของทุ
้
กคน ทุกฝ่ าย
ที่มีส่วนเกี่ยวข้ องกับโครงการ งานวิจัยนี ้ ก็ ไม่สญ
ุ เปล่า และแน่นอนที่สดุ ความท้ าทายที่ยังรอเราอยู่ข้างหน้ า คือ การ
นาไปสูเ่ ติมเต็มสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติทกุ คน !
อัลเบอร์ โต คาคายัน
ผู้ประสานงานภูมิภาค
องค์การ แตร์ เดอ ซอม์ม เยอรมันนี ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
กรุงเทพฯ, พฤษภาคม ๒๕๕๘

๘

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บทคัดย่ อ
รายงานสถานการณ์ เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร จัดทาขึ ้นโดยมีวตั ถุป ระสงค์เพื่อศึกษาเงื่อนไขการทางานของเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมง รวมถึงสภาพแวดล้ อมและสภาพการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมดังกล่าว ขณะเดียวกันยัง
รวบรวมความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อผลักดันแนวปฏิบตั ิและนโยบายที่เหมาะสมในการคุ้ มครอง
และพัฒนาสภาพการทางานของเด็กข้ ามชาติ รวมทังปรั
้ บปรุ งมาตรฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานเด็กในพื ้นที่ให้ มี
ประสิทธิ ภาพ ทังนี
้ ้ คณะวิจัยโดยมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) ดาเนินการด้ วยวิธีวิจัยการเชิ ง
ปริ มาณและเชิ งคุณภาพในการสะท้ อนข้ อมู ลทางสถิ ติพื ้นฐานทังในกลุ
้
่มของเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติที่
เชื่อมโยงกัน และกรณีศึกษาของแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการต่อเนื่องประมงที่แสดงถึงประเด็นห่วงใยไม่ว่าจะส่วนของ
เงื่อนไขการทางาน สภาพแวดล้ อม และความเป็ นอยูข่ องแรงงานเด็กข้ ามชาติกลุม่ นี ้ในปั จจุบนั
ข้ อค้ นพบสาคัญจากงานวิจยั บ่งชี ้ว่าเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ที่อาศัยในพื ้นที่แห่งนี ้อยู่ในวัยเรี ยนและควรได้ รับสิทธิ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง แต่ด้วยความจาเป็ นทางเศรษฐกิจและความคาดหวังในบทบาทของสมาชิกครอบครัวแรงงาน
ข้ ามชาติ ทาให้ เด็กส่วนใหญ่อยูภ่ ายใต้ แนวโน้ มความเสี่ยงที่จะเข้ าสูก่ ระบวนการเป็ นแรงงานข้ ามชาติ หากบิดามารดาหรื อ
เครื อญาติทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ยิ่งทาให้ เด็กข้ ามชาติที่เป็ นผู้ติดตามแรงงานเหล่านี ้กลายเป็ นแรงงานการ
ผลิตของภาคธุรกิจดังกล่าวง่ายขึ ้น โดยเฉพาะการทางานในสถานประกอบการแปรรู ปสัตว์น ้าขันปฐมภู
้
มิที่เป็ นแหล่งงาน
แรกเริ่ มและเป็ นแหล่งพักพิงของเด็กข้ ามชาติจานวนมาก จนกระทัง่ ถึงเวลาที่แรงงานเด็กข้ ามชาติมีคณ
ุ สมบัติและเอกสาร
ต่างๆ ครบถ้ วนเพียงพอ และ/หรื อสถานประกอบการที่จดทะเบียนหรื อโรงงานขนาดใหญ่เปิ ดรับสมัครเข้ าทางาน อย่างไร
ก็ตาม แรงงานเด็กข้ ามชาติจานวนมากเผชิญกับเงื่อนไขและสภาพการทางานไม่แตกต่างจากแรงงานผู้ใหญ่ แม้ ว่าใน
ความเป็ นจริ งแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เป็ นผู้เยาว์ อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ควรได้ รับการคุ้มครองอย่างเป็ นธรรมตาม
กฎหมาย และอยู่ภายใต้ การควบคุม ดูแลสภาพการทางานโดยเจ้ าหน้ าที่ตรวจแรงงานและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้ องอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้ เกิดแนวปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์แก่แรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง หรื อแม้ แต่ใน
กิจการอื่นๆ ในเขตพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๙

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญ
หน้ า
คานิยม
คานา
บทคัดย่อ
สารบัญ
สารบัญภาพ

๓
๔
๘
๙
๑๑

บทที่ ๑ บทนา
ภูมิหลัง
ระเบียบวิธีวิจยั
นิยามศัพท์
เนื ้อหาการวิจยั
บทที่ ๒ บริ บททางสังคมและเศรษฐกิจของพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร
ข้ อมูลจาเพาะของจังหวัดสมุทรสาคร
บริ บทการขยายตัวของอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องประมง
ภูมิหลังของแรงงานข้ ามชาติ ผู้ติดตาม และแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
บทที่ ๓ สถานการณ์เด็กข้ ามชาติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
กลุม่ เด็กข้ ามชาติ
เพศ
อายุ
เอกสารประจาบุคคล
สถานภาพการศึกษา
อาชีพของบิดามารดา
กลุม่ แรงงานเด็กข้ ามชาติ
ข้ อมูลทัว่ ไป
เพศ
อายุ
ภูมิลาเนา/ประเทศที่เกิด
เอกสารประจาบุคคล
ข้ อมูลเกี่ยวกับครอบครัว
ทักษะทางภาษา
สถานภาพทางการศึกษา
เงื่อนไขและสภาพการทางาน
เหตุผลของการทางาน

๑๓
๑๓
๑๕
๑๘
๑๙
๒๑
๒๑
๒๒
๒๖
๒๘
๒๘
๒๘
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๓
๓๓
๓๓
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๖
๓๖
๓๗
๓๘

๑๐

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การสมัครเข้ าทางาน
ประสบการณ์ทางาน
สัญญาการจ้ างงาน
ชัว่ โมงการทางาน
ค่าตอบแทนการทางาน
การทางานล่วงเวลา
วันหยุดและเวลาพักผ่อน
สภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน
ความเสีย่ งและอุบตั เิ หตุจากการทางาน
สวัสดิการสาหรับแรงงาน
การเพิม่ พูนความรู้และการร้ องเรียนของแรงงาน
ความพึงพอใจในการทางาน
การอพยพย้ ายถิ่นและความเป็ นอยูใ่ นประเทศไทย
การเดินทางอพยพมายังประเทศไทย
ความเป็ นอยูใ่ นประเทศไทย
บทที่ ๔ กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ข้ อห่วงใยในประเด็นต่างๆ ต่อกรณีแรงงานเด็กข้ ามชาติ
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานภาคประมง
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานเต็มเวลา
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่กาลังศึกษาและทางานบางเวลา
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เตรี ยมการเป็ นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ใช้ ชีวิตแปลกแยกจากครอบครัวของตนเองในประเทศไทย
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ปรับตัวเข้ ากับสังคมไทย
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่หาเลี ้ยงครอบครัวเพียงลาพัง
กรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่มีสภาพการทางานทีเ่ ลวร้ าย
วัฏจักรชีวิตของแรงงาน(เด็ก)ข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
บทที่ ๕ แนวปฏิบตั ิและแนวนโยบายที่พงึ ประสงค์ตอ่ แรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
ทัศนะต่อสถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่พงึ ประสงค์ตอ่ แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
บทที่ ๖ บทสรุป
บรรณานุกรม
ภาคผนวก

๓๙
๓๙
๔๐
๔๐
๔๑
๔๑
๔๑
๔๒
๔๒
๔๓
๔๕
๔๕
๔๖
๔๖
๔๗
๔๙
๔๙
๔๙
๕๑
๕๒
๕๔
๕๖
๕๗
๕๘
๕๘
๖๔
๖๖
๖๖
๗๓
๗๘
๘๗
๙๐

๑๑

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญภาพ
หน้ า
ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงที่ตงของจั
ั้
งหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

๒๑

ภาพที่ ๒ แผนภูมิแสดงจานวนเด็กข้ ามชาติเพศชายและเพศหญิง

๒๙

ภาพที่ ๓ แผนภาพแสดงสัดส่วนอายุของเด็กข้ ามชาติ

๒๙

ภาพที่ ๔ แผนภาพแสดงสัดส่วนเด็กข้ ามชาติที่มีและไม่มีเอกสารประจาตัว
หรื อเอกสารทางการแสดงสถานะบุคคล

๒๙

ภาพที่ ๕ ภาพตัวอย่างบัตรประจาตัวบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียน (แบบ ๘๙)

๓๐

ภาพที่ ๖ แผนภาพแสดงสัดส่วนสถานภาพการศึกษาของเด็กข้ ามชาติ

๓๐

ภาพที่ ๗ แผนภาพแสดงสัดส่วนอาชีพบิดาหรื อมารดาของเด็กข้ ามชาติที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง

๓๐

ภาพที่ ๘ แผนภูมิแสดงจานวนอาชีพบิดาและมารดาของเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง

๓๑

ภาพที่ ๙ กราฟเส้ นแสดงจานวนการจาแนกกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ ามชาติ ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๓๓

ภาพที่ ๑๐ แผนภาพแสดงสัดส่วนของแรงงานเด็กข้ ามชาติเพศชายและเพศหญิง

๓๔

ภาพที่ ๑๑ แผนภูมิแสดงจานวนเด็กข้ ามชาติที่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี
และเด็กข้ ามชาติที่ระบุอายุมากกว่า ๑๘ ปี

๓๔

ภาพที่ ๑๒ แผนภาพแสดงสัดส่วนภูมิลาเนา/ประเทศที่เกิดของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๓๔

ภาพที่ ๑๓ แผนภูมิแสดงจานวนแรงงานเด็กข้ ามชาติระบุการถือเอกสารประจาตัวบุคคลแต่ละประเภท

๓๕

ภาพที่ ๑๔ แผนภูมิแสดงประเภทของบุคคลผู้เก็บเอกสารประจาตัวบุคคลของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๓๕

ภาพที่ ๑๕ แผนภาพแสดงทักษะการใช้ ภาษาไทยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๓๖

ภาพที่ ๑๖ แผนภาพแสดงทักษะการอ่านและเขียนภาษาพม่าของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๓๖

ภาพที่ ๑๗ แผนภูมิแสดงสัดส่วนลักษณะงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่แรงงานเด็กข้ ามชาติรับผิดชอบ

๓๗

ภาพที่ ๑๘ แผนภูมิแสดงสัดส่วนของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานอยูก่ บั สมาชิกในครอบครัว

๓๗

ภาพที่ ๑๙ แผนภูมิแสดงเหตุผลการสมัครงานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๓๙

๑๒

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สารบัญภาพ (ต่ อ)

ภาพที่ ๒๐ แผนภาพแสดงสัดส่วนประสบการณ์ทางานครัง้ แรกในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง

๓๙

ภาพที่ ๒๑ แผนภูมิแสดงรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนในการทางาน

๔๑

ภาพที่ ๒๒ แผนภาพแสดงสัดส่วนการมีและไม่มวี นั หยุดของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๔๒

ภาพที่ ๒๓ แผนภาพแสดงสัดส่วนเวลาพักผ่อนที่เพียงพอและไม่เพียงพอของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๔๒

ภาพที่ ๒๔แผนภูมิความคิดเห็นของแรงงานเด็กข้ ามชาติตอ่ สภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน

๔๓

ภาพที่ ๒๕ แผนภูมิแสดงอัตราความเสีย่ งและอุบตั ิเหตุจากการทางาน

๔๓

ภาพที่ ๒๖ แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานเด็กข้ ามชาติทรี่ ะบุการใช้ เครื่ องทุน่ แรงในสถานประกอบการ

๔๓

ภาพที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ แผนภูมิแสดงจานวนสภาพสถานประกอบการที่ดีสาหรับแรงงานเด็กข้ ามชาติ
เช่น มีบริ การน ้าดื่ม ห้ องพยาบาล และห้ องน ้า ที่เพียงพอ

๔๔

ภาพที่ ๓๐ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของแรงงานเด็กข้ ามชาติเกี่ยวกับการเพิม่ พูนความรู้และ
การเรี ยกร้ องสิทธิแรงงาน

๔๕

ภาพที่ ๓๑ แผนภูมิแสดงเครื อข่ายการอพยพมายังประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๔๗

ภาพที่ ๓๒ แผนภูมิแสดงรูปแบบการอพยพเข้ ามายังประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๔๗

ภาพที่ ๓๓ แผนภาพห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

๖๔

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๑๓

บทที่ ๑
บทนา

I. ภูมิหลัง
ประเทศไทยก้ าวสูก่ ารพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในปลายทศวรรษ ๒๕๒๐ ซึ่งส่งผลต่อสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่เปลีย่ นแปลงในวงกว้ างตังแต่
้ นนมา
ั ้ ในด้ านหนึ่งก่อให้ เกิดการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมและการจัดตังพื
้ ้นที่
พิเศษเพื่อรองรับการขยายตัวทางการผลิตและการส่งออกของประเทศ สาหรับจังหวัดชายฝั่ งทะเลอย่างสมุทรสาครที่มีข้อ
ได้ เปรี ยบทางภูมิศาสตร์ รวมถึงได้ รับการสนับสนุนจากรั ฐบาลให้ เป็ นแหล่งอุตสาหกรรมผลิตและแปรรู ปอาหารทะเล
สมุทรสาครจึงเป็ นแหล่งธุรกิจประมงที่สาคัญโดยเป็ นศูนย์กลางการซื ้อขายและมีโรงงานอุตสาหกรรมอาหารทะเลมากที่สดุ
ของประเทศ กิจการต่อเนื่องประมงในพื ้นที่นี ้จึงมีความต้ องการแรงงานจานวนมากและยังเป็ นแหล่งอุตสาหกรรมที่มี
ความสาคัญต่อโครงสร้ างเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ๑ ทังนี
้ ้ ปริ มาณการผลิตในส่วนของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงโดยเฉพาะกุ้ง สัตว์น ้าที่ได้ รับความนิยมในการบริ โภคทุกภูมิภาคของโลกและเป็ นสัตว์น ้าสาคัญในภาคการประมง
ของประเทศไทยปรับสูงขึ ้นเมื่อประเทศตะวันตกนาเข้ ากุ้งจากประเทศแถบเอเชียอันรวมถึงประเทศไทยและสูงขึ ้นอย่าง
มากในปี พ.ศ.๒๕๔๙ และทาให้ ประเทศไทยกลายเป็ นหนึง่ ในผู้นาสาคัญทางการส่งออกกุ้งของโลก
กิจกรรมการผลิตภายใต้ อตุ สาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยเฉพาะการแปรรูปกุ้งจากประเทศไทยเติบโตในตลาดทัว่
โลก กว่าร้ อยละ ๙๐ ของแรงงานทังหมดในอุ
้
ตสาหกรรมนี ้เป็ นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ านของไทยซึ่งอพยพข้ าม
พรมแดนและกลายเป็ นแรงงานข้ ามชาติกลุ่มใหญ่ในหลายพื ้นที่ของจังหวัดชายแดนประเทศ สาหรับในกิจการประมง
แรงงานข้ ามชาติเข้ ามาทดแทนแรงงานอพยพชาวไทยที่มีถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายหลังเกิดเหตุการณ์พ ายุ
ไต้ ฝนกระหน
ุ่
่าอ่าวไทยในปี พ.ศ. ๒๕๓๒ ที่ทาให้ เรื อประมงเสียหายและแรงงานประมงเสียชีวิตจานวนมาก ขณะเดียวกัน
การขยายตัวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงดึงดูดการหลัง่ ไหลของแรงงานข้ ามชาติทงหลายที
ั้
่สามารถตอบสนองกาลัง
การผลิตเพื่อการส่งออกยังต่างประเทศ ดังเช่นข้ อมูลจากรายงานโครงการศึกษาความต้ องการแรงงานที่แท้ จริ งและการ
บริ หารจัดการแรงงานต่างด้ าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องประมง ที่บ่งชี ้ความต้ องการแรงงานต่างชาติสาหรับ
กิจการต่อเนื่องประมงในจานวนที่มากกว่าการจ้ างแรงงานคนไทยระหว่างปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙๒ ในส่วนข้ อมูลการ

๑

ศูนย์วิจยั การย้ ายถิ่นแห่งเอเชีย, การปฏิบตั ิที่ดีตอ่ แรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมอาหารทะเลของไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๕๖), ๑๔ – ๑๕.
๒
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย, รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาความต้ องการแรงงานที่แท้ จริงและการบริหารการจัดแรงงาน
ต่างด้ าวในภาคเกษตร ประมง กิจการต่อเนื่องจากประมง และก่อสร้ าง (กรุงเทพฯ: สานักบริหารแรงงานต่างด้ าว, ๒๕๕๐), ๓-๓๖.

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๑๔

สารวจนายจ้ างโดยศูนย์วิจยั การย้ ายถิ่นแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ๓ ระบุไว้ เช่นกันว่าร้ อยละ ๖๖ ของความ
ต้ องการแรงงานต่างชาติอยูใ่ นกิจการประมงและการแปรรูปอาหารทะเล โดยสมุทรสาครเป็ นจังหวัดที่ต้องการแรงงานกลุม่
นี ้ติดอันดับหนึง่ ในสาม และยังเป็ นจังหวัดที่มีอตั ราผู้มีงานทาในภาคอุตสาหกรรมสูงที่สดุ ในช่วงเวลาดังกล่าวอีกด้ วย ๔
ในอีกด้ านหนึง่ ความเปลีย่ นแปลงนี ้ส่งผลกระทบเชิงสังคม อาทิ การอพยพย้ ายถิ่นของผู้คนและแรงงาน การถือ
กาเนิดของแรงงานเด็กนอกภาคเกษตรท่ามกลางนโยบายที่เน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ อย่างไรก็ดีความสนใจที่
เป็ นรูปธรรมต่อแรงงานการผลิต หนึง่ ในองค์ประกอบที่สง่ เสริ มมูลค่าการค้ าในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงกลับมีน้อยมาก
โดยเฉพาะมิติคณ
ุ ภาพชีวิตของแรงงาน จนกระทัง่ เริ่ มมีการเสนอประเด็นแรงงานข้ ามชาติที่ทางานอยูใ่ นอุตสาหกรรมการ
ผลิตนี ้รวมถึงแรงงานที่ลงเรื อประมงสูส่ าธารณะ ผลการศึกษาต่อประเด็นเหล่านี ้ชี ้ให้ เห็นรูปแบบการทางานที่เลวร้ าย หรื อ
มาตรฐานในการคุ้มครองแรงงานที่ไม่เพียงพอในระบบของภาคการผลิตดังกล่าว และพบว่ามีการใช้ แรงงานเด็กข้ า มชาติ
ซึง่ ประชากรกลุม่ นี ้ประกอบด้ วยผู้ติดตามแรงงานข้ ามชาติในทศวรรษ ๒๕๓๐ บางส่วนเป็ นเด็กที่เกิดในประเทศไทยและ
กลายเป็ นแรงงานข้ ามชาติในระยะเวลาต่อมา บางส่วนเป็ นเด็กต่างชาติที่เคลื่อนย้ ายสูป่ ระเทศไทยเมื่อไม่กี่ปีมานี ้ ทังนี
้ ้
ทังนั
้ น้ ข้ อค้ นพบจากรายงานที่ผ่านมานาเสนอภายใต้ กรอบของสถานการณ์การค้ ามนุษย์และมุ่งเน้ นประเด็นการแสวง
ประโยชน์จากแรงงานข้ ามชาติเป็ นหลัก ในส่วนของการศึกษาที่เจาะจงกลุม่ แรงงานเด็กมักนาเสนอเนื ้อหาการทางานของ
เด็กในบางลักษณะกิจกรรมที่เข้ าข่ายแรงงานบังคับหรื อแรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ าย รวมทังรายงานเกี
้
่ยวกับแผนงาน
เชิงนโยบาย การประเมินหรื อการตรวจสอบผลการดาเนินงานเพื่อจัดการปั ญหาแรงงานเด็กในพื ้นที่ต่างๆ ในส่วนของ
งานวิจยั ต่อประเด็นแรงงานเด็กข้ ามชาติเฉพาะพื ้นที่ของจังหวัดสมุทรสาคร แม้ มีอยู่จานวนหนึ่งแต่เผยแพร่ ด้วยภาษาไทย
เป็ นหลัก
ขณะที่การสารวจสถานการณ์ของเด็กข้ ามชาติในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อย่างครอบคลุมทังในกลุ
้
ม่ ของ
เด็กที่เป็ นผู้ติดตามแรงงานอพยพและเด็กที่มีสถานภาพเป็ นแรงงาน เพื่อสะท้ อนข้ อเท็จจริ งและมิติอนั หลากหลายของเด็ก
ข้ ามชาติ รวมถึงงานศึกษาเชิง คุณภาพในส่วนของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ที่ทางานและอาศัยอยู่ในพื ้นที่แห่งนีย้ งั มีไม่มาก
ขณะเดียวกันการศึกษาวิจยั เพื่อชีใ้ ห้ เห็นนัยยะสาคัญของแรงงานเด็กที่เป็ นเยาวชนยังคงเป็ นสิ่งจาเป็ น เพื่อนาไปสูก่ าร
ปรับปรุงเงื่อนไขและสภาพการณ์ ในการทางานของเด็กและเยาวชนข้ ามชาติ ณ พื ้นที่แห่งนี ้ให้ ดีขึ ้นด้ วยความร่ วมมือจาก
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ อง เหตุผลดังกล่าวนี ้จึงเป็ นที่มาของการจัดทารายงานวิจยั ต่อสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงาน
เด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงเล่มนี ้

๓

ศูนย์วิจยั การย้ ายถิ่นแห่งเอเชีย อ้ างถึงใน ฟิ ลิป มาร์ ติน, แนวทางการปรับปรุงการบริ หารจัดการแรงงานต่างชาติในประเทศไทย (กรุงเทพฯ:
สานักงานแรงงานระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศเพื่อการโยกย้ ายถิ่นฐาน, ๒๕๔๗), พิมพ์ครัง้ ที่ ๒, ๑๐๑.
๔
สานักสถิติพยากรณ์, “จังหวัดที่มีอัตราร้ อยละของผู้มีงานทาภาคอุตสาหกรรมมากที่สุด ๑๐ อันดับ พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๔๙,‛ เข้ าถึง
จาก http://service.nso.go.th/nso/nsopublish/service/data/topten/labor/T0219/th/th.htm.

๑๕

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

II. ระเบียบวิธีการวิจัย
การวิจยั ในหัวข้ อ “รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” นี ้ จัดทาขึ ้นเพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจุบนั ของเด็กข้ ามชาติที่สมั พันธ์ กบั
ความเป็ นแรงงานของเด็กข้ ามชาติโดยเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ที่ตงอยู
ั ้ ่ในเขตอาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร พื ้นที่ทางเศรษฐกิจที่สาคัญในระบบอุตสาหกรรมและการส่งออกของประเทศไทย โดยมีวตั ถุประสงค์หลัก ดังนี ้
๑.เพื่อศึกษาเงื่อนไขการทางานของเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงอันรวมถึงอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้ง
๒.เพื่อศึกษาสภาพแวดล้ อมและสภาพการทางานที่เป็ นจริ งของแรงงานเด็ก ต่างชาติในพื ้นที่โดยเน้ นที่แรงงาน
เด็กในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
๓.เพื่อผลักดันแนวปฏิบตั ิและนโยบายที่เหมาะสมในการคุ้มครองและพัฒนาสภาพการทางานของเด็กข้ ามชาติ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อันนาไปสูก่ ารพิทกั ษ์ ปกป้องสิทธิ และโอกาสต่างๆ โดยคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็ก
เป็ นที่ตงั ้ รวมทังปรั
้ บปรุงมาตรฐานทางสังคมที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่ให้ มีประสิทธิภาพ
ทังนี
้ ้ คณะวิจยั ตังโจทย์
้
การศึกษาในประเด็นการเข้ าสูร่ ะบบการทางานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงของเด็กข้ าม
ชาติในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ว่ามีกระบวนการและรู ปแบบอย่างไร, เงื่อนไขและสภาพการทางานของเด็ก
ต่างชาติที่เป็ นแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงนันมี
้ ลกั ษณะเช่นไร เปลี่ยนแปลง
ไปจากในอดีตหรื อไม่ อย่างไร และมุมมองของผู้ประกอบการภาคธุรกิจรวมไปถึงหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้ องกับ สภาพการณ์
ของเด็กข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครคิดเห็นเป็ นอย่างไร, ระเบียบและข้ อกฎหมายต่างๆ ที่ค้ มุ ครอง ดูแลสวัสดิภาพของ
เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาตินนครอบคลุ
ั้
มและนาไปสูก่ ารบังคับใช้ อย่างมีประสิทธิผลหรื อไม่ อย่างไร
ขอบเขตการวิจยั
สาหรับการศึกษาสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทาง
คณะวิจยั กาหนดขอบเขตการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่างของผู้ให้ ข้อมูลหลักสองกลุม่ นัน่ คือ
๑. กลุม่ เด็กต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จาแนกเป็ นกลุ่มย่อยต่อไปนี ้
o เด็กต่างชาติที่ได้ รับบริ การจากองค์กรพัฒนาเอกชนในพื ้นที่ - มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิต
แรงงาน และเด็กต่างชาติกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้ มสู่การเป็ นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจาก
ประมงด้ วยเหตุปัจจัยต่างๆ
o แรงงานเด็กต่างชาติที่กาลังทางานและเคยทางานอยูใ่ นอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
๒.กลุม่ ของผู้ใหญ่ ประกอบด้ วย แรงงานข้ ามชาติซึ่งเป็ นผู้ปกครอง, ครู ประจาสถานศึกษาที่มีเด็กข้ ามชาติและ
แรงงานเด็กข้ ามชาติศึกษาอยู่, หัวหน้ างาน และนายจ้ างในฐานะตัวแทนของสถานประกอบการต่างๆ ในห่วงโซ่อปุ ทาน
ของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐในหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

๑๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
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นอกจากนี ้คณะวิจยั กาหนดขอบเขตของพื ้นที่วิจยั เฉพาะบริ เวณชุมชนที่พกั อาศัยและสถานที่ทางานของเด็กและ
แรงงานเด็กข้ ามชาติในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร อันเป็ นแหล่งงานที่ สาคัญในกิจการประมงและอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมง อันประกอบด้ วย
o เทศบาลตาบลบางหญ้ าแพรก ได้ แก่ ชุมชนกาพร้ า, ซอยพัฒนา, หมูบ่ ้ านมหาชัยเมืองทอง
o ตาบลโคกขาม ได้ แก่ ชุมชนเบญจทรัพย์, ซอยมาม่า, ชุมชนวัดกาพร้ า, ชุมชนห้ องแถว ๘๐, ชุมชน
ณรงค์มิตร, ชุมชนเลียบทางรถไฟ
o เทศบาลนครสมุทรสาคร ได้ แก่ ชุมชนคลองกระโจน, ชุมชนวัดเจษฎาราม, ชุมชนน่าเก๊ ก, ชุมชน
โกรกกรากใน (ซอยสันติ),
o ตาบลท่าจีน ได้ แก่ ชุมชนวัดน้ อยนางหงษ์
o ตาบลท่าฉลอม ได้ แก่ ชุมชนบ้ านแหลม
o ตาบลท่าทราย ได้ แก่ ชุมชนข้ างโรงงานไทยยูเนี่ยน, ชุมชนคลองปี กนก
o ตาบลบางน ้าจืด ได้ แก่ ชุมชนโพธิ์แจ้ (ซอยภัทรกร)
o ตาบลบางนาดี ได้ แก่ ชุมชนศาลเจ้ า
ขันตอนการด
้
าเนินการวิจยั
วิธีวิจยั ในงานชิ ้นนี ้ผสมผสานระหว่างการวิจยั เชิงปริ มาณผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามด้ วยการแปร
ผลทางสถิติขนพื
ั ้ ้นฐาน และการวิจยั เชิงคุณภาพที่อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลและประเด็นต่า งๆ จากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิทงั ้
ในส่วนเอกสารทางวิชาการเกี่ยวกับเด็กและแรงงานเด็ก, แรงงานข้ ามชาติ และการทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องของ
แรงงานข้ ามชาติโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครที่อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม บริ บทของพื ้นที่วิจยั รวมถึงข้ อมูลทาง
สถิติเกี่ยวข้ อง ทังในรู
้ ปของเอกสารสิง่ พิมพ์และสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ร่วมกับการเก็บข้ อมูลภาคสนามด้ วยวิธีการการสนทนา
กลุม่ ย่อย, การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตอย่างมีสว่ นร่วม ทังนี
้ ้ กระบวนการเข้ าถึงและรวบรวมข้ อมูลจากผู้ให้ ข้อมูล
โดยเฉพาะกลุ่มแรกแบ่งออกเป็ นสามช่วงหลัก ได้ แก่ ช่วงเริ่ มต้ นก่อนการเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูล, ช่วงที่สามารถเก็บข้ อมูลจาก
กลุม่ เป้าหมาย และช่วงการลงพื ้นที่ซ ้าเพื่อเก็บข้ อมูลเพิ่มเติมพร้ อมกับตรวจสอบข้ อมูลที่ผ่านมา ในช่วงแรกคณะผู้วิจัย
ประสานกับบุคคลในข่ายความสัมพันธ์ ของมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน และจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อ
สารวจพื ้นที่ และสร้ างปฏิสมั พันธ์ ต่อจากนันประเมิ
้
นกลุม่ เด็ก และผู้ปกครองที่มีแนวโน้ มให้ ความร่ วมมือ และอนุญาตให้
เก็บข้ อมูล นัดหมาย และเข้ าพื ้นที่เพื่อเก็บข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ เป้าหมายในชุมชน กระบวนการเข้ าถึงกลุ่ มเป้าหมาย
สองช่วงแรกนี ้ใช้ เวลาพอสมควรจนกลุ่มตัวอย่างให้ ความไว้ วางใจแล้ วแบ่งเวลาให้ กับผู้วิจยั โดยไม่รบกวนเวลางานหรื อ
กิจวัตรประจาวันมากนัก โดยนอกเหนือจากแบบสอบถามที่เป็ นเครื่ องมือในการเก็บข้ อมูลแล้ ว ผู้ให้ ข้อมูลบางคนร่ วมใน
การสนทนากลุม่ ย่อยหรื อให้ สมั ภาษณ์กึ่งโครงสร้ างต่อมาในภายหลัง กระบวนการช่วงสุดท้ ายเป็ นการเก็บข้ อมูลเพิ่มเติม
ในรายที่คณะวิจัยเลือกเป็ นกรณีศึกษาด้ วยการสัมภาษณ์ เชิงลึก ประกอบการบันทึกภาพ, ภาพเคลื่อนไหวระหว่างการ
สัมภาษณ์ โดยการเก็บรวมรวมข้ อมูลของแรงงานเด็กข้ ามชาติในช่วงหลังนี ้คณะวิจยั ดาเนินการด้ วยการศึกษาชาติพนั ธุ์-
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วรรณาที่ติดตามและอยูร่ ่วมกันกับผู้ให้ ข้อมูลในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งทาให้ รับรู้ คาตอบและวิถีชีวิตผ่านมุมมองของกลุม่ ชาติ พันธุ์ผ้ เู ป็ นแรงงานข้ ามชาตินนเอง
ั ้ ในส่วนของรายอื่นๆ หากพบความบกพร่ องของข้ อมูลก็ดาเนินการสอบถามและขอ
ข้ อ มูลจากกลุ่มเป้ าหมายเพิ่ม เติม สาหรั บ ผู้ใ ห้ ข้อ มูลกลุ่มที่ เ ป็ นผู้ใหญ่ ไม่ว่า จะเป็ นครู , ผู้ป ระกอบการ, เจ้ าหน้ า ที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ทางคณะวิจยั ใช้ วิธีการนัดหมายสัมภาษณ์และบันทึกภาพในรายที่อนุญาต ด้ วยวิธีวิจยั ทังในเชิ
้
ง
ปริ มาณและคุณภาพนามาสูก่ ารอภิปรายสถานการณ์เด็กต่างชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติ ในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมง รวมถึงข้ อเสนอเพื่อการปรับปรุงแก้ ไขสภาพการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติให้ ดียิ่งขึ ้น
ข้ อจากัดในการวิจยั
๑. การเข้ าถึงแหล่งข้ อมูล – สาหรับกลุม่ ของแรงงานเด็กต่างชาติต้องอาศัยระยะเวลาในการลงพื ้นที่ การทา
กิจกรรมกับเด็กและครอบครัวเพื่อที่จะสามารถประเมินความเป็ นไปได้ ของการเก็บข้ อมูล รวมถึงอาศัยสายสัมพันธ์ระหว่าง
เจ้ าหน้ าที่ของคณะวิจยั กับบางกรณีของแรงงานเด็กที่ทางองค์กรพัฒนาเอกชนเคยให้ ความช่วยเหลือเพื่อขยายผลสูก่ าร
สัมภาษณ์เชิงลึก ในส่วนของการเก็บข้ อมูลวิจยั บริ เวณพื ้นที่สถานประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยตรงนัน้
มีความยากอยูพ่ อสมควร ต้ องอาศัยการสังเกตสิง่ แวดล้ อมของการทางาน และการเก็บข้ อมูลจากเด็กและผู้ปกครองที่เป็ น
แรงงานในกิจการดังกล่าวแทน นอกจากนี ้เงื่อนไขเวลาการทางานของแรงงานส่วนใหญ่ซึ่งทางานตลอดวันหรื อเกือบทัง้
สัปดาห์ ทาให้ กลุม่ ตัวอย่างแรงงานเด็กข้ ามชาติสะดวกให้ ข้อมูลเฉพาะเวลาหลังเลิกงานหรื อวันหยุด และเป็ นข้ อจากัดด้ าน
ระยะเวลาการเก็บข้ อมูลภาคสนามของคณะวิจยั
๒. การเก็บรวบรวมข้ อมูล – การเก็บข้ อมูลกับแรงงานเด็กต่างชาติและครอบครัวแรงงานข้ ามชาติโดยเฉพาะ
วิธีการสัมภาษณ์ต้องอาศัยล่ามแปลภาษาทาให้ ขยายระยะเวลาในส่วนของการลงพื ้นที่เพื่อเข้ าถึงผู้ให้ ข้อมูล ขณะที่การ
เก็บข้ อมูลกับเด็กต่างชาติประสบกับความขัดข้ องทางการสื่อสาร อาทิ ระดับความเข้ าใจทางภาษา, ศัพท์ หรื อข้ อมูลบาง
ประการไม่อยูใ่ นความรับรู้หรื อความสนใจของเด็กข้ ามชาติที่อาจส่งผลกับความเที่ยงตรงแน่นอนของข้ อมูล หรื อข้ อมูลที่ได้
รับมาจากเด็กและผู้ปกครองไม่สอดคล้ องกันจึงต้ องทบทวนและตรวจสอบข้ อมูลซ ้า อย่างไรก็ดีกลุม่ เป้าหมายจานวนหนึง่
สามารถสือ่ สารภาษาไทยเพราะเกิดที่ประเทศไทยหรื อเรี ยนหนังสือในระบบการศึกษาของไทย
จริ ยธรรมการวิจยั
การนาเสนอข้ อมูลเชิงปริ มาณด้ วยสถิติเชิงพรรณนาเป็ นการนาเสนอข้ อมูลของเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ าม
ชาติในลักษณะตัวแทนของกลุ่มประชากรทังหมด
้
ในส่วนของการนาเสนอข้ อมูลเชิงคุณภาพด้ วยกรณีศึกษา ข้ อมูลส่วน
บุคคลของผู้ให้ ข้อมูลจะได้ รับการเปิ ดเผยเพียงบางส่วน มีการใช้ นามสมมติประกอบภาพที่ไม่สามารถระบุตวั ตนของผู้ให้
ข้ อมูลได้ ทังนี
้ ้ข้ อมูลต่างๆ ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมดจะได้
้
รับการเก็บเป็ นความลับและเป็ นไปเพื่อการวิจยั เท่านัน้
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III. นิยามศัพท์
เด็กข้ ามชาติ (เด็กต่ างชาติ, ผู้ติดตาม) หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี โดยเป็ นผู้มีภมู ิลาเนาในประเทศ
เพื่อนบ้ านทีอ่ พยพมายังประเทศไทย ในบางกรณีเป็ นลูกหลานของแรงงานต่างชาติที่เกิดในประเทศไทย
แรงงานเด็กข้ ามชาติ หมายถึง เด็กต่างชาติที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ที่กาลังทางานหรื อเป็ นแรงงานนอกพื ้นที่
ประเทศภูมิลาเนา บางกรณีถือตามเกณฑ์ที่วา่ ตัวแรงงานเด็กนันไม่
้ มีเอกสารแสดงสัญชาติไทย
แรงงานเยาวชน หรื อ แรงงานผู้เยาว์ หมายถึง แรงงานที่มีอายุระหว่างสิบห้ าปี ขึ ้นไปและต่ากว่าสิบแปดปี ที่
สามารถทางานได้ บางประเภท เป็ นงานที่ไม่อยู่ในสภาพแวดล้ อมอันตราย และได้ รับความคุ้มครองเวลาการทางานตาม
พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อย่างไรก็ตาม ในงานวิจยั นี ้กล่าวถึงแรงงานเยาวชนและแรงงานผู้เยาว์ที่
เป็ นกลุม่ เด็กข้ ามชาติซงึ่ มีอายุตงแต่
ั ้ ๑๕ ปี ไปจนถึง ๑๘ ปี ตามคาบอกเล่าและวิธีการการนับอายุของผู้ให้ ข้อมูล
แรงงานอพยพ,แรงงานข้ ามชาติ หมายถึง ชาวต่างชาติที่อพยพจากประเทศเพื่อนบ้ านเพื่อมาทางานยัง
ประเทศไทย
แรงงานจดทะเบียน,แรงงานไม่ จดทะเบียน หมายถึง แรงงานอพยพจากประเทศเพื่อนบ้ าน หรื อแรงงาน
ข้ ามชาติที่จดทะเบียนกับหน่วยงานรัฐไทยโดยนายจ้ างเป็ นผู้ดาเนินการให้ และจะได้ รับเอกสารประจาบุคคลไว้ ในการแสดง
ตัว ส่วนแรงงานที่ไม่ได้ ดาเนินการขึ ้นทะเบียนมักเป็ นกลุม่ ที่ทางานในกิจการนอกระบบเศรษฐกิจที่เป็ นทางการ
เอกสารประจาบุคคล หมายถึง เอกสารระบุตวั ตนที่ออกโดยหน่วยงานทางราชการของแต่ละรัฐ อาทิ หนังสือ
เดินทางชัว่ คราว, ใบอนุญาตทางาน
การลักลอบเข้ าเมือง หมายถึง การเดินทางเข้ าประเทศไทยของคนต่างชาติที่ไม่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
โดยถือว่ามีความผิดในพระราชบัญญัติคนเข้ าเมือง พ.ศ.๒๕๒๒
การรั บเหมาช่ วงงาน หมายถึง รูปแบบของการรับจ้ างดาเนินการผลิต โดยงานที่รับมานันเป็
้ นส่วนประกอบหนึง่
ของช่วงการผลิตทังหมด
้
ค่าตอบแทนของการรับจ้ างงานรู ปแบบนี ้นิยมจ่ายเป็ นรายชิ ้นต่อสิ่งที่รับ มาผลิตหรื อจ่ายเป็ นราย
เหมาสาหรับการรับจ้ างต่อครัง้
กิจการภาคประมง หมายถึง การประกอบอาชีพและงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการประมงทังในส่
้ วนของการ
เพาะเลี ้ยงสัตว์ นา้ การออกเรื อเพื่อจั บสัตว์ นา้ ในทะเล และกิ จกรรมอันต่อเนื่องจากสัตว์ นา้ ที่เพาะเลี ้ยงและจับมาได้
ดังกล่าว
อุตสาหกรรมต่ อเนื่องประมง หมายถึง กิจการประเภทหนึง่ ในงานภาคประมงที่ดาเนินการกับสัตว์น ้านอก
บริ เวณเพาะเลี ้ยงหรื อน่านน ้าที่จบั สัตว์น ้าอย่างเป็ นระบบในสถานประกอบการ ตัวอย่างเช่ น การล้ างทาความสะอาด การ
แกะเปลือก การคัดแยกขนาดของสัตว์น ้า การแปรรูปสัตว์น ้าเป็ นอาหารหรื อผลิตภัณฑ์ตา่ งๆ
สถานประกอบการแปรรูปสัตว์ น้าขั้นปฐมภูมิ หมายถึง สถานประกอบการที่ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องประมง
เบื ้องต้ น อาทิ การลอกเปลือก, การผ่าซีก , แกะก้ าง, การตัดหัว เป็ นต้ น โดยมากเป็ นสถานประกอบการขนาดเล็กที่จ้าง
แรงงานจานวนไม่มากและไม่มีการใช้ อปุ กรณ์เครื่ องจักรในการแปรรูป
โรงงานแปรรูปอาหารทะเล หมายถึง สถานประกอบการขนาดใหญ่ที่มีการใช้ อปุ กรณ์เครื่ องจักรในการแปรรูป
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สัตว์น ้าเป็ นผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
นายหน้ า หมายถึง คนกลางที่ดาเนินการตามที่ผ้ จู ้ างวานร้ องขอ ในที่นี ้นายหน้ าหมายถึงบุคคลที่ดาเนินการ
ให้ แก่คนต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้ านในเรื่ องการเดินทางอพยพข้ ามประเทศ, การจัดทาเอกสารประจาบุคคล, การหา
งานในประเทศไทย ทังนี
้ ้ นายหน้ าจะเป็ นคนกลางระหว่างฝ่ ายของคนต่างชาติ /แรงงานข้ ามชาติกับฝ่ ายอื่นๆ อย่างเช่น
นายจ้ าง เป็ นต้ น
เครือข่ ายทางสังคม หมายถึง ความสัมพันธ์ที่รายล้ อมและเชื่อมโยงกลุม่ ของแรงงาน(เด็ก)ข้ ามชาติไว้ ในที่นี ้
เครื อข่ายทางสังคมเป็ นความสัมพันธ์ ที่ส่งเสริ มและเอื ้ออานวยต่อการดาเนินชีวิตของเด็กและครอบครัวคนต่างชาติใน
ภาวะของการเป็ นผู้อพยพและบริ บทของพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
่ ึงประสงค์ หมายถึง แนวปฏิบตั ิสาหรับการจ้ างงานและการทางานที่ตงอยู
แนวปฏิบัติทีพ
ั ้ บ่ นเงื่อนไขที่เหมาะสม
เป็ นธรรม แนวปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์นี ้เป็ นแนวทางที่เสนอเพื่อการคุ้มครองแรงงานข้ ามชาติโดยเฉพาะแรงงานเด็กที่ทางาน
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง และอ้ างอิงกับแนวปฏิบตั ิการใช้ แรงงานที่ดี (Good Labor Practices : GLP) ที่กรมประมง
ของประเทศไทยบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง

IV. เนือ้ หาการวิจัย
 บทที่ ๑ : บทนา
กล่าวถึงภูมิหลังและที่มาของการวิจยั รวมถึงระเบียบวิธีวิจยั และศัพท์เฉพาะในการวิจยั นี ้
 บทที่ ๒ : บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร
กล่าวถึงลักษณะเฉพาะของพื ้นที่จังหวัดสมุทรสาครในแง่มุมทางสังคมและเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ
ความเคลือ่ นไหวของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงเน้ นที่อตุ สาหกรรมแปรรูปสัตว์น ้าประเภทกุ้ง และสถานการณ์
ของแรงงานข้ า มชาติ ไ ปจนถึ ง ผู้ติ ด ตามแรงงานที่ เ ป็ นบริ บ ทร่ ว มของสถานการณ์ แ รงงานเด็ ก ข้ า มชาติ ใ น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงของจังหวัดสมุทรสาคร
 บทที่ ๓ : สถานการณ์ เด็กข้ ามชาติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
กล่าวถึงประเด็นสาคัญในมิติตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กข้ ามชาติและการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ในพื ้นที่วิจยั ไม่วา่ จะเป็ นแนวโน้ มของการเป็ นเด็กข้ ามชาติที่ต้องทางาน การเป็ นแรงงานในกิจการประเภทต่างๆ
รวมถึงในภาคอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง, ลักษณะการทางานและเงื่อนไขต่างๆ ที่เด็กข้ ามชาติต้องเผชิญ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง ด้ วยข้ อมูลทางสถิติประกอบการวิเคราะห์
 บทที่ ๔ : กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
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กล่าวถึงประเด็นเฉพาะที่น่าสนใจอันปรากฏในตัวอย่างกรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติเชื่อมโยงกับ
การวิเคราะห์สภาพการณ์ ของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิดขึ ้น อาทิ การละเมิดสิทธิของแรงงานเด็กข้ ามชาติ บน
พื ้นฐานของระเบียบและข้ อกฎหมายต่างๆ ที่ให้ ความคุ้มครองเด็กและแรงงานเด็ก รวมถึงการอธิบายวัฏจักร
ชีวิตของแรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่เป็ นเงื่อนไขสาคัญ
ของกระบวนการเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่แห่งนี ้
 บทที่ ๕ : แนวปฏิบัติและแนวนโยบายที่พึงประสงค์ ต่อแรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรม
ต่ อเนื่องประมง
กล่าวถึงทัศนะของบุคคลและ/หรื อหน่วยงานต่างๆ ต่อการทางานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมง รวมถึงปรากฏการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมกรรมประเภทนี ้ นอกจากนี ้คือข้ อเสนอ
เกี่ ยวกับแนวทางที่พึงประสงค์ ต่อแรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากประมง อาเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร
 บทที่ ๖ : บทสรุ ป
กล่าวถึงข้ อค้ นพบโดยสรุ ป และบทสรุ ปต่อสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร รวมทังข้
้ อเสนอต่อภาคส่วนต่างๆ ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง และข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยในครัง้ ต่อไป
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๒๑

บทที่ ๒
บริบททางสังคมและเศรษฐกิจของพืน้ ที่จังหวัดสมุทรสาคร

I. ข้ อมูลจาเพาะของจังหวัดสมุทรสาคร
จังหวัดสมุทรสาครตังอยู
้ ่ในเขตพื ้นที่ภาคกลางตอนล่างของประเทศ ห่างจากกรุ งเทพมหานครตามระยะทาง
หลวงหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒) ประมาณ ๓๐ กิโลเมตร มีพื ้นที่ทงหมด
ั้
๘๗๒.๓๔๗ ตารางกิโลเมตร เป็ นพื ้นที่ติด
ชายฝั่ งทะเลยาว ๔๑.๘ กิโลเมตร ประกอบด้ วย ๓ อาเภอ คือ อาเภอเมือง, อาเภอบ้ านแพ้ ว และอาเภอกระทุ่มแบน มี
อาณาบริ เวณติดต่อกับจังหวัดใกล้ เคียงดังนี ้
ทิศเหนือ

ติดต่อ อาเภอสามพราน และอาเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ทิศใต้

ติดต่อ อ่าวไทย

ทิศตะวันออก

ติดต่อ เขตบางขุนเทียน เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

ทิศตะวันตก

ติดต่อ อาเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม อาเภอบางแพ
และอาเภอดาเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงที่ตงของจั
ั้
งหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

๕

๕

Maps of World, Samut Sakhon, เข้ าถึงจาก http://www.mapsofworld.com/thailand/provinces/samut-sakhon-map.html.
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สภาพภูมิประเทศ
กายภาพของจังหวัดเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ า ภูมิประเทศเป็ นที่ราบลุม่ ชายฝั่ งทะเล สูงจากระดับน ้าทะเลปานกลาง
๑-๒ เมตร มีแม่น ้าท่าจีนไหลผ่านบริ เวณตอนกลางของจังหวัด และไหลลงยังปากอ่าวไทยบริ เวณตาบลบางหญ้ าแพรก
และตาบลท่าฉลอม ส่วนพื ้นที่ตอนล่างของจังหวัดติดกับอ่าวไทยมีสภาพเป็ นป่ าชายเลน มีน ้าทะเลท่วมถึง เหมาะแก่การ
ทานาเกลือ
สภาพภูมิอากาศ
เนื่องจากจังหวัดสมุทรสาครเป็ นพื ้นที่ที่ตงอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งทะเลจึงมีลกั ษณะอากาศแบบฝนเมืองร้ อน และได้ รับอิทธิพล
จากลมบก ลมทะเล รวมทังมี
้ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ พดั ผ่านในช่วงฤดูร้อน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๖๐-๖๒ องศา
เซลเซียส ปริ มาณน ้าฝน ๑.๑๒๕ มิลเิ มตร
การคมนาคม
ในอดีตนิยมสัญจรทางน ้าโดยเรื อ พื ้นที่ ตอนบนของจังหวัดมีคลองธรรมชาติ และคลองขุดเพื่อนาน ้าจืดมาใช้ ใน
การเพราะปลูกและการคมนาคม คลองสาคัญที่เชื่อมระหว่างแม่น ้าท่าจีนกับแม่น ้าเจ้ าพระยา ได้ แก่ คลองภาษี เจริ ญ
คลองมหาชัย คลองพิทยาลงกรณ์ ส่วนคลองที่เชื่อมระหว่างแม่น ้าท่าจีนกับแม่น ้าแม่กลอง ได้ แก่ คลองดาเนินสะดวก
และคลองสุนขั หอน ปั จจุบนั ถึงแม้ ว่าการคมนาคมทางน ้าจะไม่ได้ รับความนิยมแล้ ว เส้ นทางเชื่อมของคลองเหล่านี ้ใน
พื ้นที่เมืองสมุทรสาครกลายเป็ นพื ้นที่ที่มีเรื อประมงจอดเรี ยงราย เช่น บริ เวณสองฟากฝั่ งของคลองมหาชัย เป็ นต้ น และใน
ปี พ.ศ.๒๔๗๗ ทางรถไฟสายกรุงเทพ-ท่าฉลอมถูกสร้ างขึ ้นเป็ นสายแรก ทาให้ การเดินทางจากเมืองหลวงมายังสมุทรสาคร
สะดวกมากขึ ้น ปั จจุบนั จังหวัดสมุทรสาครมีทางรถไฟสองสายด้ วยกันคือ จากสถานีวงเวียนใหญ่-สถานีมหาชัย และจาก
สถานีมหาชัย-สถานีแม่กลอง ส่วนทางรถยนต์ มีถนนสายหลัก คือ ทางหลวงแผนดินหมายเลข ๓๕ (ถนนพระราม ๒),
ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔ ถนนเพชรเกษม, ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๑ (ถนนเศรษฐกิจ ๑), ทางหลวงจังหวัด
หมายเลข ๓๒๔๒ (ถนนเอกชัย), ทางหลวงจังหวัดหมายเลข ๓๐๙๗ (ถนนบ้ านแพ้ ว-พระประโทน)๖

II. บริบทการขยายตัวของอุตสาหกรรมประมงและต่ อเนื่องประมง
พื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาครในปั จจุบนั เดิมรู้ จกั กันในนาม ‚บ้ านท่าจีน‛ ตังแต่
้ สมัยอยุธยา ศูนย์กลางของพื ้นที่คือ
ตลาดท่าจีน หรื อ ตลาดท่าฉลอม ที่ตงอยู
ั ้ บ่ ริ เวณปากอ่าวไทย ลักษณะคดโค้ งของแม่น ้าท่าจีนบริ เวณนันท
้ าให้ เกิดแหลม
การทับถมของตะกอนดินเป็ นพื ้นที่รูปหยดน ้าเป็ นที่ตงของชุ
ั้
มชน ‚ท่าฉลอม‛ ศูนย์กลางการค้ าทางทะเลของบ้ านท่าจีนหรื อ

๖

พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ และคณะ, วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาคร (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์ครุ ุสภา, ๒๕๔๔), ๑-๗.

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๒๓

เมืองท่าจีนในเวลาต่อมา ลักษณะทางกายภาพของพื ้นที่เหมาะสาหรับเรื อสาเภาจีนบรรทุกสินค้ าหรื อเรื อโดยสารอื่นๆ
แวะพักเพื่อหลบลมมรสุม ตลอดจนพื ้นที่ตงอยู
ั ้ ่บนเส้ นทางการค้ าระหว่างอินเดี ยกับจีน และระหว่างกรุ งเทพฯ กับหัวเมือง
มลายู๗ จึงทาให้ เกิดชุมชนขึ ้นบริ เวณนี ้ ผู้คนส่วนใหญ่ในพื ้นที่นอกจากคนพื ้นเมืองแล้ วก็ยงั มีคนจีนที่เข้ ามาทาการค้ าและ
ตังรกรากอยู
้
อ่ าศัย
ในสมัยพระเจ้ าท้ ายสระ (พ.ศ.๒๒๖๔) ทรงโปรดให้ ขดุ คลองตังแต่
้ เขตบางขุนเทียนไปจรดแม่น ้าท่าจีนที่บริ เวณวัด
ตึกมหาชยารามเพื่อความสะดวกในการขนส่งสินค้ า ๘ เมื่อคลองมหาชัยไหลผ่านบริ เวณนี ้ทาให้ เกิดชุมชนใหม่คือ ชุมชน
มหาชัยซึ่งตังอยู
้ ่ริมสองฝั่ งคลองมหาชัยเป็ นหลัก ชุมชนขยายตัวจากบริ เวณฝั่ งท่าฉลอมไปสูฝ่ ั่ งมหาชัย และฝั่ งโกรกกราก
ตามลาดับ๙ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ สมเด็จพระนัง่ เกล้ าเจ้ าอยูห่ วั (พ.ศ.๒๒๓๐-๒๓๙๔) มีเอกสารที่ระบุถึงการโปรดให้ อพยพ
ครอบครัวชาวมอญมาตังบ้
้ านเรื อนอยูบ่ ริ เวณหลังวัดป้อมวิเชียรโชฎิการามในปั จจุบนั ๑๐ พื ้นที่บริ เวณนี ้ในอดีตจึงประกอบ
ไปด้ วยคนหลากหลายชาติพนั ธุ์ทงชาวไทยพื
ั้
้นเมือง ชาวจีน และมอญ ๑๑ เมืองสาครบุรี (บ้ านท่าจีน) ได้ ยกฐานะขึ ้นเป็ น
เมืองที่อยูใ่ นการดูแลของกรมท่าตังแต่
้ ในสมัยรัชกาลที่ ๔ และทรงโปรดให้ เปลี่ยนชื่อเป็ น ‚สมุทรสาคร‛ อยู่ในการปกครอง
ของเมืองอื่นๆ เช่น ธนบุรี นครไชยศรี และนครนายก เมืองสมุทรสาครแยกตัวออกเป็ นจังหวัดสมุทรสาครเมื่อปี พ.ศ.
๒๔๘๙๑๒ ปั จจุบนั จังหวัดสมุทรสาครเป็ นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะธุรกิจอุตสาหกรรมประมง
และต่อเนื่องประมง สมุทรสาครเป็ นที่ตงของสะพานปลาและท่
ั้
าเทียบเรื อเอกชน โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ ทะเล โรงงานใน
ข่ายต่อเนื่องประมง และโรงงานประเภทอื่นๆ จานวนมาก ตลอดจนมีสถานประกอบการแปรรู ปเบื ้องต้ น (ล้ ง) อยู่หลาย
ระดับ รวมทังยั
้ งมีฐานะเป็ นตลาดกลางในการซื ้อขายสินค้ าอาหารทะเลโดยเป็ นที่ตงของตลาดกลางกุ
ั้
้ งจังหวัดสมุทรสาคร
และตลาดทะเลไทย
การขยายตัวของธุรกิจประมงในสมุทรสาครเริ่ มต้ นขึน้ เมื่อรัฐบาลมีความต้ องการในการเพิ่มผลผลิตสัตว์ นา้
เพื่อให้ เพียงพอต่อการบริ โภคในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๐๔๗

จดหมายเหตุมองซิเออร์ เซเบเรต์น คณะทูตของพระเจ้ าหลุยส์ที่ ๑๔ แห่งประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาในสมัยพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ.
๒๒๓๐) ได้ บนั ทึกเรื่องของท่าจีนเมื่อต้ องเดินทางไปลงเรือกาปั่ นกลับประเทศฝรั่งเศสที่ตะนาวศรี อ้ างใน พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ และคณะ,
วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ เอกลักษณ์ และ ภูมิปัญญา จังหวัดสมุทรสาคร (กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ครุ ุสภา, ๒๕๔๔).
๘
เทศบาลนครสมุทรสาคร, ประวัติศาสตร์ “ท่ าฉลอม” สุขาภิบาลหัวเมืองแรกของไทย (สมุทรสาคร: เทศบาลสมุทรสาคร, ๒๕๕๒).
๙
เกียรติศกั ดิ์ สองศร, ‚ผลกระทบของอุตสาหกรรมประมงต่อการตังถิ
้ ่นฐานชุมชนท่าฉลอม อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” (วิทยานิพนธ์
มหาบัณฑิต., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๓)
๑๐
พิเศษ เจียจันทร์ พงษ์ และคณะ, อ้ างแล้ ว.
๑๑
ชาวมอญที่อพยพมาในสมัยนี ้บางส่วนมีหลักฐานบอกเล่าว่าเข้ ามาในประเทศไทยตังแต่
้ สมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในส่วนของจังหวัด
สมุทรสาคร องค์ บรรจุน (๒๕๔๙) กล่าวถึงเรื่องเล่าว่าชาวมอญในประเทศไทยหรือไทย-รามัญซึง่ อพยพมาตังแต่
้ สมัยรัชกาลที่ ๓ โดยการยก
ครัวชาวมอญเข้ ามาอาศัยอยูใ่ นพื ้นที่สมุทรสาครและอพยพมาอย่างต่อเนื่องในสมัยรัชกาลที่ ๔ เพื่อบุกเบิกพื ้นที่เพาะปลูกและตังรกรากอาศั
้
ย
ชาวมอญอพยพดังเดิ
้ มส่วนใหญ่มกั ตังบ้
้ านเรือนอาศัยบริเวณริมฝั่ งแม่น ้าท่าจีน เช่น ชุมชนบ้ านเกาะ ชุมชนคลองครุ ชุมชนโคกขาม และชุมชน
โกรกกราก (องค์ บรรจุน, ต้ นทางจากมะละแหม่ง (กรุงเทพฯ: แพรวสานักพิมพ์, ๒๕๔๙), ๑๗.)
๑๒
‚พระราชบัญญัติจดั ตังจั
้ งหวัดสมุทรปราการ นนทบุรี สมุทรสาคร และนครนายก ๒๔๘๙,‛ ดัดแปลงล่าสุดเมื่อ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕,
http://th.wikisource.org/wiki/พระราชบัญญัติจดั ตังจั
้ งหวัดสมุทรปราการฯ_พุทธศักราช_๒๔๘๙.

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๒๔

๒๕๐๙) รัฐบาลเข้ ามาสนับสนุนด้ านการพัฒนาเครื่ องมือในการหาปลา จากเรื อประมงติดเครื่ องยนต์อวนตังเกมาใช้
เรื อประมงอวนลาก ส่งผลให้ มีการลงทุนเพิ่มขึ ้นโดยเฉพาะชาวประมงในแถบจังหวัดพระนคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร
และสมุทรปราการ ตลอดจนมีผ้ เู ชี่ยวชาญจากองค์ก ารอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เข้ าส่งเสริ ม ความรู้
เกี่ยวกับการประมงพาณิชย์ ด้ านปั ญหาทางเศรษฐกิจ และเทคนิคเกี่ยวกับบารุ งทรัพยากรทางการเกษตร การเปิ ดตลาด
ส่งเสริ มธุรกิ จชนิดนี ท้ าให้ ผลผลิตด้ านอุตสาหกรรมประมงของประเทศเพิ่มขึน้ กว่า ๒๐๐,๐๐๐ ตัน ในปี พ.ศ.๒๕๐๔
รวมทังเพิ
้ ่มเป็ น ๗๒๐,๐๐๐ ตัน ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ทาให้ รัฐบาลเห็นแนวโน้ มการเพิ่มขึ ้นของการผลิตอาหารและตังเป
้ ้ าที่จะ
ให้ การผลิตอาหารทะเลเพิ่มขึ ้นร้ อยละ ๑๐ ต่อปี เพื่อที่สามารถผลิตสัตว์ น ้าได้ เพียงพอต่อการบริ โภคภายในประเทศ และ
ส่งออกต่างประเทศ๑๓ ในปี เดียวกันนี ้องค์กรสะพานปลาได้ จัดสร้ างสะพานปลาขึ ้นริ มแม่น ้าท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
และเปิ ดให้ บริ การอย่างเป็ นทางการในปี พ.ศ.๒๕๑๑ เพื่อความสะดวกต่อการขนส่ง ๑๔ ตลอดจนในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๕) ผลผลิตสัตว์ทะเลเพิ่มขึ ้นเป็ น ๑,๕๘๗,๐๗๗ ตัน๑๕ การขยายตัวของอุตสาหกรรมประมง
ทาให้ เกิดธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับประมงเพิ่มมากขึ ้น เช่น การผลิตปลาป่ น การทาน ้าแข็ง ห้ องเย็น การผลิตอวน การต่อเรื อ
การผลิตภาชนะในการขนส่งปลา การผลิตลูกชิ ้นปลา ปลาเค็ม ปลานึง่ น ้าปลา กะปิ และอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล
ต่างๆ
ในส่วนของภาคต่อเนื่องประมง อุตสาหกรรมห้ องเย็นเริ่ มพัฒนาขึ ้นตังแต่
้ ช่วงปี พ.ศ.๒๕๐๘ ทาให้ ประเทศไทยเริ่ ม
มีการส่งออกผลิตภัณฑ์ อาหารทะเลแช่ แข็ง โดยเฉพาะกุ้งและปลาไปยังตลาดต่างประเทศ และในช่วงทศวรรษ ๒๕๒๐
อุตสาหกรรมนี ้ขยายตัวมากขึ ้นมีการส่งออกสินค้ าประเภทนี ้ราว ๑๐๐,๐๐๐-๒๐๐,๐๐๐ ตัน รวมทังอุ
้ ตสาหกรรมแปรรู ป
ประเภทอื่นๆ เช่น แปรรู ปกุ้ง ปลาป่ น ปลากระป๋ อง และอุตสาหกรรมบรรจุกระป๋ อง ๑๖ ต่อมาประเทศไทยประสบกับวิกฤต
ทรัพยากรทางทะเลลดลง สัตว์ทะเลที่นามาบริ โภคจึงมาจากการเพาะเลี ้ยงทดแทนโดยเฉพาะกุ้ง ประกอบกับกระแสการ
ปฏิวตั ิน ้าเงิน (Blue Revolution) ที่เกิดขึ ้นปลายทศวรรษ ๒๕๒๐๑๗ ทาให้ ทวั่ โลกหันมานิยมเพาะเลี ้ยงสัตว์ทะเลและพัฒนา
สายพันธุ์ที่แข็งแรงเพื่อการบริ โภคเพิ่มมากขึ ้นเรื่ อยๆ ทังนี
้ ้ การซื ้อขายและบริ โภคกุ้งภายในประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๐ และ
พ.ศ.๒๕๕๑ ผลิตภัณฑ์ก้ งุ ของประเทศไทยมาจากการเพาะเลี ้ยงจากฟาร์ มกุ้งกว่า ร้ อยละ ๙๐ ซึ่งในปี พ.ศ.๒๕๕๒ ประเทศ

๑๓

ชลิตา บัณฑุวงศ์ และคณะ, “หัวโทง” พัฒนาการ ลักษณะ และการปรับตัวของชาวประมงพืน้ บ้ านอันดามัน (กรุงเทพฯ: โครงการ
ความร่วมมือเพื่อการฟื น้ ฟูทรัพยากรธรรมชาติอนั ดามัน, ๒๕๔๓).
๑๔
องค์กรสะพานปลา กรมประมง, สะพานปลาสมุทรสาคร,๒๕๕๕ เข้ าถึงจาก
http://www.fishmarket.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=324&Itemid=119
๑๕
จุมพล นาคะลักษณ์, กรมประมงกับการพัฒนาการประมง ครบรอบ ๖๐ ปี กรมประมง ๒๑ กันยายน ๒๕๒๙ (กรุงเทพฯ: กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ๒๕๓๙).
๑๖
ศูนย์พฒ
ั นาประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , อนาคตประมงไทย รายงานผลการสัมมนาร่ วมภาครัฐบาลและภาคเอกชน ๔ – ๖
มิถุนายน ๒๕๓๐ (กรุงเทพฯ: ศูนย์พฒ
ั นาการประมงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , 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.
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๒๕

ไทยผลิตกุ้งแปรรู ปได้ กว่า ๕๓๘,๙๕๓ ตัน๑๘ การเพาะเลี ้ยงสัตว์น ้าทดแทนลักษณะนี ท้ าให้ อตุ สาหกรรมแปรรู ปอาหาร
ทะเลและอาหารทะเลแช่เยือกแข็งของประเทศไทยยังคงขยายตัว โดยตัวเลขการส่งออกผลผลิตประเภทอาหารทะเลแปร
รู ปและอาหารทะเลแช่เยือกแข็ง สูงถึงประมาณ ๑,๙๐๘,๐๙๙.๑๓๗ ตัน มูลค่า ๒๖๔,๔๔๙ ล้ านบาทในปี พ.ศ.๒๕๕๕๑๙
ทาให้ ไทยกลายเป็ นหนึง่ ในผู้นาสาคัญด้ านการส่งออกกุ้งและผลิตภัณฑ์ทะเลประเภทอื่นๆ ของโลก ๒๐
ในปี ๒๕๕๔ การส่งออกสินค้ ากุ้งของประเทศไทยขยายตัวสูงขึ ้นอันเนื่องมาจากเหตุการณ์ขาดแคลนกุ้งทัว่ โลก
ประกอบกับเหตุการณ์โรงไฟฟ้ านิวเคลียร์ ระเบิดที่ประเทศญี่ปนส่
ุ่ งผลให้ อาหารทะเลของญี่ปนปนเปื
ุ่
อ้ นสารกัมมันตรังสี จน
๒๑
ทาให้ การนาเข้ าสินค้ าประมงจากไทยเพิ่มมากขึ ้น ปริ มาณผลผลิตกุ้งขาวแวนนาไมน์และกุ้งกุล าดาเบื ้องต้ นมีทงหมด
ั้
๒๑๗,๔๗๓ ตัน (กุ้งขาวแวนนาไมน์ ๒๐๔,๓๘๓ ตัน และกุ้งกุลาดา ๑๓,๐๕๔ ตัน) และหากเทียบกับปี ก่อนๆ พบว่า
ผลผลิตลดลงประมาณร้ อยละ ๑๕.๓ เนื่องมาจากสถานการณ์โรคตายด่วน (Early Mortality Syndrome: EMS) ที่เกิดขึ ้น
ในกุ้งตังแต่
้ ในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ อย่างไรก็ตามในปี พ.ศ.๒๕๕๗ ทางกรมประมงคาดว่าผลผลิตของกุ้งน่าจะเพิ่มปริ มาณขึ ้น
๓๐๐,๐๐๐ ตัน เนื่องมาจากการแก้ ไขปั ญหาโรคตายด่วนจากการนาเข้ าพ่อพันธุ์และแม่พนั ธุ์ของกุ้งขาว ในขณะที่ปริ มาณ
การส่งออกกุ้งของประเทศไทยในปี ๒๕๕๗ อยูท่ ี่ ๑๖๔,๖๐๔ ตัน มูลค่า ๖๔,๒๗๔ ล้ านบาท๒๒ สาหรับผลผลิตกุ้งร้ อยละ
๓๐ จากการเพาะเลี ้ยงทัว่ ประเทศจะต้ องเข้ าสูร่ ะบบตลาดค้ ากลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครในทุกทุกวัน และส่งต่อไปยังสถาน
ประกอบการแปรรู ปเบื ้องต้ น (ล้ ง) และโรงงานแปรรู ป ต่างๆ นอกจากนี ้สถานประกอบการแปรรู ปกุ้งนิยมรับซื ้อกุ้งแบบ
พันธะสัญญากับเกษตรกรโดยตรง๒๓ การรับซื ้อกุ้งในระบบนี ้ทาให้ โรงงานแปรรู ปขนาดใหญ่สามารถดาเนินการผลิตได้
อย่างสม่าเสมอ

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
กลุม่ วิเคราะห์การค้ าสินค้ าประมงระหว่างประเทศ กองประมงต่างประเทศ กรมประมง, ปริ มาณและมูลค่ าการส่ งออกสินค้ าประมง
ทัง้ หมดของไทย ไปประเทศต่ างๆ ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๕, กรกฎาคม ๒๕๕๖เข้ าถึงจาก
www.fisheries.go.th/foreign/images/excel/exMainPage55.xls.
๒๐
ประเภทของกุ้งส่งออกมี ดังนี ้ กุ้งขาวเด็ดหัวไว้ หาง, กุ้งกุลาดาเด็ดหัวไว้ หาง, กุ้งปอกเปลือกเอาไส้ ออกและไว้ หาง, กุ้งสดผ่าหลังไม่ปอก
เปลือก, กุ้งยืดหรือกุ้งโนบาชิ, กุ้งสุกทังตั
้ ว, กุ้งสุกปอกเปลือกเอาไส้ ออกและไว้ หาง, กุ้งสุกเด็ดหาง (รวบรวมจาก สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย
, กุ้ง, ๒๕๕๘ เข้ าถึงจาก http://www.thai-frozen.or.th/product_gallery_shrimp.php.)
๒๑
บริษัท ไบรอัน เคฟ (ประเทศไทย) จากัด, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการพัฒนาและปรั บปรุ งข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจและการลงทุน
(กรุงเทพฯ: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ การค้ า, ๒๕๕๕) เข้ าถึงจาก http://tpso.moc.go.th/img/news/1022-img.pdf.
๒๒
ณาตยา ศรีจนั ทึก, ‚สถานการณ์ สินค้ ากุ้งทะเลและผลิตภัณฑ์ ในช่ วง ๙ เดือนแรก ปี ๒๕๕๗,‛ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ เข้ าถึงจาก
http://fishco.fisheries.go.th/fisheconomic/Monthly%20report/Shrimp/Shrimp%209%202014.pdf.
๒๓
สุนิษฐา เศรษฐี ธร, ‚มองอุตสาหกรรมกุ้งไทย,‛ CEO View, กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เข้ าถึงจาก
http://fic.nfi.or.th/broadcast/Rep_CEO%20Shrimp_15.02.02.pdf.
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๒๖

III. ภูมิหลังของแรงงานข้ ามชาติ ผู้ตดิ ตาม และแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมต่ อเนื่องประมง
แรงงานการผลิต ของอุตสาหกรรมต่อเนื่ องประมงโดยเฉพาะการแปรรู ปกุ้ง ในประเทศไทยเกื อบทังหมดเป็
้
น
แรงงานข้ ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้ านที่เข้ ามาทดแทนแรงงานอพยพชาวไทยที่มีถิ่นฐานในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ภายหลังเกิดเหตุการณ์พายุไต้ ฝนกระหน
ุ่
่าอ่าวไทยในปี พ.ศ.๒๕๓๒ ที่ทาให้ เรื อประมงเสียหายและแรงงานประมงเสียชีวิต
จานวนมาก๒๔ และในขณะเดียวกันเมื่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงขยายตัว การหลัง่ ไหลของแรงงานข้ ามชาติก็สามารถ
ตอบสนองกาลังการผลิตเพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรู ปต่างจากอุตสาหกรรมประเภทนี ้ไปยังต่างประเทศได้ อย่างดี จน
ทาให้ จงั หวัดสมุทรสาครกลายเป็ นแหล่งงานสาคัญของแรงงานข้ ามชาติ ในปั จจุบนั ยังคงมีแรงงานข้ ามชาติอพยพเข้ ามา
ประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแรงงานข้ ามชาติจากประเทศพม่า ทังในกลุ
้
ม่ ที่อพยพเข้ ามาใหม่และกลุ่มแรงงาน
สัญชาติพม่าที่อพยพเข้ ามาในประเทศไทยตังแต่
้ ต้นทศวรรษ ๒๕๓๐๒๕ โดยในปี พ.ศ.๒๕๔๗ ปรากฏว่ามีเด็กข้ ามชาติ
อายุต่ากว่า ๑๕ ปี จานวนทังสิ
้ ้น ๘๔,๓๖๒ คน๒๖ และในปี พ.ศ.๒๕๕๗ เด็กข้ ามชาติอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ทีม่ ีชื่ออยูใ่ นทะเบียน
ผู้ติดตามแรงงานต่างด้ าวจานวน ๙๒,๕๖๐ คน๒๗ เฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครมีจานวน ๕,๔๐๐ คน๒๘ อย่างไรก็ตาม
คาดว่ามีเด็กข้ ามชาติประมาณ ๑๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐ คน๒๙ ซึ่งไม่ปรากฏชื่อในทะเบียนผู้ติดตามแรงงานต่างด้ าว จังหวัด
สมุทรสาคร ทังนี
้ ้ แนวโน้ มของเด็กข้ ามชาติที่เ พิ่มสูงขึ ้นในรอบสิบปี ประกอบด้ วยเด็กข้ ามชาติที่เพิ่งอพยพมาจากประเทศ
ต้ นทางและเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทย ในจานวนเด็กข้ ามชาติทงหมดนี
ั้
้เฉพาะในจังหวัดสมุทรสาครมี แรงงานเด็ก
ข้ ามชาติ ม ากกว่า ๒๐,๐๐๐ คน๓๐ และเป็ นที่ คาดการณ์ ว่าในปั จจุบัน ตัว เลขจานวนแรงงานเด็ก ข้ า มชาติ ในจัง หวัด
สมุทรสาครไม่ตา่ งจากเดิมนัก๓๑

๒๔

ศูนย์วิจยั การย้ ายถิ่นแห่งเอเชีย, การสารวจลักษณะการจ้ างงานแรงงานย้ ายถิ่นในกิจการต่ อเนื่องประมงทะเล (ธุรกิจอาหาร
สาเร็จรูปภาคประมงทะเล-ปลาทูน่า)ของประเทศไทย (กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๖).
๒๕
กฤตยา อาชวนิจกุล, สถานะความรู้ เรื่ องแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทยและทิศทางการวิจัยที่พึงพิจารณา (นครปฐม: สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๔๕), ๒๘ – ๓๓.
๒๖
ขวัญชีวนั บัวแดง, รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการ “การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของทายาทรุ่ นที่ ๒ ของผู้ย้ายถิ่นจาก
ประเทศพม่ า,” มีนาคม ๒๕๕๔ เข้ าถึงจาก http://elibrary.trf.or.th/project_content.asp?PJID=RDG5210043.
๒๗
ข้ อมูลจากการสารวจสถิติการจดทะเบียนที่ศนู ย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน – ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๒๘
ข้ อมูลจากการสารวจสถิติการจดทะเบียนที่ศนู ย์บริการเบ็ดเสร็จ (one stop service) จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ ๒๖ มิถนุ ายน – ๓๑
ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
๒๙
ข้ อมูลสารวจโดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน
๓๐
สมพงค์ สระแก้ ว, อ้ างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช และคณะ, การใช้ แรงงานเด็กภาคประมง ต่ อเนื่องประมง เกษตรกรรม และคนรับใช้
ในบ้ าน จังหวัดสมุทรสาคร (กรุงเทพฯ: ศูนย์วิจยั การย้ ายถิ่นแห่งเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๙), ๑๙.
๓๑
การคาดการณ์จานวนแรงงานเด็กข้ ามชาติผิดกฎหมายในสถานประกอบการ จังหวัดสมุทรสาครทาได้ ยากขึ ้น เนื่องจากไม่สามารถเข้ าถึง
สถานประกอบการในระดับต่างๆ อีกทังสถานประกอบการบางแห่
้
งปรับตัวต่อการใช้ แรงงานถูกกฎหมาย (แรงงานซึง่ ระบุอายุ ๑๘ ขึ ้นไป หรือ
แรงงานอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ) ในทางกลับกันพบว่าสถานประกอบการต่างๆ ยังใช้ แรงงานเด็กผิดกฎหมายอยูแ่ ต่เด็กเหล่านี ้อยูใ่ นสถานะทาง
กฎหมายตามการจดทะเบียนซึง่ ระบุอายุในใบทะเบียนให้ เป็ นแรงงานได้ อย่างถูกต้ องตามกฎหมาย
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๒๗

การศึกษาเกี่ยวกับปั ญหาแรงงานเด็กในประเทศไทยเริ่ มต้ นในปี พ.ศ.๒๕๑๑ เมื่อศูนย์พฒ
ั นาแรงงานหญิงและ
เด็กจัดพิมพ์รายงานฉบับแรกเรื่ อง งานของเด็กในประเทศไทย (พ.ศ.๒๕๑๑)๓๒ หลังจากนันในปี
้ พ.ศ.๒๕๒๒ ซึง่ เป็ นปี เด็ก
สากล ประเทศไทยมีความพยายามในการป้องกันและแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็ก โดยมีการดาเนินงานทังด้
้ านนโยบายและ
มาตรการการพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงาน และการจัดตังองค์
้ กรขึ ้นดูแลแรงงานเด็ก อีกทังยั
้ งได้ ขยายโอกาสการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐานของรัฐโดยขยายเวลาการศึกษาภาคบังคับจาก ๖ ปี เป็ น ๙ ปี ตลอดจนออกพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานใน
ปี พ.ศ.๒๕๔๑ ที่มงุ่ ขจัดการใช้ แรงงานเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ในทุกรูปแบบ และจัดตังคณะกรรมการคุ
้
้ มครองแรงงานเด็กขึ ้น
ทาให้ ในช่วงปฏิบตั ิการดังกล่าวมีแนวโน้ มของเด็กที่เข้ าสูต่ ลาดแรงงานในปริ มาณที่ลดลง แม้ ว่าแรงงานเด็กในประเทศ
ไทยจะมีแนวโน้ มลดลงในช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ แต่จากการศึกษาเรื่ อง การติ ดตามผลการดาเนิ นงานตามนโยบายคุ้มครอง
และแก้ไขปั ญหาแรงงานเด็กต่างชาติ ในประเทศไทย (พ.ศ. ๒๕๔๘) ชี ้ให้ เห็นว่ามีการใช้ แรงงานเด็กต่างชาติเข้ ามาทดแทน
ในประเภทงานรับใช้ ในบ้ าน งานภาคเกษตรกรรม งานรับเหมาช่วง๓๓ ในขณะที่งานศึกษาเรื่ อง สภาพการจ้างงาน สภาพ
การทางาน ความปลอดภัยในการทางาน สภาพแวดล้อมในการทางาน และการเส่ยย งอันตรายในการทางานของแรงงาน
เด็ก ที่เลือกกลุม่ ตัวอย่างเด็ก ๒๖๗ คน ใน ๑๖ จังหวัด โดยจังหวัดสมุทรสาครเป็ นหนึง่ ในพื ้นที่ศกึ ษา ระบุวา่ ในภาคกิจการ
ต่อเนื่องประมงทะเล ลูกจ้ างต่างชาติบางคนได้ เข้ ามาทางานตังแต่
้ เด็กและอยูต่ อ่ เนื่องจนเป็ นผู้ใหญ่๓๔ ดังนันอาจแสดงให้
้
เห็นว่าช่วงทศวรรษ ๒๕๓๐ เป็ นจุดเริ่ มต้ นโฉมหน้ าใหม่ของแรงงานเด็กในประเทศไทยที่ถกู ทดแทนด้ วยแรงงานเด็กจาก
ประเทศเพื่อนบ้ าน๓๕ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยไม่ได้ มองประเด็นแรงงานเด็กที่เกิดขึ ้นภายใต้ กรอบคิดด้ านสิทธิ เป็ น
พื ้นฐาน แต่รัฐไทยกลับมองแรงงานเด็กข้ ามชาติว่าเป็ นปั ญหาเฉพาะการย้ ายถิ่นข้ ามแดน ทาให้ ประเด็นเรื่ องแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติเป็ นวาระใหม่สาหรับหน่วยงานที่ทางานเกี่ยวกับปั ญหาสิทธิเด็ก ๓๖

๓๒

ฉันทนา บรรพศิริโชติ, ภาพรวมสถานการณ์ แรงงานเด็กในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจยั สังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,
๒๕๔๐), ๒, ๑๙.
๓๓
มนทกานต์ ฉิมมามี, ‚การติดตามผลการดาเนินงานตามนโยบายคุ้มครองและแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กต่างชาติใน ประเทศไทย‛
(วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิต., จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), ๑๒๓.
๓๔
วิจิตรา พรหมพันธุม, รายงานการศึกษาเรื่อง แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ ายที่สุด (กรุงเทพฯ: กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม,
๒๕๔๔), ๒๓.
๓๕
ฉันทนา บรรพศิริโชติ, อ้ างแล้ ว : ๑๘.
๓๖
ฉันทนา บรรพศิริโชติ, อ้ างแล้ ว : ๑๘.

๒๘

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บทที่ ๓
สถานการณ์ เด็กข้ ามชาติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

จังหวัดสมุทรสาครในฐานะเมืองแห่งอุตสาหกรรมและเป็ นเมืองปลายทางที่รองรับแรงงานข้ ามชาติจากประเทศ
เพื่อนบ้ านมานับยี่สบิ ปี แล้ ว โดยส่วนใหญ่เป็ นผู้ติดตามแรงงานข้ ามชาติและเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ม าจากสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ หรื อที่เรี ยกกันทัว่ ไปว่าประเทศพม่ามากที่สดุ ในบทนี ้จะเป็ นการอภิปรายข้ อมูลทางสถิติของกลุม่
ตัวอย่างเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติ รวมทังประเด็
้
นสาคัญเกี่ยวข้ องกับการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติใน
มิติตา่ งๆ โดยที่งานวิจยั นี ้สารวจกลุม่ ตัวอย่างของประชากรเด็กข้ ามชาติรวมทังสิ
้ ้น ๘๘๗ คน และภายหลังการคัดกรอง
เด็กในกลุ่มที่เป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการต่างๆ จานวน ๑๐๑ คน ผ่านการเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามและการ
สัมภาษณ์ตอ่ ไป

I. กลุ่มเด็กข้ ามชาติ
สาหรับเด็กข้ ามชาติในงานวิจยั นี ้หมายถึงเด็กข้ ามชาติซึ่งเป็ นเด็กชาติพนั ธุ์ต่างๆ ที่อพยพมาจากประเทศเพื่อน
บ้ านโดยการจาแนกเด็กข้ ามชาติที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในที่นี แ้ บ่งออกเป็ นสองกลุม่ ใหญ่ นัน่ คือ กลุม่ เด็กข้ ามชาติ และกลุ่ม
แรงงานเด็กข้ ามชาติ สาหรับกลุม่ แรกนี ้คณะวิจยั เก็บรวบรวมข้ อมูลพื ้นฐานจากเด็กข้ ามชาติเป็ นจานวน ๗๘๖ คน และมี
ข้ อค้ นพบทางสถิติพื ้นฐานดังต่อไปนี ้
เพศ

–

เด็กข้ ามชาติแบ่งเป็ น เพศชาย รวม ๔๓๕ คน และเพศหญิง รวม ๓๕๐ คน

อายุ

–

เด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี หรื อคิดเป็ นร้ อยละ ๙๗ ของกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ าม

ชาติและในจานวนที่เหลือคือเด็กข้ ามชาติที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี ในที่นี ้สัดส่วนของเด็กข้ ามชาติที่มีอายุต่า
กว่า ๑๕ ปี เพศชายต่อเพศหญิงคิดเป็ น ๔๑๕ : ๓๔๓ คน และสัดส่วนของเด็กข้ ามชาติที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘
ปี เพศชายต่อเพศหญิงคิดเป็ น ๑๙ : ๖ คน และมีเด็กข้ ามชาติสองคน (ชาย ๑ คนและหญิง ๑ คน)ที่ไม่สามารถระบุอายุได้

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๒๙

ภาพที่ ๒ แผนภูมิแสดงจานวนเด็กข้ ามชาติเพศชายและเพศหญิง

ภาพที่ ๓ แผนภูมแิ สดงสัดส่วนเด็กข้ ามชาติโดยแบ่งตามอายุ

เอกสารประจาบุคคล
–
เด็กข้ ามชาติร้อยละ ๗๖ ให้ ข้อมูลว่าไม่มีเอกสารประจาตัวหรื อเอกสาร
ทางการที่แสดงสถานะบุคคล ซึง่ เป็ นไปได้ วา่ เอกสารอยูท่ ี่บิดามารดาหรื อผู้ปกครอง หรื อเด็กไม่ทราบว่าตนเองมีเอกสารนี ้
หรื อไม่ ในส่วนของเด็กที่แจ้ งว่ามีเอกสารประจาบุคคล นัน่ หมายถึง หนังสือรับรองการเกิด, เอกสารทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.
๓๘/๑) และเอกสารที่ยืนยันการสารวจบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (แบบ ๘๙)๓๗ ในกลุม่ เด็กข้ ามชาติที่กาลัง
ศึกษาอยูใ่ นโรงเรี ยน

ภาพที่ ๔ แผนภูมแิ สดงสัดส่วนเด็กข้ ามชาติที่มีและไม่มีเอกสารประจาตัวหรือเอกสารทางการแสดงสถานะบุคคล

๓๗

การสารวจบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ ผา่ นแบบสารวจ ๘๙ ถูกนามาใช้ ในการลงทะเบียนข้ อมูลของเด็กที่ไม่มีเอกสารประจา
บุคคล อาจเป็ นกรณีเด็กไร้ สญ
ั ชาติ หรือเด็กต่างชาติซงึ่ เป็ นผู้ติดตามแรงงานข้ ามชาติที่ไม่ลงทะเบียนตามระยะเวลาที่กาหนด เพื่อให้ เ ด็ก
สามารถใช้ เอกสารนี ้เพื่อการสมัครเข้ าเรียนและยืนยันตัวตนระหว่างรอดาเนินขันตอนทางการอื
้
่นๆ

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๓๐

ภาพที่ ๕ ภาพตัวอย่างบัตรประจาตัวบุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (แบบ ๘๙)

สถานภาพการศึกษา

–

กลุ่มตัวอย่างร้ อยละ ๕๖ เป็ นเด็กที่กาลังศึกษาและเคยได้ รับการศึกษา

จากประเทศต้ นทาง๓๘ ส่วนกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ ๔๔ คือเด็กที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือและไม่ได้ ทางานใดๆ มักเป็ นเด็กที่อยู่
บ้ านเฉยๆ เด็กส่วนใหญ่ในกลุม่ นี ้อยูใ่ นช่วงอายุต่ากว่า ๑๕ ปี จานวนถึง ๓๓๑ คน ซึ่งควรจะเข้ าถึงโอกาสทางการศึกษา
และอยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับของประเทศไทย (รัฐสนับสนุนการศึ กษาภาคบังคับนาน ๙ ปี หรื อเทียบเท่าระดับ
การศึกษาสูงสุดที่ระดับมัธยมศึกษาปี ที่ ๓) สถานภาพของเด็กข้ ามชาติที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสืออีกทัง้ ไม่ได้ ทางานนี ้เป็ น
ข้ อพิจารณาในด้ านความเสีย่ งเกี่ยวกับความปลอดภัย เด็กบางคนในกลุม่ นี ้ใช้ เวลาส่วนใหญ่รวมกลุม่ อยู่กบั เพื่อนหรื อเช่า
บ้ านอาศัยอยูก่ บั เพื่อน อาจเป็ นเหตุชกั นาให้ เด็กเข้ าสูอ่ บายมุขประเภทต่างๆ ในชุมชน นอกจากนี ้เด็กยังเสี่ยงต่อการตก
เป็ นเหยื่อโดยหลงเชื่อคาชักชวนของบุคคลหรื อกลุม่ บุคคล เช่น นายหน้ าที่เสนอให้ เด็กทางาน หรื อก่ออาชญากรรมโดย
รู้เท่าไม่ถึงการณ์

ภาพที่ ๖ แผนภูมแิ สดงสัดส่วนของเด็กที่มีและไม่มีสถานภาพการศึกษา
๓๘

ในจานวนนี ้ รวมถึงเด็กข้ ามชาติที่ออกจากสถานศึกษากลางคัน ณ ปั จจุบนั

ภาพที่ ๗ แผนภูมแิ สดงสัดส่วนอาชีพบิดาหรือมารดาของ
เด็กข้ ามชาติที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง

๓๑

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อาชีพของบิดามารดา

–

บิ ด าหรื อ มารดาของเด็ ก ข้ า มชาติ ท างานอยู่ใ นอุต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ ง

ประมงมากที่สดุ รวม ๕๒๔ คน (ร้ อยละ ๖๔.๒) รองลงมาคือประกอบอาชีพในกิจการอื่นๆ ๒๕๓ คน (ร้ อยละ ๓๑) และ
ทางานประมง ๓๙ คน (ร้ อยละ ๔.๘) โดยครอบครัวของแรงงานข้ ามชาติที่ทางานในภาคประมง ได้ แก่ การลงเรื อออก
ทะเล และงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ได้ แก่ การแกะกุ้ง , ตัดหัวปลา, ทาปลา/กุ้ง/ปลาทู/ปลาหมึก/หอย, ทาลูกชิ ้น
ทะเล, แปรรู ปอาหารทะเล, ทางานในโรงงานปลากระป๋ อง, ทางานอยู่ที่ห้องเย็น โดยกลุม่ ตัวอย่าง ๑๕ ครอบครัวมีบิดา
ทางานประมงและมารดาทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง, ครอบครั วที่บิดาหรื อมารดาทางานในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมงนันแบ่
้ งเป็ นมารดาเพียงฝ่ ายเดียวที่ประกอบอาชีพนี ้ ๔๔ ครอบครัว, บิดาเพียงฝ่ ายเดียวที่ประกอบอาชีพนี ้
๒๗ ครอบครัว และครอบครัวที่มีทงบิ
ั ้ ดาและมารดาประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงซึ่ง มีจานวนถึง ๔๓๑
ครอบครัว

ภาพที่ ๘ แผนภูมิแสดงจานวนบิดามารดาเด็กข้ ามชาติที่มีอาชีพอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องประมง

ข้ อมูลพื ้นฐานจากการสารวจเบื ้องต้ นนี ้แสดงให้ เห็นปั จจัยเสี่ยงที่เด็กข้ ามชาติอาจเปลี่ยนสถานภาพสูก่ ารเป็ น
แรงงานเด็กข้ ามชาติโดยเฉพาะการเป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง โดยปั จจัยเสี่ยงที่ทางคณะวิจยั พิจารณา
เป็ นเกณฑ์ จ าแนกระหว่างกลุ่มเด็ก ข้ า มชาติ ทั่ว ไปและกลุ่ม เด็ กข้ ามชาติที่ มีค วามเสี่ย ง คือ การที่เ ด็ก ไม่อยู่ในระบบ
การศึกษาและกรณีที่ผ้ ปู กครองเป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง สาหรับประการแรกก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อ
การเข้ าสูภ่ าวะแรงงานก่อนวัยที่เหมาะสม (อายุ ๑๘ ปี ขึ ้นไป) ของเด็กข้ ามชาติเนื่องจากเด็กกลุม่ นี ้ไม่มีพื ้นฐานความรู้ หรื อ
ทักษะการพิจารณางานที่เหมาะสมกับตัวเองและไม่มีคณ
ุ วุฒิเพียงพอสาหรับการเลือกงานที่ดีในอนาคต ขณะเดียวกัน

๓๒

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เมื่อเด็กข้ ามชาติไม่อยูใ่ นระบบการศึกษาและไม่ทางานด้ วยแล้ วยิ่งไม่ได้ รับการดูแลจากบุคคลที่ไว้ วางใจได้ โดยเฉพาะกรณี
ที่ผ้ ปู กครองต้ องออกไปทางานนอกบ้ าน และสาหรับเด็กที่ไม่มีเอกสารประจาบุคคลในกลุม่ นี ้ถือว่าเป็ นกลุม่ ที่มีความเสี่ยง
อย่างยิ่ง เด็กมีแนวโน้ มที่จะเข้ าสูก่ ารเป็ นแรงงานในรูปแบบที่เลวร้ ายและตกอยูใ่ นสภาพที่ไม่สามารถต่อรอง อาจถูกละเมิด
จากเพื่อนร่วมงาน, นายจ้ าง, เจ้ าหน้ าที่รัฐที่เป็ นผู้ใหญ่ได้ โดยง่าย ในประการต่อมาคือเด็กข้ ามชาติ ที่มีบิดา มารดา หรื อ
ทังสองฝ่
้
ายประกอบอาชีพในภาคประมงและต่อเนื่องประมง เป็ นอีกปั จจัยเสี่ยงสาคัญที่ทาให้ เด็กเข้ าสูก่ ารเป็ นแรงงาน
ภายใต้ หว่ งโซ่อปุ ทานของการผลิตนี ้ในภายหลัง เนื่องจากเด็กบางคนรู้จกั และเรี ยนรู้ ลกั ษณะงานต่างๆ อาทิ แกะกุ้ง ลอก
เปลือกหมึก แล่ปลา ฯลฯ มาแล้ ว โดยเฉพาะกรณีที่บิดามารดารับจ้ างทางานในรู ปแบบการรับเหมาช่วงงานมาทาที่บ้าน
หรื อกรณีที่เด็กข้ ามชาติพกั อาศัยอยูใ่ กล้ กบั บริ เวณที่ทางานของผู้ปกครอง
ขณะที่บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองบางคนนันสนั
้ บสนุนการเป็ นแรงงานของเด็กข้ ามชาติในงานประเภทนี ้เพราะ
มองว่าตนก็สามารถ “ดูแล” ลูก, หลานหรื อน้ องของตนที่ร่วมทางานอยู่ในที่ทางานแห่งเดียวกัน ซึ่งแต่เดิมนันเป็
้ นลักษณะ
ของการที่เด็กเข้ ามาอยู่ในสถานที่ทางานระหว่างการทางานของบิดา มารดา หรื อผู้ ปกครองที่เป็ นแรงงาน ที่ผ่านมาก็มี
ปรากฏการณ์ ของเด็กอายุน้อย “ช่วย” บิดามารดาทางานประเภทนี ้หรื อเป็ นแรงงานไม่เต็มเวลาในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงอยูพ่ อสมควร อันบ่งบอกนัยยะของอาชีพที่สบื ต่อกันในหมูส่ มาชิกของครอบครัวแรงงานข้ ามชาติและแนวโน้ มที่เด็ก
ข้ ามชาติในกลุม่ นี ้มีความเสีย่ งต่อการกลายเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงได้ ไม่ยาก
ทังนี
้ ้ การจาแนกกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ ามชาติในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร จานวน ๗๘๖ คนด้ วยเกณฑ์ข้างต้ น
พบว่า เด็กข้ ามชาติในกลุ่มทัว่ ไปมีอยู่ ๑๖๓ คน ขณะที่เด็กข้ ามชาติที่มีค วามเสี่ยงต่อการเป็ นแรงงานในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมงมากถึง ๖๒๓ คน เมื่อพิจารณาจานวนของเด็กข้ ามชาติในกลุม่ หลังนี ้เทียบกับจานวนกลุม่ ตัวอย่างแรงงาน
เด็กข้ ามชาติอีก ๑๐๑ คน เป็ นไปได้ วา่ บางส่วนของเด็กข้ ามชาติกลุม่ เสี่ยงนี ้จะนาไปสูก่ ารเพิ่มจานวนของแรงงานเด็กและ
แรงงานข้ ามชาติในอนาคต ดังนัน้ กลุม่ เด็กข้ ามชาติที่มีความเสีย่ งจึงเป็ นตัวแปรของสถานการณ์เด็กต่างชาติและแรงงาน
เด็ ก ข้ า มชาติ ใ นกิ จ การอุต สาหกรรมต่ อ เนื่ อ งประมง และเป็ นเด็ ก ข้ า มชาติ อี ก กลุ่ม หนึ่ง ที่ ผ้ ูเ กี่ ย วข้ อ งทุก ฝ่ ายควรให้
ความสาคัญไม่น้อยกว่ากลุม่ ของเด็กที่มสี ถานภาพเป็ นแรงงานข้ ามชาติแล้ วในปั จจุบนั ด้ วยการลดแนวโน้ มของปั จจัยเสีย่ ง
ที่จะมีอิทธิพลต่อการเข้ าสูร่ ะบบแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงรวมถึงงานในภาคประมงด้ วย

๓๓

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ ๙ แผนภูมิแสดงการจาแนกกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ ามชาติกลุ่มต่างๆ ในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

II. กลุ่มแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ในส่วนของกลุม่ ตัวอย่างแรงงานเด็กข้ ามชาติ ทางคณะวิจั ยเก็บข้ อมูลด้ วยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้ าง อันประกอบด้ วยหมวดคาถามหลักสามหมวด ได้ แก่ ข้ อมูลทัว่ ไป เงื่อนไขและสภาพการทางาน และการอพยพ
ย้ ายถิ่นและความเป็ นอยู่ในประเทศไทย ทังนี
้ ้ กลุ่มตัวอย่างบางคนไม่ได้ ประกอบอาชีพหรื อถูกว่าจ้ างในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมง ณ ปั จจุบนั แต่เป็ นผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทางานในภาคการผลิตดังกล่าวมาก่อนและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการ
เข้ าสู่ระบบการทางานในฐานะแรงงาน, สภาพการทางานทังในอดี
้
ตและปั จจุบนั , เงื่ อนไขการทางานในอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมง ฯลฯ อย่างไรก็ ตาม ข้ อมูลทัง้ หมดของกลุ่มตัวอย่ างนีส้ ะท้ อนสถานการณ์ ของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่
หมุนเวียนอยู่ในงานหลากหลายประเภทภายในพื ้นที่อาเภอเมือง สมุทรสาคร โดยมีงานในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงเป็ นจุดเน้ นสาหรับการอภิปรายในงานวิจยั นี ้
 ข้ อมูลทั่วไป
เพศ –
อายุ

–

แรงงานเด็กข้ ามชาติร้อยละ ๕๒ เป็ นเพศชาย และร้ อยละ ๔๘ เป็ นเพศหญิง
แรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ ๖๖ คน (ร้ อยละ ๖๕.๓) มีอายุระหว่าง ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี

ส่วนแรงงานเด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี จานวน ๑๒ คน (ร้ อยละ ๑๑.๙) ของจานวนกลุม่ ตัวอย่าง นอกจากนี ้ยังมีแรงงาน
เด็กที่แจ้ งอายุตามเอกสารประจาบุคคลซึ่ งระบุอายุมากกว่า ๑๘ ปี ประมาณ ๒๓ คน (ร้ อยละ ๒๒.๘) สาหรับผู้ให้ ข้อมูล
กลุม่ นี ้คณะผู้วิจยั ประเมินว่าทังหมดน่
้
าจะมีอายุน้อยกว่าที่แจ้ งและไม่น่าจะมีอายุเกิน ๑๘ ปี เมื่อคานวณอายุเฉลี่ยของ

๓๔

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

แรงงานเด็กข้ ามชาติพบว่าเท่ากับอายุ ๑๖.๘ ปี หรื อเกือบ ๑๗ ปี แต่อายุของแรงงานเด็กที่พบมากสุดอยู่ที่ ๑๕ ปี และ
แรงงานเด็กที่อายุน้อยที่สดุ ในงานวิจยั นี ้คือ ๑๐ ปี ในที่นี ้เด็กข้ ามชาติที่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี เพศชายต่อเพศหญิ งอยู่ใน
สัดส่วนเท่ากัน (๖ : ๖ คน) และสัดส่วนของเด็กข้ ามชาติที่มีอายุระหว่าง ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี เพศชายต่อเพศหญิ ง
ใกล้ เคียงกันมาก (๔๓ : ๔๒ คน)

ภาพที่ ๑๐ แผนภูมิแสดงสัดส่วนจานวนแรงงานเด็กข้ ามชาติ
เพศชายและเพศหญิง

ภูมิลาเนา/ประเทศที่เกิด

–

ภาพที่ ๑๑ แผนภูมิแสดงจานวนเด็กข้ ามชาติที่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ,
ระหว่าง ๑๕-๑๘ ปี และเด็กข้ ามชาติที่ระบุอายุมากกว่า ๑๘ ปี

แรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่มีบ้านเกิดอยู่ที่ประเทศพม่าทังสิ
้ ้น ๘๗ คน

(ร้ อยละ ๘๖.๑) และบางส่วนเกิดในประเทศไทย (๑๓.๙%) มีอายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี

ภาพที่ ๑๒ แผนภูมิแสดงสัดส่วนภูมิลาเนา/ประเทศที่เกิดของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๓๕

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เอกสารประจาบุคคล

–

เอกสารประจาตัวบุคคลประเภทต่างๆ ที่ พบมากที่สุด เรี ย งตามลาดับ

ได้ แก่ หนังสือเดินทางชัว่ คราว, ใบอนุญาตทางาน เอกสารสองประเภทนี ้ใช้ สาหรับการทางานของแรงงานข้ ามชาติอย่าง
ถูกกฎหมายในประเทศไทย และเอกสารประเภทอื่นๆ อาทิ บัตรบุคคลไม่มีสญ
ั ชาติไทยหรื อบัตรบุคคลผู้ไม่มีสถานะทาง
ทะเบียน นอกเหนือจากนันเป็
้ นเอกสารทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.๓๘/๑), บัตรนักเรี ยนที่ระบุวนั เดือนปี เกิด และหนังสือรับรอง
การเกิด ซึ่งโดยมากแล้ วแรงงานเด็กจะเก็บเอกสารต่างๆ นี ้ไว้ ที่ตวั เอง (ร้ อยละ ๗๘.๒) รองลงมาคือเก็บไว้ ที่ผ้ ปู กครอง
(ร้ อยละ ๙.๙) และนายจ้ าง (ร้ อยละ ๔) สาหรับกลุม่ ตัวอย่าง ๒ คนแจ้ งว่าไม่มีเอกสารยืนยันสถานะบุคคล

ภาพที่ ๑๓ แผนภูมิแสดงสัดส่วนจานวนแรงงานเด็กข้ ามชาติระบุการถือเอกสารประจาบุคคลแต่ละประเภท

ภาพที่ ๑๔ แผนภูมิแสดงสัดส่วนผู้เก็บเอกสารประจาบุคคลของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๓๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ลักษณะที่พกั อาศัย

–

เมื่อเป็ นผู้อพยพในประเทศไทยแรงงานเด็ กข้ ามชาติอาศัยอยู่กับบิด า

มารดา หรื ออาศัยอยูก่ บั ญาติด้วยการเช่าบ้ านหรื อเช่าห้ องพักเป็ นหลัก มีเพียงหนึ่งรายซึ่ งเป็ นเด็กโตแจ้ งว่าเช่าห้ องพักอยู่
คนเดียว ขณะที่การพักอาศัยอยูใ่ นที่พกั ของสถานประกอบการ, ที่พกั ของนายจ้ าง และบ้ านของเพื่อนพบในจานวนน้ อย
ข้ อมูลเกี่ยวกับครอบครัว

–

สมาชิกในครอบครัวของกลุม่ ตัวอย่างแรงงานเด็กข้ ามชาติมีตงแต่
ั้ ๑ –

๑๒ คน ครอบครัวส่วนใหญ่มีสมาชิกอยูท่ ี่ ๔ คน และสมาชิกเกือบทังหมดนั
้
นต่
้ างทางานหาเลี ้ยงครอบครัว โดยที่สมาชิก
ของครอบครัวที่เป็ นกาลังแรงงานคิดเป็ นร้ อยละ ๗๖.๕ ของจานวนสมาชิกทังหมด
้
และเด็กข้ ามชาติที่เป็ นแรงงานมักเป็ น
ลูกคนโตของครอบครัว
ทักษะทางภาษา

–

แรงงานเด็กข้ ามชาติกว่า ร้ อยละ ๘๐ อ่าน/เขียนภาษาพม่าได้ ส่วนอีก

ประมาณร้ อยละ ๒๐ ไม่สามารถอ่าน/เขียนภาษาพม่าได้ ในกรณีนี ้เป็ นเด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยและไม่เคยรับ
การศึกษาในภาษาพม่ามาก่อน และเกือบทังหมดนี
้
้เป็ นเด็กกลุ่มชาติพนั ธุ์มอญซึ่งใช้ ภาษามอญเป็ นภาษาหลักของการ
สื่อสาร ในส่วนของแรงงานเด็กข้ ามชาติประมาณร้ อยละ ๔๐ ของกลุม่ ตัวอย่างสามารถพูดภาษาไทยได้ ปานกลางหรื อ
ค่อนข้ างดี กลุม่ ตัวอย่างประมาณร้ อยละ ๓๑ พูดภาษาไทยอย่างคล่องแคล่ว และกลุม่ ตัวอย่างประมาณร้ อยละ ๒๙ พูด
ภาษาไทยไม่ได้ เลย ทักษะการพูดภาษาไทยระดับต่างๆ ของแรงงานเด็กชาติในงานวิจัยนี ้สะท้ อนสัดส่วนที่แตกต่างกันไม่
มากนัก

ภาพที่ ๑๕ แผนภูมิแสดงทักษะการใช้ ภาษาไทยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

สถานภาพการศึกษา

–

ภาพที่ ๑๖ แผนภูมิแสดงทักษะการอ่านและเขียนภาษาพม่า
ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

มีแรงงานเด็กข้ ามชาติเพียงส่วนน้ อยที่อยู่ในระบบการศึกษาของประเทศ

ไทยพร้ อมกับการทางาน เด็กในกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่แล้ วกาลังศึกษาในสถานศึกษา เช่น โรงเรี ยนวัดศรี สทุ ธาราม (วัดกาพร้ า),
โรงเรี ยนวัดศิริมงคล และโรงเรี ยนวัดโสภณาราม นอกเหนือจากนี ้ศึกษาอยูท่ ศี่ นู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) และศูนย์เตรี ยมความรู้ ของมูลนิธิ เครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน ทังนี
้ ้ แรงงานเด็กข้ ามชาติ

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๓๗

ประมาณร้ อยละ ๙๒ ไม่อยูใ่ นระบบการศึกษา ณ ขณะนี ้แต่เคยเรี ยนหนังสือมาจากประเทศพม่าและจบการศึกษาสูงสุดที่
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตามลาดับ อย่างไรก็ตามแรงงานเด็กข้ ามชาติจานวนหนึง่ ไม่เคยได้ รับการศึกษาจาก
ประเทศพม่ามาก่อน
หากพิจารณาข้ อมูลเกี่ยวกับสถานภาพการศึกษาของแรงงานเด็กข้ ามชาติเชื่อมโยงกับแนวโน้ มของความเสี่ยง
และลักษณะพืน้ ฐานของกลุ่มเด็กข้ ามชาติ เป็ นที่น่าสังเกตว่าข้ อมูลทางสถิ ติของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ไม่อยู่ในระบบ
การศึกษาในปั จจุบนั มากถึงร้ อยละ ๙๒ สัดส่วนของเด็กข้ ามชาติที่อยู่ในสถานศึกษากับเด็กข้ ามชาติที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ
และไม่ได้ ทางานคิดเป็ น ๕๖ : ๔๔ ซึง่ ชี ้ให้ เห็นว่าเด็กในกลุม่ ที่กลายเป็ นแรงงานต้ องออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าระบบ
ในประเทศต้ นทางอันเนื่องมาจากการอพยพข้ ามแดนหรื อระบบของประเทศปลายทางที่รองรับครอบครัวของแรงงานข้ ามชาติ ร่วมด้ วยเงื่อนไขอื่นๆ อาทิ การเปลีย่ นงานหรื อย้ ายที่ทางาน, ที่พกั อาศัยของบิดามารดาหรื อผู้ปกครอง ทาให้ เด็กข้ าม
ชาติหลายคนออกจากสถานศึกษาในประเทศไทยกลางคันและบางคนไม่กลับสู่การศึกษาอีก ภายใต้ สภาวการณ์ของ
แรงงานข้ ามชาติและผู้ติดตาม โอกาสที่เด็กข้ ามชาติจะแปรสถานะเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติจึงไม่ยากนัก และที่สดุ แล้ ว
ทางเลือกในอนาคตหรื อแม้ แต่ทางเลือกการประกอบอาชีพของเด็กก็จะจบลงที่การเป็ นแรงงานในกิจการไม่กี่ประเภท
เท่านัน้
 เงื่อนไขและสภาพการทางาน
แรงงานเด็กข้ ามชาติทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงประมาณร้ อยละ ๖๖.๓ ของจานวนกลุ่มตัวอย่าง
ทังหมด
้
โดยกลุม่ ตัวอย่างอีกร้ อยละ ๓๓.๗ เคยทางานในภาคการผลิตนี ้มาก่อน๓๙ แรงงานเด็กข้ ามชาติที่เป็ นแรงงานใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงนันรั
้ บผิดชอบลักษณะงาน ล้ าง แกะ ผ่าซีก ขูด ลอกเปลือกหรื อส่วนต่างๆ ของสัตว์น ้า คิดเป็ น
ร้ อยละ ๖๔.๒, งานในสายพานการผลิตอาหารทะเลแช่แข็งร้ อยละ ๑๓.๔, การบรรจุอาหารลงกระป๋ องร้ อยละ ๑๓.๔ และ
ลักษณะงานอื่น ๆ ประมาณร้ อยละ ๙ เช่น การยกหรื อ แบกบรรจุภัณ ฑ์ ท ะเลแปรรู ป, การจัดหรื อแยกสัตว์ นา้ , การ
ตรวจสอบน ้าหนักและขนาดของสัตว์น ้าตามที่กาหนด, การบรรจุหีบห่อผลิตภัณฑ์อาหาร เป็ นต้ น โดยสถานที่ทางานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติกลุ่มนี ้อยู่ในสถานประกอบการประเภทโรงงานแปรรู ปอาหารทะเล (ร้ อยละ ๕๓) มากกว่าสถาน
ประกอบการที่แปรรูปสัตว์น ้าขันปฐมภู
้
มิหรื อที่มีชื่อเรี ยกในท้ องถิ่นว่า ล้ ง (ร้ อยละ ๔๗) ซึ่งนาเอาสัตว์น ้า เช่น กุ้งสด จาก
แพกุ้งมาดาเนินการแกะเปลือก คัดขนาด แช่น ้าแข็ง ฯลฯ และส่งต่อไปยังสถานที่แปรรู ปขันต่
้ อไป อย่างไรก็ตา ม การ
สารวจกลุม่ ตัวอย่างจากแบบสอบถามในงานวิจยั นี ้ไม่พบแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานบริ เวณสะพานปลา, แพกุ้ง, ตลาด
ค้ าส่งวัตถุดิบอาหารทะเล และห้ องเย็น๔๐

๓๙

ปั จจุบนั แรงงานเด็กข้ ามชาติกลุม่ นี ้ทางานในกิจการประเภทต่างๆ อาทิลงเรือประมง, สวนยาง, ก่อสร้ าง, ล้ างรถ, เป็ นพนักงานร้ านสะดวกซื อ้
หรือร้ านขายสินค้ าอื่นๆ, ทางานในโรงงานผลิตเฟอร์ นิเจอร์ , กาแฟ, โฟม, แป้งฝุ่ น, โรงงานแปรรูปผลไม้ ฯลฯ
๔๐
ข้ อมูลของเจ้ าหน้ าที่องค์กรพัฒนาเอกชนชี ้ว่าในบริเวณบริเวณสะพานปลา, แพกุ้ง, และตลาดค้ าส่งอาหารทะเลยังคงมีแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ทางานอยูแ่ ต่ผสมกลมกลืนไปกับแรงงานผู้ใหญ่ทที่ างานในบริเวณเดียวกัน

๓๘

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ ๑๗ แผนภูมิแสดงสัดส่วนลักษณะงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่แรงงานเด็กข้ ามชาติรับผิดชอบ

เหตุผลของการทางาน

–

เหตุผลสาคัญที่ทาให้ เด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ (๘๑ คน) ต้ องมาเป็ นแรงงาน

คือเพื่อหารายได้ ให้ แก่ครอบครัว เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ ที่สว่ นใหญ่ก็เป็ นแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่วิจยั แห่งนี ้เช่นกัน
โดยพบว่าร้ อยละ ๒๙.๗ ของกลุ่มตัวอย่างทางานกับสมาชิกในครอบครัว ในขณะที่ ร้อยละ ๗๐.๓ ทางานคนละแห่งกับ
สมาชิกในครอบครัว เหตุผลของการทางานอื่นๆ เป็ นเพราะต้ องการรายได้ เลี ้ยงตัวเอง (๓ คน), ต้ องการช่วยครอบครัว
ชาระหนี ้สิน (๒ คน), ตามผู้ปกครองไปทางาน (๒ คน), ทางานแทนผู้อื่น (๒ คน) และอีก ๓ คน ให้ เหตุผลอื่นๆ ว่าไม่อยาก
เรี ยนต่อ, อยากออกมาทางานไม่อยากอยู่บ้านดูแลน้ อง และต้ องการช่วยพี่สาวทางาน และแม้ ว่าเด็กจะเป็ นอีกกาลัง
แรงงานของครอบครัวแต่ผ้ ทู ี่จดั การรายได้ คือผู้ปกครอง (ในกรณีที่อาศัยร่วมกับบิดา มารดา หรื อญาติพี่น้อง) โดยที่เด็กจะ
ถูกจากัดค่าใช้ จ่ายเท่าที่จาเป็ น

ภาพที่ ๑๘ แผนภูมิแสดงสัดส่วนของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานอยู่กบั สมาชิกในครอบครัว

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๓๙

การสมัค รเข้ า ท างาน – กลุ่มตัว อย่างแรงงานเด็ก ข้ า มชาติ ส่วนใหญ่ ใ นงานวิ จัย นีเ้ ข้ า สู่ร ะบบการท างานใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยไม่ผา่ นนายหน้ า คิดเป็ นร้ อยละ ๘๐.๒ ซึง่ เป็ นไปได้ ทงกรณี
ั้
ที่นายหน้ าเปลีย่ นโฉมสูก่ ารเป็ น
ผู้ติดต่อสาหรับการสมัครงานในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่ หรื อกรณีที่เด็กกลุม่ นี ้เข้ าสูข่ นตอนการเป็
ั้
น
แรงงานผ่านเครื อข่ายทางสังคม เช่น เครื อญาติ เพื่อน หรื อสมัครงานเองโดยตรง

ทังนี
้ ้ กลุม่ ตัวอย่างให้ ข้อมูลเกี่ยวกับ

ค่าใช้ จ่ายสาหรั บการสมัครงานไว้ ตงแต่
ั ้ ๒,๐๐๐ – ๘,๐๐๐ บาท ซึ่งค่าใช้ จ่ายที่ถูกระบุไว้ ในค่าสมัครนัน้ รวมถึงค่า
เครื่ องแบบทางานที่มีชุด หมวกคลุมผม รองเท้ า และถุงมือ ซึ่งอย่างหลังนี ้เป็ นอุป กรณ์เพื่อความปลอดภัยในการทางาน
ของแรงงานด้ วย ขณะที่บางคนก็ไม่สามารถระบุได้ วา่ ค่าสมัครงานที่ต้องจ่ายนันรวมค่
้
าอะไรบ้ าง ในส่วนของกลุม่ ตัวอย่าง
ที่อาศัยนายหน้ าหางานทาส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าเป็ นนายหน้ าที่จดทะเบียนหรื อไม่ แต่กลุม่ ตัวอย่างบางส่วนที่ทราบจะระบุ
ว่าเป็ นนายหน้ าไม่จดทะเบียน นอกจากนี ้ข้ อมูลยังระบุไว้ ด้วยว่าแรงงานเด็กข้ ามชาติกลุม่ นี ้ไม่ได้ ถกู หลอกให้ มาทางาน ๔๑
และได้ รับการว่าจ้ างงานตรงตามลักษณะงานที่นายหน้ าแจ้ งเอาไว้
ประสบการณ์ทางาน

–

แรงงานเด็กข้ ามชาติโดยส่วนใหญ่ทางานมานาน ๑ ปี แต่หากคานวณ

เป็ นเวลาเฉลีย่ จะมีประสบการณ์ทางานอยู่ที่ประมาณเกือบสองปี แรงงานเด็กเหล่านี ้เริ่ มทางานครัง้ แรกที่อายุประมาณ
๑๕ ปี บางคนเริ่ มทางานเมื่ออายุเพียง ๗ – ๘ ปี เท่านัน้ โดยกลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ ๗๕ เริ่ มต้ นการทางานแรกในกิจการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ด้ วยการทางานแกะกุ้ง แล่ปลา และตัดหัวปลา กลุม่ ตัวอย่างบางคนแจ้ งว่าไปช่วยแม่ทางาน
บ้ างก็แจ้ งว่ารับจ้ างทางานช่วงปิ ดเทอม

ภาพที่ ๑๙ แผนภูมิแสดงเหตุผลในการสมัครงานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

๔๑

คณะวิจยั พบกรณีที่นายหน้ าคนไทยหลอกให้ แรงงานข้ ามชาติผ้ เู ป็ นแม่เสียค่าสมัครงานเป็ นจานวนเงิน ๙,๐๐๐ บาท เพื่อที่จะให้ ลกู ของตน
สามารถเข้ าทางานในโรงงานอุตสาหกรรมได้ แต่เมื่อจ่ายเงินเรียบร้ อยแล้ วนายหน้ ากลับไม่มาตามนัดหมายและไม่สามารถติดต่อได้ อีกต่อไป
ซึง่ ผู้อพยพชาวต่างชาติจานวนมากที่อาศัยในชุมชนเดียวกันถูกนายหน้ ารายนี ้หลอกลวงในรูปแบบเดียวกัน

๔๐

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ ๒๐ แผนภูมิแสดงสัดส่วนแรงงานเด็กข้ ามชาติที่มีประสบการณ์ทางานครัง้ แรกในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง

สัญญาการจ้ างงาน

–

แรงงานเด็กข้ ามชาติเพียงร้ อยละ ๑๐ เท่านันที
้ ่แจ้ งว่ามีการเซ็นสัญญา

จ้ างงานเมื่อเข้ าทางาน และในการจ้ างงานนันแรงงานส่
้
วนใหญ่ (ร้ อยละ ๖๕.๓) ไม่ถกู หักค่าใช้ จ่ายจากเงินค่าตอบแทน
การทางาน แต่สาหรับกรณีที่ถกู หักเงิน (ร้ อยละ ๑๙.๘) มักเป็ นค่าใช้ จ่ายเพื่อการดาเนินเรื่ องเอกสารประจาบุคคล และค่า
ประกันสังคมที่จะหักออกจากค่าตอบแทนอาจจะเป็ นรายสัปดาห์หรื อรายเดือนอยูท่ ี่ประมาณ ๒๐๐ บาท
ชัว่ โมงการทางาน – เวลาทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่นาน ๖ วันต่อสัปดาห์ หรื อ เวลาทางานเฉลี่ย
คิดเป็ น ๙.๓๒ ชัว่ โมงต่อวัน (รวมการทางานล่วงเวลา) และพบว่ามีแรงงานเด็กที่ทางานนานถึง ๑๔ -๑๕ ชัว่ โมงต่อวัน แม้
กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่ทางานช่วงเวลากลางวัน แต่ก็ยงั พบแรงงานเด็กที่ทางานเวลากลางคืนและทางานช่วงสุดสัปดาห์
นอกจากนี ้ยังมีกลุม่ ที่สลับกะทางานระหว่างเวลากลางวันกับกลางคืนหรื อเวลาการทางานขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณของสัตว์น ้า ซึง่
โดยมากแล้ วคือกุ้งที่ต้องแปรรูปในแต่ละวัน บางครัง้ อาจต้ องทางานตังแต่
้ เช้ ามืดจนถึงช่วงเย็นของอี กวัน สาหรับแรงงาน
ที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงปรากฏเวลาทางานกะกลางวันเป็ นส่วนมาก โดยปกติเริ่ มงานตังแต่
้ ๐๖.๐๐
– ๐๘.๐๐ น. และเลิกงานประมาณ ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. หรื อเริ่ มงานตังแต่
้ เช้ ามืดและเสร็ จงานช่วงบ่าย ส่วนเวลา
ทางานกะกลางคืนเริ่ มตังแต่
้ ช่วงเย็นเป็ นต้ นไปเวลาประมาณ ๑๗.๐๐ – ๐๑.๐๐ น. อย่างไรก็ตาม ในหนึง่ เดือนแรงงานจะ
สลับกะของช่วงเวลาทางาน เช่น ทางานกะกลางวันอยูส่ องสัปดาห์แล้ วทางานกะกลางคืนในสองสัปดาห์ถดั ไป หมุนเวียน
ไปเรื่ อยๆ และหากเป็ นแรงงานที่อยูใ่ นสายพานการผลิตจะเข้ างานและเลิกงานในเวลาแตกต่างกัน เช่น คนที่ทางานตัดหัว
กุ้งจะเข้ างานก่อนคนที่ทางานแกะเปลือกกุ้ง หรื อคนที่ทางานแผนกควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ สาหรับแรงงานที่ทางาน
ในโรงงานขนาดเล็กหรื อล้ งสัตว์น ้าต่างๆ เผชิญกับเวลาเริ่ มงานที่เช้ ากว่าและเวลาเลิกงานไม่แน่นอนมักถูกกาหนดโดย
ปริ มาณสัตว์น ้าและเวลาที่ สตั ว์น ้าถูกนามาลงในสถานประกอบการ

ทังนี
้ ้ ค่ามัธยฐานของชัว่ โมงการทางานในกลุ่ม

แรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานในสถานประกอบการประเภทนี ้อยู่ที่ ๑๑ ชัว่ โมงต่อวัน ซึ่งน่าจะเป็ นเพราะแรงงานส่วนใหญ่

๔๑

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ทางานภายใต้ ระบบรับจ้ างเหมางานตามน ้าหนักเป็ นหลัก รวมถึงความชานาญของแรงงานในการทางานอีกด้ วย เช่น การ
แกะเปลือกกุ้ง ลอกเส้ นหลังของกุ้ง หรื อการตัดหัวปลา บี ้ก้ างปลา เป็ นต้ น
ค่าตอบแทนการทางาน

–

แรงงานเด็กข้ ามชาติได้ รับค่าตอบแทนตามที่นายจ้ างกาหนดทังการจ่
้
าย

แบบรายวัน, รายสองสัปดาห์, รายเดือน และค่าตอบแทนเมื่อเสร็ จภารกิจ โดยที่ส่ วนใหญ่ได้ รับค่าตอบแทนราย ๑๕ วัน
(ร้ อยละ ๕๖.๔) รองลงมาคือได้ รับค่าตอบแทนเมื่อเสร็ จภารกิจ, ค่าตอบแทนรายวัน, ค่าตอบแทนรายสัปดาห์ในสัดส่วน
เท่ากัน (ร้ อยละ ๙.๙) นอกจากนันได้
้ รับค่าตอบแทนรายเดือน (ร้ อยละ ๔.๙) และเฉพาะวันที่ทางผู้ประกอบการกาหนด
(ร้ อยละ ๔) สาหรับค่าตอบแทนรายวันแรงงานส่วนมากนันได้
้ รับตามค่าแรงขันต
้ ่า ๓๐๐ บาท ค่าตอบแทนรายสัปดาห์
อยูท่ ี่ ๔,๐๐๐ บาท หากคิดเป็ นรายเดือนค่าตอบแทนการทางานเฉลีย่ ๘,๐๐๐ บาท ส่วนค่าตอบแทนเมื่อเสร็ จภารกิจคิด
ตามน ้าหนัก (กิโลกรัม)ของสัตว์น ้า หากเป็ นกุ้งก็จะมีราคาเฉพาะตามแต่ขนาดด้ วยเช่นกัน

ภาพที่ ๒๑ แผนภูมิแสดงรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนในการทางาน

การทางานล่วงเวลา – ครึ่ งหนึ่งของกลุ่มแรงงานเด็ก ข้ ามชาติที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงมีการ
ทางานล่วงเวลาวันละประมาณ ๓ – ๕ ชัว่ โมงต่อวัน และได้ รับค่าล่วงเวลาเฉลีย่ ชัว่ โมงละ ๕๕ บาท ในขณะที่ร้อยละ ๕๖
ของกลุม่ ตัวอย่างแรงงานเด็กข้ ามชาติทงหมดระบุ
ั้
วา่ มีการทางานล่วงเวลาและในจานวนนีก้ ลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ ๘๕ แจ้ งว่า
ได้ รับค่าล่วงเวลาจากนายจ้ าง
วันหยุดและเวลาพักผ่อน – กลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มีวนั หยุดหนึง่ วันประจาสัปดาห์คือวันอาทิตย์และวันหยุดอื่นๆ
ตามเทศกาล และระบุว่ามีเวลาพักผ่อนเพี ยงพอ ภายหลังจากเวลาเลิกงานหากไม่อยู่ในที่พกั แรงงานเด็กมักออกไป
พักผ่อนที่ตลาด เล่นกีฬา หรื อจัดการงานบ้ านและนอนพักผ่อน แรงงานเด็กข้ ามชาติบางกลุม่ ใช้ เวลาในวันหยุดไปทา
กิจกรรมทางศาสนาที่วดั บางคนรวมกลุม่ หรื อนัดเจอกันตามสถานที่ตา่ งๆ เช่น ห้ างสรรพสินค้ า และไปบ้ านเพื่อนที่พกั อยู่

๔๒

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในละแวกอื่นๆ ขณะที่แรงงานเด็กบางส่วนเลือกที่จะศึกษานอกระบบ, การศึกษาตามอัธยาศัย หรื อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ที่องค์กรพัฒนาเอกชนจัดขึ ้นในช่วงวันหยุด

ภาพที่ ๒๓ แผนภูมแิ สดงสัดส่วนของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติที่ระบุว่ามีเวลาพักผ่อนเพียงพอและไม่เพียงพอ

ภาพที่ ๒๒ แผนภูมแิ สดงสัดส่วนระหว่างแรงงาน
เด็กข้ ามชาติที่ระบุวา่ มีและไม่มีวนั หยุดในการ
ทางาน

สภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน – แรงงานเด็กข้ ามชาติร้อยละ ๗๕.๒ ไม่ได้ รับการอบรมด้ าน
ความปลอดภัย อาทิ การป้องกันเพลิงไหม้ หรื ออุบตั ิภยั ร้ ายแรง หรื อการใช้ สารเคมี และอีก ร้ อยละ ๖๗.๓ ไม่ทราบว่าสถาน
ประกอบการมีสญ
ั ลักษณ์ เตือนภัย หรื อป้ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยในการทางาน เนื่องมาจากว่าสถานประกอบ
บางแห่งนันไม่
้ มีป้ายหรื อสัญลักษณ์ดงั กล่าวนี ้อยู่ และเป็ นเพราะแรงงานเด็กข้ ามชาติในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ส่วนใหญ่เป็ นกลุม่ ชาติพนั ธุ์มอญจากประเทศพม่าที่ใช้ ภาษามอญในการสือ่ สารจึงไม่สามารถอ่านรายละเอียดบนป้ายหรื อ
สัญลักษณ์ เตือนภัยได้ อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงส่วนใหญ่มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายจากการทางาน เช่น ถุงมือยาง รองเท้ าบู๊ต ผ้ าปิ ดจมูกประจาตัว แต่แรงงานต้ องหาซื ้ออุปกรณ์เหล่านี ้เอง
ไม่เช่นนันทางสถานประกอบจะหั
้
กค่าอุปกรณ์ ต่างๆ จากเงินค่าจ้ างแรงงาน ส่วนกลุม่ แรงงานเด็กข้ ามชาติที่ได้ รับการ
อบรมลักษณะนี ้ระบุว่าเคยรับการอบรมเรื่ องการดับเพลิ งและหนีไฟ ในส่วนการอบรมแรงงานแรกเข้ าเกี่ยวกับการใช้
เครื่ องจักร เครื่ องมือต่างๆ และการพัฒนาความสามารถแก่แรงงาน ก็ยงั พบว่าแรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นมากไม่ได้ รับการ
อบรมที่วา่ นี ้ คิดเป็ นร้ อยละ ๕๓.๕ และร้ อยละ ๖๓.๔ ตามลาดับ
ความเสีย่ งและอุบตั ิเหตุจากการทางาน

–

แรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ให้ ความเห็นว่างานที่ทา

อยูน่ นไม่
ั ้ มีความเสีย่ ง (ร้ อยละ ๗๙.๒) และแจ้ งว่าไม่เคยประสบอุบตั ิเหตุจากการทางาน (ร้ อยละ ๘๒.๒) แต่ก็พบว่ากลุม่
ตัวอย่างจานวนหนึง่ (ร้ อยละ ๑๗.๘) เคยประสบเหตุในสถานที่ทางาน เป็ นต้ นว่าแรงงานลืน่ ล้ มบริ เวณประจาตาแหน่งงาน
ที่เป็ นพื ้นที่เปี ยกน ้าตลอดเวลา, มีดบาด, ตะแกรงเหล็กหนีบนิ ้ว, กระบะกุ้งตกหล่นใส่ขา, น ้ามันทอดอาหารกระเด็นใส่,

๔๓

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

อุบตั ิเหตุจากการใช้ เครื่ องจักรกล เช่น สายพานหนีบนิ ้วมือ , เครื่ องแสกนผลิตภัณฑ์ดดู มือ ซึ่ งสะท้ อนถึงความเสี่ยงบาง
ประการของการทางานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง นอกจากนี ้กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ ๔๗.๘ ตอบว่าไม่มีเครื่ องทุนแรงใน
กรณีที่แรงงานต้ องยก, แบกหาม, เข็นของหนัก ขณะที่กลุม่ ตัวอย่างร้ อยละ ๒๒.๔ ตอบว่ามีเครื่ องทุ่นแรงในงานลักษณะ
ดัง กล่า ว เช่ น การยกกระบะปลาลงจากสายพาน ส่ว นร้ อยละ ๒๙.๘ ของกลุ่ม ตัว อย่ า งแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติ ใ น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงไม่ได้ ทางานในลักษณะนี ้

ภาพที่ ๒๔ แผนภูมิแสดงสัดส่วนความคิดเห็นของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
เกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมและความปลอดภัยในสถานที่ทางาน

ภาพที่ ๒๕ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่
ระบุถึงว่ามีและไม่มีอตั ราความเสี่ยงและอุบตั ิเหตุจากการทางาน

ภาพที่ ๒๖ แผนภูมิแสดงสัดส่วนระหว่างแรงงานเด็กข้ ามชาติที่
ระบุเกี่ยวกับการใช้ เครื่องทุ่นแรงในสถานประกอบการ

๔๔

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สวัสดิการสาหรับแรงงาน

–

สถานประกอบการส่วนใหญ่จดั ให้ มีน ้าดื่มบริ การในบริ เวณสถานที่ทางาน

แต่ก็ไม่เพียงพอในความคิดเห็นของแรงงานเด็กบางคน ไม่มีบริ การอาหารให้ แก่แรงงานแต่สถานประกอบการบางแห่งจัด
บริ เวณสาหรับพักรับประทานอาหารและจาหน่ายอาหาร อย่างไรก็ตาม แรงงานข้ ามชาตินิยมนาอาหารที่ทาเองจากบ้ าน
มารับประทานช่วงพักกลางวันเพื่อประหยัดค่าใช้ จ่าย ขณะที่สถานประกอบการหลายแห่งไม่มีห้องพยาบาลและมีจานวน
ห้ องสุขาเพียงพอสาหรับแรงงานในที่นนั ้

ภาพที่ ๒๗, ๒๘, ๒๙ แผนภูมิแสดงสัดส่วนของสภาพสถานประกอบการที่ดีสาหรับ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ เช่น มีบริการน ้าดื่ม, ห้ องพยาบาล และห้ องน ้าที่เพียงพอ

ในส่วนของสวัสดิการทางการแพทย์ แรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ไม่เคยรับการรักษาพยาบาลแต่รายที่เคยรับ
บริ การทางการแพทย์ยามประสบอุบตั ิเหตุและเจ็บป่ วยนันพบทั
้
งที
้ ่โรงพยาบาลของรัฐบาล, คลินิกเอกชน และรายที่ซื ้อยา
กิ น เองหรื อ ไปหาหมอชาวพม่า และเมื่ อ เที ย บข้ อ มูลสถิ ติ ใ นด้ า นสวัส ดิ ก ารการแพทย์ ข องแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติ ใ น
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงระหว่างสถานประกอบการประเภทโรงงานแปรรูปกับสถานประกอบการประเภทล้ ง จะเห็นว่า
จานวนแรงงานในโรงงานที่มีสทิ ธิได้ รับบริ การทางการแพทย์ภายใต้ ระบบประกันสุขภาพและระบบประกันสังคมมีมากกว่า
จานวนแรงงานที่ทางานในล้ ง (สัดส่วน ๘ : ๕ และ ๑๒ : ๒) ขณะเดียวกันสถานประกอบการประเภทหลังก็ปรากฏจานวน
แรงงานที่ไม่เคยได้ รับบริ การทางการแพทย์ในจานวนมากกว่าซึง่ บางกรณีนนเพราะแรงงานเด็
ั้
กข้ ามชาติไม่มีเอกสารประจา
บุคคล ส่วนแรงงานบางคนในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไม่ทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสวัสดิการทางการแพทย์ของตนหรื อสิทธิการ
รักษาพยาบาลของครอบครัว สถานการณ์ที่กล่าวมานี ้สะท้ อนถึงว่าแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานในสถานประกอบการที่
ไม่จดทะเบียนหรื อสถานประกอบการแปรรูปขันปฐมภู
้
มิขนาดเล็ก รวมทังแรงงานเด็
้
กที่ทางานลักษณะเดียวกันนี ้ที่บ้านจะ
ไม่ได้ รับ ความคุ้มครองในสิท ธิ การรั ก ษาพยาบาลไม่ว่าจะในระบบประกัน สุขภาพหรื อ ประกันสัง คม และเป็ นความ
รับผิดชอบของผู้รับจ้ างหรื อแรงงานข้ ามชาตินอกระบบที่ต้องดูแลตัวเอง

๔๕

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ความพึงพอใจในการทางาน – แรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ให้ คาตอบว่ารู้ สึกพอใจในการทางาน โดยร้ อยละ
๖๓.๔ รู้ สกึ พึงพอใจการทางานระดับปานกลาง รองลงมาร้ อยละ ๑๒.๙ รู้ สกึ พึงพอใจในการทางานมาก และร้ อยละ ๓
ของกลุม่ ตัวอย่างทังหมดค่
้
อนข้ างพึงพอใจในการทางาน แต่เมื่อสอบถามประเด็นความต้ องการปรับปรุ งสภาพการทางาน
กลับไม่คอ่ ยมีคาตอบหรื อการแสดงความเห็นจากกลุม่ ตัวอย่าง มีบางรายที่ต้องการให้ มีการทางานล่วงเวลามากขึ ้น บาง
รายเสนอให้ จดั พื ้นทางานแยกระหว่างแรงงานเด็กและแรงงานผู้ใหญ่
การเพิ่มพูนความรู้และการร้ องเรี ยนของแรงงาน

–

แรงงานเด็กข้ ามชาติจานวนหนึ่งไม่มีความรู้

เกี่ยวกับสิทธิ แรงงาน และไม่ได้ รับการอบรมเรื่ องสิทธิ ต่างๆ ของแรงงาน โดยสนใจที่จะอบรมเพื่อทราบรายละเอียด
เกี่ยวกับสิทธิแรงงานเพิ่มเติมประมาณร้ อยละ ๒๕ ของกลุม่ ตัวอย่างที่แสดงความคิดเห็น สนใจในประเด็นการเป็ นแรงงาน
และการทางานที่ถูกต้ องตามกฎหมาย (ร้ อยละ ๒๒), แนวทางด้ านความปลอดภัยในการทางาน (ร้ อยละ ๑๒) รวมถึง
สภาพแวดล้ อมและการใช้ เครื่ องมือในการทางานอย่างปลอดภัย (ร้ อยละ ๑๒) ส่วนที่เหลือเป็ นประเด็นเกี่ยวกับสวัสดิการ,
แรงงานสัมพันธ์ , วันหยุด วันลา และการไม่เลือกปฏิบตั ิต่อแรงงานอย่างละประมาณร้ อยละ ๕ ซึ่งสอดคล้ องกับที่กลุ่ม
ตัวอย่างของแรงงานเด็กข้ ามชาติในงานวิจัยนี ้แทบไม่ปรากฏข้ อมูลในเรื่ องการร้ องเรี ยนใดๆ เลย อย่างไรก็ตาม มิได้
แปลว่าแรงงานเด็กข้ ามชาติไม่เคยได้ รับผลกระทบจากปั ญหาเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน เพราะมีตวั อย่างกรณีของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติที่ถกู ละเมิดสิทธิแรงงานจากการที่นายจ้ างไม่จ่ายค่าแรง โดยแรงงานเด็กให้ เหตุผลที่ไม่ดาเนินการร้ องเรี ยนว่า
เกรงจะเป็ นปั ญหาและกระทบกับนายจ้ าง, ไม่เชื่อมัน่ ในวิธีการร้ องเรี ยน, ตลอดจนไม่ทราบช่องทางสาหรับการร้ องเรี ยน
และสาหรับกลุม่ ตัวอย่างคนอื่นๆ ไม่เคยประสบกับการถูกละเมิดสิทธิแรงงาน อนึ่ง แรงงานเด็กข้ ามชาตินี ้เห็นว่าช่องทาง
ของข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิตา่ งๆ ของแรงงานนันอยู
้ ท่ ี่นายจ้ าง, เพื่อนร่วมงาน และรัฐบาลของประเทศไทยเป็ นสาคัญ

ภาพที่ ๓๐ แผนภูมิแสดงความคิดเห็นของแรงงานเด็กข้ ามชาติเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความรู้และการเรียกร้ องสิทธิแรงงาน

๔๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการทางานและเงื่อนไขการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในหลายประเด็นสะท้ อน
ลักษณะงาน สภาพแวดล้ อมและเงื่อนไขต่างๆ ที่ไม่เหมาะสมสาหรับเด็กที่ต้องกลายเป็ นแรงงานทังในกิ
้ จการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมงและการทางานประเภทอื่นๆ และเมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ อาทิ ข้ อเท็จจริ งที่เด็ก
ต่างชาติหลายคนเข้ าสูว่ ยั แรงงานตังแต่
้ อายุยงั ไม่ถึง ๑๕ ปี ประกอบข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื ออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศ
ต่างๆ ที่ให้ การคุ้มครองแก่เด็กและผู้เยาว์ซงึ่ เป็ นแรงงาน เช่น บทบัญญัติที่วา่ ด้ วยอายุขนต
ั ้ ่าของแรงงาน จะสังเกตได้ ชดั เจน
ว่าสภาพการทางานของแรงงานเด็กในพื ้นที่วิจยั ควรจะได้ รับการปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นเพื่อประโยชน์สงู สุดของแรงงานที่ยงั เป็ น
เด็กอยูน่ นั่ เอง ขณะเดียวกันการแปรสถานภาพของเด็กข้ ามชาติสกู่ ารเป็ นแรงงานข้ ามชาติทงที
ั ้ ่เป็ นแรงงานชัว่ คราวและ
แรงงานเต็มขัน้ และไม่วา่ จะเป็ นแรงงานเด็กโดยเปิ ดเผยหรื อปกปิ ดก็ตาม ทุกภาคส่วนจะต้ องร่วมมือกัน ในการสร้ างกลไก
เพื่อป้องกันไม่ให้ เด็ก (โดยเฉพาะเด็กที่มีแนวโน้ มของความเสีย่ ง) เข้ าสูร่ ะบบการทางานที่ไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควร
 การอพยพย้ ายถิ่นและความเป็ นอยู่ในประเทศไทย
การเดินทางอพยพมายังประเทศไทย – ปี ที่กลุม่ แรงงานเด็กข้ ามชาติอพยพมายังประเทศไทยแบ่งเป็ นสองช่วง
คือตังแต่
้ พ.ศ.๒๕๔๓ – ๒๕๕๓ จานวน ๑๘ คน กับกลุม่ ที่เดินทางมาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๔ - ๒๕๕๗ จานวน ๕๙ คน โดย
พ.ศ.๒๕๕๑ และพ.ศ.๒๕๕๖ คือปี ที่มีกลุม่ ตัวอย่างเดินทางเข้ ามามากที่สดุ ของแต่ละช่วงเวลา มีกลุม่ ของเด็กที่เกิดใน
ประเทศไทยจานวน ๙ คน และมีแรงงานเด็กข้ ามชาติบางส่วนที่จาไม่ได้ ว่าอพยพเข้ ามาประเทศไทย(ครัง้ แรก)เมื่อใด
สาหรับแรงงานเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่อพยพมาพร้ อมกับบิดามารดา (ร้ อยละ ๔๑.๖) รองลงมาคือเดินทางมาพร้ อมกับ
ญาติ (ร้ อยละ ๒๓.๘) และนายหน้ า (ร้ อยละ ๑๓.๙) เด็กบางคนเดินทางมาด้ วยตัวเอง (ร้ อยละ ๖) หรื อเดินทางพร้ อมกับ
เพื่อน (ร้ อยละ ๔.๙) เพื่อมาเป็ นแรงงานในประเทศไทย ในส่วนของการเดินทางแรงงานอพยพเหล่านี ้เข้ ามาในประเทศ
ไทยผ่านทางนายหน้ ามากที่สุด ขณะที่กลุ่มตัวอย่างบางคนไม่ทราบว่าเดินทางมาด้ วยวิธีการใดรู้ แต่เพียงว่าคนใน
ครอบครัวออกค่าใช้ จ่ายการเดินทางให้ และบางคนลักลอบเข้ าเมืองไทยผิดกฎหมาย การเดินทางเข้ าเมืองไทยโดยอาศัย
นายหน้ าของกลุม่ ตัวอย่างนันมี
้ ทงแบบที
ั้
่เสียค่าใช้ จ่ายล่วงหน้ าตังแต่
้ หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นบาทซึ่งค่าใช้ จ่ายโดยเฉลี่ย
อยูท่ ี่ ๗,๒๓๗ บาท แบบที่ถกู หักออกจากค่าตอบแทนการทางานซึง่ อยูร่ าวๆ ๑๐,๐๐๐ บาท และรูปแบบอื่นๆ ที่มีลกั ษณะ
จ่ายผ่านคนกลาง

๔๗

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ ๓๑ แผนภูมิแสดงเครือข่ายทางสังคมในการอพยพมายังประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

ภาพที่ ๓๒ แผนภูมิแสดงรูปแบบการอพยพเข้ าประเทศไทยของแรงงานเด็กข้ ามชาติ

ความเป็ นอยูใ่ นประเทศไทย – แรงงานเด็กข้ ามชาติในที่นี ้ชี ้แจงว่าครอบครัวของตนเองมีค่าใช้ จ่ายในด้ านต่างๆ
ไม่วา่ จะเป็ นค่าอาหาร (เฉลีย่ ที่ ๓,๐๐๐ บาท), ค่าที่พกั อาศัย (เฉลีย่ อยูท่ ี่ ๒,๐๐๐ บาท), ค่าเดินทาง (เฉลี่ยประมาณ ๓๐๐
บาท), เงินออมที่เก็บไว้ เพื่อส่งกลับบ้ าน และค่าใช้ จ่ายส่วนตัวอื่นๆ โดยที่การทางานของเด็กนันสามารถแบ่
้
งเบาภาระของ
บิดามารดาและชาระหนี ้สินของครอบครัว นอกจากนี ้ยังพบกรณีของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เลี ้ยงดูตวั เองหรื อดูแ ลความ

๔๘

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

เป็ นอยูข่ องคนอื่นๆ อันแสดงถึงความรับผิดชอบและภาระที่แรงงานเด็กจะต้ องทางานหนักขึ ้น ทังนี
้ ้ แหล่งข้ อมูลที่สาคัญ
ต่อการตัดสินใจทางาน การดาเนินชีวิตในแต่ละวัน รวมถึงการพึง่ พาอาศัยต่อกันในระหว่างต้ องจากบ้ านเกิดในประเทศต้ น
ทาง ก็คือเครื อข่ายทางสังคมของแรงงานข้ ามชาติ ไม่วา่ จะญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง และอาจรวมถึงนายหน้ าด้ วย ในส่วนของ
นายหน้ าก็ยงั ถือเป็ นเครื อข่ายทางสังคมที่สาคัญต่อกระบวนการในการเป็ นแรงงานของแรงงานข้ ามชาติ และเป็ นเครื อข่าย
ที่เชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุม่ คน หรื อสถาบันในระดับต่างๆ อย่างเป็ นระบบ อาทิ การนาพาแรงงานจากในหมู่บ้านหรื อ
ชุมชนเข้ ามายังประเทศไทย, การดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารประจาตัวบุคคล และการสมัครเข้ าทางาน เป็ นต้ น

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๔๙

บทที่ ๔
กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สภาพการณ์ของแรงงานเด็กอันปรากฏในงานวิจั ยนี ้แสดงให้ เห็นหลายแง่มมุ ของกระบวนการเป็ นแรงงานข้ าม
ชาติโดยเฉพาะในกิจการประมงและต่อเนื่องประมงที่เป็ นอาชีพของคนพื ้นถิ่นรวมไปถึงคนต่างชาติที่อพยพมาเป็ นแรงงาน
ณ จังหวัดสมุทรสาคร ความสาคัญของแรงงานข้ ามชาติที่โอบอุ้มกาลังการผลิตและการส่งออกอาหารทะเลแปรรู ปและ
ผลิตภัณฑ์สตั ว์น ้าต่างๆ จากประเทศไทยไปทัว่ โลก หมุนเวียนอยูภ่ ายใต้ วงจรของการอพยพย้ ายถิ่นและการดาเนินชีวิตของ
แรงงานในจังหวัดชายแดนแห่งนี ้ อย่างไรก็ตาม สภาพการทางานและเงื่อนไขของการเป็ นแรงงานของเด็กข้ ามชาตินนมี
ั้
ข้ อห่วงใยในหลายประเด็นและบางประเด็นควรพิจารณาโดยสัมพันธ์ กบั กฎหมายและอนุสญ
ั ญาต่างๆ ซึ่งจะนาไปสูค่ วาม
พยายามในการเฝ้ าระวังสภาพการณ์ของแรงงานที่ถกู ละเลยและปรับปรุ งแก้ ไขเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมให้ ดียิ่งขึ ้น สาหรับ
บทนี ้จะกล่าวถึงกรณีศกึ ษาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่สะท้ อนประเด็นเฉพาะอันเกี่ยวข้ องกับสภาพการทางานในอุ ตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมง รวมถึงอธิบายวัฏจักรชีวิตของแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการประเภทนี ้ที่เป็ นบริ บทของกระบวนการเป็ น
แรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

I. ข้ อห่ วงใยในประเด็นต่ างๆ ต่ อกรณีแรงงานเด็กข้ ามชาติ
 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ ที างานภาคประมง
เด็กชาย พอจี (นามสมมติ) อายุ ๑๓ ปี เกิดที่เมืองทวาย ประเทศพม่า อพยพมา
“แล้ วแต่ ว่าจะหยุด
สมุทรสาครพร้ อมบิดาและพี่สาวราว ๘ เดือนก่อน เดินทางผ่านนายหน้ าคิดเป็ นเงินกว่า เมื่อไหร่ ก็ได้ บางครั้ งถ้ า
๑๐,๐๐๐ บาท ปั จจุบนั อาศัยอยู่กบั สมาชิกครอบครัวรวมสิบชีวิต ยกเว้ นน้ องชายของ เหนื่อยและไม่ อยากทา
เขาที่ยงั เล็กอยู่ พอจี พี่สาวสีค่ น พ่อและแม่ คือแรงงานทังหมดในบ้
้
านที่ทางานหาเลี ้ยงชีพ ก็จะขอแม่ กลับไปนอน
สาหรับพอจีเคยเรี ยนหนังสือที่ประเทศพม่าจนถึงชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ ๖ พอที่จะพูด อ่าน ส่ วนใหญ่ หลังเทีย่ งก็จะ
กลับไปนอนบ่ อยๆ”
เขียนภาษาพม่าได้ และเคยมาเรี ยนหนังสืออยูท่ ี่ศนู ย์เตรี ยมความพร้ อมก่อนเปิ ดเทอมของ
มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน
พอจี อายุ ๑๓ ปี
เด็ ก ชายเริ่ ม ต้ น ท างานด้ ว ยการช่ ว ยแม่แ กะกุ้ งที่ ล้ ง กุ้ง ใกล้ บ้ า นย่า นวัด น้ อ ย
นางหงส์ ซึง่ นอกจากแม่แล้ วยังมีพี่สาวของเขาที่ทางานแห่งเดียวกัน แต่ด้วยพอจีอายุยงั ไม่ถึง ๑๕ ปี ทาให้ การแกะกุ้งของ
เขาคิดรวมบัญชีเดียวกับแม่๔๒ เขาไม่สามารถมีชื่อและรายได้ ในบัญชีของตัวเองอย่างที่พี่สาวมี ในขณะที่อปุ กรณ์ถงุ มือ
๔๒

ในที่นี ้ บัญชี หมายถึง สมุดบันทึกน ้าหนักหรือปริมาณของสัตว์น ้าทีแ่ รงงานรับผิดชอบการแกะ, ลอกเปลือก, ผ่าหัว ฯลฯ แต่ละครัง้ ในรอบวัน
หรือรอบเหมา หรือตามแต่ที่นายจ้ างจะกาหนดการทางานและการจ่ายค่าตอบแทนไว้ โดยปกติแล้ วบัญ ชีเป็ นบันทึกการทางานของแรงงานแต่
ละคน แต่ในบางกรณีนายจ้ างหรือหัวหน้ างานจะบันทึกบัญชีของผู้รับเหมางานลงไว้ ในบัญชีเดียวกัน เช่นกรณีที่แรงงานรับเหมางานไปทานอก
สถานประกอบการ เป็ นต้ น แล้ วคานวณค่าตอบแทนจ่ายให้ แรงงานต่อไป โดยปกติจะเป็ นค่าตอบแทนรายวันหรือราย ๑๕ วัน

๕๐

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ยาง รองเท้ าบู๊ตและผ้ ากันเปื ้อนกันน ้าสาหรับใช้ ในที่ทางานแม่เป็ นคนซื ้อให้ เขา พอจีทางานแกะกุ้งเป็ นเวลาสามเดือน
ก่อนที่จะย้ ายไปลงเรื อประมงหาปลาทะเลกับพ่อ ในเวลาต่อมานายจ้ างทาเอกสารการลงทะเบียนที่ศนู ย์บริ ก ารเบ็ดเสร็ จ
(one stop service) ของจังหวัดสมุทรสาครให้ แก่พอจี โดยค่าใช้ จ่ายในการดาเนินการถูกหักออกจากเงินค่าจ้ างที่ได้ รับ
และเอกสารประจาบุคคลของพอจีนนแม่
ั ้ เป็ นผู้เก็บไว้ ในปั จจุบนั พอจีทางานสองอย่างนี ้สลับไปมาแล้ วแต่ว่าเมื่อไหร่ พ่อ
จะให้ เขาไปทางานบนเรื อประมงด้ วย
เขาเล่าถึงการทางานในล้ งกุ้งว่าเริ่ มงานตังแต่
้ ๖ โมงเช้ ากระทัง่ ถึง ๑ ทุม่ มีเวลาพักช่วงเที่ยงวันถึงบ่ายโมง ที่พอจี
และครอบครัวจะกลับไปกินข้ าวที่บ้านเพราะอยู่ใกล้ กบั กับที่ทางาน ล้ งแห่งนี ้มีคนงานประมาณ ๕๐ คนและไม่มีวนั หยุด
สาหรับพอจีถนัดยืนแกะกุ้งมากกว่านัง่ ทาให้ ต้องยืนทางานอยู่เกือบตลอดเวลา พอจีแกะกุ้งได้ ประมาณ ๓๐ กิโลกรัมต่อ
วัน ได้ รับค่าแรงระบบเหมาคิดตามน ้าหนักโดยค่าแรงออกทุก ๑๕ วัน พอจีเคยถูกหักค่าแรงเพราะทากุ้งเสียแต่เขาก็ไม่ร้ ู
ว่าลักษณะแบบใดที่เรี ยกว่าแกะเสีย นอกจากแกะกุ้งแล้ วพอจียงั ต้ องช่วยคนงานชายรุ่ นพี่ยกตะกร้ าใส่ก้ งุ อีกด้ วย ส่วน
งานในเรื อประมง เขารับหน้ าที่ลากอวนในทะเลเข้ ามาที่เรื อก่อนที่ลกู เรื อคนอื่นจะใช้ เครื่ อง
“แต่ เ ราก็ ไ ม่ ร้ ู เลยว่ า
ทุน่ แรงยกอวนขึ ้นแล้ วเอาปลาออกจากอวน จากนันพอจี
้
จะช่วยขนปลาออกจากเรื อใส่ใน กุ้ ง แบบไหนที่ เ รี ย กว่ า
ถังน ้าแข็ง พอจีบอกว่าไม่กลัวการลงทะเลและว่า ยน ้าเป็ น และที่เขามาทางานในเรื อนัน่
กุ้ ง เสี ย จะรู้ ก็ เ มื่ อ เขา
ก็เพราะพ่อบอกให้ ทาและอนุญาตให้ กระโดดน ้า สาหรับงานลูกเรื อประมงลงเรื อนาน มาตรวจ”
พอจี อายุ ๑๓ ปี
ประมาณหนึง่ เดือนพอจีได้ รับค่าตอบแทนอยู่ที่ ๙,๐๐๐ บาท ส่วนงานแกะกุ้งที่คิดบัญชี
รวมกับแม่ได้ เงินประมาณ ๒,๐๐๐-๓,๐๐๐ บาท/๑๕ วัน ค่าแรงที่หามาได้ นี ้พอจีให้ พ่อ
และแม่เก็บไว้ ส่วนเขาได้ ค่าขนมวันละ ๑๐ – ๒๐ บาท พอจีเห็นว่าการทางานในเรื อประมงมีเวลาพักผ่อนแต่เขาไม่
สามารถไปเที่ยวเล่นได้ ส่วนงานแกะกุ้งนันเขาว่
้
าตนเองยังแกะกุ้งได้ ไม่มากพอเมื่อเปรี ยบเทียบกับแม่และพี่สาว เขายัง
บอกด้ วยว่าเขาเองก็อยากเรี ยนหนังสือโดยเฉพาะเรี ยนภาษาไทยมากกว่าไปทางาน
เด็กชายพอจีเป็ นตัวอย่างของเด็กข้ ามชาติที่กลายเป็ นแรงงานเด็กในกิจการประมงและต่อเนื่องประมง โดยที่บิดา
และมารดาทางานอยูก่ อ่ นในกิจการดังกล่าว เช่นเดียวกับสมาชิกคนอื่นๆ ที่ทางานหารายได้ ให้ แก่ครอบครัว อีกทังสถานที
้
่
ทางานอยูใ่ กล้ บ้านซึง่ ทาให้ เด็กชายก้ าวสู่เส้ นทางของแรงงานเด็กข้ ามชาติโดยง่าย ปั จจัยเสี่ยงข้ างต้ นร่ วมกับเงื่อนไขของ
การที่บิดาและมารดานาพาเด็กเข้ าสูส่ ถานประกอบการหรื อแหล่งงานด้ วยตนเอง สนับสนุนให้ เด็กชายพอจีเริ่ มต้ นทางาน
ตังแต่
้ อายุยงั น้ อยทังงานแกะกุ
้
้ งและงานลูกเรื อ แม้ ทงสองงานอยู
ั้
ใ่ นความดูแลของพ่อและแม่แต่ปฏิเสธไม่ได้ ว่าการทางาน
ที่เริ่ มเวลาเช้ ามืด ในบางครัง้ ต้ องทางานล่วงเลยถึงกลางคืน โดยเฉพาะงานบนเรื อประมงที่เวลาทางานไม่แน่นอน กีดกัน้
ช่วงเวลาแห่งวัยเด็กของเด็กชายพอจีออกไป ไม่วา่ จะเป็ นช่วงเวลาการศึกษา การเข้ าสังคม การเล่นกับเพื่อนวัยเดียวกัน
ถึงแม้ ว่าเด็กชายเชื่อฟั งและยินยอมในการเป็ นแรงงานด้ วยเหตุผลความจาเป็ นของครอบครัว แต่พอจีก็ยงั มีอายุอยู่ใน
เกณฑ์เข้ าเรี ยนและเด็กชายเองก็ยงั ต้ องการเรี ยนหนังสือต่อ
ข้ อห่วงใยสาคัญต่อแรงงานเด็กข้ ามชาติเช่นตัวอย่างของพอจี คือประเด็น ที่เด็กเข้ าสูว่ ยั ของการทางานเร็ วกว่า
เกณฑ์อายุขนต
ั ้ ่าของแรงงานตามกฎหมายและอนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่ ๑๕ ปี และการที่เด็กยอมรับสภาพของ
การเป็ นแรงงานอันเนื่องมาจากการตัดสินใจของผู้ปกครอง ทังที
้ ่ ‚งานที่ผ้ ปู กครองเลือก‛ ให้ เด็กทานันอาจมี
้
ลกั ษณะการ
ทางานหรื อเงื่อนไขการจ้ างงานที่ไม่เหมาะสม ไม่เป็ นธรรมสาหรับเด็ก รวมถึงอาจกีดขวางพัฒนาการตามวัยของเด็กด้ วย
ตัวอย่างคาบอกเล่าของพอจีที่ว่าจะหยุดพักการทางานแกะกุ้งเมื่อใดก็ได้ (เพราะเขาทางานรวมบัญชีกับมารดา) แต่ใน
ความเป็ นจริ งเขาจะหยุดพักก็ต่อเมื่อเหนื่อยล้ าจากงาน หรื อเช่นที่เขาไม่ทราบว่ากุ้งที่แกะไปแล้ วจะถูกนับว่าเป็ นกุ้งเสีย
หรื อไม่ก็จนกว่าจะถูกตรวจนัน้ เท่ากับว่าพอจีรับสภาพของการทางานไปเรื่ อยๆ อย่างที่เห็นคนในครอบครัวทาและเรี ยนรู้วา่
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ต้ องทาอย่างไร ในขณะเดียวกันเขาเกิดการรับรู้วา่ ตัวเองเป็ นแรงงานเหมาแกะกุ้งและต้ องการจะแกะกุ้งให้ ได้ ปริ มาณมาก
แม้ เกินกว่าความสามารถของเขาในฐานะเด็กคนหนึง่ ก็ตาม นอกจากนี ้แล้ วการเป็ นเด็กผู้ชายทาให้ พอจีถกู เลือกให้ ทางาน
บนเรื อกับบิดาและมีแนวโน้ มว่าน้ องชายของพอจีก็อาจจะเป็ นลูกเรื อประมงในอนาคต มิติทางเพศของเด็กข้ ามชาติจึงถือ
เป็ นอีกเงื่อนไขที่กาหนดประเภทของการทางานในกิจการประมงและต่อเนื่องประมงของแรงงานข้ ามชาติในอาเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร
 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ ที างานเต็มเวลา
ธานีโพ (นามสมมติ) อายุ ๑๕ ปี เชื ้อชาติมอญ ครอบครัวและญาติพี่น้องของธานีโพมาทางานเพื่อเก็บเงินไว้
รักษาป้ากับยายที่อาศัยอยูป่ ระเทศพม่า เขาเรี ยนอยูช่ นประถมปี
ั้
ที่ ๖ และออกจากโรงเรี ยนที่พม่าเพราะพ่อแม่เป็ นห่วงและ
กังวลหากลูกชายต้ องอยู่ห่างจากกัน โดยเขาอพยพมาพร้ อมกับครอบครัวเมื่ออายุ ๑๔ ปี ส่วนพี่สาวอยู่เมืองไทยมาก่อน
โดยเดินทางมาพร้ อมกับลุง ธานีโพและน้ องชายเสียค่าใช้ จ่ายสาหรับการเดินทางให้ แก่นายหน้ ารวมกันประมาณ ๗,๐๐๐
บาท ส่วนคนอื่นๆ เสียค่าใช้ จ่าย ๑๐,๐๐๐ บาทต่อคน นายหน้ าพาพวกเขาจากหมู่บ้านทางรถยนต์และมายังด่านเจดีย์ สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรี จากนันเดิ
้ นทางต่อมายังมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร

การเข้ ามาทางานในเมืองไทยทาให้

ครอบครัวของธานีโพสามารถหาเงินได้ ทกุ เดือน และเป็ นทางเลือกที่ดีกว่าการรอเงินหลังเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร
เป็ นรายปี ที่บ้านเกิดในประเทศพม่า
“ถามว่ าคุ้มไหม ตอบไม่ ได้ หรอกว่ าคุ้มหรือเปล่ า แต่ ถ้าอยู่ทนี่ ี่ลูกๆ จะอิ่ม ถ้ าเกิดมีเงินเก็บก็อาจจะเก็บไม่ ได้
เยอะ เพราะว่ าก็ต้องมีค่ากิน ค่ าห้ อง ค่ าน้า ค่ าไฟ เงินทีเ่ หลือนิดหนึ่งนี่แหละจะส่ งกลับไป”
“ตอนทีม่ าไม่ ได้ ตั้งเป้าอะไรไว้ แต่ อยากให้ ลูกๆ มาอยู่ด้วย คนทาได้ ก็จะให้ ทา แต่ ถ้าทาไม่ ได้ ก็ไม่ เป็ นไร”
พ่อของธานีโพ
“ไม่ ได้ แนะนาและสนับสนุนให้ ลูกทางาน แต่ ความสมัครใจของลูก ลูกบอกว่ าเขาจะช่ วยทาด้ วย ช่ วยกันคน
ละไม้ คนละมือ”
แม่ของธานีโพ

ภายหลังอาศัยอยู่ที่บ้านเช่ากว่าหนึ่งเดือน ธานีโพเริ่ มงานแกะกุ้งพร้ อมกับแม่ในล้ งแห่งหนึ่งที่ลงุ ทางานอยู่ ลุ ง
เล่าให้ ฟังว่าการแกะกุ้งต้ องทาอย่างไรและธานีโพคิดว่าเขาสามารถทางานนี ้ได้ เขาบอกว่าพ่อและแม่ไม่ได้ บงั คับให้ เขา
ทางานแต่เขาตัดสินใจทาเอง ขณะที่แม่ของเด็กชายก็บอกว่าไม่ได้ สนับสนุนให้ ลกู ทางานแต่เป็ นความสมัครใจของลูกที่
ต้ องการช่วยเหลือครอบครัว ธานีโพยังเล่าว่าล้ งที่เขาทาจ่ายเงินค่าแรงตามระบบรับจ้ างเหมา เวลาทางานตังแต่
้ ๐๘.๐๐–
๑๗.๐๐ น. และหยุดวันอาทิตย์ เขาและแม่ทางานแกะกุ้งรวมกันได้ รับเงินวันละประมาณ ๕๐๐ บาท ถ้ าหากบางวัน
โรงเรี ยนหยุดน้ องชายคนเล็กก็ไปช่วยแกะกุ้งที่ล้งด้ วย ทังพ่
้ อ พี่สาวและตัวเขาเมื่อได้ รับเงินจะมอบให้ แม่ซึ่งปั จจุบนั ไม่ได้
ทางานแล้ ว เป็ นผู้จดั การค่าใช้ จ่ายทังค่
้ าเช่าบ้ าน ค่าน ้าค่าไฟ ค่าข้ าวสารและค่ากับข้ าว และจัดสรรเงินให้ ลกู ๆ ติดตัวไว้
เวลาไปทางานหรื อเรี ยนหนังสือ ครอบครัวของธานีโพตังเป
้ ้ าว่าจะทางานเก็บเงินอีกประมาณหนึ่งปี แล้ วย้ ายกลับไปอยู่ ที่
ประเทศพม่าเหมือนเดิม
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ในมุมมองของธานีโพ เขาไม่ต้องการอยูเ่ มืองไทยไปตลอดเพราะรู้สกึ ว่าไม่ใช่ ‚บ้ าน‛ และคิดถึงญาติพี่น้องที่พม่า
ธานีโพรู้สกึ พอใจสภาพการทางานและเงื่อนไขต่างๆ ในสถานประกอบการที่ทาอยู่ไม่มากนัก และรู้ ตวั ว่ามาเมืองไทยเพื่อ
ช่วยครอบครัวทางานเพราะเขา ‚โต‛ และสมควรทางานได้ แล้ ว แม้ เวลานี ้ชีวิตลาบากต่าง
“คิ ด ไม่ ได้ หรอก
จากตอนเป็ นนักเรี ยนแต่เขาก็คิดว่าสามารถกลับไปบวชเณรเพื่อศึกษาต่อที่วดั ในประเทศ อายุ เ ยอะแล้ ว ต้ อง
พม่าได้ หลังจากนี ้ นอกจากความรับผิดชอบต่อครอบครัวแล้ วธานีโพยังหวังว่าการทางาน ท างานแล้ ว เลื อ ก
ของเขาจะช่วยให้ น้องชายเรี ยนหนังสือสูงๆ เพื่อไม่ต้องทางานแบบเขาเพราะงานบางอย่าง ไม่ ได้ หรอก”
ธานีโพ อายุ ๑๕ ปี
ไม่เ หมาะกับ เด็ ก เช่ น เดี ย วกับ พ่ อ ของธานี โ พที่ เ ชื่ อ ว่ า การศึก ษาเป็ นสิ่ง ส าคัญ ไม่ว่ า จะ
ประกอบอาชีพหรื อทางานอะไรและอาศัยอยูท่ ี่ไหน เขายินดีสนับสนุนแต่ก็ขึ ้นอยู่กบั ลูกว่าจะ
สามารถเรี ยนได้ ถึงระดับไหน
กรณีของธานีโพสะท้ อนความละเอียดอ่อนของมิติวฒ
ั นธรรมที่สง่ อิทธิพลต่อการทางานของเด็กข้ ามชาติในบริ บท
การอพยพและการดาเนินชีวิตอยูท่ ี่เมืองชายแดน สิง่ ที่เห็นชัดเจนคือค่านิยมเรื่ องความกตัญํูที่ปลูกฝั งกันในหมู่แรงงาน
ข้ ามชาติ เป็ นบรรทัดฐานแห่งหน้ าที่ของลูกในครอบครัวโลกตะวันออกโดยเฉพาะผู้คนที่ เติบโตมาจากสังคมชนบทและมี
สายสัมพันธ์ทางสังคมที่เข้ มแข็ง รวมถึงความเชื่อทางพุทธศาสนาที่กลุม่ แรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่ทงชาวมอญและชาว
ั้
พม่านับถือ อาทิ การสืบทอดประเพณีการบวชของลูกชายเพื่อทดแทนบุญคุณและลูกสาวเลี ้ยงดูบพุ การี เหตุผลในการ
ทางานของเด็กข้ ามชาติหลายคนจึงเป็ นผลจากค่านิยมและความเชื่อดังกล่าว
ข้ อห่วงใยต่อแรงงานเด็กข้ ามชาติในกรณีอย่างธานีโพคือการที่เด็กแบกรับความคาดหวังหรื อความรับผิดชอบต่อ
สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะลูกคนโตที่ต้องเป็ นแรงงานส่งเสียและดูแลสมาชิกที่เยาว์วยั กว่า นอกจากนี ้ยังปรากฏ
แรงงานเด็กข้ ามชาติที่เป็ นกลุม่ ตัวอย่างในงานวิจยั นี ้ทางานเพื่อแบ่งเบาหนี ้สินของครอบครัว ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากค่าใช้ จ่าย
ก้ อนโตที่จดั งานบวชให้ แก่ลกู ชายในประเทศพม่า อีกประเด็นต่อเนื่องจากมิติวฒ
ั นธรรมคือทัศนะที่เหล่าแรงงานข้ ามชาติ
ให้ คณ
ุ ค่าแก่การทางานเป็ นที่ตงทั
ั ้ งแรงงานผู
้
้ เป็ นบิดา มารดา และบุตร ต่างเห็นว่าการทางานช่วยเหลือครอบครัวเป็ นความ
กตัญํูและทาให้ มองข้ ามบริ บทอื่นในชีวิตตนเองและสมาชิกครอบครัวซึ่งมีความสาคัญไม่แพ้ กัน อาทิ แรงงานเหล่านี ้
อยากทางานให้ มากเท่าที่จะทาได้ เพื่อหารายได้ และเก็บเงินให้ มากพอ หรื อแรงงานเด็กข้ ามชาติ บางคนแจ้ งว่าต้ องการ
ทางานล่วงเวลาเพื่อได้ รับค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้น กระทัง่ ครอบครัวของแรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่พิจารณาช่วงอายุของบุตร
หลานที่สามารถทางานต่อเนื่องประมงขันปฐมภู
้
มิ เช่น การแกะเปลือกหอย การดึงเส้ นหลังกุ้ง หรื อการถอดก้ างปลา
แตกต่างไปจากอายุของแรงงานเด็กตามข้ อกาหนดของกฎหมาย เป็ นต้ น ความยึดถือและยอมรับคุณค่าของการทางาน
เหนือกว่าการคานึงประโยชน์สงู สุดของเด็กหรื อความตระหนักต่อสิทธิเด็กในด้ านต่างๆ เป็ นเงื่อนไขที่ทาให้ เด็กข้ ามชาติ
หลายคนยอมรั บสภาวะและสถานะของการเป็ นแรงงานไปโดยไปปริ ยาย และไม่สามารถแสดงความรู้ สึก หรื อความ
ต้ องการของตัวเองที่ขดั แย้ งประโยชน์สว่ นรวมของครอบครัวได้
 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ กี าลังศึกษาและทางานบางเวลา
นีมู (นามสมมติ) อายุ ๑๕ ปี เด็กสาวคนนี ้กาลังเรี ยนหนังสืออยู่ประถมศึกษาปี ที่ ๖ ที่สถานศึกษาแห่งหนึ่ง เธอ
เริ่ มเรี ยนในเมืองไทยตังแต่
้ ชนประถมศึ
ั้
กษาปี ที่ ๒ หลังจากย้ ายมาเมืองไทยเมื่อประมาณ ๗ ปี ที่แล้ ว ปั จจุบนั เธออาศัยอยู่
กับแม่ พี่สาวสองคน พี่เขยและหลานรวม ๖ คนในหอพักใกล้ กบั ล้ งและโรงงานที่สมาชิกในครอบครัวทางานอยู่ โดยบริ เวณ
ที่เธอพักอาศัยเป็ นย่านสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง เด็กสาวทางานครัง้ แรกเมื่ออายุ ๑๐ ปี จากการ
ตามแม่มาที่ล้ง แม่ของเธอบอกว่าให้ ลกู ลองมาทางานเพื่อทดสอบว่าลูกจะทางานไหวหรื อไม่ เมื่อครอบครัวของเธอขาด
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“แม่ ไม่ ดี ใ จที่ ลู ก
ท างานได้ ต้ั ง แต่ เ ด็ ก
แม่ ก็ ส งสาร แต่ ว่ า
อยากรู้ ว่ า ท างานได้
แ ค่ ไ ห น เ ล ย ใ ห้ ท า
เพราะลู ก ต้ องดู แ ล
ตัวเอง”
แม่ของนีมู

สามี ไปแล้ วลูกก็ต้องช่วยแม่ทางาน และแม้ ว่าอยากจะสนับสนุนให้ ลูกเรี ยนต่อแต่เพราะ
ความยากจนทาให้ เธอไม่มีทางเลือกให้ ลกู นัก ขณะที่นีมกู ็ตดั สินใจแล้ วว่าจะช่วยแม่ทางาน
เก็ บ เงิ นให้ ครอบครั ว สาหรั บ ซือ้ บ้ านที่ป ระเทศพม่า และเก็ บ เงิ นไว้ เรี ยนหนัง สื อในระบบ
การศึกษานอกโรงเรี ยนต่อไปด้ วยความหวังว่าเธอจะมีโอกาสศึกษาถึงระดับปริ ญญาตรี

นีมูเรี ยนหนังสือวันจันทร์ ถึงศุกร์ และไปทางานในวันหยุดสุดสั ปดาห์ งานที่เธอทา
คือการแกะกุ้งในล้ งแห่งหนึ่งซึ่งส่งกุ้งแกะเปลือกแล้ วไปยังโรงงานแปรรู ปอาหารทะเล ล้ ง
แห่งนี ้มีคนงานประมาณ ๑๐๐ คน จ้ างแรงงานด้ วยระบบเหมา คิดค่าแรงตามน ้าหนักกุ้งที่
แกะได้ และราคาตามขนาดของกุ้ง โดยจ่ายค่าตอบแทนแก่แ รงงานทุก ๑๕ วัน ที่สถาน
ประกอบการแห่งนี น้ ี มูท างานกับ แม่แ ละพี่ สาว เธอต้ อ งสวมยูนิ ฟ อร์ ม ที่ มี ห มวกคลุม ผม
เสื ้อเชิ ้ตแขนสันและใส่
้
รองเท้ าบู๊ตยางมาทางาน ค่าแรงของเธอคิดรวมกับพี่สาวได้ รับเงินประมาณ ๙,๐๐๐ บาท/๑๕ วัน
และเพราะที่นี่ไม่มีวนั หยุดเธอจึงสามารถมาทางานเฉพาะวันเสาร์ ได้ ลูกจ้ างที่นี่ ได้ รับค่าแรงตามจานวนกุ้งที่รับเหมาไป
แกะซึง่ ปริ มาณของกุ้งขึ ้นอยูว่ า่ ทางล้ งหาซื ้อมาเท่าใดในแต่ละวัน และเวลาเลิกงานไม่แน่นอนหากเป็ นวันที่มีก้ งุ น้ อยจะเลิก
งานประมาณบ่ายสามแต่ถ้ามีก้ ุงมากอาจเลิกงานช่วงหัวค่า โดยปกติแรงงานเข้ างานตังแต่
้ ๐๔.๐๐ น. นีมูเล่าว่าเมื่อ
สัปดาห์ก่อนเธอไปทางานตังแต่
้ ๐๔.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. เพราะมีก้ งุ จานวนมาก ด้ วยเงื่อนไขเรื่ องเวลาทางานนี ้ทาให้ แรงงาน
บางคนย้ ายไปทางานในสถานประกอบการประเภทโรงงานที่มี เวลาทางานแน่นอนและค่าล่วงเวลา การที่นีมูสื่อสาร
ภาษาไทยได้ ทาให้ ล้งและโรงงานที่เธอรู้จกั ต้ องการให้ เธอเข้ าไปทางานด้ วยเพื่อช่วยเป็ นล่ามสือ่ สารกับแรงงานข้ ามชาติคน
อื่น ซึ่งบ่อยครัง้ ที่เธอเองก็เป็ นล่ามแปลภาษาไทยเป็ นภาษามอญให้ กบั แม่ ช่วยเหลือแม่เวลาเดินทางและอ่านเอกสาร
สาคัญต่างๆ ทังนี
้ ้ นีมมู ีเอกสารประจาตัวทังหนั
้ งสือเดินทางชั่วคราวและใบอนุญาตทางานที่แจ้ งชื่อ นายจ้ างเป็ นสถาน
ประกอบการที่เธอทางานอยูป่ ั จจุบนั อย่างไรก็ดี เอกสารทังสองฉบั
้
บระบุวา่ เธอมีอายุ ๒๐ ปี ต่างจากบัตรนักเรี ยนซึ่งเป็ น
เอกสารประจาบุคคลที่ระบุอายุที่แท้ จริ ง
กรณีศกึ ษานี ้เป็ นเพียงตัวอย่างหนึง่ ของเด็กข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครจานวนมากที่อพยพเข้ ามาในเมืองไทย
พร้ อมครอบครัว มีโอกาสและสามารถเข้ าถึงการเรี ยนในสถานศึกษาของไทยแต่ไม่
“เพราะที่ บ้ านฐานะไม่ ดี
สามารถศึกษาต่อไปจนถึงระดับชัน้ สูงสุดอย่างที่เด็กปรารถนา อันเนื่องมาจาก
เงื่อนไขของครอบครั ว บริ บททางสังคมและเศรษฐกิ จของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง อยากจะช่ วยแม่ ทางานหาเงิน”
นีมู อายุ ๑๕ ปี
ประมงและสภาพแวดล้ อมของพื ้นที่วิจยั ที่เป็ นทังแหล่
้ งงานและชุมชนพักอาศัยของ
แรงงานข้ ามชาติ ประเด็นนี ้เป็ นโจทย์สาหรับทุกภาคส่วนที่จะต้ องร่ วมมือกันใน
การปกป้องและส่งเสริ มศักยภาพของเด็กให้ เต็มที่ ไม่ว่าจะด้ วยการสนับสนุนต่อฝ่ ายผู้ปกครอง, สถานศึกษาในระบบของ
รัฐบาลและการศึกษาทางเลือกหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย, สถานประกอบการภาคธุรกิจ, หน่วยงานภาครัฐที่มีอานาจ
หน้ าที่ รวมถึงองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้ องในพื ้นที่ วิถีชีวิตการเป็ นนักเรี ยนและการเป็ นแรงงานของนีมคู ือวิธีการหนึง่ ที่
เด็กข้ ามชาติประนีประนอมความต้ องการของตนบนเงื่อนไขความจาเป็ นครอบครัว โดยจัดสรรเวลาทั ง้ หมดของตนเองให้
สอดคล้ องกับหน้ าที่ทงสองอย่
ั้
างนี ้
ประเด็นที่เป็ นข้ อห่วงใย คือ เมื่อใดที่เด็กข้ ามชาติเข้ าสูก่ ระบวนการเป็ นแรงงานแล้ วมีแนวโน้ มที่เด็กจะหลีกลี ้หรื อ
หลุดพ้ นจากวงจรของแรงงานเด็กข้ ามชาติได้ ยาก เชื่อมโยงสัมพันธ์กบั ข้ อห่วงใยอีกประการนัน่ คือเอกสารประจาบุคคลซึ่ง
เป็ นเอกสารทางราชการไม่ตรงกับข้ อเท็จจริ งของบุคคลเจ้ าของเอกสารไม่ว่าจะเป็ นเอกสารทะเบียนราษฎร์ (ท.ร.๓๘/๑),
หนังสือเดินทางชัว่ คราว, ใบอนุญาตทางาน หรื อล่าสุดเป็ นบัตรประจาตัวแรงงาน (ท.ต.๒/๑) และบัตรประจาตัวผู้ติดตาม
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แรงงานข้ ามชาติ (ท.ต.๒/๑) ความคลาดเคลื่อนตามที่ระบุในเอกสารสาคัญเหล่านีป้ รากฏขึ ้นได้ แม้ มีระเบียบการขึน้
ทะเบียน การพิสูจน์สญ
ั ชาติ และการขออนุญาตทางานอย่างชัดเจน ขณะที่ขนั ้ ตอนของการแจ้ งข้ อมูลหรื อการออก
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับหลายฝ่ ายกาหนดให้ นายจ้ างและแรงงานเป็ นผู้ดาเนินการ แต่ความเป็ นจริ งผู้ที่ (รับจ้ าง)ดาเนินการ
กลับเป็ นนายหน้ าทังชาวไทยและชาวต่
้
างชาติ สิง่ ที่เกิดขึ ้นนี ้จึงเป็ นช่องว่างอันทาให้ ขบวนการนายหน้ าหรื อแม้ แต่เจ้ าหน้ าที่
รัฐบางกลุม่ แสวงประโยชน์จากแรงงานข้ ามชาติและผู้ติดตามในขันตอนที
้
่เกี่ยวข้ องกับเอกสาร ซึ่งรวมถึงการออกเอกสาร
ประจาบุคคลที่ไม่ผา่ นการตรวจสอบข้ อเท็จจริ งอย่างถี่ถ้วน ความคลาดเคลือ่ นนี ้ยังทาให้ เด็กข้ ามชาติซึ่งอยู่ในสถานภาพ
ของผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุ ๑๘ ปี บริ บรู ณ์ขึ ้นไป) ทางานเทียบเท่ากับแรงงานผู้ใหญ่ทวั่ ไปโดยไม่ได้ รับความคุ้มครองสภาพ
การทางานหรื อการจ้ างงานตามกฎหมายเหมาะสมกับอายุที่ แท้ จริ งของเด็ก อีกทังเมื
้ ่อเด็กเข้ าสูก่ ระบวนการเป็ นแรงงาน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กข้ ามชาติที่มีฐานะเป็ นแรงงานข้ ามชาติก่อนวัยที่เหมาะสม เด็กจาต้ องรับบทบาทการเป็ นแรงงาน
เต็มตัวยาวนานออกไป ประเด็นเอกสารประจาบุคคลดังที่กล่าวข้ างต้ นจึงก่อให้ เกิดความยากลาบากต่อการบั งคับใช้
กฎหมายหรื อดาเนินการตามแนวปฏิบตั ิการใช้ แรงงานที่ดีเพื่อให้ ความคุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติ อาทิ ประเภทงาน
ลักษณะงาน หรื อชั่วโมงการทางาน เป็ นต้ น การถื อเอกสารประจาบุคคลที่ผิดจากข้ อเท็จจริ งนีย้ ังกลายเป็ นกลไกที่
สนับสนุนการปกปิ ดสถานการณ์ เด็กข้ ามชาติในพื น้ ที่และแรงงานเด็กข้ ามชาติในสถานประกอบการต่างๆ โดยที่ผ้ เู ป็ น
นายจ้ างและแรงงานเด็กข้ ามชาติซงึ่ เป็ นลูกจ้ างอาจเห็นด้ วยกับการปลอมแปลงข้ อเท็จจริ งในเอกสาร ร่ วมกับการอาพราง
การมีอยูห่ รื อข้ อมูลของแรงงานเด็กข้ ามชาติ โดยอาศัยลักษณะทางกายภาพหรื อลักษณะภายนอกของแรงงานเด็ก ภายใต้
ชุดทางานแบบเดียวกันของแรงงาน, การไม่คิดบัญชีการทางานและค่าตอบแทนของแรงงานกลุม่ นี ้, นายจ้ างเลือกจะไม่
แจ้ งการจ้ างแรงงานเด็กที่มีอายุมากกว่า ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ต่อเจ้ าหน้ าที่แรงงานของรัฐ หรื อไม่จดั สภาพการทางาน
และเงื่อนไขที่เหมาะสมให้ แก่แรงงานเด็กข้ ามชาตินี ้ตามกฎหมาย
 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ เี ตรียมการเป็ นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมต่ อเนื่องประมง
แกซา (นามสมมติ) อายุ ๑๗ ปี เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๗ เขาเดินทางมากับญาติโดยผ่าน
นายหน้ าและเข้ ามาอาศัยอยูก่ บั ญาติๆ และพี่สาว สมาชิกทุกคนย้ ายมาเมืองไทยเพื่อทางานยกเว้ นเพียงแม่ของเขาที่ไม่ได้
ทางานแล้ ว แกซาได้ จดทะเบียนที่ศนู ย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ (one stop service) ในปี ที่ผ่านมาโดยเจ้ าของ
สถานประกอบการที่เขาทางานอยู่พาไปดาเนินการและให้ แกซาแจ้ งแก่เจ้ าหน้ าที่ว่าตัวเขามีอายุ ๑๙ ปี เพื่อที่จะสามารถ
ทาหนังสือเดินทางชัว่ คราวและใบอนุญาตทางานได้ เร็ วขึ ้น แกซาทางานที่สถานประกอบการแห่งนี ้มา ๕ เดือนแล้ วและ
เป็ นหนึง่ ในร้ อยละ ๗๕ ของกลุม่ ตัวอย่างแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานครัง้ แรกในสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น ้าขันปฐม
้
ภูมิหรื อล้ ง ลักษณะการทางานในล้ งแห่งนี ้คือทางานตังแต่
้ ๐๔.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ทางานทุกวันแล้ วแต่ว่าแรงงานจะหยุด
วันใดก็ได้ เพราะเป็ นระบบการจ้ างเหมา และโดยปกติเวลาทางานและรายได้ ไม่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั ปริ มาณกุ้งในแต่ละวัน แก
ซาจึงต้ องพยายามแย่งชิงและเลือกกุ้งตัวใหญ่ น ้าหนักมาก นามาแกะให้ ได้ มากที่สุดเพื่อให้ เขาและพี่ สาวที่ทางานอยู่
ด้ วยกันหาเงินได้ เพิ่มขึ ้น เมื่อคานวณกุ้งที่แกซาแกะในเวลาสามชั่วโมงเฉลี่ยอยู่ที่ ๑๐ กิโลกรัม และมีรายได้ ต่อเดือน
ประมาณ ๖,๐๐๐ บาท อย่างไรก็ดี แกซาต้ องการจะทางานที่โรงงานซึ่งจ่ายค่าแรงเป็ นระบบที่ดีกว่า เขาจึงตังใจว่
้ าจะ
ทางานเก็บเงินที่ล้งกุ้งไปเรื่ อยๆ จนกว่ามีเงินราว ๑๐,๐๐๐ บาท เพื่อใช้ จดั การเรื่ องหนังสือเดินทางและเปลี่ยนไปทางานที่
โรงงานให้ ได้

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๕๕

จากกรณีศึกษาของแกซาสะท้ อนให้ เห็นสภาพการทางานและเงื่อนไขของสถานประกอบการสองประเภท (ล้ ง
และโรงงานแปรรูปอาหารทะเล) ในกิจการต่อเนื่องประมงที่แตกต่างกัน และเป็ นเหตุปัจจัยกระทัง่ แรงจูงใจในการทางาน,
การเลือกงานหรื อการย้ ายงานของแรงงานเด็กข้ ามชาติและครอบครัวด้ วย สาหรับ ‚ล้ ง‛ สถานประกอบการขนาดเล็กที่
ดาเนินกิจกรรมต่อเนื่องประมงเบื ้องต้ นโดยไม่มีการใช้ เครื่ องจักร เป็ นสถานที่ทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติกลุม่ ใหญ่ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร และถือเป็ นแหล่งพักพิงและพื ้นที่เตรี ยมความพร้ อมของแรงงานเด็กข้ ามชาติสกู่ ารทางาน
ในระบบเศรษฐกิจที่เป็ นทางการ เพราะล้ งคือสถานที่ที่ครอบครัวแรงงานข้ ามชาติมกั ให้ เด็กเริ่ มต้ นเรี ยนรู้ ‚งาน‛ ในกิจการ
ประเภทนี ้ก่อนที่เด็กจะก้ าวสูก่ ารทางานเต็มกาลัง รูปแบบของล้ งที่ปรากฏในพื ้นที่วิจยั ประกอบด้ วย ล้ งที่รับผิดชอบจัดส่ง
วัตถุดิบสัตว์ น ้าให้ แก่สถานประกอบการที่ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์ แปรรู ปต่างๆ ตามตกลง ซึ่งเรี ยกว่า ล้ งในเครื อ
(โรงงาน) ขณะที่หากเป็ นล้ งนอกเครื อจะจัดส่งวัตถุดิบสัตว์น ้าที่แปรรู ปเบื ้องต้ นไปยังแหล่งต่างๆ ไม่จากัดผู้รับซื ้อที่เป็ น
โรงงานแห่งใดแห่งหนึง่ อาจเป็ นห้ องเย็นหรื อตลาดอาหารทะเลนอกพื ้นที่ และอีกรู ปแบบคือล้ งลูกหรื อสถานประกอบการ
ย่อยที่ดาเนินกิจกรรมแปรรู ปสัตว์น ้าเบื ้องต้ นป้อนให้ เฉพาะโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีอานาจควบคุมดูแลใน
ฐานะบริ ษัทแม่ และด้ วยเหตุที่ล้งส่วนใหญ่ไม่ดาเนินการจดทะเบียนสถานประกอบการและปฏิบตั ิการจ้ างแรงงานตาม
กฎหมาย ในด้ านหนึ่งล้ งจึงเป็ นสถานประกอบการที่แรงงานเด็ก /แรงงานข้ ามชาติที่เพิ่งอพยพมาใหม่, ที่ไม่มีเอกสาร
ประจาตัวหรื อไม่จ ดทะเบียน มีโอกาสเข้ า ทางานได้ ง่ ายกว่าสถานประกอบการที่ปฏิ บัติตามระเบียบกฎหมายอย่า ง
เคร่งครัด แต่ในอีกด้ านสถานประกอบการประเภทนี ้ค่อนข้ างบกพร่องต่อการจัดสวัสดิการอย่างสมควรให้ แก่แรงงานซึง่ เป็ น
‚ลูกจ้ าง‛ ในสถานประกอบการด้ วยเช่นกัน ดังที่กลุ่มตัวอย่างแรงงานเด็กข้ ามชาติเพียงบางส่วนเท่านันเผยว่
้
าได้ รับ
สวัสดิการทางการแพทย์หรื อสิทธิการรักษาพยาบาลจากกองทุนประกันสังคมที่นายจ้ างร่วมรับผิดชอบ
แรงงานเด็กข้ ามชาติจานวนมากทางานที่ล้งเพื่อรอเวลาเข้ าสูก่ ารเป็ นแรงงานในโรงงานของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงต่อไป ทังระหว่
้
างรอเวลาดาเนินการเอกสาร, การเปิ ดรับสมัครงานครัง้ ใหม่ , คุณสมบัติ เช่น อายุถึงเกณฑ์ที่ตงไว้
ั้
โดยที่ระบบแรงงานในสถานประกอบการประเภทนี ้จูงใจแรงงานข้ ามชาติรวมถึงแรงงานเด็กที่อายุไม่ถึง ๑๘ ปี ภายใต้
ข้ อกาหนดเกี่ยวกับเวลาการทางานที่แน่นอน, มีการทางานล่วงเวลา ค่าล่วงเวลา, อัตราค่าแรงขันต
้ ่า สวัสดิการต่างๆ ฯลฯ
เงื่อนไขเหล่านี ้ยังทาให้ แรงงานข้ ามชาติจานวนหนึง่ ทางานอยูใ่ นสถานประกอบการประเภทโรงงานในระยะยาว ทังนี
้ ้ กรณี
ของแกซาและกรณีศกึ ษาก่อนหน้ าตอกย ้าสภาพการณ์ที่เด็กข้ ามชาติซงึ่ เป็ นเยาวชนไม่ถกู ยอมรับในฐานะของแรงงานเด็ก
ตามกฎหมายแต่อยูใ่ นสถานะแรงงานผู้ใหญ่ที่อาศัยเอกสารประจาบุคคลยืนยันอายุ(ที่เกินกว่าข้ อเท็จจริ ง) เพื่อให้ สามารถ
ทางานอย่างสะดวก ไม่อยู่ในข่ายการใช้ แรงงานเด็กอันเป็ นประเด็นที่ถกู จับตาอย่างมากในกิจกรรมการผลิตภาคประมง
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ทังที
้ ่ในความจริ งแล้ วเด็กข้ ามชาติที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี สามารถทางานได้ อย่าง
ถูกต้ องภายใต้ เงื่อนไขและสภาพการทางานที่เหมาะสม๔๓

๔๓

แนวปฏิบตั ิการใช้ แรงงานที่ดี (Good Labor Practice : GLP) ในส่วนการพัฒนารายการงานที่อนั ตรายในอุตสาหกรรมแปรรูปกุ้งและอาหาร
ทะเล คือข้ อเสนอที่จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การอนุญาตจ้ างงานแรงงานผู้เยาว์ที่มีอายุ ๑๕ – ๑๗ ปี ภายใต้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยและ

๕๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ ใี ช้ ชีวิตแปลกแยกจากครอบครัวของตนเองในประเทศไทย
นางสาวปลา (นามสมมติ) อายุ ๑๘ ปี ๔๔ ปลาเกิดที่ประเทศไทยในครอบครัวใหญ่ที่มีพ่อ แม่ ญาติพี่น้อง พี่ชาย
และพี่สาวอายุไล่เลี่ยกัน ปลาเคยเรี ยนหนังสือจนถึงประถมศึกษาปี ที่ ๔ ก่อนออกมาช่วยพ่อแม่ทางานแกะกุ้งในล้ งและ
เปลีย่ นมาทางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีรายได้ แน่นอนกว่า ในตอนนันปลาเสี
้
ยเงิน ๓,๕๐๐ บาทให้ แก่
นายหน้ าเพื่อการสมัครเข้ าโรงงาน เธอได้ ทางานชัง่ ซอสเพราะสามารถอ่านภาษาไทยและจดบันทึกได้ สาหรับเวลาทางาน
แบ่งเป็ นกะกลางคืนและกะกลางวัน โดยปลาต้ องทางานสลับกะทุกสองสัปดาห์และได้ รับการจ่ายค่าแรงรายสองสัปดาห์
เช่นกัน รายได้ ของปลายกให้ แม่เก็ บไว้ ทงหมดส่
ั้
วนเธอจะได้ รับเงินติดตัวไว้ จ่ายค่ารถและค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เป็ นรายวัน
ส่วนตัวเธอคิดว่าเมื่อทางานหาเงินเองเหมือนผู้ใหญ่คนหนึ่งเธอควรที่จะเลือกดาเนินชีวิตได้ เอง อย่างไรก็ตาม ปลามัก
ทะเลาะกับพี่ชายและพี่สาวที่ต้องการให้ ครอบครัวเข้ มงวดกับปลามากกว่าที่เป็ นอยูท่ งเรื
ั ้ ่ องการใช้ จ่าย การทางานและการ
ใช้ เวลาอยูก่ บั เพื่อนกลุม่ วัยรุ่นทังคนไทยและคนพม่
้
า โดยที่ครัง้ หนึง่ เธอเคยออกจากบ้ านมาอาศัยอยู่กบั คนรักรุ่ นราวคราว
เดียวกันแต่ท้ายที่สดุ กลับเธอมาอยูก่ บั ครอบครัวตามเดิม
กรณีของปลาและเด็กข้ ามชาติวยั รุ่ นนันมี
้ ข้อห่วงใยในประเด็นวิถีชีวิตภายใต้ สภาวะความเป็ นเมืองและความ
ทันสมัยโดยเฉพาะเด็กต่างชาติ ที่เกิดหรื อเติบโตในประเทศไทยจนเกิดการผสมผสานทางวัฒนธรรมและกลมกลืนกับ
เด็กไทย วิถีชีวิตของเด็กสาวที่แสดงออกว่าโตเป็ นผู้ใหญ่เพื่อจะมีอิสระจากขนบของครอบครัวและชาติพนั ธุ์ทาให้ เกิดความ
แปลกแยกจากสมาชิกครอบครัวที่ยดึ มัน่ กับขนบที่เคร่งครัด ขณะเดียวกันเด็กสาวเองก็ ไม่มีวฒ
ุ ิภาวะในการดาเนินชีวิตแม้
เป็ นแรงงานที่หาเงินด้ วยตัวเองหรื อเข้ าสูก่ ระบวนการทางานไม่ต่างจากผู้ใหญ่ วิถีชีวิตของปลาที่ให้ ความสาคัญกับกลุม่
เพื่อนรวมถึงการตัดสินใจใช้ ชีวิตสร้ างครอบครัวใหม่แม้ ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะยังอาจนาไปสูค่ วามเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์ และ
อนามัยเจริ ญพันธุ์ของเด็กสาว นอกจากนี ้ยังรวมถึงกรณีของเด็กข้ ามชาติวยั รุ่นบางคนเดินทางอพยพมาด้ วยตัวเองเมื่อถึง
‚วัยที่เหมาะสม‛ พอจะเป็ นแรงงานข้ ามชาติในประเทศไทยจากมุมมองของผู้ปกครอง ญาติพี่น้องของเด็ก หรื อแม้ กระทัง่
ตัวเด็กเองที่คิดและตัดสินใจเดินทางมาที่นี่ ขณะที่บางคนเดินทางมากับเพื่อนหรื อแยกจากครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทย
ไปอาศัยกับเพื่อนในภายหลัง เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ใช้ ชีวิตด้ วยตัวเองนอกกรอบการควบคุมดูแลของ
ผู้ใหญ่เกิดขึ ้นไม่ตา่ งจากกรณีของเด็กไทย และเป็ นปรากฏการณ์ที่สอดคล้ องกับวิถีชีวิตการเป็ น ‚แรงงาน‛ ของเด็กเมื่อหา
เลี ้ยงชีพตัวเองได้
ความแปลกแยกจากครอบครัวของแรงงานเด็กข้ ามชาติเหล่านี ้ยังมีสว่ นสัมพันธ์ กบั ขนบสมัยใหม่หรื อวัฒนธรรม
ย่อยในหมู่ของเด็กข้ ามชาติและ/หรื อแรงงานเด็กข้ ามชาติที่อายุใกล้ เคียงกันและรวมตัวกันในรู ปแบบกลุม่ แก๊ งของวัยรุ่ น
ดังเช่น กลุม่ เด็กชาติพนั ธุ์มอญหลายกลุม่ ในพื ้นที่ตาบลมหาชัย อาเภอเมืองสมุทรสาคร ที่พบปะ รวมตัว ทากิจกรรมต่างๆ

อนุสญ
ั ญาว่าด้ วยแรงงานระหว่างประเทศ โดยรายการงานนี ้จะสร้ างความตระหนักและยกระดับความห่วงใยของภาคธุรกิจแปรรูปกุ้งและ
อาหารทะเลรวมถึงห่วงโซ่อปุ ทานของการผลิตในการให้ ความคุ้มครองแรงงานผู้เยาว์กลุม่ นี ้ (Department of Fisheries, ๒๕๕๖)
๔๔
เด็กสาวแจ้ งกับผู้วิจยั บางคนว่าอายุ ๑๗ ปี แต่ในการสัมภาษณ์เธอตอบว่าอายุ ๑๘ ปี
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บ้ างก็อาศัยอยูด่ ้ วยกัน กลุม่ แก๊ งของวัยรุ่นนี ้ยังเป็ นข่ายใยทางสังคมที่เด็กข้ ามชาติพงึ่ พากันในวาระต่างๆ หรื อยามที่ประสบ
ปั ญหาต้ องการความช่วยเหลือมากกว่าที่จ ะอาศัยการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัวหรื อทางบ้ าน ทังนี
้ ้ การดาเนิน
ชีวิตท่ามกลางวัฒนธรรมลูกผสมของแรงงานอพยพที่เป็ นพลเมืองชันสองรุ
้
่ นที่สองในสังคมไทยทาให้ แรงงานเด็กข้ ามชาติ
ในกลุม่ นี ้ถูกละเลยไปจากความใส่ใจของหลายฝ่ ายในสังคม และเผชิญความไม่แน่นอนในเส้ นทางชีวิต เนื่องจากไม่มีบคุ คล
หรื อสถาบันทางสังคมที่ให้ คาแนะนาปรึกษาแก่พวกเขาอย่างเหมาะสม
 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ ปี รับตัวเข้ ากับสังคมไทย
นางสาวบี (นามสมมติ) อายุ ๑๗ ปี อพยพมาประเทศไทยพร้ อมญาติเมื่อสามปี ที่แล้ ว เธอทางานอยู่ที่เดียวกัน
กับพี่สาวในสถานประกอบการที่ ผลิตอาหารทะเลชุบแป้ง บีเล่าว่าทางานตังแต่
้ ๘ โมงเช้ าจนถึง ๕ โมงเย็น บางครั ง้
ทางานล่วงเวลาและได้ รับค่าล่วงเวลาชัว่ โมงละ ๕๖ บาท สถานประกอบการแห่งนี ้จ่ายค่าแรง ๑๕ วัน และเมื่อคานวณ
แล้ วรายได้ ของบีอยูท่ ี่ประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน บีทางานที่นี่ตงแต่
ั ้ อายุ ๑๕ ปี โดยเธอแจ้ งว่าไม่ได้ เซ็นสัญญาการ
จ้ างงาน เธอมีเพียงบัตรประจาตัวแรงงานที่ออกโดยศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างชาติ (one stop service) เมื่อปี
พ.ศ.๒๕๕๖ และเธอเก็บบัตรนี ้ไว้ กบั ตัวเอง บีให้ เหตุผลที่มาทางานในเมืองไทยว่าต้ องการช่วยทางบ้ านเก็บเงิน ซึง่ นอกจาก
ทางานแล้ วบีแบ่งเวลาวันอาทิตย์ไปเรี ยนในศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพราะเธอตังใจ
้
เรี ยนรู้ภาษาไทยโดยหวังว่าความรู้ภาษาไทยจะทาให้ เธอมีทางเลือกมากขึ ้นหรื อมีโอกาสทางานที่ดีกว่านี ้ได้ เช่น การเป็ น
ล่ามแปลภาษาไทย-พม่า ตอนนี ้บีฟังและพูดภาษาไทยคล่องแคล่วระดับหนึ่ง ในขณะที่บีตงใจท
ั ้ างานไปพร้ อมกับเรี ยน
หนังสือด้ วย พี่สาวของเธอแต่งงานมีครอบครัวและลูกหนึง่ คน และไม่สามารถพูดภาษาไทยได้ เลย แม้ อาศัยอยู่ด้วยกันที่
ห้ องเช่าแต่พี่สาวแทบไม่ออกไปที่อื่นนอกจากสถานที่ทางาน ส่วนบีมีสงั คมกลุม่ เพื่อนนอกบ้ าน มีโอกาสเห็นโลกกว้ างกว่า
และใช้ ชีวิตในสังคมไทยได้ ดี
ความแตกต่างระหว่างแรงงานข้ ามชาติที่ได้ รับและไม่ได้ รับการศึกษาในแง่มมุ หนึง่ สะท้ อนผ่านตัวอย่างของพี่น้อง
แรงงานคูน่ ี ้ โดยอิทธิพลของการศึกษานันสร้
้ างพื ้นฐานความคิด ความรู้ และปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมให้ แก่แรงงาน สาหรับ
กรณีของบีเธอยอมรับในตัวเองและมองอนาคตชีวิตการทางานว่าไม่สิ ้นสุดลงที่งานการผลิตในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
แต่มองการณ์ไกลถึงการใช้ ทกั ษะทางภาษาประกอบอาชีพ การที่เธอยังคงเรี ยนหนังสือทาให้ บีมีสงั คมของเพื่อนนักเรี ยน
และอาจารย์อีกทังใช้
้ เวลาตามวัยของชีวิตในสังคมไทย บีไม่มีแฟนและไม่ต้องแบกภาระอย่างที่พี่สาวมีจากการสร้ าง
ครอบครัวใหม่ ขณะเดียวกันการพัฒนาทักษะทางภาษายังทาให้ บีเอาตัวรอดในชีวิตประจาวันและเป็ นที่พึ่งของพี่สาว
เรื่ องการสื่อสารได้ ในที่นี ้ประเด็นการเข้ าถึงการศึกษาของเด็กข้ ามชาติรวมถึงกลุม่ แรงงานเด็ กข้ ามชาติอนั เป็ นสิทธิขนั ้
พื ้นฐานของเด็กทุกคนจึงเป็ นข้ อห่วงใย ดังจะเห็นได้ จากข้ อมูลทางสถิติที่ระบุจานวนเด็กข้ ามชาติที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือกว่า
ร้ อยละ ๔๔ และถือว่าเด็กในกลุ่มนี ้มีแนวโน้ มความเสี่ยงที่จะเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติต่อไป ในส่วนร้ อยละ ๙๒ ของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติก็พบคนที่เลือกทางานเต็มเวลาและไม่ได้ ศกึ ษาต่อเป็ นส่วนใหญ่ ทังที
้ ่จริ งแล้ วหากเด็กข้ ามชาติเหล่านี ้
มีโอกาสเรี ยนหนังสือและเข้ าถึงการศึกษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าอาศัยอยู่ในประเทศบ้ านเกิดหรื อประเทศปลายทางของการ
อพยพ เด็กจะมีพฒ
ั นาการในตัวเองและสะสมต้ นทุนที่อาจจะจาเป็ นแก่เด็กในโอกาสต่อไป ไม่เพียงการศึกษาสามัญ แต่
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การอบรมทักษะวิชาชีพ, ชันเรี
้ ยนเฉพาะตามความสนใจ เช่น ความรู้ด้านภาษา หรื อโครงการพัฒนาศักยภาพต่างๆ ควรจัด
การศึกษาเหล่านี ้เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติ โดยเป็ นภาระหน้ าที่ของภาคส่วนต่างๆ ที่จะ
สร้ างทางเลือกของการศึกษาให้ ทวั่ ถึง
 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ หี าเลีย้ งครอบครัวเพียงลาพัง
แวพา (นามสมมติ) อายุ ๑๖ ปี เดินทางผ่านนายหน้ าเข้ ามาทางด่านเจดีย์สามองค์ จังหวัดกาญจนบุรีตอนที่อายุ
๙ ขวบและเสียค่าดาเนินการตังแต่
้ ต้นเป็ นเงินถึง ๗,๐๐๐ บาท เธอเดินทางเข้ าประเทศไทยตามหลังมารดากับพี่ชายที่
อพยพมาก่อนหน้ านี ้ เอกสารประจาตัวของแวพาได้ แก่หนังสือเดินทางชัว่ คราวและบัตรนักเรี ยน ปั จจุบนั แวพาอาศัยอยู่
และเลี ้ยงดูแม่เพียงคนเดียวเนื่องจากพ่อแยกทางกับแม่แล้ ว ส่วนพี่ชายไปทางานอยู่ที่อาเภอแม่ส อด จังหวัดตาก แวพา
เธอเริ่ มทางานเมื่ออายุ ๑๔ ปี ในงานเย็บผ้ าใบ ก่อนย้ ายมาทางานในโรงงานผลิตปลากระป๋ อง จนกระทัง่ มาทางานที่
โรงงานแปรรู ปอาหารทะเลแห่งหนึ่งซึ่งเธอเสียค่าสมัครประมาณ ๕,๙๐๐ บาท โดยได้ รับชุดเครื่ องแบบทางานพร้ อมกับ
อุปกรณ์หมวกคลุมผมและผ้ าปิ ดจมูก เธอทางานที่นี่ในฝ่ ายตรวจสอบคุณภาพก่อนจะย้ ายมาทางานฝ่ ายคลังสินค้ าตรวจ
ผลิตภัณฑ์ของโรงงาน แวพาเข้ างานเวลา ๐๗.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. และพักกินข้ าวระหว่าง ๑๐.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. เธอได้ รับ
ค่าจ้ างตามอัตราค่าแรงขันต
้ ่าวันละ ๓๐๐ บาทแต่สถานประกอบการจ่ายเงินทุก ๑๕ วัน และเธอทางานล่วงเวลาเป็ น
บางครัง้ แวพาเคยเรี ยนภาษาไทยกับมูลนิธิแห่งหนึง่ ทาให้ พออ่านเขียนภาษาไทยได้ แต่ไม่นานก็หยุดเรี ยนเพื่อทางานเต็ม
เวลา เธอต้ องรับภาระหารายได้ ให้ ที่บ้านโดยเธอนาเงินค่าจ้ างทังหมดให้
้
แม่และเธอได้ รับเงินไว้ ใช้ จ่ายส่วนตัวสัปดาห์ละ
๑,๐๐๐ บาท เธอยอมรับว่าอยากจะออกจากบ้ านไปอาศัยกับเพื่อนหากพี่ชายของเธอยอมกลับมาอยู่กบั แม่ที่มหาชัย
และเธอเคยคิดว่าถ้ าแต่งงานแล้ วอาจมีอิสระจากภาระเหล่านี ้ก็ได้
แวพาเป็ นตัวอย่างของลูกสาวที่เลี ้ยงดูบิดามารดาภายใต้ ค่านิยมของสังคมกลุม่ ชาติพนั ธุ์ที่คาดหวังให้ ลกู สาว
รับผิดชอบหน้ าที่ดงั กล่าว (เช่นเดียวกับลูกชายที่บวชเณรหรื อบวชพระทดแทนคุณ) แวพาไม่เพียงอพยพจากบ้ านเกิดแต่
กลายเป็ นแรงงานข้ ามชาติที่เริ่ มทางานตังแต่
้ อายุยงั น้ อย มิติเพศภาวะในบทบาทของลูกสาวยิ่งชัดเจนเมื่อเธอถูกเลือกให้
เลี ้ยงแม่ซึ่งเธอเองไม่คิดว่าจะปฏิเสธหน้ าที่นี ้ได้ ขณะที่พี่ชายสามารถเลือกจะทางานเพียงอย่างเดียวและไม่ได้ ทางานใน
จังหวัดสมุทรสาครเพื่ออาศัยอยูก่ บั ครอบครัว บ่งบอกอานาจการตัดสินใจของพี่ชายที่เหนือกว่าแวพาและเขาเลือกทางเดิน
ของตัวเองได้ กรณีศึกษานี ้ทาให้ คณะวิจัยตระหนักถึงอิทธิ พลของมิติทางเพศภาวะต่อกระบวนการอพยพและการเป็ น
แรงงานของกลุม่ เป้าหมายแรงงานเด็กข้ ามชาติที่มีอยู่ไม่มากก็น้อย เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติเพศหญิงยังมี
ข้ อห่วงใยต่อการเผชิญความเสี่ยงของการละเมิดรู ปแบบต่างๆ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศในหลายบริ บท ข้ อมูล
ของกลุม่ ตัวอย่างผู้หญิงบางคนในงานวิจยั นี ้ระบุรายละเอียดของสถานที่ทางาน เวลาทางาน ที่มีแนวโน้ มเสีย่ งภัย เป็ นต้ น
ว่าเด็กหญิงทางานเพียงลาพัง ไม่มีคนรู้ จักหรื อญาติทางานแห่งเดียวกันหรื อบริ เวณใกล้ เคียงกัน บางกรณีต้องทางานใน
เวลากลางคืน ดังนัน้ แรงงานเด็กผู้หญิงจาเป็ นต้ องได้ รับการคุ้มครองหรื อสามารถที่จะปฏิเสธเงื่อนไขการทางานที่อาจ
เป็ นอันตรายแก่ตนเองได้ ในขณะเดียวกันหากเกิดเหตุไม่พึงประสงค์แรงงานเด็กกลุม่ นี ้รวมถึงแรงงานเด็กข้ ามชาติทกุ คน
ควรที่จะทราบสิทธิของตนและช่องทางการร้ องเรี ยน ร้ องทุกข์เหตุการณ์ที่เกิดขึ ้นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องได้

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๕๙

 กรณีศึกษาแรงงานเด็กข้ ามชาติท่ มี ีสภาพการทางานที่เลวร้ าย
แจม (นามสมมติ) อายุ ๑๗ ปี เดินทางเข้ ามาในประเทศไทยพร้ อมพ่อและแม่เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๘ โดยผ่านนายหน้ า
เสียค่าใช้ จ่ายตังแต่
้ ต้นประมาณ ๓,๐๐๐ บาท แจมเคยเรี ยนหนังสือที่ประเทศพม่าจบชัน้ ประถมศึกษาแต่ไม่ได้ เรี ยน
หนังสือต่อที่เมืองไทย เธอพอพูดไทยได้ บ้างแต่อ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้ เลย แจมทางานครัง้ แรกเมื่ออายุ ๑๔ ปี เป็ นงาน
แกะกุ้งกับพ่อแม่ที่ล้งกุ้งแห่งหนึ่ง ต่อมาล้ งกุ้งเลิกกิจการพ่อแม่ของเธอกลับไปประเทศพม่า เธอจึงไปสมัครงานที่โรงงาน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ที่นี่เธอทางานในไลน์การผลิตปลาซาบะ รับหน้ าที่ถอดก้ างปลาซึ่งปลาจะถูกแบ่งครึ่ งและส่ง
มายังแผนกนี ้ ปลาครึ่ งตัวมีก้างปลาที่ต้องถอดออกจานวน ๑๕ ก้ าง ในวันหนึ่งหัวหน้ างานกาหนดไว้ ว่าจะต้ องถอดกาง
ปลาให้ ได้ ๘ กระบะ (๑ กระบะ = ๒๔ ซีกหรื อ ๑๒ ตัว) สภาพการทางานที่ต้องแข่งกับเวลานี ้ทาให้ แจมยอมรับว่าเป็ นงาน
ที่หนักและเธอไม่เคยทาจานวนตามกาหนดไว้ ได้ เมื่อถอดก้ างปลาไปถึงตัวที่ ๘ เธอก็ทาต่อไม่ไหวแต่หากไม่สามารถทา
ครบจานวน ๘ กระบะตามที่สถานประกอบการตังเป
้ ้ าหมายไว้ แรงงานจะไม่ได้ รับอนุญาตให้ กลับบ้ าน นอกจากนี ้เธอยัง
ต้ องทางานกะดึกช่วงเวลาห้ าโมงเย็นจนถึงตีหนึง่ แจมและเพื่อนที่ทาอยูด่ ้ วยกันจึงหนีงานกลับบ้ านมาก่อนบ่อยครัง้ และใน
ที่สดุ เธอก็ลาออกจากงาน ปั จจุบนั แจมออกมาทางานที่โรงงานแปรรู ปอาหารทะเลอีกแห่งหนึ่งและอาศัยอยู่กับน้ าใน
จังหวัดสมุทรสาคร
แจมเป็ นตัวอย่างการละเมิดข้ อปฏิบตั ิสากลหรื อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับแรงงานเด็ก ไม่วา่ จะเป็ นการจ้ างงานเด็ก
ที่อายุไม่ถึง ๑๕ ปี ของสถานประกอบการแปรรู ปสัตว์น ้าขันปฐมภู
้
มิหรื อล้ ง ๔๕, การให้ แรงงานเด็กทางานในเวลากลางคืน
ของโรงงานแปรรูปอาหารทะเล๔๖ รวมไปถึงมาตรฐานของการผลิต /แปรรู ปสัตว์น ้าที่ถกู กาหนดขึ ้นโดยสถานประกอบการ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อาทิ ยอดการผลิตในแต่ละวัน (คิดเป็ นน ้าหนัก/ปริ มาณ), ผลิตภัณฑ์แปรรู ปที่มีคณ
ุ ภาพสูง
เช่น เนื ้อปลาที่ไร้ ก้าง หรื ออาหารทะเลแปรรู ปที่มีกระบวนวิธีการปรุ งตามอุณหภูมิที่กาหนด, ขันตอนการเตรี
้
ยมสัตว์น ้าที่
ควบคุมอุณหภูมิความเย็นเพื่อรักษาความสดใหม่ของวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ แรงงานเด็กที่รับผิดชอบหน้ าที่นีจ้ าต้ อง
ทางานหนักและเสีย่ งปั ญหาทางสุขภาพ จากกรณีศกึ ษาของแจมที่ถอดก้ างปลาเตรี ยมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารทะเล
พร้ อมปรุ ง /พร้ อมทาน แม้ ด้า นหนึ่งสินค้ าที่ ผลิตขึน้ จะตอบสนองความสะดวกสบายของผู้บ ริ โภคและเพิ่ม มูลค่า ของ
ผลิตภัณฑ์ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็ นผลิตภัณฑ์ที่มาจาก ‚แรงงาน‛ ของเด็กข้ ามชาติอย่างเธอหลายต่อหลายคนในสภาพ

๔๕

ข้ อกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับเกณฑ์อายุขนต
ั ้ ่าการทางาน ได้ แก่ พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ ที่บญ
ั ญัติไว้ วา่
ลูกจ้ างที่เป็ นเด็กต้ องมีอายุไม่ต่ากว่า ๑๕ ปี ตามอายุขนต
ั ้ ่าของการทางานตามที่กฎหมายกาหนดไว้ และพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน
(ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๑๒ ว่าด้ วยการมิให้ จ้างเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ในงานบางประเภท, อนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่ าง
ประเทศ ฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้ วยอายุขนต
ั ้ ่าในการทางาน ระบุมิให้ จ้างเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี และห้ ามจ้ างเด็กที่อายุต่ากว่า ๑๘ ปี ในสภาพการ
ทางานที่จะเป็ นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมอันดี รวมถึงข้ อแนะนาขอองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ ฉบับที่ ๑๔๖
ว่าด้ วยอายุขนต
ั ้ ่าในการจ้ างงานเพิ่มเติม
๔๖
พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๗ มาตรา ๔๗ มีสว่ นที่บญ
ั ญัติวา่ ห้ ามมิให้ เด็กทางานในยามวิกาลตังแต่
้ เวลา ๒๒.๐๐๐๖.๐๐ น. (เว้ นแต่ได้ รับอนุญาตจากอธิบดีกระทรวงแรงงาน)

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๖๐

การทางานที่ไม่แตกต่างจากแรงงานผู้ใหญ่๔๗ อีกทังยั
้ งเป็ นมาตรฐานการผลิตที่กาหนดไว้ ตายตัว สภาพการณ์ที่เกิดขึ ้นอาจ
ถือเป็ นการบังคับใช้ แรงงานเมื่อแรงงานเด็กนันไม่
้ สมัครใจทางานภายใต้ เงื่อนไขดังกล่าว นอกจากนี ้มาตรฐานที่วา่ นี ้ยังถูก
ใช้ เป็ นเกณฑ์ทดลองงานในสถานประกอบการบางแห่งด้ วยโดยการทดสอบว่าผู้สมัครเข้ าทางานสามารถทางานที่กาหนด
ได้ หรื อไม่ และมีกาลังความสามารถทาได้ เท่าใด
ในขณะที่เรื่ องของแจมตอกย ้ากรณีที่แรงงานเด็กข้ ามชาติถกู ละเมิดสิทธิ เด็กและสิทธิแรงงานในด้ านต่างๆ โดยไม่
มีการร้ องเรี ยนและดาเนินการเพื่อให้ ความช่วยเหลือหรื อแก้ ไขต่อกรณีที่เกิดขึ ้นแต่อย่างใด เงื่อนไขและสภาพการทางานที่
นับว่าไม่ให้ ความคุ้มครองและ/หรื อละเมิดสิทธิของเด็กข้ ามชาติที่ดารงสถานะเด็กและแรงงานนันเป็
้ นข้ อห่วงใยประการ
สาคัญต่อสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โดยเฉพาะรายที่ไม่มีเอกสารประจาบุคคลหรื อรายที่ไม่ได้ รับการจ้ างงานอย่างถูกกฎหมายตังแต่
้ เริ่ มต้ นการทางานมักตกใน
สภาวะจายอมต่อความไม่เป็ นธรรม ๔๘ เช่น กรณีของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานโดยไม่รับค่าแรงแต่ไม่ดาเนินการใดๆ
เพราะเกรงการข่มขูข่ องนายจ้ างตลอดจนไม่ร้ ูช่องทางและวิธีการเรี ยกร้ องสิทธิที่พึงมี ๔๙ ส่วนในรายที่จดทะเบียนแรงงาน
หรื อผู้ติดตามแรงงานข้ ามชาติแล้ วก็มกั จะไม่ทราบประโยชน์ของเอกสารประจาบุคคลที่รับรองสิทธิและสวัสดิการของคน
ข้ ามชาติ ทังนี
้ ้ แรงงานจานวนมากในพื ้นที่วิจยั นี ้ไม่รับทราบข้ อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตนเองอย่างเพียงพอ
รายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการทางานและเงื่อนไขการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในหลายประเด็นที่กล่าวมา
สะท้ อนลักษณะงาน สภาพแวดล้ อม หรื อเงื่อนไขที่ไม่เหมาะสมต่อเด็กข้ ามชาติที่เป็ นแรงงานทังในกิ
้ จการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมงและการทางานประเภทอื่นๆ เมื่อพิจารณาสภาพการณ์ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ อาทิ ข้ อเท็จจริ งที่เด็ก
หลายคนเข้ าสูว่ ยั แรงงานแม้ อายุยงั ไม่ถงึ ๑๕ ปี ประกอบกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื ออนุสญ
ั ญาระหว่างประเทศต่างๆ ที่ให้ การ
คุ้มครองแก่เด็กและผู้เยาว์ซงึ่ เป็ นแรงงาน จะเห็นได้ วา่ สภาพการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่วิจยั ควรได้ รับการ
ปรับปรุ งให้ ดีขึ ้นเพื่อประโยชน์สงู สุดของแรงงานที่ยงั เป็ นเด็ก ทังนี
้ ้ ข้ อกาหนดของกฎหมายเกี่ยวกับเด็กอันกล่าวถึงสิทธิ
ทางการศึกษาของเด็กทุกคน(ไม่ว่าเด็กไทยหรื อเด็กต่างชาติ)สอดคล้ องกับบทบัญญัติทางกฎหมายว่าด้ วยแรงงาน เช่น
มาตราที่วา่ ด้ วยอายุขนต
ั ้ ่าของแรงงาน กล่าวคือ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องระบุให้ เด็กต้ องได้ รับการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ๙ ปี อย่าง
ทัว่ ถึงและเท่าเทียม ซึ่งเทียบเท่าได้ กับอายุของเด็กที่ประมาณ ๑๕ ปี และสามารถทางานบางประเภทภายใต้ เงื่อนไขที่
เหมาะสมหากมีอายุตงแต่
ั ้ ๑๕ ปี ซึ่งเป็ นเกณฑ์อายุขนต
ั ้ ่าของแรงงาน ดังนันผู
้ ้ ที่มีอายุมากกว่า ๑๕ ปี แต่ยงั ไม่ถึง ๑๘ ปี

๔๗

เมื่อเทียบเคียงสภาพการทางานและเงื่อนไขในส่วนของค่าแรง, สวัสดิการ, ชัว่ โมง/กะการทางาน และลักษณะการทางาน
แรงงานข้ ามชาติที่ไม่มีเอกสารประจาบุคคล ส่วนใหญ่เป็ นแรงงานที่อพยพเข้ าเมืองผิดกฎหมายซึง่ ถือเป็ นกลุม่ ที่เปราะบางและเสี่ยงต่อการ
ละเมิดสิทธิแรงงานอย่างมาก อีกทังอาจกลายเป็
้
นเหยื่อของแรงงานบังคับทีผ่ ้ ปู ระกอบการอาศัยประโยชน์จากความเปราะบางบังคับให้ ทางาน
มากกว่าชัว่ โมงการทางานตามที่กาหนดหรือระงับการจ่ายค่าจ้ างแรงงานก็เป็ นได้
๔๙
หนึ่งช่องทางของการรับเรื่ องร้ องทุกข์ คือ ศูนย์ให้ คาปรึกษาด้ านแรงงานและคดีความ (Labour Center) โดยมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตแรงงาน ดาเนินการให้ คาปรึกษา ช่วยเหลือเด็กข้ ามชาติและแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร ที่ประสบปั ญหาถูกละเมิดสิทธิ
แรงงาน หรือถูกละเมิดสิทธิในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สิน และอาจเข้ าข่ายหรือตกเป็ นผู้เสียหายจากการค้ ามนุษย์
๔๘

๖๑

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

บริ บูรณ์ จึงถือว่าเป็ นแรงงานเยาวชน ๕๐และต้ องได้ รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายระบุเอาไว้ ขณะเดียวกันการแปร
สถานภาพของเด็กข้ ามชาติสกู่ ารเป็ นแรงงานข้ ามชาติทงที
ั ้ ่เป็ นแรงงานชัว่ คราวและแรงงานเต็มขัน้ ไม่วา่ จะเป็ นแรงงานเด็ก
ที่เปิ ดเผยหรื อปกปิ ดโดยฝ่ ายใดก็ตาม ทุกภาคส่วนทังหน่
้ วยงานในพื ้นที่ ผู้ประกอบการ และผู้ปกครองของแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติจะต้ องร่ วมมือกันในการสร้ างกลไกเพื่อป้องกันไม่ให้ เด็ก(โดยเฉพาะเด็กที่มีแนวโน้ มของความเสี่ยง)เข้ าสูร่ ะบบ
การทางานที่ไม่เหมาะสมก่อนวัยอันควร
ทังนี
้ ้ ลักษณะเฉพาะของระบบอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่แปรรูปสัตว์น ้าและผลิตผลิตภัณฑ์อาหารทะเลต่างๆ
ให้ ทนั ต่อปริ มาณการสัง่ ซื ้อและการส่งออกในแต่ละวันนับเป็ นตัวเลขมหาศาลในฐานะที่สมุทรสาครเป็ นแหล่งอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมงรายใหญ่และประเทศไทยเป็ นประเทศผู้สง่ ออกสินค้ าที่ว่านี ้เป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก ประกอบกับกิจการ
ประมงและต่อเนื่องประมงเป็ นอาชีพพื ้นถิ่นของคนในละแวกนี ้ทาให้ ระบบ, แรงงาน, และผู้ ประกอบธุรกิจส่วนต่างๆ ของ
ห่ว งโซ่ อุป ทาน อาทิ สะพานปลา, แพกุ้ง ตลาดอาหารทะเล, สถานแปรรู ป สัต ว์ น า้ ต่า งๆ ในกระบวนการผลิต ของ
อุตสาหกรรมนี ้ถูกจัดวางและสืบทอดไว้ อย่างตายตัว และส่งผลต่อรู ปแบบของสภาพการทางานทังในส่
้ วนลักษณะการ
ทางาน เวลาทางาน และการจ่ายค่าตอบแทนแรงงานที่ถกู กาหนดด้ วยปริ มาณของสัตว์น ้าที่เป็ นวัตถุดิบการผลิตเป็ นหลัก
และยังเป็ นเงื่อนไขที่แรงงานข้ ามชาติในภาคการผลิตนี ้จาเป็ นต้ องยอมรับในการทางาน ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ พื ้นที่ ๖ ตาบล
ของอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครประกอบด้ วยสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่จดทะเบี ยนทังสิ
้ ้น ๖๑๙
แห่ง โดยสถานประกอบการ ๖๕ แห่งดาเนินอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในสัตว์น ้าประเภทกุ้งและจานวนแรงงานเฉพาะใน
สถานประกอบการประเภทนี ้ราว ๑๓,๔๘๓ คน๕๑ โดยสถิติดงั กล่าวไม่รวมถึงสถานประกอบการที่ไม่จดทะเบียนซึ่งมีการ
จ้ างแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ านอีกเป็ นจานวนมาก และยังเป็ นแหล่งงานเริ่ มต้ นของแรงงามข้ ามชาติที่อพยพมายัง
ประเทศไทยได้ ไม่นาน รวมถึงกลุม่ ของแรงงานเด็กข้ ามชาติในช่วงอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ที่เตรี ยมการเป็ นแรงงานเต็มตัวและ/
หรื อแรงงานในสถานประกอบการที่จดทะเบียนถูกต้ องตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ที่ผา่ นมาเด็กซึง่ เป็ นผู้ติดตามแรงงาน
ข้ ามชาติทงที
ั ้ ่มีและไม่มีเอกสารประจาตัวบุคคลต่างเข้ าสูต่ ลาดแรงงานในจังหวัดสมุทรสาครเน้ นไปที่สถานประกอบการที่
ไม่เป็ นทางการและภาคกิจการนอกระบบ

๕๐

คาว่า แรงงานเยาวชน หรื อ แรงงานผู้เยาว์ ในงานวิจัยนี ้ หมายถึง เด็กข้ ามชาติจากประเทศพม่าที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงและกิจการประเภทอื่นๆ ผู้ซึ่งระบุอายุตงแต่
ั ้ ๑๕-๑๘ ปี อันเนื่องมาจากเด็กชาวพม่าส่วนใหญ่มกั บอก ‚คนอื่น‛ ว่ามีอายุ ๑๘ ปี
ในขณะที่ลักษณะทางกายภาพของเด็กข้ ามชาติบางคนนัน้ ผกผัน กับอายุที่เด็กระบุ คณะวิจัยจึง ประมวลผลโดยการคานวณแบบ
คาดการณ์จากการสอบถามอายุจากสมาชิกในครอบครัว รวมถึงวันเดือนปี เกิด และระยะเวลาที่ อพยพมาอยู่ในประเทศไทย ตลอดจน
คานึงถึงวิธีการนับอายุของคนพม่าที่ถือว่าเด็กมีอายุ ๑๘ ปี นับแต่วนั ที่เด็กมีชีวิตครบ ๑๗ รอบปี ในขณะที่วิธีนบั ตามแบบตะวันตกเด็กจะ
มีอายุ ๑๗ ปี (อ้ างอิงจาก คณะกรรมการองค์ก รป้องกัน ดูแลสิทธิ เด็ก และเยาวชน (เพื่อพลเมืองพม่า). โครงการวิจัยเพื่อปกป้อง
คุ้มครองเด็ก., เด็กผู้อพยพกับความรู้ สึกต่าต้ อยในประเทศของคนอื่น: สถานการณ์ เด็กผู้อพยพชาวพม่ าในอาเภอแม่ สอด
ประเทศไทย. (ตาก: โครงการวิจัยเพื่อปกป้องคุ้มครองเด็ก ของคณะกรรมการองค์กรป้องกันดูแลสิทธิเด็กและเยาวชน (เพื่อพลเมือง
พม่า)), ๒๕๕๔, ๑๗)
๕๑
ประมวลจากข้ อมูลสถิติจากสานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, ทะเบียนการอนุญาตจากแรงงานต่ างด้ าว
ประเภท ๒ ต่ อเนื่องประมงทะเล, ๒๕๕๗ (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์)

๖๒

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

สถานะของแรงงานที่ดาเนินการตามนโยบายผ่อนผันการจดทะเบียนแรงงานต่างชาติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
หลายปี ก่อนนาไปสูก่ ารพิสจู น์สญ
ั ชาติและการขอใบอนุญาตทางานในประเทศไทย และล่าสุดมีการดาเนินการลงทะเบียน
กับศูนย์บริ การจดทะเบียนแรงงานต่างชาติแบบเบ็ดเสร็ จ (One Stop Service) เพื่อขออนุญาตมีบตั รประจาตัวแรงงาน
ต่างชาติและบัตรประจาตัวสาหรับผู้ติดตามแรงงานต่างชาติ ตังแต่
้ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ทาให้ แรงงานข้ ามชาติที่
ดาเนินการแล้ วนี ้มีบนั ทึกข้ อมูลอยูใ่ นทะเบียนประวัติของหน่วยงานภาครัฐของไทยและได้ รับเอกสารแสดงตัวตนระหว่างที่
อาศัยรวมถึงใช้ ในการประกอบอาชีพในประเทศไทย ทว่าบางส่วนของแรงงานและผู้ติดตามที่อพยพเข้ ามาก่อน/หลังช่วง
การจดทะเบียน การต่ออายุ และไม่สามารถดาเนินขันตอนดั
้
งกล่าวจึงกลายเป็ นกลุม่ ของแรงงานข้ ามชาติไม่ลงทะเบียน
เป็ นกลุ่มที่ไม่ปรากฏข้ อมูลในสารระบบ ในส่วนของเด็กข้ ามชาติที่อพยพมาในระหว่างเวลานี ้ก็มกั จะทางานในสถาน
ประกอบการที่ไม่เป็ นทางการรอเวลาดาเนินการเรื่ องเอกสารและเข้ าสู่การทางานในสถานประกอบการที่จดทะเบียนต่อไป
สถานประกอบการแปรรูปเบื ้องต้ นโดยเฉพาะล้ งต่างๆ ที่ไม่ดาเนินการจดทะเบียนหรื อผ่านการตรวจแรงงานเป็ นประจา จึง
เป็ นแหล่งพักพิงและรอส่งต่อเด็กที่เริ่ มเข้ าสู่กระบวนการทางานโดยการโน้ มน้ าวชักจูงของสมาชิกครอบครัว เพื่อน หรื อ
นายหน้ า ก่อนเข้ าสูก่ ารเป็ นแรงงานในระบบอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในสถานประกอบการขนาดใหญ่ประเภทโรงงาน
การเป็ นแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงสาหรับแรงงานข้ ามชาติหลายๆ คนนันคื
้ อความมัน่ คงและรายได้ ที่
ดีกว่าสาหรับตนเองและครอบครัว เพราะสถานประกอบการประเภทนี ้กาหนดระบบการทางานและมาตรฐานของการจ้ าง
แรงงานและสวัสดิการที่ชัดเจน และเป็ นอีกแรงจูงใจต่อเด็กข้ ามชาติที่จะก้ าวสู่การเป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงรุ่นถัดไป
เมื่อพิจารณาภาพรวมของสถานการณ์อตุ สาหกรรมต่อเนื่องประมงและสถานการณ์ของแรงงานเด็กข้ าม
ชาติจากแหล่งข้ อมูลทุติยภูมิที่ผา่ นมา อาจกล่าวได้ วา่ ประเด็นแรงงานข้ ามชาติและแรงงานข้ ามชาติในภาคอุตสาหกรรมนี ้
มีทงั ้ สิ่งที่ปรั บตัว เปลี่ยนแปลง และสิ่งที่ยงั คงรู ปแบบเดิมไว้ แต่สถานการณ์ ที่น่าสนใจและมีอิทธิ พลต่อรู ปแบบของ
แรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่ศกึ ษา คือการปรับอัตราค่าแรงขันต
้ ่าทัว่ ประเทศในปี พ.ศ.๒๕๕๖ ที่สง่ ผลให้ เกิดการถ่ายเทแรงงาน
ข้ ามชาติสามสัญชาติ (พม่า, ลาว, กัมพูชา) เข้ าสู่โรงงานอุตสาหกรรม รวมไปถึงการออกรายงานสถานการณ์ ที่สะท้ อน
ปั ญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกิจการประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงขององค์กรต่างๆ ในช่วงหลายปี ที่ผ่าน
มา ซึง่ ไม่เพียงสร้ างแรงกระเพื่อมต่อภาคธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่จาเป็ นจะต้ องปรับปรุ งมาตรฐาน
และดาเนินแนวปฏิบตั ิที่ดีสาหรับแรงงานข้ ามชาติ แต่สร้ างสภาวะแห่งความตระหนักต่อประเด็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
และสิทธิแรงงานต่อแรงงานข้ ามชาติ การบังคับใช้ แรงงานหรื อแรงงานทาส โดยเฉพาะประเด็นการใช้ แรงงานเด็กข้ ามชาติ
ที่ปรากฏเป็ นส่วนประกอบของห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง จากการลงพื ้นที่เก็บข้ อมูลนันเป็
้ นที่นา่ สังเกตว่า
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ องในอุตสาหกรรมนี ้ไม่ว่าจะฝ่ ายนายจ้ าง ผู้ปกครอง หรื อแม้ แ ต่ตวั เด็กข้ ามชาติที่เป็ นแรงงานเองต่างรับรู้
และเรี ยนรู้จะปฏิเสธการดารงอยูข่ องแรงงานเด็กข้ ามชาติ (บุคคลที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ) อย่างไรก็ดี ข้ อเท็จจริ งว่าในทาง
ปฏิบตั ินนสถานประกอบการบางแห่
ั้
งยังคงรับเด็กข้ ามชาติเข้ าทางาน ส่วนผู้ปกครองของเด็กข้ ามชาติก็ยงั ให้ ส มาชิกใน
ครอบครัวของตนที่แม้ จะเป็ นเด็กช่วยกันทางานแกะกุ้งหรื อสัตว์น ้าประเภทอื่นที่รับจ้ างเหมามาทานอกสถานประกอบการ
วิถีปฏิบตั ิดงั กล่าวนี ้จึงทาให้ แรงงานเด็กไม่เป็ นที่สงั เกตเห็นหรื อปรากฏได้ โดยทัว่ ไปเช่นในสมัยก่อน ในทางกลับกันเด็ก
ข้ ามชาติบางคนหรื อครอบครัวของเด็กเหล่านันตั
้ ดสินใจที่จะเป็ นแรงงานแม้ ว่าในความเป็ นจริ งแล้ วเด็กเองมีอายุต่ากว่า
๑๕ ปี หรื อบางคนอายุไม่ถึง ๑๘ ปี ก็ตาม และเลือกที่จะปกปิ ดอายุจริ งด้ วยอายุที่เหมาะสมสาหรับการทางานในขันตอน
้

๖๓

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

การติดต่อหางานกับทางนายหน้ าหรื อนายจ้ าง สิง่ ที่เกิดขึ ้นนี ้ได้ กลายเป็ นกระบวนการในวิถีของแรงงานเด็กข้ ามชาติและ
ระบบการทางานของสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องบางแห่งในปั จจุบนั

๖๔

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาพที่ ๓๓ แผนภาพห่ วงโซ่ อุปทานของอุตสาหกรรมประมงและต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาคร ประเทศไทย

๖๕

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

II. วัฏจักรชีวิตของแรงงาน(เด็ก)ข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่ อเนื่องประมง อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
ท่ามกลางเงื่อนไขการอพยพย้ ายถิ่นของแรงงานต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้ านสูจ่ งั หวัดสมุทรสาคร กระบวนการ
ที่ว่านี ้เคลื่อนเป็ นวัฏจักรในหมู่มวลเด็ก, ครอบครั ว และเครื อข่ายทางสังคมของแรงงานข้ ามชาติ เด็กข้ ามชาติที่เป็ น
ผู้ติดตามซึง่ เดินทางมาพร้ อมครอบครัวหรื อญาติ และเด็กข้ ามชาติที่เดินทางมาเองหรื อเดินทางผ่านการนาพาของนายหน้ า
ต่างมุง่ สูส่ ภาพแวดล้ อมของแหล่งโรงงานและกิจการชายฝั่ งทะเลอันเป็ นสถานที่ทางานของแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร
กระบวนการของการเป็ นแรงงานข้ ามชาติภายใต้ เงื่อนไขที่ว่านี ้จึงสะท้ อนผ่านเหตุผลหลักของกลุ่มตัวอย่างที่ส่วนใหญ่
ตัดสินใจมาเป็ นแรงงานเพื่อหาเลี ้ยงครอบครัว นอกจากนันคื
้ อหารายได้ เลี ้ยงตัวเองและช่วยครอบครัวปลดหนี ้สิน ขณะที่
เด็กบางคนติดตามผู้ปกครองมาทางาน มาเป็ นแรงงานทดแทนผู้อื่น และเด็กบางคนตัดสินใจมาเป็ นแรงงานเนื่องจากไม่ได้
เรี ยนหนังสือ ทัศนะของแรงงานทังผู
้ ้ ปกครองและเด็กข้ ามชาติเองต่างมองว่าการทางานเป็ นหนทางตอบแทนพระคุณและ
ช่วยเหลือครอบครัว และเป็ นบทบาทที่สบื ต่อความคาดหวังในหมูส่ มาชิกครอบครัว บริ บททางวัฒนธรรมและเครื อญาติที่
แรงงานข้ ามชาติยงั คงให้ ความสาคัญจึงมีอิทธิพลต่อกระบวนการแรงงานของเด็กข้ ามชาติไปพร้ อมกับบริ บทของสภาพแวดล้ อมและเศรษฐกิจของแรงงาน เด็กข้ ามชาติบางคนให้ สมั ภาษณ์วา่ เดินทางมาที่มหาชัยเพราะพี่สาวต้ องการให้ มาช่วย
ทางานและส่งเงินกลับบ้ าน แต่บางคนก็ไม่ได้ ทางานจนกว่าจะดาเนินขันตอนทางเอกสารเรี
้
ยบร้ อย
สาหรับกิจวัตรแต่ละวันของแรงงานเด็กข้ ามชาติ หากว่าทางานในล้ งมักจะเริ่ มขึ ้นตังแต่
้ เวลาเวลา ๒ นาฬิกาและ
เดินทางไปยังที่ทางานเวลาประมาณ ๖ โมงเช้ าเพื่อให้ ทนั การลงเวลาเข้ างาน ขณะที่แรงงานเด็กในโรงงานจะมีชวั่ โมงการ
ทางานเป็ นกะรวมแล้ วประมาณแปดชัว่ โมงและมักจะทางานล่วงเวลาอีกสามชัว่ โมง ดังนันแรงงานเด็
้
กกลุม่ นี ้ส่วนใหญ่
แล้ ว จะทางานตัง้ แต่ ๘ โมงถึง ๕ โมงเย็น โดยมีช่วงเวลาพักกลางวันราวครึ่ งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง แต่หากเป็ นโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ขนตอนการแปรรู
ั้
ปครบวงจร แรงงานเด็กข้ ามชาติประจาอยูใ่ นสายการผลิตต่างๆ จะเข้ างานและ
เลิกงานในเวลาแตกต่างกัน เช่น แรงงานหักหัวกุ้งเข้ าก่ อนแรงงานแกะเปลือกกุ้ง หรื อก่อนคนที่ทางานแผนกควบคุม
คุณภาพ ตัวอย่างเช่น เข้ างานเวลา ๖ โมงเช้ าและเลิกงานประมาณบ่าย ๓ โมง ในส่วนของล้ งจะเป็ นการทางานรับเหมา
ช่วงแปรรูปสัตว์น ้า เช่น การแกะกุ้งตามน ้าหนักและต้ องทางานไปจนกว่ากุ้งจะหมด โดยทัว่ ไปจะเริ่ มงานตังแต่
้ ตี ๔ เป็ นต้ น
ไป หากว่ามีปริ มาณกุ้งมากจะเลิกงานราว ๕ ห้ าโมงเย็นแต่ถ้ากุ้งน้ อยจะเลิกงานช่วงเที่ยง ภายหลังเลิกงานหากไม่อยูใ่ นที่
พักก็จะออกไปพักผ่อนที่ตลาด เล่นกีฬา ออกไปเที่ยวงานประจาเทศกาล ไม่เช่นนันก็
้ จดั การงานบ้ านและนอนพักผ่อน และ
เข้ านอนเวลาประมาณ ๓ – ๔ ทุ่ม สาหรับในวันหยุดแรงงานข้ ามชาติสว่ นใหญ่หยุดงานสัปดาห์ละหนึ่งวัน แรงงานเด็ก
บางกลุ่มใช้ เวลาในวัน หยุด ไปทากิ จกรรมทางศาสนาที่ วัด บางกลุ่มก็ รวมกลุ่ม หรื อ นัดเจอกัน ตามสถานที่ต่างๆ เช่ น
ห้ างสรรพสินค้ า และไปบ้ านเพื่อนบริ เวณอื่นๆ จะเห็นว่าแรงงานข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะพื ้นที่อาเภอ
เมือง ณ ปั จจุบัน ค่อนข้ างมีเสรี ภาพในการเดินทาง ส่วนหนึ่งเป็ นเพราะแรงงานข้ ามชาติพกพาเอกสารประจาตัวและ
สามารถสื่อสารภาษาไทย ให้ คาอธิ บายเมื่อถูกซักถามจากทางเจ้ าหน้ าที่ได้ ขณะที่แรงงานเด็กข้ ามชาติบางส่วนเรี ยน
หนังสือในวันหยุดที่จดั ขึ ้นนอกระบบหรื อการศึกษาตามอัธยาศัย หรื อเข้ าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่องค์กรพัฒนาเอกชนจัดขึ ้น
การเป็ นแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงของสมาชิกครอบครัวแรงงานข้ ามชาตินี ้หมุนเวียนเป็ นวงจรรุ่ นต่อ
รุ่ น เด็กที่เข้ าสูร่ ะบบการทางานในกิจการนี ้โดยมากแล้ วมี บิดามารดาหรื อญาติผ้ ูพี่ที่อาวุโสกว่าเคยทางานในภาคประมง
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงมาก่อน ซึ่งคนเหล่านี ้จะมีช่วงเวลาที่เลิกเป็ นแรงงานที่อายุต่างกันไป อาจขึ ้นอยู่กบั ว่า
ครอบครั วนัน้ มีลูกคนแรกเมื่ออายุเท่าไหร่ และในปั จจุบัน ลูกสามารถจะเป็ นกาลังการทางานได้ แล้ วหรื อยัง หากบาง
ครอบครัวมีลกู เป็ นแรงงานวัยเด็กอายุน้อยพ่อแม่ก็ยงั คงเป็ นแรงงานต่อไป ประกอบกับปั จจัยเกี่ยวกับจานวนบุตรของ
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ครอบครัว หากมีลกู อยูใ่ นวัยแรงงานจานวนมากและมีกาลังทางเศรษฐกิจเพียงพอบิดาและมารดาแรงงานข้ ามชาติบางคน
ก็สามารถเกษี ยณตัวเองจากการเป็ นแรงงานได้ นอกจากนี ้แล้ วทัศนคติข องพ่อแม่ต่อการเข้ าสู่วยั แรงงานของลูกก็เป็ น
ปั จจัยที่สาคัญ อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะทางานแทนพ่อแม่และทาหน้ าที่เป็ นฝ่ ายหาเลี ้ยงครอบครัว
ซึง่ องค์ประกอบอื่นที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจทางานของเด็กข้ ามชาติ มักเป็ นเรื่ องโรคภัยไข้ เจ็บของผู้ปกครองและภาระ
หนี ้สินของครอบครัว ทังนี
้ ้ คติความรับผิดชอบต่อครอบครัวของสมาชิกแรงงานข้ ามชาติที่มาจากประเทศพม่านันเพื
้ ่อ
สร้ างหรื อปรับเปลีย่ นฐานะให้ แก่ครอบครัว และหากมีสมาชิกคนใดตังครอบครั
้
วใหม่จะต้ องมีคนรับช่วงความรับผิดชอบนี ้
ซึง่ ก็คือพี่น้องในลาดับถัดมาที่รับภาระของครอบครัวแทน สิ่งเหล่านี ้เป็ นอีกเหตุผลที่ทาให้ แรงงานข้ ามชาติหลายช่วงวัย
เดินทางมาทางานในประเทศไทย
นอกจากนี ้แล้ ว เครื อข่ายทางสัง คมของแรงงานข้ ามชาติ ไม่ว่าจะญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง ต่างเป็ นแหล่งข้ อมูลที่
สาคัญต่อการตัดสินใจทางานหรื อเลือกที่ทางาน คณะวิจยั พบแรงงานข้ ามชาติบางส่วนที่สามารถเข้ าทางานในโรงงาน
อุตสาหกรรมได้ ตงแต่
ั ้ อายุ ๑๔ ปี และทางานต่อเนื่องถึงปั จจุบนั ที่เติบโตเป็ นผู้ใหญ่แล้ วโดยอาศัยสายสัมพันธ์ ของญาติที่
ทางานในสถานประกอบการนันมาก่
้ อน รวมถึงมีความรู้จกั มักคุ้นกับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายบุคคลหรื อหัวหน้ างานซึง่ เท่ากับเป็ นการ
รับรองตาแหน่งงานและความไว้ วางใจของทังสองฝ่
้
าย เครื อข่ายทางสังคมนี ้ยังสนับสนุนการดาเนินชีวิตและเป็ นที่พึ่งพา
อาศัยในช่วงเวลาฉุกเฉินหรื อประสบความยากลาบากระหว่างที่ต้องจากบ้ านเกิด ในส่วนของนายหน้ าถือว่าเป็ นเครื อข่าย
ทางสังคมที่สาคัญต่อกระบวนการเป็ นแรงงานของแรงงานข้ ามชาติ รวมถึงเป็ นเครื อข่ายที่เชื่อมต่อระหว่างบุคคล กลุม่ คน
หรื อสถาบันต่างๆ อย่างเป็ นระบบ อาทิ การนาพาแรงงานจากในหมู่บ้านหรื อชุมชนเข้ ามายังประเทศไทย, การดาเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารประจาตัวบุคคล และการสมัครเข้ าทางาน เป็ นต้ น โดยทังสามระดั
้
บของกระบวนการแรงงานข้ ามชาตินี ้
เป็ นองค์ประกอบสาคัญที่ดารงวัฏจักรของแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครให้ คงอยู่ และเป็ นกลไก
อันสนับสนุนโครงสร้ างของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีมลู ค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลตลอดมา
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บทที่ ๕
แนวปฏิบัตแิ ละแนวนโยบายที่พงึ ประสงค์ ต่อแรงงานข้ ามชาติ
ในอุตสาหกรรมต่ อเนื่องประมง

บทนี ้กล่าวถึงทัศนะของบุคคลและ/หรื อหน่วยงานต่างๆ ต่อการทางานในภาคการผลิตของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมง รวมถึงปรากฏการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ นอกจากนี ้คือข้ อเสนอเกี่ยวกับแนวทางที่พึง
ประสงค์ต่อแรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร คณะวิจยั ได้ สมั ภาษณ์ผ้ ทู ี่
เกี่ยวข้ องต่อการแก้ ไขปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมประเภทนี ้ ตลอดจนข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่พึ ง
ประสงค์ในการจ้ างแรงงานเยาวชน อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ซึง่ ในกฎหมายพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ถือว่ามี
อายุอยูใ่ นเกณฑ์ทางานได้ ภายใต้ เงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด ในการนี ้ทางคณะวิจยั สัมภาษณ์ผ้ ปู กครองเด็กแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติ, ครูและอาจารย์จากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเป็ นผู้ดแู ล รวมถึงศูนย์การศึกษานอกระบบ, ตัวแทนจาก
หน่วยงานภาครัฐ เช่น สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร และสานักงานจัดหางานจังหวัด
สมุทรสาคร, ตัวแทนจากภาคธุรกิจ และตัวแทนจากภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงาน
เป็ นต้ น

I. ทัศนะต่ อสถานการณ์ แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่ อเนื่องประมง
งานวิจยั นี ้แสดงให้ เห็นสถานการณ์ด้านแรงงานเด็ก โดยเฉพาะในอุต สาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีพลวัต มาโดย
ตลอดตังแต่
้ ช่วงปลายทศวรรษที่ ๒๕๓๐ เมื่อแรงงานเด็กข้ ามชาติเข้ ามาสูร่ ะบบการเป็ นแรงงานทดแทนแรงงานเด็กไทย ๕๒
ในอดีตการใช้ แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยเฉพาะสถานประกอบการแปรรู ป ปฐมภูมิ (ล้ ง) นันกระท
้
า
อย่างเปิ ดเผยและมีการใช้ แรงงานในรูปแบบของแรงงานบังคับหรื อแรงงานทาส แต่ในปั จจุบนั สถานประกอบการต่างๆ ใน
จังหวัดสมุทรสาครพัฒนาความรู้ เกี่ยวกับสิทธิเด็ก ตลอดจนมีการตรวจสอบจากภาครัฐ และองค์กรระหว่างประเทศอยู่
เสมอ สถานประกอบการทุกระดับเริ่ มมีการปรับตัวและปรับปรุ งลักษณะการทางาน ทาให้ กรณีของการบังคับใช้ แรงงาน
การใช้ แรงงานเด็ก หรื อกรณี การโกงเงินค่าแรงของแรงงานข้ ามชาติ ไม่ปรากฏให้ เห็น๕๓ ประกอบกับภาครัฐและภาค
ประชาสังคมมีนโยบายการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรมมากขึ ้น มีการตรวจสอบความถูกต้ องของการใช้ แรงงานในโรงงาน
และสถานประกอบการต่างๆ รวมถึงการตรวจสอบความปลอดภัยในสายพานการผลิต จึงทาให้ ภาพของแรงงานเด็กเช่นใน
อดีตลดลง๕๔ และแม้ วา่ สัดส่วนของเด็กแรงงานข้ ามชาติทศี่ กึ ษาในระบบจะเพิ่มขึ ้น แต่ข้อค้ นพบในงานวิจยั สามารถระบุ
ได้ ว่า ยัง มีเ ด็กที่ ทางานอยู่ใ นภาคการผลิตอุต สาหกรรมต่อเนื่ องประมงและอุต สาหกรรมอื่ น อยู่จริ ง แต่ปรั บเปลี่ย น
ภาพลักษณ์ ของแรงงานเด็กเป็ นแรงงานแฝงมากขึ ้น อาศัยลักษณะทางกายภาพที่คล้ ายผู้ใหญ่ เช่ น รู ปร่ างสูง หน้ าตา

๕๒

มนทกานต์ ฉิมมามี, อ้ างแล้ ว : ๑๒๓ – ๑๒๔.
ดาหวัน ขอนทอง, เจ้ าหน้ าที่มลู นิธิเครือข่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน, สัมภาษณ์ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๘.
๕๔
ประสาร สารวงศ์, ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสทุ ธาราม, สัมภาษณ์ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘.
๕๓

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๖๘

ท่าทางคล้ ายผู้ใหญ่ หรื อใบทะเบียนที่ระบุอายุเกินจริ ง ตลอดจนข้ อค้ นพบที่ว่าในสถานประกอบการส่วนใหญ่ปรากฏ
แรงงานผู้เยาว์ซงึ่ ทางานติดต่อกันเป็ นเวลานานเกินกว่าที่พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานกาหนด ด้ วยการทางานระหว่าง
เวลา ๒๒.๐๐ – ๐๖.๐๐ น. นอกจากนี ้ยังปรากฏว่ามีการทางานล่วงเวลา, ถูกหักค่าแรงโดยนายหน้ าหรื อเรี ยกเก็บเงินค่า
สมัครงาน ทังไม่
้ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากสภาพแวดล้ อมในที่ทางานไม่เอื ้ออานวย ขณะที่ในส่วน
ชี วิตความเป็ นอยู่ของแรงงานเด็ก ข้ ามชาติ บางส่วนผจญภาวะเสี่ยงในพฤติ กรรมเบี่ยงเบน อาทิ การติดยาเสพย์ ติ ด
เพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควรและการตังครรภ์
้
ไม่พร้ อม ก่อให้ เกิดปั ญหาครอบครัวและปั ญหาสังคมตามมา สิ่งที่ปรากฏ
เหล่านี ้เป็ นส่วนหนึง่ ของรายละเอียดสถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร และภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
แสดงทัศนะต่อสถานการณ์เพิ่มเติมและแนวทางที่พงึ ประสงค์ตอ่ การขจัดปั ญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติที่เกิดขึ ้น ดังต่อไปนี ้
o ผู้ปกครอง
จากการสัม ภาษณ์ ผ้ ูป กครองแรงงานเด็ ก ข้ า มชาติ พ บว่า ผู้ป กครองส่ว นใหญ่ ต้ อ งการให้ บุตร หลานท างาน
โดยเฉพาะบุตรที่ “โตพอจะทางานได้ ” โดยพิจารณาที่รูปร่ างเป็ นหลักหรื อเมื่อเด็กมีอายุประมาณ ๑๔ ปี ขึ ้นไป บางส่วน
ขึ ้นอยู่กบั ความสมัครใจของบุตรหรื อกล่าวอีกนัยหนึ่งคือเด็กเป็ นผู้เลือกและสมัครใจที่จะทางานช่วยเหลือครอบครัวด้ วย
ตัวเอง ๕๕ การอนุญาตให้ บุตรเข้ าทางานเนื่องมาจากต้ องการให้ เป็ นอีกแรงผลิตที่สาคัญ ในการหารายได้ มาจุนเจื อ
ครอบครัวโดยมีสาเหตุดงั นี ้ ๑.) ต้ องการที่จะส่งเงินกลับไปยังประเทศพม่า ไว้ ในการสร้ างบ้ าน ซื ้อที่ดินสาหรับเพาะปลูก
หรื อสร้ างกิจการของตัวเองในอนาคต, ๒.) หารายได้ เพื่อชาระหนี ้สินที่เกิดจากการกู้ยืมเงินจัดพิธีกรรมเปลี่ยนผ่านจากวัย
เด็กสูว่ ยั ผู้ใหญ่ เช่น งานบวช งานตังชื
้ ่อลูก, ๓.) เพื่อนาเงินไปรักษาญาติที่เจ็บป่ วยอยูท่ ี่ประเทศพม่า ๔.) ต้ องการช่วยเหลือ
ครอบครัวที่มีสมาชิกเพิ่มขึ ้น นอกจากความต้ องการด้ านการเงินแล้ ว แรงงานเด็กที่ทางานตังแต่
้ อายุ ๑๐ ปี ขึ ้นไปเป็ นผู้ที่
แบกภาระอันเนื่องมาจากผู้ปกครองเกษี ย ณอายุงานเร็ ว ภาระครอบครัวดังกล่าวถือเป็ นความกตัญํูที่บตุ รพึงมีต่อบิดา
มารดา และผู้ปกครองบางคนจาเป็ นที่จะต้ องนาบุตรไปเลี ้ยงในสถานประกอบการที่ตนทางานอยู่เนื่องมาจากว่าไม่มีคน
ดูแลบุตร เด็กเหล่านี ้คลุกคลีและเติบโตในสถานประกอบการจนกระทัง่ ต้ องเข้ าสูก่ ระบวนการการทางาน เช่น ช่วยมารดา
แกะกุ้งรายเหมา เป็ นต้ น เงื่อนไขเหล่านี ้ส่งเสริ มให้ เด็กเข้ าสูก่ ระบวนการเป็ นแรงงานอย่างผิดกฎหมาย
o ครู อาจารย์
ทัศนะของครู ผ้ สู อนในโรงเรี ยนที่มีเด็กข้ ามชาติเข้ าเรี ยนกล่าวถึงสถานการณ์ แรงงานเด็ก ข้ ามชาติในปั จจุบนั ว่า
ปั ญหาแรงงานเด็กในปั จจุบนั เริ่ มลดลงเนื่องมาจากทุกภาคส่วนรับรู้ และตระหนักถึงสิทธิที่เด็กพึงมี เช่น สิทธิในการเข้ ารั บ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน การทางานร่วมกันของทุกภาคส่วนจึงมุง่ ส่งเสริ มให้ เด็กวัยเรี ยนเข้ าโรงเรี ยนตามระบบ โดยปรากฏว่า
โรงเรี ยนหรื อ ศูน ย์ การเรี ย นรู้ นอกระบบมี เด็ กข้ ามชาติ เข้ ารั บ บริ การจานวนมากขึน้ ดังนัน้ หากมองในส่ว นของระบบ
การศึกษา ปั ญหาแรงงานอาจไม่ปรากฏอย่างตรงไปตรงมาว่าเด็กที่ไม่เข้ ารั บการศึกษานัน้ จะกลายเป็ นแรงงานเด็ก
ในขณะที่ปัญหาอีกประการหนึง่ คือ ลูกหลานแรงงานข้ ามชาติออกจากโรงเรี ยนกลางคันทังหมด
้
เด็กส่วนใหญ่ออกจาก
โรงเรี ยนขณะศึกษาระดับประถมเพื่อไปทางานช่วยเหลือครอบครัว บางคนเข้ ามาเรี ยนในระหว่างที่รองานและเมื่ อเริ่ ม
สื่ อ สารภาษาไทยได้ ก็ อ อกไปท างาน ‚เด็ ก ท่ ย ม ากับ ผู้ ป กครองจะเป็ นเด็ ก โตหรื อเด็ ก ท่ ย ม่ อ ายุ ม ากกว่ า เกณฑ์ ท่ย
กระทรวงศึ กษาธิ การกาหนด เช่ น เด็ กท่ ยเร่ ยนอยู่ ในชั้นประถมศึ กษาป่ ท่ ย ๓ อาจม่ อายุ ๑๗ ป่ และเด็กท่ ยเร่ ยนอยู่ชั้น

๕๕

บิดาของแรงงานเด็กข้ ามชาติ, อาชีพก่อสร้ าง, สัมภาษณ์ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘.

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๖๙

ประถมศึกษาป่ ท่ ย ๒ อาจม่ อายุ ๑๔ ป่ เป็ นต้น เพราะฉะนัน้ เด็กกลุ่มน่เ้ ข้ามาอยู่ในโรงเร่ ยนขณะท่ ยยงั ไม่ม่งานทา พออยู่
โรงเร่ ยนสักระยะเมื ยอสามารถสือย สาร(ภาษาไทย)ได้ในป่ ต่อไปผูป้ กครองก็จะพาไปทางาน รายได้ก็เท่ากับผูป้ กครองเพราะ
เขาตัวโตแล้ว”๕๖ เด็กกลุม่ นี ้บางส่วนเป็ นเด็กที่อยู่ในวัยแรงงานตามกฎหมาย อายุตงแต่
ั ้ ๑๕ – ๑๘ ปี และบางส่วนเป็ น
เด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ซึง่ ตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๔ ห้ ามมิให้ นายจ้ างจ้ างเด็กอายุ
ต่ากว่าสิบห้ าปี เป็ นลูกจ้ าง ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง กระบวนการตัดสินใจทางานโดยส่วนใหญ่ อยู่ที่ตวั เด็กและ
ผู้ปกครอง สาหรับเด็กอาจไม่ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทาให้ เขาไม่มีโอกาสที่จะเลือกอาชีพได้ ดีกว่านี ้ เพราะฉะนันใน
้
ทัศนะของครูผ้ สู อนจึงเห็นว่าการให้ การศึกษาแก่เด็กข้ ามชาติเพื่อพัฒนาทักษะและศักยภาพในการทางานแก่พวกเขานันมี
้
ความสาคัญยิ่ง๕๗
o ภาครัฐ
 สถานการณ์แรงงานเด็ก
ในปั จจุบนั สถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง จังหวัดสมุทรสาครไม่ปรากฏการใช้
แรงงานเด็กในรู ปแบบแรงงานบังคับ แต่สิ่งที่ปรากฏคือการใช้ แรงงานเยาวชนหรื อแรงงานที่มีอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ในสถาน
ประกอบการระดับต่างๆ ในมุมมองของผู้ให้ บริ การเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทางานสาหรับแรงงานประเภทนี ้มองว่า
กระบวนการจ้ างงานนันเกิ
้ ดขึ ้นจากการตกลงของทังฝ่
้ ายแรงงานและฝ่ ายนายจ้ าง “นายจ้างท่ ยจะจ้างแรงงานอายุ ๑๕ ๑๘ ป่ นัน้ ม่ ไม่มาก แต่ท่มย ่ ส่วนหนึยงเป็ นความต้องการของทางฝ่ ายแรงงาน ไม่ว่าจะเป็ นความต้องการของครอบครัวพ่อแม่ม่
ลูกท่อย ยู่ในช่วงอายุ ๑๕ - ๑๘ ป่ สภาพร่ างกายพร้อมในการทางานได้แล้วเลยไปเข้าสู่ขนั้ ตอนการทางาน”๕๘ ประกอบกับ
สถานการณ์ การขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ ้นในประเทศทาให้ รัฐไม่มีนโยบายจากัดสิทธิ การขอโควต้ าลงทะเบียนการใช้
แรงงานต่างด้ าวในสถานประกอบการต่างๆ กิจการที่มีความขาดแคลนแรงงานสูงที่สดุ คือ ประมงทะเล ซึ่งแรงงานไทย
จานวนมากไม่ประสงค์ จะทางานในลักษณะนี ้ และงานกรรมกรในทุกประเภทกิ จการขาดแคลนแรงงานไทย รวมถึ ง
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงโดยเฉพาะสถานประกอบการแปรรู ปขันปฐมภู
้
มิ ที่ดาเนินการแกะกุ้ง หักหัวกุ้ง แล่ปลา ฯลฯ
ไม่สามารถจะใช้ เครื่ องจักรทดแทนกาลัง การผลิตด้ วยมือของมนุษย์ได้ ความต้ องการแรงงานจึงเพิ่ม สูงขึ ้นตามความ
ต้ องการและอัตราการผลิตของภาคอุตสาหกรรม
 การจ้ างแรงงานอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี
ในกรณีของแรงงานเยาวชนอายุตงแต่
ั ้ ๑๕ – ๑๘ ปี แบ่งออกเป็ นสองกลุม่ คือ ๑.เด็กที่มีอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ที่
เดินทางมาพร้ อมญาติ เมื่ออพยพมายังประเทศไทยก็เข้ าสูร่ ะบบโรงงาน และ ๒.เด็กที่เกิดในเมืองไทยและมีโอกาสได้ รับ
การศึกษาเบื ้องต้ น เมื่อเติบโตเข้ าสูว่ ยั ที่สามารถทางานได้ เด็กก็จะออกจากโรงเรี ยนมาทางาน เด็กกลุม่ นี ้มีจานวนน้ อยกว่า
กลุม่ ที่เคลือ่ นย้ ายมาจากประเทศพม่า เนื่องจากความต้ องการแรงงานการผลิตจานวนมาก ทางรัฐบาลไทยจึงมีนโยบาย
ผ่อนผันสาหรับแรงงานข้ ามชาติที่เข้ าเมืองผิดกฎหมายอยูเ่ สมอ เพื่อให้ แรงงานจดทะเบียนและมีสถานะที่ถกู กฎหมายเพื่อ
เข้ าสูก่ ระบวนการพิสจู น์สญ
ั ชาติและขอใบอนุญาตทางานต่อไป ถือเป็ นการเปิ ดช่องทางให้ กบั แรงงานโดยเฉพาะแรงงาน

๕๖

ประสาร สารวงศ์, ผู้อานวยการโรงเรียนวัดศรีสทุ ธาราม, สัมภาษณ์ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘.
ณรงค์ฤทธิ์ สีหราช,ครูศนู ย์การเรียนรู้มลู นิธิเพื่อเยาวชนชนบท, สัมภาษณ์ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘.
๕๘
เกษม สุทธิรักษ์ , จัดหางานจังหวัดสระแก้ ว รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, สัมภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘.
๕๗

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๗๐

จากประเทศพม่าซึง่ มีจานวนเพิ่มขึ ้นทุกปี ดาเนินการจดทะเบียนแรงงาน สาหรับแรงงานเยาวชน ๑๕ – ๑๘ ปี จะต้ องแจ้ ง
ความประสงค์ทางานกับสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก่อน พร้ อมแจกแจงรายละเอียดว่าเข้ าทางานหน้ าที่ใด
สภาพแวดล้ อมเป็ นอย่างไร และจ่ายค่าแรงอย่างไร หากเป็ นไปตามเงื่อนไขการจ้ างงานตามพระราชบัญญัติค้ มุ ครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๕ และกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเด็กอื่นๆ ความต้ องการจ้ างแรงงานนี ้จะถูกส่งไปยังกรมการ
จัดหางานเพื่อรับรองการขอใบอนุญาตทางานให้ กบั เยาวชนข้ ามชาติเหล่า นี ้ต่อไป
ข้ อบัญญัติตามกฎหมายและกติกาสากลระหว่างประเทศมักเรี ยกผู้ที่อยู่ในช่วงอายุดงั กล่าวว่า “เยาวชน” แต่ใน
กฎหมายแรงงานยัง คงใช้ คาว่า “เด็ก” เมื่อเด็กเป็ นแรงงาน กฎหมายมีข้อห้ ามการทางานบางประการ เช่น ห้ ามการ
ทางานบางช่วงเวลาเพื่อสุขภาพของเด็ก และห้ ามมิให้ เด็กทางานทีอ่ าจก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อเด็ก หากเป็ นกรณี
เช่นนี ้ สานักงานสวัสดิการฯ จะไม่อนุญาตทางาน แต่ถ้าเป็ นงานทัว่ ไปหรื องานที่มีข้อจากัดเรื่ องสถานที่หรื อข้ อกาหนด
เกี่ยวกับลักษณะงานและความปลอดภัย ทางสวัสดิการฯ จะอนุญาตให้ เด็กสามารถทางานได้ โดยที่หากมีการจ้ างเด็ก
ทางานทางบริ ษัทจะต้ องแจ้ งว่าเด็กคนนี ้เข้ าไปทาอะไรในสถานประกอบการ หากไปทางานที่ต้องห้ าม สวัสดิการฯ จะไม่
อนุญาต หรื อให้ เขาเปลีย่ นไปทางานลักษณะอื่น ๆ เพื่อให้ เด็กมีรายได้ ลดภาระของพ่อแม่ ภาระของสังคม เพราะเมื่อไม่มี
งาน ไม่มีเงิน เด็กอาจจะก่ออาชญากรรมบางเรื่ องได้ ต่อประเด็นนี ้จึงต้ องมองหลายมิติ หากมีการจ้ างเด็กบริ ษัทจะต้ อง
ยื่นขอลงทะเบียนสาหรับการจ้ างแรงงานเยาวชนอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี หากไม่ดาเนินการดังกล่าวมีบทลงโทษจาคุกไม่เกิน ๑
เดือน ปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท ตามกฎหมายอาญา
 การละเมิดสิทธิแรงงาน
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า การละเมิดสิทธิ เด็กหรื อการใช้ แรงงาน
บังคับ แรงงานทาส กักขังหน่วงเหนี่ยว อย่างเช่นภาพลักษณ์ของการใช้ แรงงานเด็กในอดีตนันไม่
้ เกิดขึ ้นกับแรงงานเยาวชน
ข้ ามชาติเหล่านี ้ แต่สงิ่ ที่หน่วยงานให้ บริ การด้ านความคุ้มครองสิทธิของแรงงานพบบ่อยคือปั ญหาเรื่ องค่าจ้ าง/ค่าแรงที่ไม่
เป็ นธรรมหรื อไม่เป็ นไปตามข้ อตกลง เช่น กรณีบริ ษัทแห่งหนึง่ มีการใช้ แรงงานเยาวชนอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี เมื่อบริ ษัทเลิกจ้ าง
และไม่จ่ายค่าแรง ทางสวัสดิการฯ จาเป็ นต้ องเข้ ามาดูแลจัดการให้ ความคุ้มครองสิทธิและค่าตอบแทนที่ลกู จ้ างพึงได้ รับ
 กรณีอายุเด็กในบัตรทะเบียนระบุอายุเกินจริ ง
สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดสมุทรสาคร ชี ้แจงการระบุอายุในบัตรทะเบียนเกินจริ งว่า ทาง
หน่วยงานราชการเชื่อถือหลักฐานทางทะเบียนที่ระบุอายุซึ่งออกโดยกระทรวงมหาดไทยเป็ นหลัก หากในกรณีที่พบเด็ก
ข้ ามชาติมีสรี ระไม่ตรงตามอายุที่ระบุอย่างสิ ้นเชิงก็จาเป็ นจะต้ องทาเรื่ องโต้ แย้ งไปยังหน่วยงานต้ นทางที่ระบุอายุในบัตร
ทะเบียนนันๆ
้ เช่น หน่วยทะเบียนประวัติราษฎร กระทรวงมหาดไทย จากนัน้ จะพิสจู น์หาหลักฐานโดยการตรวจจาก
กระดูกหรื อฟั นเพือ่ ระบุอายุที่แท้ จริ งของเด็ก อย่างไรก็ตาม สวัสดิการฯ ระบุวา่ กระบวนการเหล่านี ้ค่อนข้ างซับซ้ อนเพราะ
เกี่ยวข้ องกับปั ญหาเรื่ องการปลอมแปลงเอกสาร และการจะกล่าวถึงอายุของเด็กหากไม่เชื่อตามที่ระบุในบัตรทะเบียนแล้ ว
ต้ องอาศัยความรู้ทางการแพทย์เพื่อสร้ างอานาจสนับสนุนข้ อค้ นพบดังกล่าว ดังนัน้ จึงไม่พบการแจ้ งเรื่ องหรื อดาเนินการ
ฟ้ องร้ องอย่างเป็ นทางการในปั ญหาเหล่านี๕๙
้
 ภาวะเสีย่ งในการเป็ นแรงงานเด็ก
ในมุมมองของตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาวะเสีย่ งทีผ่ ลักดันให้ เด็กเข้ าสูก่ ระบวนการเป็ นแรงงานมีจดุ เริ่ มต้ น
จากครอบครัวและเป็ นหน้ าที่ของครอบครัวทีจ่ ะต้ องดูแลสมาชิกในครอบครัวมิให้ เข้ าไปอยูใ่ นภาวะเสีย่ งต่างๆ ไม่วา่ ในเรื่ อง

๕๙

บุญลือ ศาสตรเพ็ชร, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, สัมภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘.

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๗๑

การทางานหรื อเรื่ องอื่นๆ ถึงแม้ วา่ มีการกาหนดกฎหมายอย่างเข้ มงวดแต่ถ้าครอบครัวหรื อผู้ใกล้ ชิดกับเด็ กไม่ปกป้องเด็ก
จากภาวะเสีย่ งต่างๆ ผลลัพธ์การรณรงค์ปัญหาแรงงานเด็กในจังหวัดสมุทรสาครอาจไม่บรรลุผล ที่สาคัญคือทุกภาคส่วน
เริ่ มตังแต่
้ ครอบครัวและผู้ประกอบการควรทางานร่วมกันตามกฎกติกาของสังคม ‚การเจตนารับเด็กท่ ยระบุอายุเกิ นควรถูก
ใช้มาตรการทางกฎหมายดาเนิ นการ การใช้มาตรการทางกฎหมายผมคิ ดว่ามันเป็ นการแก้ ปัญหาท่ ยปลายเหตุ แต่ ท่ย
สาคัญคื อเราควรแก้ปัญหาท่ ยต้นเหตุ คื อเราจะดูแลกันอย่างไรเพื ยอไม่ให้เด็กกลุ่มน่เ้ ข้าไปสู่ปัญหาการจ้างงาน เริย มตัง้ แต่
ครอบครัว สังคม ท่ ยจะช่ วยดูแลเขาอย่างไร‛๖๐
การเข้ าสู่ภาวะเสี่ยงอีกประการหนึ่งคือเด็กต่างชาติที่เข้ ามาพร้ อม
ผู้ปกครองซึ่งข้ ามแดนอย่างผิดกฎหมาย เด็ก ปราศจากสถานะพลเมือง ผู้ปกครองจึงไม่กล้ า จะส่งเด็ก เข้ าโรงเรี ยนจน
ก่อให้ เกิดภาวะเสีย่ งต่อการเป็ นแรงงานในสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการที่ผ้ ปู กครองทางานอยู่
o ภาคธุรกิจ
ทัศนะเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานเด็กข้ ามชาติในปั จจุบนั ของภาคธุรกิจเป็ นไปในทิศทางเดียวกับภาครัฐที่ระบุ
ว่า ภาพลักษณ์ การใช้ แรงงานเด็กในรู ปแบบที่เลวร้ ายนันไม่
้ เคยเกิดขึ ้นในโรงงานแปรรู ปขนาดใหญ่และหมดไปในสถาน
ประกอบการระดับต่างๆ แล้ ว หากแต่ในสถานประกอบการประเภทล้ งและแพปลาขนาดเล็ก อาจยังคงระบบการจัดการ
แรงงาน สวัสดิการ รวมถึงสภาพแวดล้ อมและชีวอนามัยในสถานที่ทางานอย่างไม่ได้ มาตรฐาน ภาคธุรกิจยังกล่าวถึงการ
ใช้ แรงงานเยาวชนอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ด้ วยเช่นกัน สถานประกอบการแปรรูปกุ้งรายหนึง่ ระบุวา่ ในอดีตเมื่อมีความต้ องการ
ผลผลิตกุ้งเป็ นจานวนมาก ความต้ องการแรงงานจึงสูงขึ ้นตามลาดับและนามาสูก่ ารใช้ แรงงานเยาวชน โดยการขออนุญาต
จ้ างแรงงานอย่างถูกต้ อง และปฏิบตั ิตามแนวปฏิบตั ิที่ดีในการใช้ แรงงานที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ร่ วมกับ
กรมประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กาหนดแนวปฏิบตั ิดงั กล่าวขึ ้นเป็ นพื ้นฐานที่สถานประกอบการใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงทุกแห่งมีหน้ าที่ปฏิบตั ิตาม อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ความต้ องการผลผลิตกุ้งจากประเทศไทย
ลดลง ขณะทีโ่ รงงานแปรรูปขนาดใหญ่ได้ ยกเลิกการจ้ างแรงงานข้ ามชาติอายุ ๑๕ - ๑๘ ปี ที่เคยเป็ นแรงงานเสริ มทางการ
ผลิต และจ้ างแรงงานที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ ้นไป
o องค์ กรพัฒนาเอกชน
 สถานการณ์แรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
นิยามจากกฎหมายด้ านการคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า ‘แรงงานเด็ก’ คือบุคคลที่อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี และแรงงาน
ผู้ใหญ่คือบุคคลที่มีอายุตงแต่
ั ้ ๑๘ ปี ขึ ้นไป และด้ วยเหตุที่เด็กยังไม่ถึงพร้ อมทางวุฒิภาวะ ไม่มีความพร้ อมด้ านร่ างกาย
เหมือนผู้ใหญ่ จึงมีข้อจากัดเกี่ยวกับการทางาน เป็ นต้ น ว่าเด็กควรจะทางานได้ เพียงกี่ชั่วโมง ห้ ามมิในเด็กทางานหนัก
ทางานที่เกี่ยวข้ องกับสารเคมีอนั ตรายไม่ได้ ทางานเรื อประมงไม่ได้ ฯลฯ เหล่านี ้เป็ นนิยามของแรงงานเด็กตามกฎหมาย
ขณะที่ในส่วนของ ‘แรงงานเด็กผิดกฎหมาย’ มาจากว่ากฎหมายไม่อนุญาตให้ เด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ทางาน กฎหมาย
ไม่รับรองและถือว่าผู้ที่ใช้ แรงงานเด็กกลุม่ นี ้ทางานต้ องโทษความผิด เด็กเหล่านี ้จะต้ องอยู่ในสถานศึกษาและได้ รับสิทธิ
พื ้นฐาน รวมถึงโอกาสที่จะส่งเสริ มพัฒนาการของเด็ก ดังนัน้ หากเด็กข้ ามชาติต้องไปทางานและไม่สามารถเข้ าถึงสิทธิ
โอกาสต่างๆ หรื อกลายเป็ นแรงงานด้ วยความไม่สมัครใจ อาจจะเข้ าข่ายของแรงงานบังคับและ/หรื อเป็ นส่วนหนึ่งของ
ผู้เสียหายในกระบวนการค้ ามนุษย์

๖๐

เกษม สุทธิรักษ์ , จัดหางานจังหวัดสระแก้ ว รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร, สัมภาษณ์ ๓ มีนาคม ๒๕๕๘.
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สถานการณ์แรงงานข้ ามชาติในจังหวัดสมุทรสาครสะท้ อนผ่านปริ มาณของแรงงานข้ ามชาติจานวนมากที่เผชิญ
กับปั ญหา แม้ แรงงานบางส่วนได้ รับการดูแลคุ้มครองที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐที่ตระหนักและสนใจ แต่ก็ไม่สามารถแก้ ไข
ปั ญหาของแรงงานข้ ามชาติที่มีอย่างต่อเนื่องให้ หมดไป ในช่วงที่ผ่านมาแรงงานข้ ามชาติในสมุทรสาครที่จดทะเบียน
แรงงานมีไม่ต่ากว่า ๒๕๐,๐๐๐ คน ในจานวนนีน้ ่าจะรวมถึงเด็กข้ ามชาติ ในจานวนไม่ต่ากว่า ๑๐,๐๐๐ คน และใน
ภาพรวมแรงงานข้ ามชาติอีกเป็ นจานวนมากยังไม่มีเอกสารที่ครบถ้ วนเพียงพอที่จะเดินทางกลับประเทศภูมิลาเนาได้ โดย
ที่ผา่ นมาแรงงานได้ รับเฉพาะใบอนุญาตทางาน ใบเอกสารทะเบียนราษฎรต่างด้ าว (ท.ร.๓๘/๑) เท่านัน้ แต่ทางรัฐบาลไทย
พยายามผลักดันให้ แรงงานส่วนใหญ่ลงรายการสัญชาติเพื่อพิสจู น์สญ
ั ชาติและทาหนังสือเดินทางชัว่ คราวต่อไป ในส่วน
ของกรณีแรงงานเด็กเป็ นที่จบั มองและติดตามสถานการณ์จากนานาชาติอย่างกว้ างขวาง โดยเฉพาะสถานการณ์เรื่ องเด็ก
ในอุตสาหกรรมกุ้งและอุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเลเพื่อการส่งออก อาทิ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๓ รายงานของกระทรวง
แรงงาน สหรัฐอเมริ กา แถลงว่า มีแรงงานเด็กอยู่ในอุตสาหกรรมกุ้ง ในปี พ.ศ.๒๕๔๗ – ๒๕๕๒ มูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ ม
คุณภาพชีวิตแรงงาน พบว่า มีแรงงานเด็กข้ ามชาติจานวนไม่น้อยทีท่ างานอยูใ่ นอุตสาหกรรมนี ้ เด็กส่วนใหญ่ทางานกับพ่อ
และแม่ในสถานประกอบการกิจการต่อเนื่องประมงที่เรี ยกว่า ‘ล้ ง’ โดยที่เด็กส่วนใหญ่ไม่อยู่ในสถานศึกษา พร้ อมกับมี
ความคิดว่าสถานที่ที่ปลอดภัยสาหรับคนข้ ามชาติคือสถานประกอบการ เพราะหากอยู่ที่บ้านอาจจะมีเจ้ าหน้ าที่มาตรวจ
พบหรื ออาจมีความไม่ปลอดภัยเกิดขึ ้นกับเด็ก เป็ นปั จจัยผลักให้ เด็กข้ ามชาติอายุประมาณ ๘ – ๑๒ ปี ทางานอยู่กับ
ผู้ปกครอง ส่วนผู้ประกอบการก็มองว่าบุตรหลานแรงงานมาช่วยผู้ปกครองทางานในระบบจ้ างเหมาทีค่ ิดอัตราค่าแรงตาม
น ้าหนัก
สาหรับมูลนิธิเครื อข่ายส่งเสริ มคุณภาพชีวิตแรงงานมองปรากฏการณ์ แรงงานเด็ก ข้ ามชาติ ว่า ในช่วงปี พ.ศ.
๒๕๕๑ – ๒๕๕๓ สถานประกอบการบางแหล่ง ในภาคธุรกิจต่อเนื่องประมง เช่น งานแกะกุ้ง มีการจ้ างแรงงานกึ่งบังคับ
และแรงงานเด็ก บางส่วนเข้ าข่ายการค้ ามนุษย์ แต่ภายหลังมีการประกาศใช้ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการค้ ามนุษย์
พ.ศ.๒๕๕๑ จึงก่อให้ เกิดการคุ้มครองทังเด็
้ กและผู้ใหญ่มากขึ ้น ทังนี
้ ้ อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงปรากฏแรงงานเด็กส่วน
หนึง่ อายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี แรงงานเหล่านี ้นายจ้ างจะต้ องจดทะเบียนขอใช้ แรงงานที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานของจังหวัดเพื่อตรวจสอบแต่ก็มีจานวนไม่มาก ในมุมมองขององค์กรพัฒนาเอกชนนันการจ้
้
างแรงงานเยาวชน
อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี มีช่องว่างและข้ อบกพร่องในทางปฏิบตั ิ โดยผู้ประกอบการเห็นว่าเด็กเหล่านี ้ควรแจ้ งอายุมากกว่าอายุใน
ความเป็ นจริ ง สถานการณ์เช่นนี ้เกิดขึ ้นมานานแล้ วและสืบเนื่ องมาจนถึงปั จจุบนั เด็กกลุม่ นี ้ทางานอยู่ในหลายกิจการ
รวมถึงในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่ง ถือว่าเป็ นแรงงานที่ถกู กฎหมาย (ช่วงอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ) แต่เด็กถูกทาให้ เป็ น
แรงงานที่มีอายุมากกว่า ๑๘ ปี เมื่อมาถึงปั จจุบนั เด็กเหล่านี ้มีอายุประมาณ ๒๐ – ๒๒ ปี และมีสถานะเป็ นแรงงานเต็มตัว
แรงงานเยาวชนอายุตงแต่
ั ้ ๑๕ – ๑๘ ปี มีจานวนมาก เพราะเด็กรุ่ นนี ้หากไม่ได้ เรี ยนหนังสือต่อก็จะทางาน เด็ก
เหล่านี ้มีแบบแผนชีวิตที่แตกต่างกันไป บางส่วนดาเนินชีวิตกลมกลืนกับสังคมไทย บางส่วนสามารถสือ่ สารภาษาไทยและ
ใช้ ประโยชน์เมื่อย้ ายงานหรื อทาเอกสารต่างๆ บางส่วนหารายได้ เพื่อเลี ้ยงดูตวั เอง เมื่อเด็กเหล่านีไ้ ปประกอบอาชีพใน
อุตสาหกรรมแปรรู ปสัตว์น ้าเบื ้องต้ นจะเป็ นการจ้ า งงานเหมือนผู้ใหญ่หรื อไม่อย่างไร และสถานการณ์ปัญหาแรงงานเด็ก
ลดลงระดับใดภายใต้ แนวปฏิบตั ิที่ดีในการใช้ แรงงาน (Good Labors Practices) หากเป็ นสถานประกอบการที่มีความ
พร้ อมน่าจะสามารถจัดการได้ ส่วนสถานประกอบการที่ยงั ไม่พร้ อมหรื อไม่จดทะเบียนควรจะต้ องตรวจสอบว่ามีปัญหา
หรื อไม่ ขณะที่ในปั จจุบนั สถานการณ์แปรเปลี่ยนไป เด็กอาจไม่ได้ ทางานในสถานประกอบการแต่เอางานกลับไปทาที่
บ้ านในระบบเหมาช่วง รู ปแบบของแรงงานเด็ก ที่ช่วยพ่อแม่จึงกลายเป็ นแรงงานเด็กที่บ้านแทน กรณีเช่นนี ้สามารถระบุ
ตามกฎหมายได้ ห รื อ ไม่ว่า เป็ นแรงงานเด็ ก คนเอเชี ย อาจจะไม่ได้ ม องว่า กรณี เ ช่ น นี เ้ ป็ นปั ญ หามากนัก แต่สาหรั บ
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ชาวตะวันตกที่เฝ้ าดูสถานการณ์แรงงานในห่วงโซ่อปุ ทานทังสายพานการผลิ
้
ตจนถึง ผู้บริ โภค จะติดตามตรวจสอบว่าที่มา
ของแรงงานเด็กอยูท่ ี่แหล่งใด
 สภาพการทางานของเด็กในปั จจุบนั
ในจังหวัดสมุทรสาครพบแรงงานเด็กข้ ามชาติที่บอกอายุของตนเองตามเอกสารประจาตัวว่ามีอายุ ๑๘ ปี แต่เมื่อ
สนทนากัน เด็กส่วนใหญ่มีอายุประมาณ ๑๖ – ๑๗ ปี ซึ่งเป็ นกลุ่มที่สามารถทราบข้ อมูลและสังเกตสถานการณ์ ของ
แรงงานเด็ก อาทิ การที่บริ ษัทรับคนกลุ่มนี ้เข้ าไปทางานพวกเขาได้ รับการพัฒนาต่อหรื อเข้ าทางานในตาแหน่งหน้ าที่ใด,
ส่วนหนึง่ เรี ยนหนังสือและออกจากโรงเรี ยนกลางคันทาให้ ไม่จบการศึกษาภาคบังคับ แต่เด็กกลุม่ นีม้ ีอายุมากกว่า ๑๕ ปี ,
ในกลุ่มของเด็กที่มีความสามารถอ่านเขียนภาษาไทย ทาให้ เข้ าทางานในตาแหน่งที่ไม่ต้องใช้ แรงงานในระบบเหมาช่วง
ทัว่ ไป แต่จะได้ รับมอบหมายให้ ทางานในตาแหน่งที่ อาศัยทักษะมากกว่า เช่น เสมียน พนักงานตรวจสอบคุณภาพสินค้ า
พนักงานตรวจสอบโกดังสินค้ า ซึ่งเป็ นตาแหน่งงานที่ มีความรั บผิดชอบสูงกว่า เป็ นต้ น ส่วนเด็กที่ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ
จานวนมากเป็ นแรงงานเยาวชน หากอายุต่ากว่า ๑๘ มักจะแปรเปลีย่ นเป็ นว่าอายุมากกว่า ๑๘ ปี เพราะนายจ้ างพยายาม
แจ้ งว่าสถานประกอบการรับบุคคลที่มีอายุ ๑๘ ปี ขึ ้นไปเข้ าทางาน ส่วนในกลุม่ เด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ยังคลุมเครื อในทาง
สถิติว่ามีปรากฏอยู่หรื อไม่ จานวนเท่าไร อยู่บริ เวณใด หากปรากฏในสถานประกอบการจะอยู่ในส่วนใดของห่วงโซ่
อุปทาน และเป็ นเรื่ องที่จะต้ องเข้ าไปทางานหรื อหามาตรการการทางานร่ วมกับสมาคมแช่เ ยือกแข็ง เพื่อทางานในเชิง
ป้องกันและแก้ ไขต่อไป
ในกรณีของเด็กข้ ามชาติที่ทางานกับพ่อแม่ซงึ่ เป็ นแรงงานอพยพนัน้ ปั จจัยที่ผลักคนกลุม่ นี ้จากประเทศต้ นทางคือ
ปั จจัยทางเศรษฐกิ จ หรื อปั ญหาในครอบครั ว เช่น ภาระหนี ้สิน ทาให้ เกิ ดการอพยพเข้ ามาทางานในประเทศไทยเป็ น
ครอบครัว ลูกที่สามารถทางานได้ ก็ช่วยพ่อแม่ ตามวัฒนธรรมของคนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สว่ นหนึ่งจะมองว่าเด็กต้ อง
ทางานเพราะถือว่าเป็ นความกตัญํู การเลี ้ยงดูพอ่ แม่เป็ นค่านิยมที่สงู สุดของเด็กข้ ามชาติ ในฝ่ ายของพ่อแม่สว่ นหนึ่งก็
มองว่าการที่มาทางานและช่วยเหลือกันหลายๆ คน จะทาให้ รวมเงินเป็ นก้ อนใหญ่ได้ มากและเร็ วขึ ้น ถ้ าทางาน ๓ – ๔ คน
ต่อครอบครัวอย่างน้ อยจะมีรายได้ ตอ่ เดือนประมาณ ๓๐,๐๐๐ – ๔๐,๐๐๐ บาท สามารถส่งกลับบ้ านเพื่อสร้ างที่อยู่อาศัย
หรื อซื ้อที่ดินและทาการเกษตร เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังมีเด็กที่จาเป็ นต้ องทางานหารายได้ เพื่อเกื ้อหนุนญาติที่เจ็บป่ วยอยู่ที่
ประเทศพม่า สาหรับครอบครัวแรงงานข้ ามชาติอีกกลุม่ หนึง่ เห็นความสาคัญของการศึกษาของเด็กวัยเรี ยนตังแต่
้ ต้นทาง
พ่อแม่กลุม่ นี ้จะสนับสนุนให้ ลกู เรี ยนต่อระดับสูง ไม่พยายามให้ เด็กออกจากสถานศึกษาเพื่อไปทางาน
 ข้ อห่วงใยต่อกลุม่ เด็กอายุ 15-18 ปี
แรงงานกลุม่ อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ถือเป็ นกลุม่ ที่มีความรู้พอสมควร เด็กเหล่านี ้เกิดหรื อเติบโตในประเทศไทยน่าจะมี
ทักษะการดาเนินชีวิตและปรับตัวเข้ ากับสังคมไทย บางคนอาจจะมองว่าตัวเองเป็ นคนไทย แรงงานกลุม่ นี ้มีทางเลือกใน
การประกอบอาชีพและมักศึกษาว่าสถานประกอบการแห่งนันแห่
้ งนี ้ดีหรื อไม่ มีคา่ ตอบแทนอย่างไร และการช่วยเหลือจาก
เครื อข่ายทางสังคมต่างๆ ทาให้ แรงงานกลุ่มนี ้กระจายอยู่ในสถานประกอบการที่หลากหลาย ในอดีตอาจกระจุกอยู่ใน
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหารทะเล แต่ ปัจ จุบันกระจายไปตามสถานประกอบการที่ มีม าตรฐานและกิ จ การต่างๆ เช่ น
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เฟอร์ นิเจอร์ เป็ นต้ น
แรงงานเด็กข้ ามชาติกลุม่ นี ้มีอิสระพอควรเมื่อเป็ นแรงงานอย่างเต็มตัว และมีสายสัมพันธ์การรวมตัวกับคนรุ่นราว
คราวเดียวกันเป็ นกลุม่ (gang) เด็กวัยรุ่ นเหล่านี ้มีพฤติกรรมการแต่งกาย การคบหาเพศตรงข้ าม และพฤติกรรมหลายๆ
อย่างเหมือนคนไทย เด็กกลุม่ นี ้บ้ างก็เรี ยกตัวเองว่าเป็ น ‚เด็กแว๊ นซ์‛ หรื อพวกที่รวมตัวกันเที่ยวและไปทากิจกรรมร่ วมกัน
ซึง่ เป็ นสถานการณ์ที่นา่ ห่วงใยและอาจก่อให้ เกิดปั ญหาอื่นๆ ตามมา เช่น ยาเสพติด, เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย, การมีบตุ ร
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ก่อนวัยอันควร, ปั ญหาอนามัยเจริ ญพันธุ์ ในขณะที่บางกลุม่ ปรากฏชัดเจนว่ามีปัญหาเรื่ องยาเสพติดและสุม่ เสี่ยงที่จะตก
เป็ นเครื่ องมือของบุคคลอื่นหรื อเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการค้ ายาเสพติดก็เป็ นได้ ดังนัน้ ควรมีการติดตามเฝ้ าระวังสถานการณ์
ของเด็กกลุม่ นี ้ในเบื ้องต้ น หากพบพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนอาจจะต้ องจัดกิจกรรมหรื องานต่างๆ เพื่อเป็ นสือ่ กลางและตัวเชื่อม
ให้ มีเด็กมีพฤติกรรมที่เหมาะสมและเตรี ยมพร้ อมสาหรับการทางานในด้ านการคุ้มครองป้องกันเยาวชนกลุม่ นี ้ต่อไป
 ข้ อห่วงใยต่อแรงงานเด็กในสถานประกอบการปิ ด
การคาดการณ์ถึงสถานการณ์แรงงานเด็กในปั จจุบนั ที่ยงั ไม่สามารถเข้ าถึงข้ อมูลอย่างชัดเจนได้ รูปแบบหนึ่ง คือ
แรงงานเด็กหรื อเยาวชนข้ ามชาติที่ทางานในสถานประกอบการปิ ด อัน หมายถึง สถานที่ทางานที่ด้านในมีที่พกั อาศัย
สาหรับครอบครัวของแรงงาน สถานประกอบการที่มีลกั ษณะเช่นนี ้ทาให้ ไม่สามารถล่วงรู้ ได้ ว่าการทางานที่นนั่ มีเฉพาะ
ผู้ใหญ่หรื อมีแรงงานเด็กแฝงอยูด่ ้ วยหรื อไม่ เนื่องมาจากว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถเข้ าไปตรวจสอบและดูแลได้ สภาพ
การทางานในสถานประกอบการเช่นนี ้เป็ นข้ อห่วงใยมากกว่าโรงงานและสถานประกอบการหลายแห่งที่เปิ ดกว้ าง อย่างไร
ก็ตาม สถานการณ์ที่วา่ นี ้เป็ นเพียงสมมติฐาน โดยทัว่ ไปสถานประกอบการขนาดใหญ่ ไม่จ้างกลุม่ ที่เป็ นแรงงานเด็กอายุ
ต่ากว่า ๑๕ ปี แต่อาจจะมีการจ้ างกลุม่ แรงงานเยาวชนอายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ที่แปรอายุตามเอกสารที่ระบุไว้ มากกว่านัน้

II.ข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางที่พึงประสงค์ ต่อแรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่ อเนื่องประมง
o ด้ านการศึกษา
 การจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐานแก่เด็กข้ ามชาติ
การจัดการศึกษาให้ แก่เด็กข้ ามชาติเป็ นข้ อเสนอหลักที่หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความเห็นตรงกัน ทังสถานศึ
้
กษา
สถานประกอบการ สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สานักงานจัดหางาน องค์กรพัฒนาเอกชน มีข้อเสนอว่าการ
ป้องกันไม่ให้ เด็กเข้ าสูก่ ระบวนการเป็ นแรงงาน คือ รูปแบบการให้ การศึกษาขันพื
้ ้นฐานซึง่ ควรที่จะให้ บริ การแก่เด็กข้ ามชาติ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับเด็กไทย ตลอดจนภาครัฐและภาคประชาสังคมควรทางานร่ วมกันในการทางานเชิงรุ กร่ วมกับ
คนในชุมชนเพื่อส่งเสริ มการศึกษาในระบบให้ กบั เด็ก ผู้อานวยการโรงเรี ยนวัดศรี สทุ ธาราม ระบุว่า ปั จจุบนั การส่งเสริ ม
การศึกษาให้ กบั เด็กแรงงานข้ ามชาติมีแนวโน้ มที่จะมีผลสาเร็ จสูงมากขึ ้นเนื่องจากได้ รับความร่ วมมือจากภาคส่วนต่างๆ
อาทิ องค์กรพัฒนาเอกชน ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงและสมาคมแช่เยือกแข็ง โดยให้ การ
สนับ สนุน การจัด จ้ า งครู ผ้ ูสอนสองอัตรา และสนับ สนุน ในด้ านอุปกรณ์ การเรี ยน อาคารสถานที่ แก่นักเรี ยนข้ ามชาติ
อย่างไรก็ ตาม ในความมุ่งหวังของครู ผ้ ูสอนนอกจากผู้ปกครองจะส่งเสริ มให้ เด็กข้ ามชาติเรี ยนหนังสือแล้ ว ผู้ปกครอง
จาเป็ นต้ องส่งเสริ มการศึกษาจนกระทัง่ ถึงระดับความรู้พื ้นฐานที่รัฐกาหนดด้ วย เนื่องจากการศึกษามีสว่ นสร้ างเสริ มทักษะ
และพัฒนาศักยภาพของเด็ก
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โครงการ ‚การศึกษาป้องกันการใช้ แรงงานเด็ก ‛ หรื อ Education is the Rights respond to Child Labour
สมุทรสาครโมเดล ดาเนินการตังแต่
้ ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ จุดประสงค์ของโครงการคือ การส่งเสริ มหรื อจัดการศึกษาให้ แก่เด็ก
ข้ ามชาติร่วมเรี ยนกับเด็กไทยในระบบการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทางโครงการได้ สร้ างกระบวนการเรี ยนรู้ร่วมกันกับกลุม่ แรงงาน
ข้ ามชาติ และส่งเสริ มให้ เด็กในชุมชนที่ติดตามผู้ปกครองไปทางานในสถานประกอบการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็ น ‚แรงงานเด็ก‛
นันสามารถเข้
้
าเรี ยนในระบบโรงเรี ยนของรัฐจนถึงปั จจุบนั ทาให้ เกิด ‚โรงเรี ยนนาร่ อง และโรงเรี ยนขยาย‛ ในส่วนของ
จังหวัดสมุทรสาครมีโรงเรี ยนนาร่องในเขตอาเภอเมือง ๕ แห่ง ได้ แก่ โรงเรี ยนวัดศิริมงคล โรงเรี ยนวัดศรี สทุ ธาราม (วัด
กาพร้ า) โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ และ โรงเรี ยนวัดเกาะ
เด็กข้ ามชาติที่สามารถเข้ าระบบการศึกษาของรัฐ ในจังหวัดสมุทรสาครในปี พ.ศ. ๒๕๕๖ มีจานวนประมาณ
๑,๙๓๒ คน ที่สามารถเข้ าเรี ยนในระบบได้ ในจานวนนี ้มีเด็กชาวพม่า จานวน ๑,๒๑๔ คน เด็กชาวลาว จานวน ๔๙ คน
เด็กชาวกัมพูชา จานวน ๙ คน และเด็กไร้ สญ
ั ชาติในกลุม่ ชาติพนั ธุ์ต่างๆ เช่น ม้ ง อาข่า ว้ า ปะหล่อง เป็ นต้ น จานวน
๖๓๓ คน๖๑ อย่างไรก็ตาม เด็กข้ ามชาติสว่ นหนึ่งสามารถเข้ าสูร่ ะบบการศึกษาไทยได้ ในระดับหนึ่ ง แต่ถือว่ายังเป็ นส่วน
น้ อยมากเมื่อเปรี ยบเทียบกับจานวนที่มีอยู่แท้ จริ ง ดังนันประเทศไทยในภาพรวม
้
ยังมีเด็กข้ ามชาติจานวนมากที่เข้ าไม่ถึง
สิทธิทางการศึกษา โครงการจัดการศึกษาแก่เด็กข้ ามชาติได้ ทาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะภาคธุรกิจ คือ สมาคม
อาหารแช่เยือกแข็ง (Thai frozen food association (TFFA)) และ บริ ษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด มหาชน
(TUF)
การร่ วมมือกับสมาคมอาหารแช่ เยือกแข็ง (Thai frozen food association (TFFA)) ในปี พ.ศ. ๒๕๕๒
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย (Thai frozen food association (TFFA)) ได้ เข้ ามาสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิฯ ได้
ดาเนินการร่ วมกันกับโรงเรี ยนวัดศรี สทุ ธาราม(วัดกาพร้ า) ซึ่งมีเด็กข้ ามชาติเข้ าเรี ยนในชัน้ เตรี ยมความพร้ อมในศูนย์การ
เรี ยน และ ในระบบโรงเรี ยน โดยการสนับสนุนอัตรากาลังครู ผ้ สู อนจานวน ๔ อัตรา แบ่งเป็ น การสนับสนุนแก่มูลนิธิฯ
จานวน ๒ อัตรา และแก่โรงเรี ยนวัดศรี สทุ ธาราม จานวน ๒ อัตรา และสนับสนุนทุนการศึกษาเด็กข้ ามชาติจานวน ๑๐๐
ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ปี ๒๕๕๓ สนั บ สนุ น ชุ ด นั ก เ รี ยนจ านวน ๕๐๐ ชุ ด แก่ เ ด็ ก นั ก เรี ยนข้ ามชาติ ใ น ๓ โรงเรี ยนคื อ
โรงเรี ยนวัดศรี สทุ ธาราม โรงเรี ยนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ และโรงเรี ยนวัดบ้ านเกาะ
การร่ วมมือกับบริษัทไทยยูเนี่ยน โฟรเซ่ น โปรดักส์ จากัด มหาชน (TUF) ในปี ๒๕๕๖ บริ ษัท ไทยยูเนี่ยน
โฟรเซ่น โปรดักส์ จากัด มหาชน (TUF) ได้ เล็งเห็นความสาคัญด้ านสุขลักษณะ อนามัยและความปลอดภัยของลู กหลาน
แรงงานข้ ามชาติที่ติดตามผู้ปกครองแรงงานข้ ามชาติเข้ ามาในประเทศไทย บุตรหลานแรงงานข้ ามชาติที่เกิดในประเทศ
๖๑

ข้ อมูลจานวนนักเรียนที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎร์ และเด็กไม่มีสญ
ั ชาติไทย, สานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
(2556) อ้ างใน สมพงค์ สระแก้ ว, ‚การศึกษาเด็กข้ ามชาติ‛ เปลี่ยนวิกฤตเป็ นโอกาส ปลดล็อค ‚แรงงานเด็ก‛ ในประเทศไทย, เข้ าถึงจาก
http://www.oknation.net/blog/SompongSrakaew/2014/05/01/entry-1, 2557
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ไทยทังนี
้ ้ การจัดการศึกษาให้ กบั เด็กข้ ามชาตินนเป็
ั ้ นสิง่ สาคัญเพื่อให้ เด็กทุกคนได้ รับสิทธิของตัวเองและการอยู่ร่วมกันใน
สังคมอย่างมีความสุข
บริ ษัทจึงจัดทาโครงการนาร่องการเตรี ยมความพร้ อมเด็กข้ ามชาติเพื่อเข้ าระบบการศึกษาไทย เพื่อประโยชน์ต่อ
เด็กและการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมไทยในระยะ ๕ ปี โดยตกลงที่จะร่ วมมือในการดาเนินงาน ‚โครงการการ
เตรี ยมความพร้ อมแก่เด็กข้ ามชาติเพื่อเข้ าระบบการศึกษาไทย‛ ‚ทียเู อฟ แคร์ เซนเตอร์ (TUF CARE Center)‛ และเตรี ยม
ความพร้ อมด้ านภาษาไทยและปรับพื ้นฐานความรู้ แก่เด็กข้ ามชาติ ก่อนที่จะสอบวัดระดับเข้ าระบบการศึกษาไทย ใช้
งบประมาณทังสิ
้ ้น ๑,๘๐๐,๐๐๐ บาท
ปั จจัยที่เป็ นอุปสรรคทังที
้ ่เกิดขึ ้นในส่วนของครอบครัว ผู้ปกครองของเด็กข้ า ชาติ นโยบายขององค์กรปกครอง
ท้ องถิ่นที่ปิดกันสาเหตุ
้
จากเด็กข้ ามชาติไม่เป็ นพลเมืองไทย ปั ญหาในการบูรณาการเชิงระบบที่ ไม่มีความเข้ าใจตรงกัน
ระหว่างหน่วยงานด้ านความมัน่ คง หน่วยงานที่มีหน้ าที่บริ หารจัดการแรงงาน หน่วยงานให้ บริ การด้ านการศึกษา และ
หน่วยงานที่ดแู ลการเข้ าถึงสิทธิทางสุขภาพ
นวัตกรรมการจัดการเรี ยนรู้ ร่ วมระหว่างเด็กไทยและเด็กข้ ามชาติที่เกิ ดขึ ้นในพืน้ ที่สมุทรสาคร เป็ นโครงการ
ต้ นแบบที่สามารถขยายแนวทางปฏิบตั ิออกไปสูพ่ ื ้นที่ใกล้ เคียงและพื ้นที่จงั หวัดอื่นๆ ที่มีประเด็นปั ญหาเด็กข้ ามชาติ
 การศึกษาทางเลือก
การศึกษาทางเลือกเป็ นการศึกษาอีกรูปแบบหนึง่ ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอให้ เป็ นแนวทางการแก้ ไขปั ญหาแรงงาน
เด็ก เพื่อเพิ่มศักยภาพและทักษะการทางานให้ กบั เด็กและเยาวชนข้ ามชาติ ระบบการศึกษาทางเลือกที่สาคัญในจังหวัด
สมุทรสาครขณะนี ้ คือ ศูนย์ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ที่เปิ ดรับนักเรี ยนที่เป็ นเด็กและ
แรงงานข้ ามชาติมากขึ ้นตังแต่
้ อายุ ๑๐ – ๑๘ ปี โดยมีการเพิ่มหลักสูตรห้ องเตรี ยม เพื่อเตรี ยมความพร้ อมทางการสื่อสาร
ภาษาไทยก่อนเข้ าชันเรี
้ ยนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้ น และมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามลาดับ
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กรณีตัวอย่ างสถานประกอบการที่ส่งเสริมด้ านการศึกษาให้ กับแรงงานเยาวชนข้ ามชาติ
โรงงานผลิตกุ้งส่งออกรายหนึง่ สนับสนุนให้ แรงงานเยาวชนข้ ามชาติเข้ าศึกษาในศูนย์การศึกษานอกระบบ
โรงงานนี ้ส่งเสริ มเยาวชนข้ ามชาติที่มีทกั ษะการสือ่ สารภาษาไทยโดยเฉพาะทักษะการเขียนและอ่านให้ เข้ ามาทางาน
ในตาแหน่งเสมียนหรื อบริ หารการเหมา ซึง่ มีหน้ าที่ตรวจสอบขนาดของกุ้ง ปริ มาณกุ้ง และคานวณค่ากลางทังหมด
้
ของน ้าหนักกุ้งที่พนักงานแกะกุ้งแต่ละคนทาได้ พร้ อมกับเขียนป้ายระบุจานวน ขนาดและลงบันทึก งานลักษณะนี ้
แตกต่างจากงานเหมาแกะกุ้งทัว่ ไปในด้ านการจ่ายค่าตอบแทนทีส่ ม่าเสมอเป็ นอัตรารายวันวันละ

๓๐๐

บาท

ในขณะที่งานรายเหมานันมี
้ ความไม่แน่นอนขึ ้นอยูก่ บั ผลผลิตกุ้งที่จะเข้ ามาสูโ่ รงงานในแต่ละวัน แรงงานเยาวชนผู้นี ้
ได้ คา่ ตอบแทนประมาณเดือนละ ๑๔,๐๐๐ บาท
โรงงานแห่งนี ้ยังส่งเสริ มให้ แรงงานเยาวชนเข้ าศึกษาที่ศนู ย์การศึกษานอกระบบทีจ่ ดั ขึ ้นในวันอาทิตย์เพื่อให้
แรงงานสามารถพัฒนาทักษะและศักยภาพของตนเอง นอกจากนี ้ยังส่งเสริ มให้ แรงงานข้ ามชาติชาวพม่าเข้ าทางาน
ในตาแหน่งเดียวกับคนไทยโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ เช่น ในตาแหน่งการตรวจสอบเคมีภณ
ั ฑ์ ทางโรงงานเห็นว่าการ
สนับสนุนแรงงานจากประเทศพม่าร่วมกับการพัฒนาความสามารถของแรงงาน จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ธุรกิจและระบบ
การทางานร่วมกันของแรงงานข้ ามชาติในสายพานการผลิตในแต่ละระดับ อีกทังยั
้ งเป็ นประโยชน์แก่ตวั แรงงานที่จะ
สามารถเพิ่มรายได้ และยกระดับทักษะการทางาน อีกทังเพิ
้ ่มโอกาสในการเลือกงานให้ กบั ตนเองด้ วย
เกาชาน ชายหนุม่ อายุ ๑๗ ปี ทีช่ ว่ ยพ่อแม่ทางานตังแต่
้ อายุ ๑๔ ปี โดยเคยศึกษาระดับชันประถมที
้
่โรงเรี ยน
วัดศรี สทุ ธรามทาให้ สามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้ หัวหน้ างานสนับสนุนให้ เขาทางานในตาแหน่งผู้ช่วยเสมียน โดย
ทุกวันอาทิตย์เป็ นวันที่โรงงานหยุด

เกาชานจะนัง่ รถประจาทางเดินทางจากบ้ านไปเรี ยนศูนย์การศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยแห่งหนึง่ ปั จจุบนั ศึกษาต่อระดับประถมและมีความตังใจจะเรี
้
ยนให้ ถงึ ระดับปริ ญญาตรี

“เพราะว่ าหัวหน้ าเห็นว่ าผมเรียนหนังสือ แล้ วก็อ่านได้ เขียนได้ เขาเลยอยากจะให้
อนาคตผมดีกว่ านี้อีก คือแบบว่ าจะได้ ไม่ ต้องมาเหนื่อยแกะกุ้ง ยืนแกะกุ้งแบบนี้”
“คิดว่ าการมาเรียนที่ กศน. มีประโยชน์ มากทัง้ ด้ านการงาน เรียนทีน่ ่ีต่อได้ ถงึ ปริญญาตรี
ถ้ าเราเรียนจบทีน่ ี่เราสามารถเอาวุฒขิ องทีน่ ี่ไปทางานต่ อทีป่ ระเทศพม่ าได้ ”
“ในความฝั นถ้ าเรียนได้ สูงทีส่ ุดจริงๆ ก็อยากจะเรียนถึงในระดับมหาลัย และอยากจะ
ทางานเป็ นนักร้ อง
เกาชาน อายุ ๑๗ ปี
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ความคิดเห็นของแรงงานเยาวชนเกี่ยวกับการส่ งเสริมการศึกษาให้ กับเด็กข้ ามชาติ
“ถ้ าเกิดอยากให้ อนาคตของพวกเขาดีต้องเรียนหนังสือ ถ้ าเกิดไม่ เรียนต้ องยืนแกะกุ้งอยู่อย่ าง
นั้นแล้ วก็สงสัยว่ าคงจะไม่ ได้ กลับพม่ าอย่ างสบายๆ เพราะว่ ายืนแกะกุ้งทั้งเหนื่อย แล้ วกว่ าเราจะได้ เงิน
มาสัก ๑๐๐ บาท มันต้ องอดทนเพราะว่ างานเหมามันลาบากมากโดยเฉพาะต้ องยกของหนักๆ ต้ องแย่ ง
กุ้ง ต้ องอะไรแบบนี้ ถ้ าเกิดเป็ นเด็กร่ างกายของเขายังไม่ พร้ อมจะทางานอย่ างนี้”
่ ม่ า เป็ นวุฒเิ หมือนกัน
“ถ้ าสมมุติเรามีวุฒทิ ปี่ ระเทศไทยก็สามารถทีจ่ ะเอาวุฒไิ ปสมัครงานทีพ
ถึงแม้ ว่าภาษาจะไม่ เหมือนกัน หรือเป็ นล่ ามก็ได้ เพราะตอนนี้คนไทยจานวนมากก็เข้ าไปทางานที่
ประเทศพม่ าบริษัทอะไรจาพวกนี้ เราสามารถพูดได้ สามสี่ภาษาไปเป็ นล่ ามก็จะมีรายได้ ด”ี
เกาชาน อายุ ๑๗ ปี

 การศึกษาสายวิชาชีพ
ภาคธุรกิจเห็นว่าการผลักดันให้ เด็กเข้ าระบบการศึกษาขันพื
้ ้นฐานเป็ นวิธีการแก้ ไขปั ญหาที่สาคัญที่จะสามารถ
ผลักเด็กออกจากกระบวนการเป็ นแรงงาน แต่ระบบการศึกษาขัน้ พื ้นฐานไม่ได้ ตอบโจทย์ สาหรั บคนทุ กคนโดยเฉพาะ
ลูกหลานแรงงานข้ ามชาติซงึ่ มุง่ หวังจะเข้ ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยอยูก่ ่อนแล้ ว ดังนัน้ ผู้ประกอบการจึงเริ่ มตื่นตัว
ต่อการจัดการศึกษาให้ กบั แรงงานข้ ามชาติ แต่เสนอให้ มองอนาคตของเด็กว่าจะเติบโตต่อไปได้ อย่างไร การแก้ ไขปั ญหา
ในลักษณะนี ้ไม่ควรมองระยะสันหรื
้ อมองเป็ นความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท (Cooperate Social Responsibility :
CSR) เพียงเท่านัน้ แต่ควรมองในระยะยาวว่าเด็กแรงงานเหล่านี ้ควรได้ รับการพัฒนาทักษะให้ มีศกั ยภาพที่จะเลือกอาชีพ
อื่นๆ ได้ ในอนาคต ทางภาคธุรกิ จ จึงเห็นว่า ควรสนับสนุนการศึกษาด้ านวิชาชี พในระดับอนุปริ ญญาหรื องานวิชาชี พ
ประเภทต่างๆ เพิ่มเติมให้ กบั เด็กด้ วย
 การจัดการอบรมและให้ ความรู้ตอ่ ผู้ปกครองและเด็ก
ภาครัฐเสนอแนะให้ เน้ นที่การส่งเสริ มความรู้สทิ ธิเด็ก ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานและความปลอดภัยในการ
ทางาน ฯลฯ และเนื ้อหาของการจัดอบรมควรจะเน้ นย ้าเรื่ องการถูกละเมิดสิทธิ เพื่อให้ ผ้ ปู กครองและเด็กข้ ามชาติตระหนัก
รู้ถึงสิทธิตามกฎหมาย เช่น การทางานในสภาพการทางานที่มีสารเคมี เช่น คลอรี น เจือปนจานวนมาก ควรปฏิบตั ิอย่างไร
เพื่อให้ ทางานอย่างปลอดภัย
o ด้ านการพัฒนาแกนนาเยาวชน
มูลนิธิเพื่อเยาวชนชนบทเสนอแนวทางพัฒนาแกนนาเยาวชนข้ ามชาติ เพื่อที่จะทาให้ แรงงานเยาวชนข้ ามชาติ
ตระหนักว่าจะใช้ โอกาสหรื อความรู้ที่มีอยูก่ ลับไปสูช่ มุ ชน กลับไปสูป่ ระเทศ หรื อกลับไปสูค่ รอบครัวของเขา และเพื่อให้ แกน
นาเป็ นตัวแทนสาคัญในกลไกการสร้ างความเข้ าใจแก่ชมุ ชนและครอบครัวกลุม่ ชาติพนั ธุ์ตา่ งๆ จากพม่าในเรื่ องการย้ ายถิ่น
เข้ ามาทางานในประเทศไทย เพื่อผู้ย้ายถิ่นเข้ ามาเป็ นแรงงานจากประเทศต้ นทางจะได้ เตรี ยมความพร้ อมสาหรับตนเอง
และบุตร กระทัง่ สามารถเข้ าถึงช่องทางการรักษาผลประโยชน์ด้านสิทธิแรงงานของตนและ/หรื อบุตรหลาน เช่น สิทธิด้าน
สุขภาพและด้ านการศึกษา การเข้ ามาทางานโดยไม่มีข้อมูล ไม่มีแหล่งความรู้ และองค์ความรู้ ใดๆ จะทาให้ แรงงานส่วน
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ใหญ่ไม่มีโอกาสจะพัฒนาตัวเองและกลายเป็ นแรงงานไร้ ฝีมือ แต่ถ้าแรงงานเหล่านี ้มีความพร้ อมทางานและพัฒนาตัวเอง
รู้วา่ มีแหล่งช่องทางใดที่สามารถพัฒนาตัวเองได้ สิง่ นี ้จะเป็ นประโยชน์แก่แรงงานอย่างมาก ทังนี
้ ้ แกนนาเยาวชนควรเป็ น
กระบอกเสียงในการสะท้ อนปั ญหาของเด็กข้ ามชาติและภาวะเสี่ยงต่อการเป็ นแรงงาน ตลอดจนความต้ องการในการ
พัฒนาคุณภาพชี วิตของแรงงานเยาวชนและครอบครั ว รวมทังเป็
้ นแกนประสานระหว่างชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน
ภาครัฐ และภาคธุรกิจในอนาคต
o ด้ านการตรวจสอบสถานประกอบการ
ในทัศนะของภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเรี ยกร้ องให้ ภาครัฐสร้ างกลไกในการตรวจสอบสถานประกอบใน
ทุกระดับตังแต่
้ โรงงานแปรรู ปขนาดใหญ่ ขนาดกลาง จนกระทั่งถึงสถานประกอบการแปรรู ปสัตว์นา้ ขันปฐมภู
้
มิ (ล้ ง)
เนื่องจากรัฐเป็ นผู้ถือกฎหมายและมีอานาจในการบังคับใช้ กฎหมาย สามารถตรวจสอบสถานการประกอบการทุกระดับ
โดยเสนอว่าควรมีการตรวจสอบสถานประกอบการเหล่านี อ้ ย่างสม่าเสมอ เช่น มากกว่าหนึ่งครัง้ ต่อปี เพราะการเข้ า
ตรวจสอบอย่างจริ งจังและเข้ มงวดของหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบจะสามารถทาให้ ผ้ ปู ระกอบการตื่นตัวและปฏิบัติตาม
กฎหมายมากยิ่งขึ ้น
o ด้ านการปรับปรุ งสภาพแวดล้ อมและชีวอนามัยในสถานประกอบการ
การปรับปรุงระบบการทางาน สภาพแวดล้ อม และชีวอนามัยในสถานประกอบการระดับต่างๆ เป็ นอีกมาตรฐาน
สาคัญเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงาน เช่น การปรั บปรุ งพื น้ ที่และสภาพแวดล้ อมของ
สถานที่ทางานให้ สะอาด ไม่อบั ชื ้น รวมถึงจัดห้ องสุขาเพียงพอ มีต้ เู ก็บของส่วนตัวของแรงงานที่เป็ นระเบียบ มีโรงอาหาร
และบริ การน ้าดื่มที่สะอาด เพียงพอต่อจานวนแรงงานของสถานประกอบการ สาธารณูปโภคพื ้นฐานเหล่านี ้จะอานวย
ความสะดวก ปลอดภัย และสร้ างเสริ มบรรยากาศที่ดีในการทางาน เนื่องจากแรงงานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงต้ อง
ทางานอยูใ่ นสภาพพื ้นที่ที่เปี ยกชื ้นจากน ้าและน ้าแข็งที่ละลายออกจากผลิตภัณฑ์ตลอดเวลา ทาให้ เกิดอุบตั ิเหตุในสถาน
ประกอบการได้ ง่า ย เช่ น ลื่น ไถล หกล้ ม หรื อสะดุด สิ่งกี ดขวาง การสร้ างทางระบายน า้ ที่ ดีมิ ให้ มีน า้ ขังเป็ นสิ่ง จาเป็ น
ตลอดจนการสร้ างระบบการแบ่งงานและการแบ่งผลิตภัณฑ์ให้ เท่าเทียมกันในสถานประกอบการ อาจมีสว่ นลดอุบตั ิเหตุที่
เกิดกับแรงงานจากการแย่งกุ้งหรื อสัตว์น ้าต่างๆ ในกระบวนการแปรรูป ระบบสาธารณูปโภคที่เหมาะสมยังรวมไปถึงการ
จัดหาสถานที่ให้ กบั เด็กต่างชาติทยี่ งั ไม่ถึงวัยเข้ าสูร่ ะบบการศึกษาและผู้ปกครองจาเป็ นจะต้ องนามาเลี ้ยงดูระหว่างทางาน
ในสถานประกอบการ เช่น การสร้ างสถานดูแลเด็กอ่อนหรื อเด็กก่อนวัยเรี ยน หรื อ ศูนย์การเรี ยนรู้ สาหรับเด็กก่อนวัยเรี ยน
ในบริ เวณสถานประกอบการ บริ เวณชุมชนหรื อพืน้ ที่จัดสรรอื่นๆ อย่างไรก็ ตาม สถานประกอบการยินดีที่จะทางาน
ร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคมเพื่อสร้ างแนวทางที่เป็ นรูปธรรมในการแก้ ไขปั ญญาเด็กที่พบอยูใ่ นสถานประกอบการ
o ข้ อเสนอแนะเพื่อการทางานร่ วมกันระหว่ างภาคส่ วนต่ างๆ ในการสร้ างยุทธศาสตร์ และกลไกเพื่อการ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ ของแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ในทัศนะขององค์กรพัฒนาเอกชนเห็นว่ารัฐบาลไทยควรเป็ นหน่วยงานหลักในการแก้ ปัญหาแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ภายใต้ สถานการณ์ที่ปรากฏ และสร้ างกลยุทธ์ เพื่อวางนโยบายและกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิ และประโยชน์ของเด็ก
ที่ผ่านมาการแก้ ไขปั ญหาเรื่ องแรงงานเด็กของรั ฐบาลไทยและหน่วยงานที่สงั กัดกระทรวงต่างๆ ได้ รับอิทธิ พลมาจาก
ต่างประเทศเป็ นส่วนใหญ่ หากภาครัฐของไทยไม่ถูกกดดันจากการตรวจสอบของประเทศสหรั ฐอเมริ กาและผลงาน
ศึกษาวิจัยต่างๆ ที่ระบุว่ามีแรงงานเด็กทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงซึ่ง ส่งออกผลผลิตไปยังต่างประเทศและ
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ชาวต่างชาติเป็ นผู้บริ โภคที่สาคัญ สินค้ า อันเป็ นผลผลิตจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมาจากการใช้ แรงงานเด็ กหรื อแรงงาน
บังคับ ประเทศไทยอาจจะยังไม่ ให้ ความสนใจต่อปั ญหาที่เกิดขึ ้นนี ้อย่างจริ งจัง เมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๒ – ๒๕๕๓ องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ (ILO), องค์การระหว่างประเทศต่างๆ และองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกี่ยวข้ องพยายามที่จะผลักดันให้
เกิ ดการคุ้มครองแรงงานและการป้องกันการใช้ แรงงานเด็ ก ประเด็นความห่วงใยมาจากองค์ กรต่างประเทศและดู
เหมือนว่ารัฐบาลไทยไม่ต้องการจะเกี่ยวข้ องมากนักกับปั ญหาเหล่านี ้ ในช่วงพ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๗ การแก้ ไขปั ญหา
แรงงานเด็กมีกระบวนการทางานที่เข้ มข้ นมากขึ ้นซึ่งเกิดจากการร่ วมมือ ระหว่างหลายภาคีไม่ว่าจะเป็ นองค์กรแรงงาน
ระหว่างประเทศและภาคประชาสังคมอย่างองค์กรพัฒนาเอกชนในท้ องถิ่น พยายามที่จะส่งเสริ มให้ สถานประกอบการรับรู้
ปั ญหาและเข้ าใจว่าปั ญหาทีเ่ กิดขึ ้นไม่เฉพาะกับประเทศไทย แต่ยงั ส่งผลกระทบต่อการค้ าระหว่างประเทศด้ วย การสร้ าง
ความตระหนักของสถานประกอบการในภาพรวมของจังหวั ดสมุทรสาครถื อว่า ดีพอสมควร แต่การทางานเชิ งรุ กไม่ มี
บทบาทมากนัก ซึ่ง ในอนาคตอาจจะต้ องมีองค์ กรต่างประเทศเข้ ามากระตุ้น การทางานส่วนนี ้มากขึ ้น อย่างไรก็ตาม
องค์กรพัฒนาเอกชนเห็นว่ารัฐบาลไทยควรเริ่ มผลักดันและแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้อย่างจริ งจัง เมื่อประเทศไทยเป็ นผู้ผลิต
สินค้ าจากสัตว์น ้า/สัตว์ทะเลส่งออกเป็ นอันดับต้ นๆ ของโลก พึงต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายและกติกาสากลต่างๆ โดยเฉพาะ
ห้ ามมิให้ มีการใช้ แรงงานเด็กอย่างผิดกฎหมาย รัฐบาลไทยโดยหน่วยงานภาครัฐที่มีสว่ นเกี่ยวข้ องจาเป็ นจะต้ องคิดและ
สร้ างยุทธศาสตร์ ในการแก้ ไขปั ญหาเหล่านี ้และรั ฐบาลไทยควรเป็ นแกนหลักที่ทาให้ นานานาชาติเห็นว่าแม้ ว่าจะไม่ มี
แรงผลักดันหรื อความกดดันจากต่างประเทศ แต่ประเทศไทยสามารถดาเนินการด้ วยตนเอง ตลอดจนมีความร่ วมมืออย่าง
จริ งจังกับองค์กรธุรกิจ ภาคประชาสังคม และชุมชน ที่จะส่งเสริ มและประสานงานกันในด้ านต่างๆ อย่างใกล้ ชิด
o แผนปฏิบัติการเพื่อลดความเสี่ยงของการเป็ นแรงงานเด็กและส่ งเสริมการคุ้มครองทางสังคมแก่ เด็ก
ด้ อยโอกาสและเด็กข้ ามชาติจากพืน้ ที่ต้นทางสู่ปลายทาง ประกอบด้ วย ๓ แนวทาง
๑. แนวการส่งเสริ มการศึกษาในทุกรูปแบบให้ แก่เด็กข้ ามชาติอย่างเหมาะสม
๒. แนวการสร้ างระบบการคุ้มครองทางสังคมในทุกระดับ
๓. แนวการส่งเสริ มความร่ วมมือระหว่างภาครั ฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และท้ องถิ่น อันรวมถึงเครื อข่าย
อาสาสมัครในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
แผนระยะสัน้
-สารวจสภาพความเป็ นอยู่ขอ/งเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่ต้นทางและปลายทาง และ สารวจความต้ องการที่แท้ จริ ง
ของเด็กข้ ามชาติ แบ่งเป็ นช่วงอายุ ๐-๔ ปี , ๖-๑๒ ปี , ๑๓-๑๗ ปี , ๑๘-๒๕ ปี , และ ๒๖ ปี ขึ ้นไป
-จัดทาฐานข้ อมูลเด็กข้ ามชาติและครอบครัวในพื ้นที่เป้าหมาย
-ออกหน่วยเคลือ่ นที่เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ ความรู้ด้านการศึกษาแก่เด็กข้ ามชาติและครอบครัว
-ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้ องกับเงื่อนไขและความต้ องการของเด็กข้ ามชาติ
แผนระยะกลาง
- จัดให้ มีพื ้นที่ปลอดภัยสาหรับเด็ก (บริ การบ้ านพักเปิ ด หรื อ Drop – in centre) เพื่อช่วยเหลือและให้ การ
คุ้มครองแก่เด็กข้ ามชาติในพื ้นที่และเด็กข้ ามชาติที่ประสบปั ญหา
- ประชุมร่วมระหว่างทีมสหวิชาชีพและผู้เกี่ยวข้ องในการจัดการช่วยเหลือเด็ก (case management)
-สร้ างความตระหนักต่อประเด็นการให้ ความดูแลและปกป้องคุ้มครองเด็ก แก่ผ้ ปู กครอง ชุมชน และท้ องถิ่น
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-ประชุมเครื อข่ายการทางานในพื ้นที่ต้นทางและปลายทางเพื่อแลกเปลี่ยนข้ อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ เด็กข้ าม
ชาติ เด็กข้ ามชาติกลุม่ เสี่ยง และเด็กข้ ามชาติผ้ ปู ระสบปั ญหา รวมถึงให้ การปกป้องคุ้มครองอย่างเหมาะสม
แผนระยะยาว
-สร้ างกลไกการคุ้มครองทางสังคมในพื ้นที่ต้นทางและปลายทางผ่านเครื อข่ายการทางานภาครัฐ ภาคประชา
สังคม และองค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อเอื ้อต่อการปฏิบตั ิงานช่วยเหลือ เด็กข้ ามชาติกลุ่มเสี่ยง และสนับสนุนการปกป้อง
คุ้มครองเด็กข้ ามชาติ
-ผลักดันในเชิงนโยบายเพื่อให้ เกิดแผนการดาเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนท้ องถิ่นต่างๆ ที่ครอบคลุมการ
ปกป้องคุ้มครองเด็กอย่างไม่เลือกปฏิบตั ิ (โครงการนาร่อง)
-รณรงค์สร้ างความตระหนักเกี่ยวกับการปกป้องคุ้มครองเด็กในประชาคมอาเซียน
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บทที่ ๖
บทสรุ ป

การวิจัยในหัวข้ อ “รายงานสถานการณ์ เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็ก ข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมงในพื ้นที่อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร” ที่จดั ทาเพื่ออธิบายสถานการณ์ปัจจุบนั ของเด็กข้ ามชาติที่สมั พันธ์กบั ความ
เป็ นแรงงานของเด็กโดยเฉพาะในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ไม่เพียง
สารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นของกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ ามชาติในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แต่ข้อมูลที่รวบรวมมาด้ วยวิธีการ
เก็บข้ อมูลต่างๆ ดังปรากฏข้ อค้ นพบที่สาคัญของสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องประมงนัน้ แสดงนัยยะสาคัญทางสถิติและนัยความหมายในแต่ละประเด็นของแรงงานข้ ามชาติ ไม่ว่าจะในกลุม่
ของผู้ปกครองหรื อผู้ติดตามแรงงานที่ตอ่ มาเจริ ญรอยตามเป็ นแรงงานข้ ามชาติในพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาครนี ้

I.ข้ อค้ นพบของการวิจัยโดยสังเขป
ข้ อค้ นพบสาคัญในงานวิจยั นี ้แบ่งเป็ นสองประเด็นหลัก ได้ แก่ สถานการณ์ของเด็กข้ ามชาติกลุม่ ต่างๆ และพลวัต
ของการทางานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงของแรงงาน(เด็ก)ข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ทังหมดนี
้
้
สะท้ อนเงื่อนไขของกระบวนการเป็ นแรงงานเด็กและแรงงานข้ ามชาติ รวมถึงสภาพแวดล้ อมและสภาพการทางานของ
แรงงานเด็กข้ ามชาติและปรากฏการณ์ของแรงงานข้ ามชาติที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงและกิจการต่างๆ ใน
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
๑. สถานการณ์ของเด็กข้ ามชาติกลุม่ ต่างๆ ในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
การสารวจกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่วิจยั จังหวัดสมุทรสาคร ระบุว่า เด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่ไม่มีเอกสาร
ประจาตัวหรื อเอกสารทางการที่แสดงสถานะบุคคล ซึ่งอาจเป็ นเพราะเด็กไม่ทราบข้ อมูลและเพราะเด็กในฐานะผู้ติดตาม
แรงงานไม่ได้ ผา่ นการดาเนินขันตอนทางทะเบี
้
ยนใดๆ ระหว่างที่เกิดหรื ออพยพอยู่ในประเทศไทย ในขณะเดียวกันข้ อมูล
ด้ านอายุบ่งชี ว้ ่าเด็กข้ ามชาติเกื อบทัง้ หมดนีม้ ีอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ซึ่งเป็ นอายุช่วงวัยเรี ยนที่เด็กควรจะได้ รับสิทธิ ทาง
การศึกษา ทังนี
้ ้ ครึ่งหนึง่ ของกลุม่ ตัวอย่างแสดงให้ เห็นว่าเด็กเคยได้ รับการศึกษาจากประเทศต้ นทางและกาลังศึกษาอยู่
ในประเทศไทย แต่ก็พบว่าเด็กข้ ามชาติประมาณร้ อยละ ๗๙.๓ เสีย่ งต่อการเข้ าสูร่ ะบบการทางานและการเป็ นแรงงานภาค
ประมงและต่อเนื่องประมงโดยพิจารณาจากเงื่อนไขที่เด็กไม่อยูใ่ นระบบการศึกษาและการที่เด็กมีผ้ ปู กครองเป็ นแรงงานใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง เด็กข้ ามชาติกลุม่ นี ้เป็ นตัวแปรของสถานการณ์เด็กต่างชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง เนื่องจากเป็ นกลุม่ ที่มีแนวโน้ มเปลี่ยนแปลงสูก่ ารเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติอีกสถานภาพหนึ่ง
อย่างไรก็ตาม หากเด็กกลุม่ นี ้ได้ รับโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้ านต่างๆ จะมีสว่ นใน
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การชะลอเด็กกลุม่ เสีย่ งนี ้เข้ าสูร่ ะบบการทางานอย่างผิดกฎหมายและ/หรื อเข้ าสูก่ ารทางานที่เหมาะสมเมื่อมีความพร้ อมที่
ดีพอ ขณะเดียวกันเมื่อเปรี ยบเทียบข้ อมูลสถิติด้านอายุของกลุม่ เด็กข้ ามชาติและกลุม่ แรงงานเด็กข้ ามชาติปรากฏทิศทาง
ที่ผกผัน กล่าวคือ กลุ่มตัวอย่างเด็กข้ ามชาติสว่ นใหญ่อยู่ในวัยเรี ยน (เด็กที่มีอายุ ต่ากว่า ๑๕ ปี คิดเป็ นร้ อยละ ๙๗) ส่วน
แรงงานเด็กข้ ามชาติส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๑๕ ปี แต่ไม่ถึง ๑๘ ปี (คิดเป็ นร้ อยละ ๖๕.๓)

หากพิจารณาข้ อมูลด้ าน

การศึกษาจะสังเกตได้ ว่าเด็กในกลุ่มที่กลายเป็ นแรงงานนัน้ ต้ องออกจากระบบการศึกษาไม่ว่าในประเทศต้ นทางหรื อ
ประเทศปลายทางภายใต้ เงื่อนไขการเป็ นแรงงานอพยพของครอบครัว /ผู้ปกครองของเด็กข้ ามชาติ อันทาให้ เด็กข้ ามชาติ
บางคนไม่สามารถกลับเข้ าระบบการศึกษาอีก
ขณะที่สถานการณ์ของกลุม่ แรงงานเด็กข้ ามชาติในที่พื ้นที่วิจยั พบว่า เด็กเริ่ มทางานครัง้ แรกโดยเฉลี่ยเมื่ออายุ
๑๕ ปี และเป็ นอายุที่พบมากที่สดุ ของกลุม่ ตัวอย่างเด็กข้ ามชาติในกลุม่ นี ้ แรงงานเด็กส่วนใหญ่ทางานมาแล้ ว ๑ ปี และ
พบว่ามีประสบการณ์ทางานเฉลีย่ อยูท่ ี่ ๑ ปี กับอีก ๑๑ เดือน และพบว่ากว่าร้ อยละ ๗๕ ของแรงงานเด็กข้ ามชาติเริ่ มต้ น
การทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง โดยมีที่มาจากการช่วยบิดามารดาทางานหรื อรับจ้ างทางานช่วงปิ ดภาคเรี ยน
การสารวจยังพบว่า ร้ อยละ ๖๙ ของกลุ่มตัวอย่างนีก้ าลังทางานในกิ จการดังกล่าวอยู่ในปั จจุบนั โดยทางานในสถาน
ประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงประเภทโรงงานมากกว่าสถานประกอบการอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงขันปฐม้
ภูมิหรื อล้ ง และลักษณะงานแรงงานเด็กข้ ามชาติทาอยู่ ได้ แก่ การแกะ/ลอกเปลือกสัตว์น ้า, การแปรรู ปสัตว์น ้า, การผลิต
อาหารทะเลสาเร็ จรูปแช่แข็ง, การบรรจุอาหารกระป๋ อง นอกจากนันเป็
้ นงานประเภทยกของหรื อแบกหามผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเลแปรรูป และส่วนงานด้ านอื่นๆ ของสถานประกอบการ แรงงานเด็กข้ ามชาติระบุว่าเวลาทางานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ ๖ วัน
ต่อสัปดาห์หรื อคิดเป็ น ๙.๓๒ ชัว่ โมงต่อวัน อันรวมชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาที่แรงงานเด็กข้ ามชาติ ร้อยละ ๕๐ ระบุว่าอยู่
ในสภาพการทางานของพวกเขา แม้ เป็ นสภาพการณ์ที่ขดั กับกฎหมายแต่แรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานล่วงเวลาก็แจ้ งว่า
ได้ รับค่าล่วงเวลาสาหรับแรงงานเด็กที่ทางานในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานอยู่ในล้ งภายใต้
ระบบรับจ้ างเหมานัน้ ปรากฏค่ากลางของเวลาทางานอยูท่ ี่ ๑๑ ชัว่ โมงต่อวัน เนื่องจากแรงงานต้ องเริ่ มทางานตังแต่
้ เช้ ามืด
และไม่มีเวลาเลิกงานที่แน่นอน อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กข้ ามชาติก็เลือกที่จะทางานโดยเห็นความสาคัญของค่าแรงที่
สูงขึ ้นจากเวลาการทางานที่เพิ่มขึ ้นมากกว่าจะพิจารณากาลังความสามารถของตนหรื อปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดที่เหมาะสม
ของการจ้ างแรงงานเยาวชน สิง่ เหล่านี ้ยืนยันถึงเงื่อนไขและสภาพการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ เทียบเท่าหรื อไม่
แตกต่างจากแรงงานผู้ใหญ่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
๒. พลวัตของการทางานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในเขตอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
ข้ อค้ นพบสาคัญอีกประการคือรายละเอียดของการทางานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในพื ้นที่ศกึ ษา ณ ปั จจุบนั
ผ่านประสบการณ์ของเด็กที่ทางานในภาคอุตสาหกรรมนี ้ ซึ่งประกอบด้ วยข้ อมูลเกี่ยวกับการอพยพย้ ายถิ่น กระบวนการ
เป็ นแรงงาน และเครื อข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมของแรงงานข้ ามชาติซงึ่ สัมพันธ์ กนั เป็ นวัฏจักร รวมถึงข้ อห่วงใยที่มีต่อ
แรงงานเด็กข้ ามชาติที่ทางานในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในประเด็นต่างๆ ทังนี
้ ้ นอกเหนือจากเด็กต่างชาติที่เกิดใน
ประเทศไทย การอพยพเคลื่อนย้ ายของแรงงานเด็กข้ ามชาติในพื ้นที่วิจยั มีมาตังแต่
้ พ.ศ.๒๕๔๓ จนกระทัง่ ปี พ.ศ.๒๕๕๗
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เด็กข้ ามชาติในกลุม่ นี ้มักอพยพมากับบิดามารดาและญาติพี่น้อง แต่ก็ปรากฏว่าเด็กข้ ามชาติบางคนเดินทางมาด้ วยตัวเอง
และเพื่อนเพื่อมาเป็ นแรงงานที่ประเทศไทย แรงงานอพยพพร้ อมผู้ติดตามเข้ าประเทศไทยผ่านทางนายหน้ าเป็ นส่วนใหญ่
และเสียค่าใช้ จ่ายทังในรู
้ ปแบบของการจ่ายเงินล่วงหน้ า การหักเงินออกจากค่าแรง และการจ่ายผ่านคนกลาง นายหน้ า
ยังเป็ นบุคคล/กลุม่ บุคคลที่มีความสาคัญต่อกระบวนการเข้ าสู่ระบบแรงงานของเด็กข้ ามชาติบางคน แต่เครื อข่ายสังคม
อันมีผลต่อการตัดสินใจทางานและเลือกสถานที่ทางานที่เด่นชัดในงานวิจยั นี ้คือครอบครัวของแรงงานเด็กข้ ามชาตินนั่ เอง
ขณะที่มิติสงั คมวัฒนธรรมและมิติทางเพศภาวะถือเป็ นมิติที่มีอิทธิ พลต่อวิถีชีวิตของเด็กข้ ามชาติที่ดาเนินบทบาทตาม
ความคาดหวังและกลายเป็ นแรงงานข้ ามชาติเพื่อทดแทนพระคุณของบิดามารดาไม่น้อยไปกว่ามิติทางเศรษฐกิจและ
บริ บทแวดล้ อมของแรงงานข้ ามชาติ
ที่ผา่ นมาเด็กซึง่ เป็ นผู้ติดตามแรงงานข้ ามชาติทงที
ั ้ ่มีและไม่มีเอกสารประจาตัวบุคคลต่างเข้ าสูต่ ลาดแรงงานใน
จังหวัดสมุทรสาครโดยเฉพาะในสถานประกอบการที่ไม่เป็ นทางการและกิจการนอกระบบ แม้ เป็ นแรงงานไม่ถกู กฎหมาย
แต่เด็กเหล่านี ้เลือกเส้ นทางการเป็ นแรงงานด้ วยความจาเป็ นเพื่อจะทางานแทนบิดามารดาและทาหน้ าที่หาเลี ้ยงครอบครัว
อย่างไรก็ตาม แรงงานเด็กข้ ามชาติเหล่านี ้ต้ องเผชิญกับสภาพการทางาน การจ้ างงาน รวมถึงอยูภ่ ายใต้ สภาวะที่ตอ่ รองกับ
ค่านิยม ขนบความคิดและวิถีปฏิบตั ิมากมายที่สร้ างเงื่อนไขแก่แรงงานเด็กข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง ซึ่ งอาจ
ทาให้ แรงงานเด็กข้ ามชาตินนไม่
ั ้ ได้ รับความคุ้มครองและพิทกั ษ์ สทิ ธิตา่ งๆ ทังในฐานะของเด็
้
กคนหนึง่ และแรงงานข้ ามชาติ
อย่างเต็มที่ ประเด็นที่เป็ นความห่วงใยของแรงงานเด็กข้ ามชาติในงานวิจยั นี ้มีตงแต่
ั ้ ในบริ บทของครอบครัวแรงงานข้ าม
ชาติที่บิดามารดาทางานในกิจกรรมต่อเนื่องประมงหรื อทางานบนเรื อประมงมาก่อน ก่อให้ เกิดกระบวนการขัดเกลาทาง
สังคมต่ออาชีพ(ที่ถูกเลือก)ของผู้ใหญ่สลู่ กู หลาน ดังที่เด็กหลายคนเริ่ มต้ นและติดตามไปทางานด้ วยกันกับพ่อแม่หรื อพี่ๆ
ของตน สาหรับเด็กข้ ามชาติที่เป็ นบุตรคนโตของครอบครัวก็ไม่อาจหลีกเลีย่ งการเป็ นกาลังแรงงานหลักของครอบครัวรอง
จากพ่อและแม่ ข้ อห่วงใยถัดมาคือการที่เด็กข้ ามชาติจานวนมากในสมุทรสาครมีโอกาสเข้ าถึงการเรี ยนในสถานศึกษา
ของไทยแต่ไม่สามารถศึกษาต่ออย่างที่เด็กบางคนต้ องการได้ เนื่องมาจากหลายๆ ปั จจัย ในประเด็นนี ้จาเป็ นอย่างยิ่งที่จะ
สร้ างความเข้ าใจและความตระหนักแก่ผ้ ปู กครองของเด็กข้ ามชาติเกี่ยวกับสิทธิการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะเด็กข้ ามชาติ
ที่อายุต่ากว่า ๑๕ ปี ทังนี
้ ้ ตัวอย่างแรงงานเด็กข้ ามชาติในงานวิจยั ที่ตงใจเรี
ั ้ ยนหนังสือและอยูใ่ นระบบการศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็ นระบบการศึกษาในโรงเรี ยนหรื อการศึกษานอกโรงเรี ยน สะสมความรู้ ความคิด และประสบการณ์ให้ แก่เด็กข้ ามชาติ
ซึง่ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การประกอบอาชีพและการดาเนินชีวิตของเด็กข้ ามชาติในอนาคต
ข้ อห่วงใยประเด็นต่อมาเกี่ยวข้ องกับการทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติ ในสถานประกอบการที่ไม่จดทะเบียน
เพราะสถานประกอบการดังกล่าวไม่ผ่านการรับรองสภาพแวดล้ อม การคุ้มครองแรงงาน และการตรวจแรงงานเด็กโดย
เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญอย่างหนึ่งของการขจัดการจ้ างแรงงานเด็กในรู ปแบบที่ไม่เหมาะสมและ/หรื อไม่
ปฏิบตั ิตามกฎหมายในสถานประกอบได้ สถานประกอบการนอกระบบรวมถึงสถานประกอบการจดทะเบียนบางแห่งที่
ไม่ได้ ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้ มงวดก็อาจเป็ นสถานที่ทางานที่ปรากฏแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ถกู จ้ างภายใต้ เงื่อนไขการ
ทางานที่ไม่เหมาะสมได้ เช่นกัน โดยเฉพาะกรณีที่เด็กข้ ามชาติเป็ นเจ้ าของเอกสารประจาบุคคลซึ่งไม่ตรงกับข้ อเท็จจริ ง จน
ทาให้ แรงงานเด็กผู้นนต้
ั ้ องทางานเทียบเท่ากับแรงงานผู้ใหญ่ทวั่ ไปโดยไม่ได้ รับความคุ้มครองสภาพการทางานหรื อการจ้ าง
งานตามกฎหมายเหมาะสมกับอายุที่แท้ จริ งของเด็ก และควรพิจารณาอย่างถี่ ถ้วนด้ วยว่าเป็ นสภาพการณ์ ที่บงั คับใช้
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แรงงานเด็กข้ ามชาติด้วยหรื อไม่ อนึง่ เงื่อนไขและสภาพการทางานที่นบั ว่าไม่ให้ ความคุ้มครองและ/หรื อละเมิดสิทธิของ
เด็กข้ ามชาติที่ดารงสถานะเด็กและแรงงานนันเป็
้ นข้ อห่วงใยประการสาคัญต่อสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็ก
ข้ ามชาติในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
แรงงานเด็กข้ ามชาติผ้ หู ญิงเป็ นกลุม่ ที่ควรได้ รับความใส่ใจและคุ้มครองเป็ นพิเศษเนื่องจากเผชิญความเสี่ยงของ
การละเมิดในหลายบริ บท เช่นเดียวกันแรงงานเด็กข้ ามชาติทุกคนควรทราบสิทธิ และสวัสดิการของตน มีพื ้นฐานความ
เข้ าใจเกี่ยวกับสิทธิต่างๆ นัน้ รวมถึงเรี ยนรู้ การเข้ าถึงช่องทางการร้ องเรี ยนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง อาทิในกรณีการจ่าย
ค่าแรงไม่เป็ นธรรมที่อาจเกิดขึ ้นภายใต้ สภาวะของเป็ นแรงงานและการทางานได้ ดังนัน้ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้ องจะต้ อง
เผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิและประโยชน์ของแรงงานออกไปในวงกว้ างและเข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายต่างๆ โดยเฉพาะตัว
แรงงานเด็ก /เยาวชนเอง เป็ นต้ น ว่า ควรมีการอบรมความรู้ ด้ านสิทธิ การคุ้มครองแรงงาน และแรงงานสัมพันธ์ ให้ แก่
แรงงานทุกคนก่อนเริ่ มทางาน รวมถึงมีหน่วยงานที่สามารถให้ คาปรึ กษาหรื อคลายข้ อคาถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ของ
แรงงานในภาษาที่ แ รงงานข้ า มชาติ ส ามารถเข้ า ใจได้ เ ป็ นอย่ า งดี ทัง้ หมดนี แ้ สดงให้ เ ห็ น พลวัต ของการท างานใน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงและอาจรวมไปถึงการทางานของแรงงานเด็ก /เยาวชนในกิจการประเภทอื่นๆ ที่ควรจะได้ รับ
การตรวจสอบ ตรวจตรา และสร้ างมาตรฐานของการคุ้มครองแรงงานเด็กข้ ามชาติให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น

II.บทสรุป
สถานการณ์ของเด็กข้ ามกลุม่ เสีย่ งในอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเป็ นข้ อบ่งชี ้ถึงแนวโน้ มที่หน่วยงานทังหลาย
้
จะต้ องรับมือ จัดการปั ญหาที่อาจเกิดขึ ้น รวมทังจั
้ ดเตรี ยมวิธีป้องกันการเข้ าสูร่ ะบบวงจรการทางานของเด็กกลุม่ นี ้ให้ รัดกุม
โดยเฉพาะการส่งเสริ มการศึกษาและการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถของเด็กข้ ามชาติ เพื่อให้ เป็ นบุคลากร
ข้ ามชาติที่มีคณ
ุ ภาพในประเทศไทยและไม่เพียงเฉพาะในโครงสร้ างของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงแต่รวมถึงกิจการต่างๆ
ที่มีความต้ องการจ้ างแรงงานข้ ามชาติ ในขณะที่เงื่อนไขการทางานและการจ้ างงานแรงงานข้ ามชาติโดยเฉพาะลักษณะ
การทางานของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่มีอายุ ๑๕ ปี ขึ ้นไปแต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ที่ในปั จจุบนั ไม่ปรากฏอย่างเปิ ดเผยหรื อสังเกตได้
อย่างชัดเจนภายใต้ รูปแบบการจ้ างแรงงานในภาคธุรกิจของอาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครดังเช่นแต่ก่อน ดังนัน้ หาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถนาแนวปฏิบตั ิที่ดีในการใช้ แรงงาน (Good Labor Practice : GLP) โดยเฉพาะส่วนที่ระบุถึง
การส่งเสริ มแรงงานเยาวชนมาสูก่ ารควบคุม ดูแล และก่อให้ เกิดแนวปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์ได้ จริ งและอย่างต่อเนื่อง จะทาให้
การประกอบอาชีพของแรงงานช่วงอายุดงั กล่าวอยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และได้ รับการคุ้มครองภายใต้ มาตรฐานที่ดีอย่ างมี
ประสิทธิภาพ การดาเนินการเพื่อปรับปรุ งแก้ ไขสภาพการทางานที่ไม่เหมาะสมของแรงงานเด็กข้ ามชาตินี ้จะเป็ นผลต่อ
คุณภาพชีวิตของแรงงานรวมไปถึงส่งเสริ มภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการทางานของอุตสาหกรรมการผลิตของประเทศ
ไทยต่อไป
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III. ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะต่อทุกภาคส่วน
๑.ผู้รับผิดชอบทังในระดั
้
บที่กาหนดนโยบายและผู้ดาเนินนโยบายในระดับปฏิบตั ิต้องมีทศั นะเชิงบวกต่อประเด็น
ที่เกี่ยวข้ องกับเด็กและแรงงานเด็กข้ ามชาติ อาทิ มีแนวคิดสิทธิมนุษยชนเป็ นพื ้นฐาน
๒.หน่วยงานที่ มีบทบาทการให้ บริ ก ารแก่เ ด็กข้ ามชาติ จะต้ องมี ความรู้ ความเข้ าใจ และความตระหนักต่อ
กฎหมายและแนวปฏิบตั ิตา่ งๆ ที่เกี่ยวข้ องในการปกป้องคุ้มครองเด็ก
๓.หน่วยงานต่างๆ ที่ทางานร่วมกับเด็กข้ ามชาติจะต้ องจัดระบบการปกป้องคุ้มครองเด็ก พร้ อมกับปฏิบตั ิหน้ าที่
ต่อเด็กด้ วยความคานึงถึงประโยชน์สงู สุดของเด็กเป็ นที่ตงั ้
๔.เมื่อสถานการณ์ ของเด็ก ข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติเป็ นประเด็นสาธารณะที่ก่อให้ เกิดผลกระทบใน
ภาพรวม จาเป็ นจะต้ องจัดให้ มีภารกิจรองรับการจัดการสถานการณ์ดงั กล่าว และงบประมาณสนับสนุนการดาเนินภารกิจ
อย่างเป็ นรูปธรรม
ข้ อเสนอเชิงนโยบายต่อภาครัฐ
๑.ประเทศไทยควรกาหนดนโยบายที่ชดั เจนในการดูแ ลกลุม่ ประชากรข้ ามชาติซึ่งเป็ นเด็กที่มีอายุต่ากว่า ๑๘ ปี
อย่างชัดเจน
๒.ประเทศไทยควรจัดระบบลงทะเบียนที่สามารถระบุสถานะบุคคลแก่ประชากรกลุม่ แรงงานและเด็กข้ ามชาติ
ในฐานะผู้ย้ายถิ่นมายังประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถติดตามและกาหนดแนวปฏิบตั ิต่อคนกลุม่ นี ้ตามสิทธิ ที่พึง มีและพึง
ได้ รับตามกฎหมาย เพราะในขันตอนของการลงทะเบี
้
ยนยังปรากฏข้ อผิดพลาดของข้ อมูล อาทิ ชื่อ อายุ อันเป็ นเหตุให้ ไม่
สามารถระบุสถิติของประชากรกลุม่ นี ้ทังในระดั
้
บจังหวัดและระดับชาติได้ ชดั เจน แม่นยา และเป็ นปั จจุบนั
๓.หน่วยงานภาครัฐควรจัดระบบลงทะเบียนสาหรับเด็กข้ ามชาติที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ไว้ เป็ นกลุม่ พิเศษ
เพราะเป็ นกลุ่มประชากรข้ ามชาติที่ ปรากฏช่องว่างทางสถิติ กล่าวคือ ประชากรกลุ่มนี ้กระจายตัวอยู่ในกลุ่มนักเรี ยน,
แรงงานข้ ามชาติ, และบางส่วนไม่สามารถระบุหรื อติดตามข้ อมูลได้ โดยเฉพาะกรณีของเด็กข้ ามชาติที่กลายเป็ นแรงงาน
ผู้เยาว์ระหว่างช่วงอายุดงั กล่าวนี ้แต่ไม่สามารถตรวจสอบข้ อมูลสถิติตามความเป็ นจริ งของประชากรกลุม่ นี ้ได้
๔.เด็กต่างชาติที่เกิดในประเทศไทยควรได้ รับใบรับรองการจดทะเบียนด้ วยการเกิด เพื่อนาไปสูก่ ารคุ้มครองสิทธิ
ของเด็กในอนาคต โดยเฉพาะสิทธิ ทางการศึกษาที่ยึดโยงกับเลข ๑๓ หลักที่ระบุสถานะของบุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ไทย
๕.รัฐไทยจาเป็ นต้ องมีนโยบายที่สอดคล้ องกันในแต่ละมิติ เช่น การให้ สถานะบุคคล การคุ้มครองและพิทกั ษ์ สทิ ธิ
ที่พึง ได้ รั บของเด็ กข้ ามชาติแ ละแรงงานเด็ก ข้ ามชาติอย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยการมองเด็ก ข้ ามชาติเป็ นยุท ธศาสตร์
ศูนย์กลางของการกาหนดและดาเนินนโยบายในทุกระดับ
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๖.ในกรณีที่เด็กประสบปั ญหาเรื่ องการละเมิดไม่ว่าจะในด้ านใดก็ตาม ให้ หน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบตั ิต่อเด็ก
ข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติเสมอเหมือนเด็กไทย ขณะเดียวกันภาครัฐจะต้ องมีกลไกสนับสนุนกรณีเหล่านี ้เช่น ล่าม
แปลภาษา ระหว่างดาเนินการในขันตอนต่
้
างๆ
๗.หน่วยงานภาครัฐต้ องดาเนินบทบาทในการปกป้องคุ้มครองเด็กทุกคนและเน้ นบทบาทเชิงรุกมากยิ่งขึ ้น เพื่อให้
เท่าทันสถานการณ์ปัญหาที่เกี่ยวกับเด็กทังหลาย
้
ขณะเดียวกันเจ้ าหน้ าที่ภาครัฐควรมีการพัฒนาศักยภาพของตนเอง
และหน่วยงาน รวมทังบั
้ งคับใช้ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๘.แนวทางการจัดตังคณะกรรมการหรื
้
ออนุกรรมการต่างๆ อีกทังระบบโครงสร้
้
างที่ซ้อนทับกันของหน่วยงาน
ภาครัฐ สร้ างระเบียบปฏิบตั ิและขันตอนที
้
่ซบั ซ้ อน ยุ่งยากต่อการดาเนินการแก้ ปัญหาในสถานการณ์ ปัจจุบนั จาเป็ น
จะต้ องปรับรูปแบบของคณะทางานและแนวทางการทางานให้ เข้ าถึงกลุม่ เป้าหมายและสถานการณ์ทนั ท่วงที
๙.หน่วยงานภาครัฐ รวมไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นต่างๆ ควรสร้ างกลไกส่งเสริ มการมีสว่ นร่ วมของเด็ก
ข้ ามชาติ เพื่อให้ เสียงของเด็กข้ ามชาติดงั ขึ ้นเช่นเดียวกับเสียงของเด็กไทยภายใต้ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองเด็กพ.ศ.๒๕๔๖
เช่น การมีสว่ นร่ วมของเด็กข้ ามชาติในฐานะตัวแทนเด็กคนหนึ่งที่กล่าวถึงสถานการณ์ของกลุม่ เด็กข้ ามชาติและแรงงาน
เด็กข้ ามชาติในสภาเด็กจังหวัดหรื อคณะสมัชชาต่างๆ
๑๐.หากมองสถานการณ์ด้านแรงงานของประเทศไทยในระยะยาวมีแนวโน้ มที่ จะเผชิญภาวะขาดแคลนแรงงาน
ดังนัน้ การปรับทัศนะที่มีต่อเด็กข้ ามชาติให้ เป็ นกาลังการผลิตที่สาคัญในอนาคตและเป็ นบุคลากรที่มีคุณค่าเชิงสังคม
ไม่ใช่ข้อกังวลต่อจานวนประชากรกลุม่ นี ้ที่เพิ่มขึ ้นในประเทศไทยดังที่ผา่ นมา จะนาไปสูก่ ลยุทธ์ ในการพัฒนาศักยภาพของ
แรงงานภายหน้ าเหล่านี ้ รวมถึงในการขัดเกลาทางสังคมแก่เด็กข้ ามชาติและการหล่อหลอมกติกาการอยู่ร่วมกันอย่าง
เหมาะสม
๑๑.หน่วยงานภาครัฐควรกาหนดหนทางในการเข้ าถึงกลุม่ ประชากรข้ ามชาติที่ถกู อาพรางจากสารระบบทะเบียน
หรื อแม้ แต่ฐานข้ อมูลทรัพยากรบุคคลในสถานประกอบการภาคธุรกิจต่างๆ อันได้ แก่ เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติ
อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ซึ่งจะต้ องมีการเปิ ดเผยและยอมรับข้ อเท็จจริ งต่อการมีอยู่ของประชากรกลุม่ ดังกล่าวในพื ้นที่จงั หวัด
สมุทรสาคร เพื่อนามาสู่การผลักดันแนวปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ เป็ นต้ นว่า การให้ ความรู้ และการพัฒนาทั กษะต่างๆ, การ
คุ้มครองแรงงานเยาวชนตามข้ อกาหนดของมาตรฐานแรงงาน ฯลฯ แก่กลุม่ ประชากรข้ ามชาตินี ้อย่างเหมาะสม
๑๒.หน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบควบคุมสภาพแวดล้ อมและชีวอนามัยของสถานประกอบอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ประมง ควรเริ่ มต้ นจากการสนับสนุนในการปรับปรุ ง แก้ ไขข้ อบกพร่ องบางประการของสถานประกอบการให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐาน ก่อนในระยะแรกแทนที่จะดาเนินการในเชิงตรวจสอบสถานประกอบการ เพื่อส่งเสริ มให้ เกิดความร่ วมมือ
ระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจให้ เป็ นไปตามระเบียบด้ วยดี
ข้ อเสนอแนะต่อภาคธุรกิจ
๑.ผู้ประกอบการจาเป็ นต้ องตรวจสอบระบบการนาเข้ าแรงงานข้ ามชาติส่สู ถานประกอบการหรื อการจัดหา
แรงงานให้ แก่นายจ้ างได้ ว่ามีที่มาที่ไปเป็ นอย่างไร ไม่ว่าจะเป็ นสถานประกอบการขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ หรื อมีอตั ราการ
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จ้ างแรงงานจานวนเท่าใดก็ตาม โดยเฉพาะการตรวจสอบอายุที่แท้ จริ งของแรงงานข้ ามชาติ หากในกรณีที่ตงข้
ั ้ อสงสัยต่อ
อายุที่ระบุตามเอกสารของแรงงานจาเป็ นต้ องแจ้ งเรื่ องไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ถือว่าเป็ นความรับผิดชอบ
ของฝ่ ายผู้ประกอบการที่จ้างแรงงานนัน้ และไม่อาจเพิกเฉยว่าเป็ นหน้ าที่ของระบบการนาเข้ าและจัดการแรงงานเพียงฝ่ าย
หนึง่ อีกต่อไป
๒.ในกรณีที่สถานประกอบการจ้ างแรงงานเด็กข้ ามชาติที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี หรื อแรงงานเยาวชน ทางผู้
ประกอบหรื อนายจ้ างต้ องกาหนดเงื่อนไขการทางาน ลักษณะงาน และสภาพการทางานในสถานประกอบการให้ เหมาะสม
แก่แรงงานกลุม่ นี ้
๓.กิจการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงจะต้ องมีธรรมาภิบาลในการผลิตทังเพื
้ ่อการบริ โภคภายในประเทศและ
การส่งออกยังต่างประเทศ โดยที่สามารถตรวจสอบตลอดภาคการผลิตตังแต่
้ ต้นทางจนถึงปลายทางของห่วงโซ่อปุ ทาน
รวมถึงสามารถตรวจสอบสถานประกอบการแปรรู ปสัตว์น ้าขันปฐมภู
้
มิที่อยู่ในข่ายของโรงงานแปรรู ปต่างๆ ได้ อย่างอิสระ
ปราศจากการอนุมตั ิและควบคุมผ่านทางบริ ษัทแม่ในการดาเนินการตรวจสอบไม่วา่ จะโดยผู้ซื ้อ ผู้บริ โภค และสาธารณชน
เพื่อสร้ างระบบการผลิตสินค้ าที่มีมาตรฐาน โปร่งใส และสอดคล้ องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตอ่ แรงงาน
๔.สถานประกอบการแห่งภาคธุรกิจนี ้ควรจัดกิจกรรมและสิง่ อานวยความสะดวกเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของ
แรงงานข้ ามชาติและครอบครัว อาจเรี ยกได้ วา่ สวัสดิการทางอ้ อมรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งสาหรับครอบครัวของแรงงาน เช่น
การมอบทุนการศึกษา เพื่อตอบแทนประโยชน์ให้ แก่แรงงานที่เป็ นลูกจ้ า งของสถานประกอบการและสร้ างภาพลักษณ์ที่มี
คุณค่าแก่ภาคธุรกิจอีกด้ วย
๕.กิจการภาคประมงต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่ องประมงทุกระดับ ควรดาเนินแนวทางเพื่อสร้ างความ
รับผิดชอบต่อสังคมด้ วยการส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของแรงงานที่อาศัยอยูใ่ นชุมชนโดยรอบสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง
อาทิ การส่งเสริ มพัฒนาการ การเรี ยนรู้ และการศึกษาตามวัยอันควรของเด็กข้ ามชาติในบริ เวณชุมชนนันๆ
้
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ซื ้อและผู้บริ โภค
๑.ภาคประชาสังคม (สหภาพแรงงาน, องค์กรพัฒนาเอกชน, ผู้บริ โภค) ควรได้ รับโอกาสในการตรวจสอบร่ วมกับ
ผู้ตรวจการ (auditor) ที่รับหน้ าที่ตรวจสอบสถานประกอบการต่างๆ เพื่อรับประกันมาตรฐานของสถานประกอบการและ
แนวปฏิบตั ิที่ดีตอ่ แรงงานอย่างน้ อยปี ละสองครัง้ และระหว่างคูค่ ้ าภาคธุรกิจที่ทาการส่งออกกับบริ ษัทผู้ซื ้อและจัดจาหน่าย
ควรหาโอกาสในการหารื ออย่างเป็ นทางการหรื อไม่เป็ นทางการร่ วมกับภาคประชาสังคม ภาคส่วนต่างๆ ตามวาระที่
เหมาะสม
๒.ในการณรงค์ ส่งเสริ มเพื่อให้ สถานประกอบการต่างๆ ภายใต้ ห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
ดาเนินแนวปฏิบตั ิที่พงึ ประสงค์ ฝ่ ายของผู้ซื ้อและผู้บริ โภคควรให้ การสนับสนุนผู้ที่นานโยบายหรื อข้ อกาหนดต่างๆ มาสูก่ าร
ปฏิบตั ิและกลุ่มเป้าหมายโดยตรง ไม่เฉพาะการสนับสนุนผ่านโครงการขององค์การระหว่างประเทศเพียงอย่างเดียว
รวมทังสนั
้ บสนุนให้ มีระบบการตรวจสอบสถานประกอบการขึ ้นในชุมชนเพื่อเป็ นอีกเงื่อนไขที่ค้ มุ ครองแรงงานและกิจการ
ผลิตในพื ้นที่นนั ้
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๓.ในฐานะผู้บริ โภคและผู้ซื ้อผลิตภัณฑ์ที่แปรรู ปมาจากสัตว์น ้า เช่น อาหารทะเลพร้ อมทาน จะต้ องมีส่วนร่ วม
รับผิดชอบต่อสังคมไม่ทางใดก็ทางหนึง่ ในห่วงโซ่อปุ ทานของอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมง
ข้ อเสนอแนะสาหรับผู้ทาหน้ าที่ปกป้องดูแลเด็กข้ ามชาติ
๑.การรณรงค์เพื่อสร้ างความตระหนักต่อหน้ าที่ตามกฎหมายของบิดา มารดา และผู้ปกครองของเด็กข้ ามชาติ
โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรื องดเว้ นการปฏิบตั ิหน้ าที่ อาทิ การสนับสนุนให้ เด็กเข้ าถึงการศึกษาภาคบังคับ เพื่อยังผลให้ เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่เด็กทุกคนในทางพัฒนาการและการเรี ยนรู้ และนอกจากนี ้บิดา มารดา ผู้ปกครอง และบุคลากรใน
สถานศึกษาพึงตระหนักถึงสิทธิ ประการต่างๆ ของเด็ก และให้ การส่งเสริ มคุณภาพชีวิตของเด็กข้ ามชาติและครอบครัว
แรงงานข้ ามชาติไปพร้ อมกันอย่างเต็มความสามารถ
๒.ครอบครัวของแรงงานข้ ามชาติทาหน้ าที่เครื อข่ายเฝ้ าระวังและป้องกันปั ญหาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ ้นกับเด็กและ
แรงงานเด็กข้ ามชาติ เป็ นต้ นว่า การถูกละเมิด สิทธิด้านต่างๆ ของเด็กข้ ามชาติ โดยอาจร่ วมกันมือกันผ่านเครื อข่ายทาง
ชาติพนั ธุ์หรื อเครื อข่ายความสัมพันธ์ ในชุมชน
๓.การจัดทาคู่มือแนวปฏิบตั ิที่พึงประสงค์ต่อเด็กข้ ามชาติ โดยหยิบยกกรณีของแรงงานเด็กข้ ามชาติเป็ นกลุ่ม
ตัวอย่าง และประยุกต์มาตรการในการกาจัดรู ปแบบที่เลวร้ ายที่สดุ ของการใช้ แรงงานเด็กเป็ นตัวแบบ ในการดาเนินการ
คุ้มครองและปฏิบตั ิตามกฎหมาย อาทิ พระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงานพ.ศ.๒๕๔๑
ข้ อเสนอแนะในส่วนของงานวิจยั
๑.คณะวิจยั เสนอให้ ขยายความคุ้มครองและนิยามที่ครอบคลุมสถานะแรงงานถูกกฎหมายในส่วนของแรงงาน
เด็ก กล่าวคือ ด้ วยข้ อเท็จจริ งนันปรากฏเด็
้
กข้ ามชาติสว่ นหนึง่ เป็ นทังเด็
้ กและแรงงาน ซึง่ ควรให้ การคุ้มครองสาหรับกรณี
ของเด็กที่มีอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ซึ่งเป็ นแรงงานภายใต้ สภาพการทางานและการจ้ างงานที่ถูกต้ องตามกฎหมาย
ไม่ใช่วิธีการปฏิบตั ิต่อเด็กข้ ามชาติที่เป็ นแรงงานข้ ามชาตินี ้ภายใต้ บริ บทและเงื่อนไขการทางานเทียบเท่ากับแรงงานข้ าม
ชาติผ้ ใู หญ่ หรื อการจ้ างงานที่ไม่เป็ นธรรม ขณะเดียวกันควรให้ การยอมรับแรงงานข้ ามชาติและเพิ่มขีดความสามารถ เช่น
ทักษะอาชีพ ของแรงงานกลุม่ นี ้ซึง่ เป็ นกาลังสาคัญในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต่างๆ ของประเทศไทย
๒.ระบบการคุ้มครองและป้องกันการใช้ แรงงานเด็กอย่างเป็ นรู ปธรรมและมาตรฐานทังในระดั
้
บประเทศและ
นานาชาติ ยังคงเป็ นตัวแบบที่ดีสาหรับการจัดการรับมือกับประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติ
ในกิจการประเภทต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงในสถานการณ์ปัจจุบนั
๓.การส่งเสริ มแนวปฏิบตั ิการใช้ แรงงานที่ดีที่มีอยู่ ควรดาเนินไปพร้ อมกับการผลักดันแนวปฏิบตั ิอนั พึ งประสงค์
ต่างๆ ที่สอดคล้ องกับนวัตกรรมในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงให้ แพร่หลายนอกเหนือไปจากพื ้นที่จงั หวัดสมุทรสาคร เพื่อ
สร้ างความมัน่ ใจและภาพลักษณ์ที่ดีตอ่ องค์ประกอบทุกส่วนของห่วงโซ่อปุ ทานอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงที่มีคณ
ุ ภาพ
๔.หากมีการวิจยั ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในอนาคต คณะผู้วิจยั เสนอให้ ปรับ
รูปแบบการวิจยั สูก่ ารวิจยั ปฏิบตั ิการ (action research) ให้ สามารถตรวจสอบได้ ว่ามีแรงงานเด็กข้ ามชาติในกลุม่ อายุต่า
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กว่า ๑๕ ปี และกลุม่ อายุ ๑๕ – ๑๘ ปี ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องประมงอยู่หรื อไม่ รวมทังก
้ าหนดตัวชี ้วัดเพื่อที่จะสามารถ
ติดตามสถานการณ์และดาเนินการแก้ ไขปั ญหาต่อกรณีของแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ปรากฏขึ ้นไปพร้ อมกัน นอกจากนี ้อาจ
เป็ นการทาวิจยั ช่วงชีวิตของกลุม่ เป้าหมาย ซึง่ เน้ นการเก็บข้ อมูลและติดตามผลของการวิจยั ในระยะยาว ไม่ใช่เฉพาะเพียง
ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง เพื่อให้ สามารถเห็นปรากฏการณ์ของเด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติที่ต่อเนื่อง โดยที่ผ้ วู ิจยั
อาจกาหนดช่วงอายุของประชากรกลุม่ ตัวอย่างไว้ ที่ ๑๔ – ๑๕ ปี และติดตามไปจนเด็กพ้ นอายุ ๑๘ ปี งานวิจยั ในรูปแบบ
นี ้จะทาให้ เห็นพัฒนาการและเส้ นทางชีวิตของเด็กข้ ามชาติที่แปรเปลีย่ นสูก่ ารเป็ นแรงงานเด็กข้ ามชาติอย่างสมบูรณ์
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก. :

กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
- กฎหมายต่างๆ ในด้ านแรงงาน
- กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิพื ้นฐานของเด็ก
- กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองในการร้ องเรี ยนและการไม่เลือกปฏิบตั ิ

ภาคผนวก ข. :

แบบสอบถามสาหรับงานวิจัย
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ภาคผนวก ก
กฎหมายต่ างๆ ในด้ านแรงงาน


รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
 ส่ วนที่ ๖ สิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
มาตรา ๔๔ บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับหลักประกันความปลอดภัยและสวัสดิภาพในการทางาน รวมทัง้
หลักประกันในการดารงชีพทังในระหว่
้
างการทางานและเมื่อพ้ นภาวะการทางาน ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ



พระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และ พระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๑
 หมวด ๑ บททั่วไป
มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบกิจการมอบหมายให้ บคุ คลหนึ่งบุคคลใดเป็ นผู้จดั หาคนมาทางาน
อันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทางานนันเป็
้ นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรื อธุรกิจใน
ความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนันจะเป็
้
นผู้ควบคุมดูแลการทางานหรื อรับผิดชอบในการ
จ่ายค่าจ้ างให้ แก่คนที่มาทางานนันหรื
้ อไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็ นนายจ้ างของคนที่มาทางาน
ดังกล่าวให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการดาเนินการให้ ลกู จ้ างรับเหมาค่าแรงที่ทางานในลักษณะเดียวกัน
มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจ้ างระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง ข้ อบังคับเกี่ยวกับการทางาน ระเบียบหรื อคาสัง่
ของนายจ้ างที่ทาให้ นายจ้ างได้ เปรี ยบลูกจ้ างเกินสมควร ให้ ศาลมีอานาจสัง่ ให้ สญ
ั ญาจ้ าง ข้ อบังคับเกี่ยวกับการ
ทางาน ระเบียบ หรื อคาสัง่ นันมี
้ ผลใช้ บงั คับเพียงเท่าที่เป็ นธรรมและพอสมควรแก่กรณี
มาตรา ๑๕ ให้ นายจ้ างปฏิบตั ิตอ่ ลูกจ้ างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้ างงาน เว้ นแต่ลกั ษณะ
หนือสภาพของงานไม่อาจปฏิบตั ิเข่นนันได้
้
มาตรา ๑๖ ห้ ามมิให้ นายจ้ าง หัวหน้ างาน ผู้ควบคุมงาน หรื อผู้ตรวจงานกระทาการล่วงเกินคุกคาม
หรื อก่อความเดือดร้ อนราคาญทางเพศต่อลูกจ้ าง
 หมวด ๔ การใช้ แรงงานเด็ก
มาตรา ๔๔ ห้ ามมิให้ นายจ้ างจ้ างเด็กอายุตา่ กว่าสิบห้ าปี เป็ นลูกจ้ าง
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการจ้ างเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี เป็ นลูกจ้ าง ให้ นายจ้ าง ปฏิบตั ิดงั นี ้
(๑) แจ้ งการจ้ างลูกจ้ างซึ่งเป็ นเด็กนันต่
้ อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้ าวันนับแต่ วันที่เด็กเข้ า
ทางาน (๒) จัดทาบันทึกสภาพการจ้ างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถาน ประกอบกิจการ
หรื อสานักงานของนายจ้ าง พร้ อมที่จะให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ ในเวลาทาการ (๓) แจ้ งการสิ ้นสุดการ
จ้ างลูกจ้ างซึ่งเป็ นเด็กนันต่
้ อพนักงานตรวจแรงงานภายใน เจ็ดวันนับแต่วนั ที่เด็กออกจากงาน การแจ้ งหรื อการ
จัดทาบันทึกตามวรรคหนึง่ ให้ เป็ นไปตามแบบที่อธิบดีกาหนด
มาตรา ๔๖ ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างซึ่งเป็ นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่ง ชั่วโมงติดต่อกัน
หลังจากที่ลกู จ้ างทางานมาแล้ วไม่เกินสีช่ วั่ โมง แต่ในสีช่ วั่ โมงนันให้
้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็ก ได้ มีเวลาพักตามที่นายจ้ าง
กาหนด
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มาตรา ๔๗ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลูกจ้ างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่า กว่าสิบแปดปี ทางานใน ระหว่างเวลา
๒๒.๐๐ นาฬิ กา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เว้ นแต่จะได้ รับ อนุญ าตเป็ นหนังสือจากอธิ บดี หรื อผู้ซึ่งอธิ บ ดี
มอบหมาย นายจ้ างอาจให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี และเป็ นผู้แสดงภาพยนตร์ ละครหรื อการแสดง
อย่างอื่นที่คล้ าย คลึงกันทางานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ให้ นายจ้ า งจัดให้ ลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กนันได้
้ พกั ผ่อน
ตามสมควร
มาตรา ๔๘ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่า กว่าสิบแปดปี ทางาน ล่วงเวลาหรื อทางาน
ในวันหยุด
มาตรา ๔๙ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่า กว่าสิบแปดปี ทางานอย่างหนึ่ง อย่างใด
ดังต่อไปนี ้ (๑) งานหลอม เป่ า หล่อ หรื อรี ดโลหะ (๒) งานปั๊ มโลหะ (๓) งานเกี่ยวกับความร้ อน ความเย็น
ความสัน่ สะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับ แตกต่างจากปกติอนั อาจเป็ นอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็ นอันตรายตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวนั เป็ นพิษซึ่งอาจ
เป็ นเชื ้อไวรัส แบคทีเรี ย รา หรื อเชื ้ออื่นตามที่ กาหนดในกฎกระทรวง (๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด
หรื อวัตถุไวไฟ เว้ นแต่งานในสถานีบริ การ น ้ามันเชื ้อเพลิงตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (๗) งานขับหรื อบังคับรถ
ยกหรื อปั น้ จัน่ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง (๘) งานใช้ เลือ่ ยเดินด้ วยพลังไฟฟ้ าหรื อเครื่ องยนต์ (๙) งานที่ต้อง
ทาใต้ ดิน ใต้ นา้ ในถา้ อุโมงค์ หรื อปล่องในภูเขา
(๑๐) งานเกี่ ยวกับกัมมันตภาพรั งสีตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง (๑๑) งานทาความสะอาดเครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ขณะที่เครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ กาลังทางาน
(๑๒) งานที่ต้องทาบนนัง่ ร้ านที่สงู กว่าพื ้นดินตังแต่
้ สบิ เมตรขึ ้นไป (๑๓) งานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่า กว่าสิบแปดปี ทางานใน สถานที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) โรงฆ่าสัตว์ (๒) สถานที่เล่นการพนัน (๓) สถานบริ การตามกฎหมายว่าด้ วยสถานบริ การ (๔) สถานที่อื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง 17
มาตรา ๕๑ ห้ ามมิให้ นายจ้ างเรี ยกหรื อรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ าย ลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็ก ห้ ามมิ
ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างของลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กให้ แก่บคุ คลอื่น ในกรณีที่นายจ้ างจ่ายเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใด
ๆ ให้ แก่ลกู จ้ างซึ่งเป็ นเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรื อบุคคลอื่น เป็ นการล่วงหน้ าก่อนมีการจ้ าง ขณะแรกจ้ าง
หรื อก่อนถึงงวด การจ่ายค่าจ้ างในแต่ละคราว มิให้ ถือว่าเป็ นการจ่ายหรื อรับค่าจ้ างสาหรับลูกจ้ างซึ่ งเป็ นเด็กนัน้
และ ห้ ามมิให้ นายจ้ างนาเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้ างซึ่งต้ องจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างซึ่ง เป็ น
เด็กตามกาหนดเวลา
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและการทางาน ของเด็กให้ ลกู จ้ างซึง่
เป็ นเด็กอายุต่ากว่าสิบแปดปี มีสิทธิลาเพื่อเข้ าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึ กหรื อลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัด
โดยสถานศึกษาหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ ลกู จ้ างซึ่งเป็ นเด็กแจ้ งให้ นายจ้ างทราบ
ล่วงหน้ าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ ง พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐาน ที่เกี่ยวข้ องถ้ ามีและให้ นายจ้ า งจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ าง
ซึง่ เป็ นเด็กเท่ากับค่าจ้ างในวันทางานตลอด ระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึง่ ต้ องไม่เกินสามสิบวัน



พระราชบัญญัตกิ ารทางานของแรงงานต่ างด้ าว พ.ศ.๒๕๕๑
 ส่ วนที่ ๒ ใบอนญาตทางาน
มาตรา 14 คนต่างด้ าวซึง่ มีภมู ิลาเนาและเป็ นคนสัญชาติของประเทศที่มีชายแดนติดกับประเทศไทย
ถ้ าได้ เข้ ามาในราชอาณาจักรโดยมีเอกสารใช้ แทนหนังสือเดินทางตามกฎหมายว่ าด้ วยคนเข้ าเมือง อาจได้ รับ
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อนุญาตให ทางานบางประเภทหรื อลักษณะงานในราชอาณาจักรเป นการชัว่ คราว ในช วงระยะเวลาหรื อ
ตามฤดูกาลที่กาหนดได ทังนี
้ ้ เฉพาะการทางานภายในท องที่ทอี่ ยู ติดกับชายแดน หรื อท้ องที่ต อเนื่อง
กับท้ องที่ดงั กล่าว คนต างด้ าวซึ่งประสงค จะทางานตามวรรคหนึ่งให ยื่นคาขอรับใบอนุญาตทางาน
ชัว่ คราวพร้ อมกับแสดงเอกสารใช แทนหนังสือเดินทางต อนายทะเบียนและชาระค าธรรมเนียมตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง ในการออกใบอนุญาตให นายทะเบียนระบุท องที่หรื อสถานที่ที่อนุญาตให ทางาน
ระยะเวลา ที่อนุญาตให ทางาน ประเภทหรื อลักษณะงาน และนายจ้ างที่คนต างด้ าวนันจะไปท
้
างานด้ วย
ทังนี
้ ้ ตามแบบและวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง ความในมาตรานี ้จะใช้ บงั คับกับท้ องที่ใด สาหรับคนต าง
ด้ าวสัญชาติใด เพือ่ ทางานประเภทหรื อลักษณะใด ในช วงระยะเวลาหรื อฤดูกาลใด โดยมีเงื่ อนไขอย างใด
ให เป นไปตามที่คณะรัฐมนตรี กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๔ ผู รับใบอนุญาตต้ องมีใบอนุญาตอยู กับตัวหรื ออยู ณ สถานที่ทางานในระหว าง
เวลาทางานเพื่อแสดงต อพนักงานเจ้ าหน้ าทีห่ รื อนายทะเบียนได เสมอ
มาตรา ๒๕ ถ าใบอนุญ าตสูญ หายหรื อ เสียหาย ให ผู รั บ ใบอนุญ าตยื่ นค าขอรั บ ใบแทน
ใบอนุญาตต่อนายทะเบียนภายในสิบห้ าวันนับแต วันที่ทราบการสูญหายหรื อเสียหาย การขอรับใบแทน
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตให เป นไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๖ ผู รับใบอนุญาตต้ องทางานตามประเภทหรื อลักษณะงาน และกับนายจ้ าง ณ ท องที่
หรื อสถานที่ และเงื่อนไขตามที่ได รับอนุญาต ผู้รับใบอนุญาตผู ใดประสงค จะเปลี่ยนหรื อเพิ่มประเภท
หรื อลักษณะงาน นายจ้ างท้ องทีห่ รื อสถานที่ทางานหรื อเงื่อนไขต องได รับอนุญาตจากนายทะเบียน การขอ
อนุญาตและการอนุญาต ให เป นไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ห ามมิ ใ ห บุค คลใดรั บ คนต างด้ า วเข้ า ท างาน เว้ นแต คนต างด้ า วซึ่ง มี
ใบอนุญาตทางานกับตนเพื่ อทางานตามประเภทหรื อลักษณะงานที่ระบุไว ในใบอนุญาต ณ ท องที่หรื อ
สถานทีท่ ี่ระบุไว ในใบอนุญาต
มาตรา ๒๘ ในกรณีที่ปรากฏว าผู รับใบอนุญาตฝ าฝ นหรื อไม ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการ
อนุญาต ให นายทะเบียนมีอานาจสัง่ เพิกถอนใบอนุญาต
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กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติค้ ุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑
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 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่ อง แบบแจ้ งการจ้ าง แบบบันทึก
การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้ าง และแบบสิน้ สุดการจ้ างลูกจ้ างซึ่งเป็ นเด็กอายุต่ า
กว่ าสิบแปดปี
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ประกาศกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ มครองแรงงาน เรื่ อง แบบค าขออนุ ญ าตและแบบ
ใบอนุญาตให้ ลูกจ้ างซึ่งเป็ นเด็กทางานในเวลาทางานปกติ ระหว่ างเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา
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อนุสัญญาว่ าด้ วยสิทธิเด็ก
ข้ อ ๓๒ ๑.รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะได้ รับการคุ้มครองจากการแสวง ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และจากการทางานใดที่น่าจะเป็ นการเสี่ยงอันตราย หรื อที่ขดั ขวางการศึกษาของเด็ก หรื อเป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ หรื อการพัฒนาทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
๒. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการทางนิติบญ
ั ญัติ บริ หาร สังคม และการศึกษา เพื่อประกันให้ มี
การดาเนินการตามข้ อนี ้ เพื่อวัตถุประสงค์ดงั กล่าวและโดยคานึงถึงบทบัญญัติที่เกี่ยวข้ องในตราสารระหว่าง
ประเทศอื่นๆ รัฐภาคีจะ ก) กาหนดอายุขนต
ั ้ ่าสาหรับการรับเข้ าทางาน ข) กาหนดกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม
เกี่ยวกับจานวนชัว่ โมง และสภาพการจ้ างงาน ค) กาหนดบทลงโทษ หรื อวิธีลงโทษอื่นๆ ที่เหมาะสมเพื่อประกัน
ให้ ข้อนี ้มีผลใช้ บงั คับจริ งจัง
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อนุสัญญาองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศ ฉบับที่ ๑๓๘ ว่ าด้ วยอายุขัน้ ต่าที่อนุญาตให้
จ้ างงานได้ 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.
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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 DirectorGeneral 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

๑๐๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

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 (NonIndustrial 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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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.
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งานได้ เพิ่มเติม 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.
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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.

กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับสิทธิพนื ้ ฐานของเด็ก


รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
 ส่ วนที่ ๘ สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา
มาตรา ๔๙ บุคคลย่อมมีสทิ ธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้ องจัดให้ อย่าง
ทัว่ ถึงและมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย ผู้ยากไร้ ผู้พิก ารหรื อทุพพลภาพ หรื อผู้อยู่ในสภาวะยากลาบาก ต้ อง
ได้ รับสิทธิตามวรรคหนึง่ และการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ ได้ รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น การจัดการ
ศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรื อเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรี ยนรู้ ด้ วยตนเอง และการ
เรี ยนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้ รับความคุ้มครองและส่งเสริ มที่เหมาะสมจากรัฐ
 ส่ วนที่ ๘ สิทธิในการได้ รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ
มาตรา ๕๒ เด็กและเยาวชน มีสิทธิ ในการอยู่รอดและได้ รับการพัฒนาด้ านร่ างกาย จิ ตใจ และ
สติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้ อมที่เหมาะสม โดยคานึงถึงการมีส่วนร่ วมของเด็กและเยาวชนเป็ น
สาคัญ เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว มีสิทธิได้ รับความคุ้มครองจากรัฐ ให้ ปราศจากการใช้ ความ
รุนแรงและการปฏิบตั ิอนั ไม่เป็ นธรรม ทังมี
้ สิทธิได้ รับการบาบัดฟื น้ ฟูในกรณีที่มีเหตุดงั กล่าว การแทรกแซงและ
การจากัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว จะกระทามิได้ เว้ นแต่โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ
แห่งกฎหมาย เฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ ซงึ่ สถานะของครอบครัวหรื อประโยชน์สงู สุดของบุคคลนัน้ เด็กและ
เยาวชนซึง่ ไม่มีผ้ ดู แู ลมิสทิ ธิได้ รับการเลี ้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ

๑๒๑

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร



พระราชบัญญัตกิ ารศึกษา พ.ศ.๒๕๔๒
 หมวด ๒ สิทธิและหน้ าที่ทางการศึกษา
มาตรา ๑๑ บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองมีหน้ าที่จัดให้ บุตรหรื อบุคคลซึ่งอยู่ในความดูแล ได้ รับ
การศึกษาภาคบังคับตามมาตรา 17 และตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ องตลอดจนให้ ได้ รับการศึกษา นอกเหนือจาก
การศึกษาภาคบังคับ ตามความพร้ อมของครอบครัว ม
มาตรา ๑๒ นอกเหนือจากรัฐ เอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ให้ บคุ คล ครอบครัว องค์กร
ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิ ใน การ
จัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ทังนี
้ ้ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
 หมวด ๓ ระบบการศึกษา
มาตรา ๑๕ การจัดการศึกษามีสามรู ปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย (๑) การศึกษาในระบบ เป็ นการศึกษาที่กาหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขของการสาเร็ จการศึกษาที่แน่นอน
(๒)
การศึกษานอกระบบ เป็ นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกาหนดจุดมุ่งหมาย รู ปแบบ วิธีการจัดการศึกษา
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็ นเงื่อนไขสาคัญของการสาเร็ จ การศึกษา โดยเนื ้อหาและ
หลักสูตรจะต้ องมีความเหมาะสมสอดคล้ องกับสภาพปั ญหาและความต้ องการของ บุคคลแต่ละกลุ่ม (๓)
การศึกษาตามอัธยาศัย เป็ นการศึกษาที่ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ ด้วยตนเองตามความสนใจ ศักยภาพ ความพร้ อม
และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้ อม สื่อ หรื อแหล่ง ความรู้ อื่น ๆ สถานศึกษา
อาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ หรื อทังสามรู
้
ปแบบก็ได้ ให้ มีการเทียบโอนผลการเรี ยนที่ผ้ เู รี ยนสะสม
ไว้ ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรื อต่างรู ปแบบได้ ไม่ว่าจะเป็ นผลการเรี ยนจากสถานศึกษาเดียวกันหรื อไม่ก็ตาม
รวมทังจากการเรี
้
ยนรู้นอกระบบ ตามอัธยาศัย การฝึ กอาชีพ หรื อจากประสบการณ์การทางาน
มาตรา ๑๖ การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานประกอบด้ วย การศึกษาซึง่ จัดไม่น้อยกว่าสิบสองปี ก่อนระดับอุดมศึกษา การแบ่งระดับและ
ประเภทของการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็ น
สองระดับ คือ ระดับต่ากว่าปริ ญญา และระดับปริ ญญา การแบ่งระดับหรื อการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ
หรื อการศึกษาตามอัธยาศัย ให้ เป็ นไป ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๗ ให้ มีการศึกษาภาคบังคับจานวนเก้ าปี โดยให้ เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้ าปี ที่เจ็ด เข้ า เรี ยนใน
สถานศึกษาขันพื
้ ้นฐานจนอายุย่างเข้ าปี ที่สิบหก เว้ นแต่สอบได้ ชนปี
ั ้ ที่เก้ าของการศึกษาภาคบังคับ หลักเกณฑ์
และวิธีการนับอายุให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
 หมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา
มาตรา ๒๒ การจัดการศึกษาต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถเรี ยนรู้ และพัฒนา ตนเองได้
และถื อว่าผู้เรี ยนมีความสาคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้ องส่งเสริ มให้ ผ้ เู รี ยนสามารถพัฒนา ตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
มาตรา ๒๘ หลักสูตรการศึกษาระดับต่าง ๆ รวมทังหลั
้ กสูตรการศึกษาสาหรับบุคคลตาม มาตรา ๑๐
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ ต้ องมีลกั ษณะหลากหลาย ทังนี
้ ้ ให้ จดั ตามความเหมาะสมของแต่ ละระดับโดย
มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคลให้ เหมาะสมแก่วยั และศักยภาพ สาระของหลักสูตร ทังที
้ ่เป็ นวิชาการ และ

๑๒๒

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

วิชาชีพ ต้ องมุ่งพัฒนาคนให้ มีความสมดุล ทังด้
้ าน ความรู้ ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความ
รับผิดชอบต่อสังคม สาหรับหลักสูตรการศึกษาระดับอุดมศึกษา นอกจากคุณลักษณะในวรรคหนึ่ง และวรรค
สองแล้ วยังมีความมุง่ หมายเฉพาะที่จะพัฒนาวิชาการ วิชาชีพชันสู
้ งและการค้ นคว้ า วิจยั เพื่อพัฒนาองค์ความรู้
และพัฒนาสังคม



อนุสัญญาว่ าด้ วยสิทธิเด็ก
ข้ อ ๕ รั ฐภาคีจะเคารพต่อความรับผิดชอบ สิทธิ และหน้ าที่ของบิดามารดา หรื อของสมาชิกของ
ครอบครัวขยาย หรื อชุมชน ซึ่งกาหนดไว้ โดยขนบธรรมเนียม ในท้ องถิ่นหรื อของผู้ปกครองตามกฎหมาย หรื อ
บุคคลอื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก ตามกฎหมาย ในอันที่จะให้ แนวทาง และการแนะแนวตามทเหมาะสมในการใช้
สิทธิของเด็กตามที่อนุสญ
ั ญานี ้ให้ การรับรอง ในลักษณะที่สอดคล้ องกับความสามารถ ที่พฒ
ั นาตามวัยของเด็ก
ข้ อ ๑๘ ๑.รัฐภาคีจะใช้ ความพยายามอย่างที่สดุ เพื่อประกันให้ มีการยอมรับ หลักการที่ว่า ทังบิ
้ ดา
และมารดามีความรับผิดชอบร่ วมกันในการเลี ้ยงดูและพัฒนาเด็ก บิดา มารดา หรื อผู้ปกครองตามกฎหมาย
แล้ วแต่กรณี เป็ นผู้รับผิดชอบเบื ้องต้ น ในการเลี ้ยงดูและพัฒนาเด็ ก โดยคานึงถึงประโยชน์ สงู สุดของเด็กเป็ น
พื ้นฐาน
๒. เพื่อความมุ่งประสงค์ในการให้ หลักประกัน และส่งเสริ มที่กาหนด ไว้ ในอนุสญ
ั ญานี ้ รัฐ
ภาคีจะให้ ความช่วยเหลือที่เหมาะสมแก่บิดามารดาและ ผู้ปกครองตามกฎหมายในอันที่จะปฏิบัติความ
รับผิดชอบของตนในการอบรม เลี ้ยงดูเด็ก และจะประกันให้ มีการพัฒนาสถาบันการอานวยความสะดวกและ
การบริ การต่างๆ สาหรับการดูแลเด็ก
๓. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทังปวงที
้
่จะประกันว่า บุตรของ บิดามารดาที่จะต้ อง
ทางานมีสทิ ธิได้ รับประโยชน์จากการบริ การ และสิง่ อานวย ความสะดวกเกี่ยวกับการดูแลเด็กที่พวกเขามีสิทธิจะ
ได้
ข้ อ ๒๖ ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้ รับประโยชน์จากการประกันสังคม รวมถึง
การประกันภัยทางสังคม และจะดาเนินมาตรการที่จาเป็ น เพื่อให้ สิทธินี ้บังเกิดผลอย่างเต็มที่ตามกฎหมายของ
แต่ละประเทศ
๒. ในกรณีที่เหมาะสม การให้ ประโยชน์ควรคานึงถึงทรัพยากรและ สภาวะแวดล้ อมของเด็ก
และบุคคลที่มีหน้ าที่รับผิดชอบในการเลี ้ยงดูเด็ก ตลอดจน ข้ อพิจารณาอื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการร้ องขอรั บ
ประโยชน์ซงึ่ กระทาโดยเด็กผู้นนั ้ หรื อตัวแทน
ข้ อ ๒๗ ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กทุกคน ในอันที่จะได้ รับมาตรฐานของการดารงชีวิตที่เพียงพอ
สาหรับการพัฒนาด้ านร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคมของเด็ก
๒. บิดามารดาหรื อผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็ก มีความรับผิดชอบเบื ้องต้ นที่จะจัดหาสภาพความ
เป็ นอยูท่ ี่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาของเด็ก ทังนี
้ ้ตามความสามารถและกาลังทางการเงินของบุคคลเหล่านัน้
๓. ตามสภาวะและกาลังความสามารถของประเทศ รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่
จะให้ ความช่วยเหลือบิดามารดาและผู้อื่นที่รับผิดชอบต่อเด็กในการดาเนินการตามสิทธินี ้และในกรณีที่จาเป็ นรัฐ
ภาคีจะให้ ความ ช่วยเหลือด้ านวัตถุและแผนงานสนับสนุน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้ านโภชนาการ เครื่ องนุ่งห่มและ
ที่อยู่

๑๒๓
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อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๔. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมทังปวง
้
ที่จะได้ รับชดใช้ ค่าเลี ้ยงดูเด็กคืนจากบิดา
มารดาหรื อผู้อื่นที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็ก ทังที
้ ่อยู่ในรัฐภาคีเองและรัฐอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ใน
กรณีที่บคุ คลที่มีความรับผิดชอบทางการเงินต่อเด็กอาศัยอยูใ่ นรัฐอื่น นอกเหนือจากรัฐที่เด็กอาศัยอยู่ รัฐภาคีจะ
ส่งเสริ มการเข้ าเป็ นภาคีในความตกลงระหว่างประเทศ หรื อการจัดทาความตกลงเช่นว่านัน้ ตลอดจนการจัดทา
ข้ อตกลงอื่นๆ ที่เหมาะสม
ข้ อ ๒๘ ๑. รั ฐ ภาคี ย อมรั บ สิท ธิ ข องเด็ ก ที่ จ ะได้ รั บ การศึก ษา และเพื่ อ ที่ จ ะให้ สิท ธิ นี บ้ ัง เกิ ด ผล
ตามลาดับ และบนพื ้นฐานของโอกาสที่เท่าเทียมกัน รัฐภาคีจะ ก) จัดการศึกษาระดับประถมเป็ นภาคบังคับที่
เด็กทุกคนสามารถเรี ยนได้ โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย ข) สนับสนุนการพัฒนาของการศึกษาระดับมั ธยมในรู ปแบบ
ต่างๆ รวมถึงการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ จัดการศึกษาให้ แพร่ หลายและเปิ ดกว้ างแก่เด็กทุกคน และ
ดาเนินมาตรการที่เหมาะสม เช่น การนามาใช้ ซึ่งการศึกษาแบบให้ เปล่า และการเสนอให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงินในกรณีที่จาเป็ น ค) ทาให้ การศึกษาในระดับสูงเปิ ดกว้ างแก่ ทกุ คนบนพื ้นฐานของความสามารถ โดยทุก
วิธีการที่เหมาะสม ง) ทาให้ ข้อมูลข่าวสาร และการแนะแนวทางการศึกษาและอาชีพ เป็ นที่แพร่ หลาย และเปิ ด
กว้ างแก่เด็กทุกคน จ) ดาเนินมาตรการเพื่อสนับสนุนการเข้ าเรี ยนอย่างสม่าเสมอ และลดอัตราการออกจาก
โรงเรี ยนกลางคัน
๒. รัฐภาคีจะดาเนินมาตรการที่เหมาะสมที่จะประกันว่า ระเบียบวินยั ของโรงเรี ยนได้ กาหนด
ขึ ้น ในลักษณะที่สอดคล้ องกับศักดิ์ศรี แห่งความเป็ นมนุษย์ของเด็กและสอดคล้ องกับอนุสญ
ั ญานี ้
๓. รัฐภาคีจะส่งเสริ มและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศ ในส่วนที่เกี่ยวกับการศึกษา
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อที่จะเกื ้อกูลต่อการขจัดความเขลาและการไม่ร้ ู หนังสือทัว่ โลก และเอื ้ออานวยให้ ได้ รับ
ความรู้ ทางวิชาการและทางเทคนิค และวิธีการสอนสมัยใหม่เกี่ยวกับเรื่ องนี ้ ความต้ องการของประเทศกาลัง
พัฒนาจะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
ข้ อ ๓๐ ในรัฐที่มีชนกลุม่ น้ อยทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา หรื อภาษา หรื อกลุม่ ชนพื ้นเมืองดังเดิ
้ มอาศัยอยู่
เด็กที่มาจากชนกลุม่ น้ อยนัน้ หรื อที่เป็ นชนพื ้นเมืองจะต้ องไม่ถกู ปฏิเสธ ซึ่งสิทธิที่จะปฏิบตั ิตามวัฒนธรรม ที่จะ
นับถือและปฏิบตั ิทางศาสนาหรื อสิทธิที่จะใช้ ภาษาของตนในชุมชนกับสมาชิกอื่นในกลุม่ เดียวกัน
ข้ อ ๓๑ ๑. รัฐภาคียอมรับสิทธิของเด็กที่จะมีการพักและเวลาพักผ่อน การเข้ าร่วมกิจกรรม การละเล่น
ทางสันทนาการที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก และการมีสว่ นร่วมอย่างเสรี ในทางวัฒนธรรมและศิลปะ
๒. รัฐภาคีจะเคารพและส่งเสริ มสิทธิเด็ก ที่จะเข้ ามีสว่ นร่วมอย่างเต็มที่ในทางวัฒนธรรมและ
ศิลปะ และจะสนับสนุนการใช้ โอกาสที่เหมาะสมเท่าเทียมกัน สาหรบกิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะ สันทนาการ
และการพักผ่อนหย่อนใจ

๑๒๔

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

กฎหมายที่ให้ ความคุ้มครองในการร้ องเรียนและการไม่ เลือกปฏิบัติ


รั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐
 ส่ วนที่ ๑๐ สิทธิในข้ อมูลข่ าวสารและการร้ องเรียน
มาตรา ๕๖ บุคคลย่อมมีสิทธิได้ รับทราบและเข้ าถึงข้ อมูลหรื อข่าวสารสาธารณะในครอบครองของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อราชการส่วนท้ องถิ่น เว้ นแต่การเปิ ดเผยข้ อมูลหรื อข่าวสารนัน้
จะกระทบต่อความมัน่ คงของรัฐ ความปลอดภัยของประชาชน หรื อส่วนได้ เสียอันพึงได้ รับความคุ้มครองของ
บุคคลอื่น หรื อเป็ นข้ อมูลส่วนบุคคล ทังนี
้ ้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ
มาตรา ๕๘ บุคคลย่อมมีสิทธิมีสว่ นร่ วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐในการปฏิบตั ิ
ราชการทางปกครองอันมีผลหรื ออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรี ภาพของตน
มาตรา ๕๙ บุคคลย่อมมีสิทธิเสนอเรื่ องราวร้ องทุกข์และได้ รับแจ้ งผลการพิจารณาภายในเวลา
อันรวดเร็ ว
มาตรา ๖๐ บุคคลย่อมมีสิทธิที่จะฟ้ องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้ องถิ่น หรื อองค์กรอื่นของรัฐที่เป็ นนิติบุคคล ให้ รับผิดเนื่องจากการกระทาหรื อการละเว้ นการกระทาของ
ข้ าราชการ พนักงาน หรื อลูกจ้ างของหน่วยงานนัน้



อนุสัญญาว่ าด้ วยการขจัดการเลือกปฏิบัตทิ างเชือ้ ชาติในทุกรู ปแบบ
ข้ อ ๕ เพื่อให้ สอดคล้ องตามพันธกรณีพื ้นฐานที่ได้ จดั วางไว้ ตามข้ อ ๒ ของอนุสญ
ั ญานี ้ รัฐภาคีจะห้ าม
และขจัดการเลือกปฏิบตั ิทางเชื อ้ ชาติทุกรู ปแบบ และจะประกันสิทธิ ของทุกคนให้ มีความเสมอภาคกันตาม
กฎหมาย โดยไม่จ าแนกตามเชื อ้ ชาติ สีผิว หรื อ ชาติ หรื อเผ่าพันธุ์ กาเนิด โดยเฉพาะอย่า งยิ่ง ในการใช้ สิท ธิ
ดังต่อไปนี ้ (ฉ) สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (๑) สิทธิในการมีงานทา ในการ
เลือกงานอย่างเสรี ในการมีสภาพในการทางานที่เหมาะสมและน่าพอใจ ในการได้ รับการคุ้มครองจากสภาพการ
ตกงาน ในการได้ รับค่าจ้ างที่เท่าเทียมกันกับงานที่ทาในระดับเดียวกัน ในการได้ รับผลตอบแทนที่ยตุ ิธรรมและน่า
พอใจ (๒) สิทธิในการจัดตังและเข้
้
าร่ วมสหภาพแรงงาน (๓) สิทธิในการมีที่อยู่อาศัย (๔) สิทธิในการได้ รับ
บริ การสาธารณสุข การดูแลทางการแพทย์ การประกันสังคม และการบริ การทางสังคม (๕) สิทธิในการได้ รับ
การศึกษาและการฝึ กอบรม (๖) สิทธิในการเข้ าร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมอย่างเท่าเทียมกัน

๑๒๕

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ภาคผนวก ข แบบสอบถามสาหรับงานวิจัย

ชุดที่………………...
แบบสอบถาม
สาหรับแรงงานข้ ามชาติ
กรณี: แรงงานข้ ามชาติในอุตสาหกรรมประมงต่ อเนื่อง
แบบสอบถามชุ ดนี้ จดั ทาขึ้ นเพื่อประกอบการวิจยั เรื่ อง สถานการณ์ เด็ กข้ามชาติ ในกิ จการอุ ตสาหกรรม
ต่อเนื่ องประมงในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยมูลนิ ธิเครื อข่ายส่ งเสริ มคุ ณภาพชี วิตแรงงาน
(Labor Rights Promotion Network Foundation) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจาก Terre des homes
ประเทศเยอรมันนี
ข้อมูลแบบสอบถามนี้ จะถูกปิ ดเป็ นความลับ และนามาใช้ในการศึกษาวิจยั เชิ งวิชาการในภาพรวมเท่านั้น
จึงขอความกรุ ณาจากท่านโปรดให้ขอ้ มูลตามความเป็ นจริ ง และหวังเป็ นอย่างยิ่งจะได้รับความกรุ ณาในการ
ตอบแบบสอบถามจากทุกท่าน คณะผูว้ ิจยั ฯ ขอขอบพระคุณท่านเป็ นอย่างสู งที่ได้กรุ ณาสละเวลาให้ขอ้ มูล
ณ โอกาสนี้

ผูส้ ัมภาษณ์................................................................................................
วันที่..........................................................................................................
ชื่อผูใ้ ห้ขอ้ มูล.............................................................................................
*ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ขอ้ มูลในส่ วนนี้ก็ได้
โทรศัพท์ติดต่อ..........................................................................................
บ้านเลขที่.................................................................................................
ชื่อหมู่บา้ น................................................................................................
ตาบล......................................................... อาเภอ.......................................................................
จังหวัด.....................................................................................................

๑๒๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

แบบสัมภาษณ์ แรงงานในอุตสาหกรรมอาหารทะเลในประเทศไทย
เลขที่แบบสอบถาม.................................... สถานที่สมั ภาษณ์..................................................................................................
ชื่อผูส้ มั ภาษณ์ ..............................................วันที่สมั ภาษณ์ ................./.............../............(วัน/เดือน/ปี ) เวลา..................... น.
คาชี้แจง : โปรดทาเครื่ องหมาย ในช่องว่าง  หน้าข้อความที่ท่านต้องการเลือกซึ่ งตรงกับความต้องการของท่านมาก
ที่สุด
ส่ วนที่ 1: ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1.1 เพศ

1.  ชาย

2.  หญิง

1.2 อายุ …………. ปี
..................ปี (กรณี ท่ีเด็กบอกอายุเกิน ผูเ้ ก็บข้อมูลสามารถประเมินได้วา่ อายุเท่าไร)
วันเกิด........... เดือน.......... ปี ................. (ในกรณี ที่สามารถระบุได้)
1.3 สถานที่เกิด
ประเทศพม่า

ประเทศไทย

3.

อื่นๆ

1.4 ท่านถือเอกสารประจาตัวประเภทใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.

หนังสื อเดินทางชัว่ คราว (Temporary Passport )

3.

ใบ ต.ท. 8 (ใบแทนใบอนุญาตทางาน) 4.

หนังสื อสาคัญประจาตัว (Certificate of Identity)

5.

ใบ ทร. 38/1

ใบเกิด/สูติบตั ร (ออกโดยประเทศบ้านเกิด)

7.

บัตรนักเรี ยนหรื อเอกสารจากโรงเรี ยนที่ระบุวนั เดือนปี เกิด

6.

2.

ใบอนุญาตทางาน

หลักฐานทางการแพทย์/บันทึกการตรวจสุขภาพ
เอกสารอื่นๆระบุ ..........................................................

10.

ไม่มีเอกสาร (ข้ามไปตอบข้อ 1.6)

1.5 ท่านเก็บเอกสารประจาตัวของท่านไว้ที่ใด? (ตัวจริ ง)
1.  เก็บไว้กบั ตัวเอง

2.  นายจ้างเก็บเอาไว้

4.  เก็บไว้กบั พ่อแม่/ผูป้ กครอง

5.  อื่น ๆ ระบุ ..............................

3.  นายหน้าเก็บไว้

๑๒๗

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1.6 ประเภทของที่อยูอ่ าศัยของท่าน
1.  อาศัยอยูท่ ี่บา้ นพักในโรงงาน 2.  อาศัยอยูบ่ า้ นเช่า / ห้องเช่า
4.  อาศัยอยูบ่ า้ นนายจ้าง

3.  อาศัยอยูบ่ า้ นพ่อแม่ /ญาติ

5.  อาศัยอยูบ่ า้ นเพื่อน

6.  อื่นๆ ระบุ…………………

1.7 ครอบครัวของท่านมีสมาชิกกี่คน ................. คน ใครบ้าง (โปรดระบุ)
1. .....................................................................................................................
2. .....................................................................................................................
3. .....................................................................................................................
4. ......................................................................................................................
สมาชิกทั้งหมดในครอบครัวทางานหรื อไม่อย่างไร (โปรดระบุ)
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
..................
ด้ านการศึกษา
1.8 ท่านสามารถอ่านและเขียนภาษาพม่า ได้หรื อไม่
1.  ได้

2.  ไม่ได้

1.9 ท่านกาลังศึกษาอยูใ่ ช่หรื อไม่
ไม่ใช่ (ข้ามไปข้อ 1.12)

ใช่
ชื่อสถานศึกษา / โรงเรี ยนของรัฐ…………………………
ชื่อสถานศึกษา / โรงเรี ยนของเอกชน……………………
ศูนย์การเรี ยนรู ้ โปรดระบุ……………………………
2.

อื่นๆ……………………………………………

1.10 เมื่อเดือนที่แล้ว/เดือนสุดท้ายของเทอม ท่านขาดเรี ยนกี่วนั
ไม่เคยขาด

-4 วัน

มากกว่า 5 วัน

1.11 เด็กขาดเรี ยนเพราะต้องทางานรับจ้าง (นอกเหนือจากช่วยงานบ้าน) หรื อไม่

๑๒๘

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ใช่

ไม่ใช่

1.12 ท่านจบการศึกษาระดับใด
ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

การศึกษานอกโรงเรี ยน (กศน.)

อื่นๆ โปรดระบุ...............................................................................................................
1.13 ก่อนที่ท่านจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยท่านเคยเข้าโรงเรี ยนในพม่าหรื อไม่
เคย ระบุช้ นั ที่จบ...............................

ไม่เคย

1.14 ท่านพูดภาษาไทยได้ดีแค่ไหน
คล่อง

ค่อนข้างดี/เล็กน้อย

ไม่ได้เลย

ส่ วนที่ 2: สภาพการทางาน
1.
2.1 สถานที่ทางานของคุณคือที่ใด
2.
สะพานปลา
3.
างานในฟาร์
ค่ าแรง ค่ าล่ วทงเวลา
วันหยุมด/บ่อกุง้
ชั่วโมงการทางาน
ฯลฯ
ทางานที
่บา้ น

บริ เวณท่าเรื อ (แพปลา)

ในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรู ป

ล้ง

ห้องเย็น

อื่นๆ โปรดระบุ........................................................

2.2 คุณทางานในอุตสาหกรรมนี้มานานเท่าใด................ ปี
2.3 อายุเมื่อเริ่ มทางานครั้งแรก .................ปี
2.4 ที่ต้ งั /ชื่อสถานที่ทางาน
ชื่อสถานที่ทางาน (ตามที่เด็ก/ครอบครัวรู ้จกั ) .................................................................................................
ชื่อที่เป็ นทางการของสถานที่...........................................................................................................................
สถานที่ต้ งั (หากไม่ทราบที่อยูแ่ น่นอนให้ระบุจุดสังเกตหลัก).........................................................................
.........................................................................................................................................................................
2.5 ลักษณะงานของท่านเกี่ยวข้องกับงานประเภทใด
ผลิตอาหารสาเร็ จรู ปแช่แข็ง

ชาแหละ แกะ ล้าง

ผลิตอาหารบรรจุกระป๋ อง

อื่นๆ ระบุ ....................................................................................................................................

๑๒๙

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

2.6 ท่านทางานด้วยกันกับพ่อแม่/ผูป้ กครองหรื อไม่
ใช่

ไม่ใช่

อื่นๆ ระบุ................................

2.7 ชัว่ โมงการทางาน (วันต่อสัปดาห์/ชัว่ โมงต่อวัน)
กี่วนั ต่อสัปดาห์......................วัน

กี่ชวั่ โมงต่อ.................................วัน

มีวนั หยุดหรื อไม่ (หากมีโปรดระบุ).............................................................
2.8 ช่วงเวลาที่ทางาน (คิดตามเวลามาตรฐาน)
ตั้งแต่เวลากี่โมง-กี่โมง.................................................................................นาฬิกา
2.9 ช่วงเวลาการทางาน
1.

กะกลางวัน

2.

วันหยุดสุดสัปดาห์

กะกลางคืน

ระหว่างเรี ยน

หลังเลิกเรี ยน

อื่นๆ โปรดระบุ............................................................................................

2.10 ในระหว่างวันทางาน คุณคิดว่าคุณมีเวลาพักผ่อนเพียงพอหรื อไม่
1. เพียงพอ

2.

ไม่เพียงพอ

2.11 คุณได้รับค่าจ้างบ่อยแค่ไหน
รายวัน
วัน

สัปดาห์

เดือน

ทุกสามเดือน

เมื่อเสร็ จภารกิจตามสัญญา/เหมาจ่าย

อื่นๆ โปรดระบุ.........................................................
2.12 ท่านมีงานล่วงเวลา (OT) หรื อไม่
มี ................ ชัว่ โมง/ วัน/ สัปดาห์

ไม่มี

2.13 ถ้ามีงานล่วงเวลา (OT) ท่านได้รับค่าล่วงเวลา (OT) หรื อไม่
ได้

ไม่ได้

อื่นๆ.........................

ได้ค่าตอบแทนสาหรับการทางานล่วงเวลาอย่างไร (โปรดระบุ) ..............................................................................
...................................................................................................................................................................................
2.14 รายได้ต่อเดือนของคุณประมาณกี่บาท |___|___||___|___||___|___| บาท
2.15 คุณได้เซ็นสัญญาจ้างงานหรื อไม่

๑๓๐

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1. ใช่

2. ไม่

2.16 คุณถูกหักค่าจ้างจากนายจ้าง หรื อไม่
1.  ถูกหัก

2.  ไม่ถูกหัก (ข้ามไปข้อ 2.18)

2.17 คุณรู ้หรื อไม่วา่ หักค่าอะไรบ้าง
1.  ไม่รู้

2.  รู ้ หักค่า
2.1.  น้ า และอาหาร

2.2.  หนี้ / ค่าจ้างที่จ่ายล่วงหน้า

2.3.  ที่พกั

2.4.  เครื่ องแบบ/ ชุดทางาน

2.5. ประกันสังคม / กองทุนเงินทดแทน
2.6.  อื่นๆ................................
จานวนเงินที่หกั |___|___||___|___||___| บาท วัน/สัปดาห์/เดือน/การเหมา
2.18 เหตุผลที่เริ่ มทางาน
1.  ช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

2.  ช่วยชาระหนี้ครอบครัว

3.  ช่วยธุรกิจในครัวเรื อน

4.  อยากมีรายได้เลี้ยงตัวเอง

5.  ติดตามพ่อแม่/ญาติพี่นอ้ งมา

6.  ทางานแทนคนที่มาทางานไม่ได้

7.  อื่นๆ โปรดระบุ.............................................................................................................................
ด้ านความเสี่ยงและสวัสดิการในการรักษาพยาบาล
2.19 งานที่ท่านทาเสี่ ยงอันตรายหรื อไม่
1.  ไม่เสี่ ยงอันตราย

2.  เสี่ ยงอันตราย

(ประเภทของความเสี่ ยง โปรดระบุ)...............................................................
2.20 ท่านต้องทางานยก/แบก/หาม/ทูน/ลาก หรื อ เข็น ของหนักโดยมีอุปกรณ์ทุ่นแรงในการทางานใช่หรื อไม่
1.  ไม่ใช่

2.  ใช่

3.  ไม่ได้ทางานประเภทนี้

2.21 ท่านเคยประสบอุบตั ิเหตุระหว่างการทางานหรื อไม่
1.  เคย

2.  ไม่เคย

อุบตั ิเหตุประเภทใด........................................................................................................................

๑๓๑

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

2.22 หากได้รับอุบตั ิเหตุจากการทางาน ท่านได้รับสวัสดิการการคุม้ ครองอย่างไร
1.  มีประกันสังคม

2.  กองทุนเงินทดแทน

3. นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ 4.  อื่นๆ.........................
2.23 กรณี ท่านเคยเข้ารับการรักษาพยาบาล ท่านไปรับบริ การที่ใด
1.  สถานพยาบาลที่โรงงาน

2.  คลินิก

3.  โรงพยาบาลของรัฐ

4.  โรงพยาบาลเอกชน

5.  อื่น ๆ ระบุ ....................................

2.24 ท่านได้รับสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลหรื อสิ ทธิประโยชน์อะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  บัตรประกันสุขภาพ
4.  กองทุนทดแทน

2.  บัตรประกันสังคม หรื อ บัตรการรับรองสิ ทธิการรักษาพยาบาล
5.  อื่นๆระบุ ..................................

2.25 นายจ้างมีสวัสดิการด้านสุขภาพอนามัยของแรงงานต่อไปนี้หรื อไม่ (อ่านให้ฟังทีละข้อ เลือกตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
1.  การจัดบริ การตรวจสุขภาพทัว่ ไปแก่ลูกจ้าง
2. การฉี ดวัคซีนป้ องกันโรค
3.  การจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู ้การเสริ มสร้างสุขภาพ เช่น การกีฬา นันทนาการ การป้ องกันโรค ฯลฯ
4.  การจัดกิจกรรมส่งเสริ มให้ความรู ้เรื่ องโรคเอดส์ และโรคติดต่อต่างๆ
5.  โครงการโรงงานสี ขาวเพื่อป้ องกันการแพร่ ระบาดยาเสพติด
6.  อื่น ๆ ระบุ .....................................
ด้ านสภาพแวดล้ อมในสถานทีท่ างานและความปลอดภัย
2.26 โรงงานของท่านเคยมีการอบรมด้านการรักษาความปลอดภัย เช่น การป้ องกันเพลิงไหม้, แผ่นดินไหว, หรื ออุบตั ิภยั
ร้ายแรงอื่นๆ การใช้สารเคมี เป็ นต้น หรื อไม่
1.  มี ระบุ...........................................

2.  ไม่มี

2.27 ท่ านทราบหรื อไม่ว่าในโรงงาน มี ระบบเตื อนภัย / ป้ ายสัญลักษณ์ เพื่อความปลอดภัยในการทางานของแรงงาน
หรื อไม่
1.  ทราบ

2.  ไม่ทราบ

2.28 ท่านได้รับการอบรมเกี่ยวกับลักษณะงานที่ทา การใช้เครื่ องมือ เครื่ องจักร อุปกรณ์ในการทางาน จากโรงงานหรื อไม่

๑๓๒

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1.  ได้รับ ระบุ.........................................

2.  ไม่ได้รับ

2.29 นายจ้างมีกิจกรรมส่งเสริ มด้านศึกษา/ ฝึ กอาชีพ / อบรมทักษะต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองหรื อไม่
1. ไม่มี

2.  มี (อ่านให้ฟังทีละข้อ ตอบได้มากกว่าหนึ่งข้อ)
2.1  ส่งเสริ มการศึกษาในเวลาทางาน

2.2  ฝึ กอบรมความรู ้ในสถานประกอบกิจการ
ระบุ……………………………………
2.3  จัดมุมอ่านหนังสื อในสถานประกอบกิจการ
2.4  จัดให้มีการเรี ยนการสอนในสถานประกอบกิจการ
2.5  ส่งเสริ มการศึกษานอกเวลาทางาน
2.6  อื่นๆ ระบุ...................................................................
2.30 ท่านมีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการทางานสวมใส่ เช่น ถุงมือยาง รองเท้าบู๊ต ผ้าปิ ดจมูก ประจาตัว
1.  มี ( 1.1 ซื้อเอง 1.2 ได้รับแจก)

2.  ไม่มี

2.31 มีการจัดบริ การน้ าดื่มให้ฟรี หรื อไม่
1.  มี

2.  ไม่มี

2.32 มีหอ้ งพยาบาลหรื อไม่
1.  มี

2.  ไม่มี

2.33 มีบริ การอาหารให้ฟรี หรื อไม่
1.  มี

2.  ไม่มี

2.34 ห้องสุขามีเพียงพอหรื อไม่
1.  ไม่เพียงพอ

2.  มีเพียงพอ

2.35 ท่านพอใจต่อแนวปฏิบตั ิที่โรงงานจัดให้แรงงานหรื อไม่ เช่น สภาพการทางาน สวัสดิ การ การได้รับสิ ทธิ และการ
คุม้ ครองต่างๆ
1.  มากที่สุด

2.  มาก

3.  เฉย ๆ

4.  น้อย

๑๓๓

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

5.  น้อยที่สุด

6.  ไม่พอใจ

2.36 หากท่านไม่พอใจ โปรดระบุเหตุผล (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. งานหนัก

2.  ไม่ได้รับสวัสดิการ

3.  ถูกบังคับให้ทางาน

4.  ต้องทางานใช้หนี้ให้นายหน้า
5.  ถูกหลอกให้ทางานนี้

6.  เวลาพักผ่อนน้อย

7.  ทางานเกิน 8 ชม. แต่ไม่ได้ค่าล่วงเวลา

8.  งานไม่ปลอดภัย/มีอนั ตราย

9.  อยากกลับไปอยูค่ รอบครัวในหมู่บา้ น

10. อื่นๆ.................................

2.37 ท่านต้องการให้ทางโรงงานมีการปรับปรุ งในด้านใดบ้าง
1.  ค่าแรง

2.  ค่าล่วงเวลา

5.  การชดเชย

3.  วันหยุด

6.  ความปลอดภัยในการทางาน

4.  ชัว่ โมงการทางาน

7.  อบรมหัวหน้างาน

8.  อื่นๆ...............................................................................................................................................
ด้ านสิทธิแรงงาน
2.38 ทางโรงงานได้จดั อบรมหรื อเผยแพร่ ความรู ้เกี่ยวกับสิ ทธิแรงงานหรื อไม่
1.  จัด ระบุเรื่ อง........................................................... (1.1  เพียงพอ 1.2  ไม่เพียงพอ)
2.  ไม่จดั

3.  ไม่ทราบ

2.39 ความรู ้เรื่ องสิ ทธิแรงงานที่ท่านต้องการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  ความปลอดภัยในการทางาน

2.  อาชีวอนามัย (ร่ างกายและจิตใจ)

3.  การมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดี 4.  การมีสวัสดิการที่ดี
5.  มีแรงงานสัมพันธ์
7.  สภาพการทางานที่ปลอดภัย
และค่าล่วงเวลา)

6.  สภาพการจ้างงานที่ดี เช่น การมีสญ
ั ญาจ้างงานที่เป็ นธรรม
8.  การได้รับค่าตอบแทนการทางานอย่างเป็ นธรรม (เช่น ค่าแรง

9.  การได้รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียม 10. การทางานโดยถูกกฎหมาย
11.  วันหยุด วันลา

12.  ช่องทางการร้องทุกข์

2.40 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ ทธิแรงงาน จากแหล่งใด ? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

13.  อื่นๆ ระบุ.......................

๑๓๔

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

1.  นายจ้าง / โรงงาน

2.  เพื่อนแรงงานด้วยกัน

3.  องค์กรพัฒนาเอกชน

4.  สหภาพแรงงาน

5.  กลุ่มแรงงานข้ามชาติ

6.  เจ้าหน้าที่รัฐของประเทศไทย

7.  สื่ อ

8.  อื่น ๆ ระบุ................

9.  ไม่ทราบ

2.41 ท่านเคยร้องทุกข์/ร้องเรี ยน เรื่ องอะไรบ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  ค่าแรง

2.  ค่าล่วงเวลา

3.  วันหยุด

4.  ชัว่ โมงการทางาน

5.  อื่นๆ ระบุ...........................................................

2.42 ท่านร้องทุกข์กบั ใคร
1.  ร้องทุกข์กบั นายจ้าง/ ผูจ้ ดั การ

2.  ร้องทุกข์ต่อสมาคมต่างๆ

3.  ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ

4.  ร้องทุกข์ต่อนายหน้า /ผูจ้ ดั หางาน

5.  ร้องทุกข์ต่อสหภาพแรงงาน

6.  ร้องทุกข์ต่อองค์กรพัฒนาเอกชน

7.  ร้องทุกข์ต่อสถานทูต

8.  อื่นๆ ระบุ ........................................

2.43 ท่านได้รับการแก้ไขปั ญหาจากการร้องทุกข์ของท่านหรื อไม่
1.  ได้รั บ การแก้ไ ข ระบุ . .......................................
...............................................

2.



ไม่ ไ ด้รั บ การแก้ไ ข ระบุ

2.44 ถ้าไม่เคยร้องทุกข์ เพราะเหตุใด (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1.  ไม่เคยถูกละเมิดสิ ทธิแรงงาน

2.  ไม่ตอ้ งการสร้างปั ญหา/ กลัวนายจ้างรู ้

3.  ไม่เชื่อว่าการร้องทุกข์จะสามารถเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์ได้ 4.  ไม่รู้วา่ จะไปร้องทุกข์กบั ใคร
5.  มีขอ้ จากัดด้านภาษาในการสื่ อสาร

6.  กลัวเจ้าหน้าที่จบั กุม รี ดไถเงิน

7.  ไม่ทราบ

8.  อื่น ๆ ระบุ............................................

ด้ านการสมัครเข้ าทางาน
2.45 ท่านเข้ามาทางานในโรงงานนี้โดยผ่านนายหน้าหรื อไม่
1.  ผ่าน

2.  ไม่ผา่ น

2.46 นายหน้าที่พามาเป็ นนายหน้าประเภทไหน
1.  นายหน้าจดทะเบียน

2.  นายหน้าไม่จดทะเบียน

๑๓๕

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

3.  อื่นๆ..............................................................
2.47 ถ้าผ่านท่านเสี ยค่านายหน้าอย่างไร ?
1.  จ่ายค่านายหน้าด้วยเงิน  (ของตนเอง) /  (กูย้ มื มา)

2.  หักจากค่าจ้างเพื่อจ่ายให้นายหน้าในแต่ละเดือน

3.  นายจ้างจ่ายค่านายหน้าให้ก่อนและหักจากค่าจ้าง เป็ นระยะเวลากี่เดือน……………..
4.  นายจ้างจ่ายค่านายหน้าให้ท้ งั หมด และไม่ได้หกั ค่าจ้าง
5.  อื่นๆ ระบุ………………………………
2.48 ลักษณะงานที่นายหน้าบอกตรงกับที่ทาอยูห่ รื อไม่
1.  ตรง

2.  ไม่ตรง

3.  เข้าใจข้อมูลของลักษณะงานไม่ตรงกัน ระบุ................................................................................................
4.  ถูกหลอกมาทางาน อย่างไร ระบุ..................................................................................................................
2.49 กรณี ถ้าท่านเคยถูกหลอก ใครหลอกท่านมาทางาน
1.  นายหน้าในประเทศต้นทาง

2.  เพื่อนในประเทศต้นทาง 3.  นายหน้าในประเทศไทย

4.  เพื่อนในประเทศไทย

5.  เพื่อนที่รู้จกั จาก.................. 6.  นายจ้าง

7.  อื่นๆระบุ ...................................

8.  ไม่เคยถูกหลอก

2.50 กรณี ที่เสี ยค่าสมัครเป็ นเงินเท่าไร..............................บาท
หากสามารถระบุได้วา่ เงินดังกล่าวเป็ นค่าอะไรบ้าง โปรดระบุ....................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ส่ วนที3่ : การอพยพเข้ ามาประเทศไทย
3.1 คุณเข้ามาเมืองไทยปี ใดเป็ นปี แรก พ.ศ.|___|___||___|___|
3.2 คุณมาถึงที่นี่กบั ใครบ้าง
1. พ่อแม่

2. เพื่อน

3. ญาติ

๑๓๖

รายงานสถานการณ์เด็กข้ ามชาติและแรงงานเด็กข้ ามชาติในกิจการอุตสาหกรรมประมงในพื ้นที่
อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

4. นายหน้า

5. มาเอง

6. อื่นๆ โปรดระบุ.......................................

3.3 คุณมาที่นี่ได้อย่างไร
1.มีนายหน้าพามา

2.  ลักลอบเข้าเมือง

3. ตาม MOU

4.อื่นๆ โปรดระบุ..............................................................
3.4 คุณทางานนี้เป็ นงานแรกของการทางานในประเทศไทยหรื อไม่ ใช่
1. ใช่

2.ไม่

ประเภทของงานที่คุณเคยทามาก่อน 1……………………………………………….......
2.....................................................................................
3.....................................................................................
4.....................................................................................
3.5 ถ้าคุณหรื อครอบครัวของคุณเข้ามาเมืองไทยโดยนายหน้า คุณได้จ่ายให้นายหน้าอย่างไร
1.  จ่ายตั้งแต่ตอนต้น|___|___||___|___|บาท
2.  ค่าจ้างฉันจะถูกหักในแต่ละเดือนจนกว่าหนี้จะหมด
3.  ฉันจะไม่ได้รับค่าจ้างในช่วงเดือนจนกว่าหนี้จะหมด
4.  อื่นๆ โปรดระบุ............................................................96
3.6 ค่าใช้จ่ายหลักๆต่อเดือนของคุณ
ค่าอาหาร ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท

ในกรณี น้ ีเด็กต้องจ่ายเงินเพื่อเลี้ยงดูตวั เองหรื อกรณี อื่น โปรดระบุ
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................

ค่าเช่าบ้าน ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท
ค่าเดินทาง ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท
เงินออม ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท
อื่นๆ ประมาณ|___|___||___|___||___| บาท

-----------------------------------------------------------------------------------ขอบคุณ

