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โครงการนี้จัดทำ�ขึ้นเพื่อระบุข้อท้าท้ายและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เด็ก ผู้ซึ่งเป็นประชากรที่เปราะบาง
ที่สุดกลุ่มหนึ่งกำ�ลังเผชิญอยู่ เด็กเหล่านี้คือเด็กที่อาศัยอยู่ภายในและรอบ ๆ ที่พักคนงานก่อสร้างในประเทศไทย
โครงการนี้ยังได้เก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มที่ภาคเอกชนดำ�เนินการเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ ภายใต้กรอบความ
รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR and Sustainability)
จากการสำ�รวจความต้องการของเด็ก ๆ และรวบรวมคำ�ตอบที่ได้รับจากบริษัท รายงานฉบับนี้ได้นำ�เสนอ กรอบปฏิบัติ
การ (Framework for Action) เพื่อเป็นแนวทางสำ�หรับการวางแผนและขยายการดำ�เนินงานเพื่อช่วยเหลือเด็ก ๆ ที่
อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างทั่วประเทศไทยต่อไป
เด็กเหล่านี้คือใคร
พวกเขาคือเด็ก ๆ ที่เกิดจากพ่อแม่ที่เป็นคนข้ามชาติ หรือเด็กข้ามชาติผู้อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างทั่วประเทศไทย
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภาคเอกชนคือใคร
บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อสร้าง ผู้รับเหมาก่อสร้าง และผู้รับเหมาช่วง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปในอนาคต
ข้อมูลที่ได้จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัทก่อสร้างหลายแห่ง รวมทั้งจากครอบครัวของแรงงานก่อสร้างข้ามชาติ
และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ทำ�ให้ได้มาซึ่ง กรอบปฏิบัติการ (Framework for Action) อันเป็นจุดเริ่มต้นไปสู่การพัฒนา
ทั้งภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก ๆ ต่อไป
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คำ�นำ�
ประเทศไทยมีเด็กกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มประชากรเปราะบาง ความต้องการของพวกเขาต้องได้รับความเข้าใจและ
จัดการดูแล เด็กกลุ่มนี้คือเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง
เด็กกลุ่มนี้ คือลูกแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทย หรือเด็กที่ย้ายถิ่นตามพ่อแม่หรือญาติที่หวังจะเข้ามาทำ�งาน
ก่อสร้างเพื่อแลกค่าแรงขั้นต่ำ� เด็กส่วนใหญ่มาจากประเทศเมียนมาร์หรือกัมพูชา สิ่งที่น่าเศร้าคือ ในขณะที่พ่อแม่ของ
เด็ก ๆ เหล่านี้มีส่วนร่วมสร้างความเติบโตให้แก่ธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์อันเฟื่องฟูในประเทศไทย เด็กส่วน
ใหญ่กลับโตขึ้นในสภาพที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาวะพื้นฐาน ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ และขาดโอกาสในวัยเด็ก
เนื่องจากทราบดีถึงความเปราะบางดังกล่าว ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในภาคเอกชน เริ่มตั้งแต่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
รายใหญ่ไปจนถึงผู้รับเหมาช่วงในท้องถิ่น ต่างแสดงความสนใจที่จะช่วยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเด็ก ๆ โครงการ
ศึกษานี้มุ่งเก็บข้อมูลเกี่ยวกับโครงการริเริ่มต่าง ๆ ที่ได้ดำ�เนินการภายใต้ความร่วมมือของบริษัทก่อสร้างและบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ เพื่อตอบสนองความต้องการของเด็กกลุ่มนี้ ตลอดจนศึกษาผลลัพธ์เชิงบวกที่บริษัทที่มีความมุ่งมั่น
เหล่านี้ได้รับและต้องการขยายผลต่อไป
ข้อมูลใหม่ทน่ี �ำ เสนอในทีน่ ้ี ได้ให้ความเข้าใจเกีย่ วกับขอบเขตและความลึกซึง้ ของปัญหาและความท้าทายทีเ่ ด็ก ๆ กำ�ลัง
เผชิญอยู่ โดยพบว่าพวกเขามักไม่สามารถเข้าถึงบริการด้านสุขภาพขั้นพื้นฐานและวัคซีนได้ บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่ได้เข้า
โรงเรียน ต้องเผชิญอุปสรรคด้านภาษา และเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่คุกคามความปลอดภัยอย่างร้ายแรง เด็กเหล่า
นี้แทบไม่มีโอกาสได้เล่นอย่างปลอดภัย หรือได้สนุกสนานกับเพื่อน ๆ อาจกล่าวได้ว่า เด็กจำ�นวนมากโตขึ้นมาแบบไม่มี
โอกาสได้เป็นเด็กเลย
ปัจจุบัน มีโครงการริเริ่มหลายโครงการที่กำ�ลังเกิดขึ้นทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งนำ�โดยบริษัทก่อสร้าง
และบริษัทอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งคือ ผลวิเคราะห์ของเราชี้ให้เห็นว่า โครงการเหล่านี้เป็นประโยชน์ ทั้ง
ต่อตัวเด็กและต่อบริษัท โดยบริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ�ที่ได้ลงทุนให้การช่วยเหลือเด็ก ๆ ได้รายงาน ถึง
ประโยชน์ที่บริษัทได้รับในแง่การดำ�เนินธุรกิจเอาไว้ (หัวข้อ 2.3 และ 2.4)

ในขณะที่เด็ก ๆ มีสุขภาวะและพัฒนาการดีขึ้นเมื่อพวกเขาได้เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และได้เข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ การศึกษา และการคุ้มครองเด็ก บริษัทที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการพัฒนาเหล่านี้ก็ได้รายงานประโยชน์
ที่ธุรกิจได้รับเช่นกัน อาทิ
• มีผลการดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อม

สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental and Social
Governance: ESG) ดีขึ้นตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นผลบวกต่อการลงทุน
จากต่างประเทศ
• มีผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นในแง่การดูแลผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสที่รายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) จะได้รับการอนุมัติสำ�หรับโครงการ
ก่อสร้างขนาดใหญ่ และ
• มีความสามารถในการรักษาแรงงานไว้ได้มากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภาพเพิ่มสูงขึ้น และลดความเสี่ยงต่อ
อุบัติเหตุของแรงงาน ทั้งในสถานที่ทำ�งานและในสภาพแวดล้อมของที่พักชั่วคราว
รายงานฉบับนี้ชี้ให้เห็นถึง โครงการดี ๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งจำ�เป็นต้องได้รับการขยายผลไปสู่ระดับ
ประเทศผ่านการพัฒนาทั้งภาคส่วน เพื่อนำ�ไปสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตของเด็กกลุ่มนี้ได้ตลอดชั่วอายุคน
เพื่อเป็นแนวทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เราได้นำ�เสนอ กรอบปฏิบัติการ (Framework for Action) ที่ได้จาก
การรวบรวมข้อมูลผ่านการปรึกษาหารือกับบริษัทต่าง ๆ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง องค์กรพัฒนาเอกชน รวมทั้งกลุ่ม
เด็ก ๆ เอง และจัดทำ�ขึ้นเป็นรายงานพร้อมทั้งข้อเสนอแนะที่สามารถนำ�ไปปฏิบัติได้ (บทที่ 3 แนวทางหลักในการ
แก้ไขปัญหา)
ด้วยความร่วมมือกัน เราจะสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง ในลักษณะที่เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อเด็กและบริษัทก่อสร้างทั่วประเทศได้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการนี้จะเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวต่อไป
นิโคลา ครอสตา,
ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
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โธมัส ดาวิน,
ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย
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บทสรุป
ผู้บริหาร
รายงานฉบับนี้จัดทำ�ขึ้นจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็กข้ามชาติและพ่อแม่ผู้ปกครอง บริษัทก่อสร้างและบริษัท
อสังหาริมทรัพย์ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และองค์กรพัฒนาเอกชน เป็นการสำ�รวจปัญหาและความท้าทายที่เด็ก ๆ ที่
อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างต้องเผชิญ พร้อมทั้งให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับทางออกของปัญหา และวิธีขยายผลเพื่อ
บ่มเพาะความรับผิดชอบต่อสังคมในภาคธุรกิจก่อสร้างของประเทศไทย
ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การช่วยเหลือเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างทั่วประเทศไทยเป็นสิ่งที่ทำ�ให้
สำ�เร็จได้ โดยสามารถเอื้อประโยชน์ทั้งต่อตัวเด็กและผู้เกี่ยวข้องภาคเอกชนไปพร้อม ๆ กัน โดยผู้เกี่ยวข้องหลักคือ
บริษัทก่อสร้างและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มตระหนักมากขึ้นว่า การลงทุนเพียงเล็กน้อยเพื่อสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้
สามารถส่งผลที่ใหญ่หลวงต่อชีวิตของเด็ก ๆ ได้ และการลงทุนนี้ยังเป็นผลดีต่อการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทอีกด้วย
แม้ว่าการดำ�เนินงานในโครงการต่าง ๆ ในปัจจุบันอาจเข้าถึงเด็กได้เพียงจำ�นวนหนึ่ง แต่ก็สามารถขยายไปสู่การช่วย
เหลือเด็กกลุ่มนี้ทั่วประเทศได้ในอนาคต
เพื่อเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจว่า การลงทุนสนับสนุนเด็กกลุ่มนี้ในรูปแบบใดจะประสบความสำ�เร็จมากที่สุด
การศึกษานี้จึงแบ่งออกเป็น 3 บท โดยมีจุดมุ่งหมายคือ
1. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและความท้าทายที่เด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานทั่วประเทศ
กำ�ลังเผชิญ โดยใช้ข้อมูลและหลักฐานใหม่ ๆ
2. ระบุโครงการริเริ่มที่มีอยู่ในปัจจุบัน ที่สามารถช่วยให้เด็ก ๆ เอาชนะปัญหาและความท้าทายเหล่านี้ได้
โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชน
3. นำ�เสนอกรอบปฏิบัติการ เพื่อวางโครงสร้างและขยายผลโครงการริเริ่มไปสู่การช่วยเหลือเด็ก ๆ
อย่างได้ผลทั่วประเทศ
ปัญหาและความท้าทายที่เด็กข้ามชาติและพ่อแม่ผู้ปกครองระบุไว้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก เน้นไปที่ปัญหาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน การคุ้มครองเด็ก และการเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา โดยมีข้อค้นพบที่สำ�คัญ ดังนี้
ในด้านโครงสร้างพื้นฐานของที่พักคนงานก่อสร้างที่เด็ก ๆ อยู่อาศัย ผู้ให้สัมภาษณ์ให้ความเห็นว่า จำ�นวนห้องอาบน้ำ�
และห้องสุขามีไม่เพียงพอ และรายงานปัญหาจากอันตรายเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้า ซึ่งเคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง เป็นที่น่า
สังเกตว่า ผู้ให้สัมภาษณ์ทั้งเด็กและผู้ใหญ่แสดงออกอย่างชัดเจนว่าต้องการให้มีห้องอาบน้ำ�แบบแยกเพศ (เกือบ 90%
ของผู้ให้สัมภาษณ์) เมื่อถามถึงความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัย เด็ก ๆ ที่ให้สัมภาษณ์ให้ความสำ�คัญ
มากกับโอกาสทางสังคมภายในที่พักคนงาน โดยพวกเขาต้องการจะเป็นเพื่อนกับเด็กคนอื่นๆในชุมชนมากขึ้น และ
อยากให้มีกิจกรรมและของเล่นมากขึ้น

แม่เอ็นและลูกชายของเธอทั้งสองคน (อายุ 7 ขวบ และ 3 ขวบ)
8
ย้ายมาจากประเทศเมี
ยนม่า แม่เอ็นและสามีทำ�งานกับ
บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยมาแล้วเป็นเวลา 6 ปี
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การสำ�รวจประเด็นการคุ้มครองเด็ก ซึ่งรวมถึงเรื่องการเข้าถึงบริการสำ�คัญ เช่น บริการสุขภาพและการศึกษา การ
จัดทำ�เอกสารยืนยันตัวตน ความเสี่ยงต่อการถูกกีดกันและถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม การแยกจากครอบครัว ความ
รุนแรงในครอบครัว และปัญหาแรงงานเด็ก พบว่า ยังขาดการแบ่งปันข้อมูลด้านบริการต่าง ๆ อย่างสม่ำ�เสม อให้แก่
ครอบครัวที่เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในที่พักคนงาน อย่างไรก็ดี ภายในที่พักคนงานทุกที่จะมีเครือข่ายลูกจ้างและผู้นำ�
ชุมชนอยู่ ซึ่งการมีเครือข่ายดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงโอกาสและความเป็นไปได้ในการจัดฝึกอบรมและแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับ
บริการที่สำ�คัญให้แก่ครอบครัวที่เข้ามาอยู่ใหม่ได้
ในเรื่องการเข้าถึงบริการสุขภาพ พบว่ามีปัญหาในการเข้าถึงวัคซีนและบัตรประกันสุขภาพ ด้วยเหตุที่การได้รับวัคซีน
เป็นสิ่งสำ�คัญด้านสาธารณสุขและเป็นมาตรการทางสุขภาพที่จำ�เป็นสำ�หรับทุกคน ความท้าทายนี้จึงชี้ให้เห็นถึงความ
จำ�เป็นในการช่วยเหลือเด็ก ๆ ส่วนอุปสรรคสำ�คัญในการได้รับบัตรประกันสุขภาพ คือค่าใช้จ่ายที่สูงและการต้องมี
เอกสารจำ�เป็น ซึ่งปัญหานี้สามารถแก้ไขได้ด้วยการสนับสนุนต่าง ๆ เช่น การแบ่งปันข้อมูลซึ่งทำ�ให้การเข้าถึงบริการ
ด้านเอกสารดีขึ้น และการฝึกอบรมความรู้เรื่องการเงิน ฯลฯ
ในประเด็นการเข้าถึงบริการด้านการศึกษา ผู้เกี่ยวข้องหลายรายทั้งที่เป็นบริษัทและองค์กรพัฒนาเอกชนที่คุ้นเคยกับ
สภาพที่พักคนงานก่อสร้างต่างรายงานว่า เด็กจำ�นวนมากที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนแม้ว่าเด็ก
ทุกคนในประเทศไทยจะมีสิทธิ์เข้าเรียนในโรงเรียนก็ตาม ปัญหาและความท้าทายก็คือ ความลำ�บากในการเดินทางไป
โรงเรียนรัฐในพืน้ ที่ ความสามารถของครอบครัวในการจ่ายค่าใช้จา่ ยในโรงเรียน และการทีเ่ ด็กโตต้องอยูค่ อยดูแลน้อง ๆ
ขณะที่พ่อแม่ออกไปทำ�งาน
หลังจากได้รับทราบปัญหาและความความท้าทายของเด็ก ๆ ผ่านการสัมภาษณ์ตัวเด็กและพ่อแม่ คณะผู้วิจัยได้
ทบทวนโครงการริเริ่มต่าง ๆ จากองค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรภาคประชาสังคมที่สนับสนุนเด็กเหล่านี้ในพื้นที่
กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร เชียงใหม่ สังขละบุรี แม่สอด และพัทยา โดยเน้นโครงการริเริ่มที่ร่วมมือกับภาคเอกชน
ซึ่งคือบริษัทก่อสร้างและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และเนื่องจากผู้เกี่ยวข้องภาคเอกชนมีบทบาทสำ�คัญต่อสภาพความ
เป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติ ความร่วมมือระหว่างภาคประชาสังคมกับบริษัทเอกชน (นอกเหนือจากรัฐบาล) จึงมีส่วน
สำ�คัญอย่างยิ่งต่อความสำ�เร็จในการช่วยเหลือเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง โดยเป้าหมายเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (SDG) ข้อ 17 ว่าด้วย “ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของความร่วม
มือกันระหว่างภาคีหลายฝ่าย ที่นำ�เอาผู้มีบทบาทแตกต่างกันเข้ามาร่วมจัดการแก้ปัญหาเพื่อบรรลุความก้าวหน้าอย่าง
ยั่งยืน1
โครงการริเริ่มที่นำ�เสนอไว้ในรายงานฉบับนี้ คัดเลือกตามปัญหาและความท้าทายที่แตกต่างกันไปตามที่เด็กผู้ให้
สัมภาษณ์หยิบยกขึ้นมา ตั้งแต่การสร้างพื้นที่ปลอดภัยไปจนถึงการรณรงค์เรื่องวัคซีน โดยเลือกมา 6 โครงการเด่น ๆ
ที่ดำ�เนินการภายใต้ความร่วมมือของบริษัทก่อสร้างและบริษัทอสังหาริมทรัพย์ ได้แก่

• พื้นที่ปลอดภัยภายในที่พักคนงานก่อสร้าง – แสนสิริ ร่วมกับ วิศวภัทร์ + องค์การยูนิเซฟ + มูลนิธิเครือ
ข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
• การสนับสนุนการเรียนนอกระบบ – นารายณ์ พร็อพเพอตี้ ร่วมกับ มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
• การปรับปรุงด้านความปลอดภัยและน้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย– เชียงใหม่ริมดอย + มูลนิธิ
เครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
• การอบรมเพื่อการเข้าถึงบริการสุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัย – พิงค์นคร + มูลนิธิเครือข่าย
พัฒนาบ้านเด็ก
• โครงการรณรงค์เรื่องวัคซีน – แสนสิริ ร่วมกับผู้รับเหมา + องค์การอนามัยโลก + องค์การยูนิเซฟ
• ศูนย์การเรียนรู้ – อารียา พรอพเพอร์ตี้ + องค์กรพัฒนาเอกชนท้องถิ่น
เพื่อให้มีการขยายผลโครงการริเริ่มจากที่ทำ�ในที่พักคนงานก่อสร้างจำ�นวนหนึ่ง ไปสู่เด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน
ก่อสร้างทั่วประเทศ เราจึงนำ�เสนอกรอบปฏิบัติการเพื่อวางโครงสร้างและขยายความช่วยเหลือที่เหมาะสม กรอบ
ปฏิบัติการนี้ได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของที่พักคนงานซึ่งมีเด็ก ๆ อาศัยอยู่ รวมทั้งแนวทางใน
การเข้าถึงการคุ้มครองเด็กและบริการสุขภาพและการศึกษา แนวทางเหล่านี้มีตัวอย่างอ้างอิงซึ่งช่วยเติมเต็มข้อเสนอ
แนะดังกล่าว เช่น การปรับปรุงระบบน้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัยในที่พักคนงาน หรือการฝึกอบรมเครือข่าย
ในที่พักคนงานให้เข้าถึงสถานบริการสาธารณสุขและโรงเรียนรัฐ เป็นต้น
โดยรวมแล้ว องค์ประกอบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เด็ก ๆ กลุ่มนี้เติบโตขึ้น รวมถึง
การคุ้มครองเด็ก ตลอดจนการเข้าถึงบริการสำ�คัญทางสุขภาพและการศึกษา บริษัทต่าง ๆ ได้รายงานถึงประโยชน์ที่
ธุรกิจได้รับจากการลงทุนให้ความช่วยเหลือเด็ก ๆ กลุ่มนี้ ซึ่งมีตั้งแต่คุณค่าของแบรนด์ที่เพิ่มขึ้น ไปจนถึงการที่บริษัท
สามารถรักษาแรงงานไว้ได้มากขึ้น (ดู หัวข้อ 2.3 ประโยชน์ที่บริษัทได้รับ) ดังนั้น โครงการนี้จึงถือเป็นการปูทาง
สำ�หรับการดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือเด็กกลุ่มนี้ในอนาคต โดยปรับเปลี่ยนจากโครงการที่ริเริ่มและดำ�เนินการเป็น
ครั้งคราว ไปสู่การยกระดับการพัฒนาในวงกว้างที่จะทำ�ให้ความอยู่ดีมีสุขของเด็ก ๆ กลายเป็นบรรทัดฐานของการ
ดำ�เนินธุรกิจก่อสร้างทั่วประเทศ

The Global Goals for Sustainable Development, ‘17 Partnerships for the Goals’, <www.globalgoals.org/17-partnerships-for-the-goals>, accessed
September 2017.
1
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อภิธานศัพท์
เด็ก – มาตรา 1 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ให้คำ�จำ�กัดความไว้ว่า เด็ก หมายถึง มนุษย์ทุกคนที่มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี
เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมายที่ใช้บังคับแก่เด็กนั้น2

หลักการสิทธิเด็กและหลักปฏิบัติทางธุรกิจ (Children’s rights and business principles: CRBP) – คือหลัก
การ 10 ข้อที่องค์การยูนิเซฟ องค์การ Save the Children และ UN Global Compact จัดทำ�ขึ้นเพื่อส่งเสริมบริษัท
ให้ดำ�เนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบโดยการเคารพและส่งเสริมสิทธิเด็กในสถานประกอบการ ในตลาด และในชุมชน
ร่วมกันกับรัฐบาลในการทำ�หน้าที่คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก4
ความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (Corporate social responsibility: CSR) – หมายถึงการริเริ่มขององค์กรใน
การประเมินและแสดงความรับผิดชอบผลกระทบของธุรกิจตนทีม่ ตี อ่ สุขภาวะทางสิง่ แวดล้อมและสังคม ความรับผิดชอบ
ต่อสังคมที่เน้นในเรื่องเด็ก หมายถึงความพยายามเชิงบวกที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและวิถีปฏิบัติทางธุรกิจเนื่องจาก
สิ่งเหล่านี้มีผลกระทบต่อเด็ก รวมทั้งหมายถึงการจัดวางตำ�แหน่งของธุรกิจภายในเครือข่ายของความสัมพันธ์และภาระ
หน้าที่ มาตรฐานและความตกลงระหว่างรัฐ กฎระเบียบและนโยบายรัฐบาล ห่วงโซ่อุปทาน รูปแบบทางธุรกิจที่มีผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียหลายฝ่าย และปัจจัยสำ�คัญอื่น ๆ ที่ส่งอิทธิพลต่อธุรกิจ5
การสร้างคุณค่าร่วม (Creating shared value: CSV) – หมายถึงกระบวนการพิจารณาผลกระทบทั้งทางบวกและ
ทางลบของวิธีปฏิบัติทางธุรกิจหลักต่อเป้าหมายในการพัฒนา และตระหนักว่าความก้าวหน้าไปสู่แต่ละเป้าหมายนั้น มี
ความสัมพันธ์กับปัจจัยที่ซับซ้อนและเชื่อมโยงระหว่างกันอย่างไรบ้าง6 โดยภาคธุรกิจมักเรียกแนวคิดนี้ว่า
“ความยั่งยืน”
การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ (Irregular migration) – หมายถึงการเคลื่อนที่ย้ายถิ่นฐานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่
เกิดขึ้นนอกบรรทัดฐานด้านกฎระเบียบของประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน หรือประเทศปลายทาง ในมุมมองของ
United Nations Children’s Fund, The Global Compact, and Save the Children, Children’s Rights and Business Principles, New York, 2012, p.36.
United Nations Children’s Fund, Convention on the Rights of the Child, <https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/uploads/2010/05/UNCRC_united_
nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ ga=2.230307871.265105619.1508816283-641166473.1508816283>, accessed September 2017.
4
United Nations Children’s Fund, The Global Compact, and Save the Children, Children’s Rights and Business Principles, New York, 2012, p.11.
5
United Nations Children’s Fund, Corporate Social Responsibility, <www.unicef.org/csr>, accessed 19 October 2017.
6
Save the Children, Shared Value, <http://www.sharedvalue.org/partners/funding-partners/save-children>.
2
3
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การคุ้มครองเด็ก (Child protection) – หมายถึงการปกป้องคุ้มครองเด็กจากรูปแบบของความรุนแรงทั้งปวง ทั้ง
ทางร่างกายและจิตใจ จากการล่วงละเมิดหรือการกระทำ�อันมิชอบ การทอดทิ้งหรือการปฏิบัติโดยประมาท การปฏิบัติ
ที่ผิดหรือการแสวงประโยชน์ รวมถึงการกระทำ�อันมิชอบทางเพศขณะอยู่ในความดูแลของบิดามารดาผู้ปกครองตาม
กฎหมาย หรือบุคคลอื่นใดซึ่งเด็กนั้นอยู่ในความดูแล ด้วยการดำ�เนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวงด้านนิติบัญญัติบริหาร
สังคมและการศึกษา ตามที่กำ�หนดไว้ในมาตรา 19 ของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก3

ประเทศทีเ่ ป็นจุดหมายปลายทางนัน้ หมายถึงการเข้ามาพำ�นักหรือทำ�งานโดยไม่ได้รบั อนุญาต หรือไม่มเี อกสารทีจ่ �ำ เป็น
ตามกฎระเบียบด้านการเข้าเมือง ในมุมมองของประเทศที่เป็นต้นทาง การย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ พบเห็นได้อย่าง เช่น
กรณีที่บุคคลข้ามพรมแดนระหว่างประเทศโดยไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารการเดินทางที่ถูกต้อง หรือไม่เป็นไป
ตามข้อกำ�หนดในการดำ�เนินการเพื่อออกนอกประเทศ7
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of understanding: MOU) – หมายถึงข้อตกลงอย่างเป็น
ทางการระหว่างสองฝ่ายขึ้นไป
การย้ายถิ่นแบบปกติ (Regular migration) – คือการเคลื่อนที่ของคนหรือกลุ่มคนจากถิ่นที่อยู่ประจำ�ไปสู่ถิ่นที่อยู่
ใหม่อย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบเกีย่ วกับการออกจากประเทศต้นทาง และการเดินทางเข้าสูป่ ระเทศปลายทาง8
การอยู่รอดและการพัฒนา (Survival and development) – เป็นหนึ่งในหลักการสำ�คัญ 4 ข้อของอนุสัญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ที่ยอมรับว่าเด็กย่อมมีสิทธิต่าง ๆ ที่เหมาะสมตามวัย อาทิ การคุ้มครองทางสังคม การดูแลสุขภาพ การ
มีภาวะโภชนาการที่ดี มีความเป็นอยู่ที่ได้มาตรฐาน อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดีและปลอดภัย มี
การศึกษา มีเวลาพัก และเวลาเล่น สิทธิเหล่านี้ล้วนมีความสำ�คัญต่อการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพของเด็กแต่ละคน
นอกจากนี้ การคุ้มครองเด็กจากความรุนแรงและการแสวงประโยชน์ก็มีความสำ�คัญต่อการอยู่รอดและการพัฒนาของ
เด็กเช่นกัน9
7
8
9

International Organization for Migration, Key Migration Terms, <www.iom.int/key-migration-terms>, accessed 19 October 2017.
Ibid.
UNICEF, Convention on the Rights of the Child, UNHCR, 1995, <www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx>.
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เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัย
ในทีพ่ กั คนงานก่อสร้าง
ในประเทศไทย

ปัญหาและความท้าทาย

1.1 ระเบียบวิธีการศึกษา
ขอบเขต

และพูดภาษาไทย ไทใหญ่ พม่า หรืออังกฤษ และสามารถให้ความยินยอมในการให้สัมภาษณ์13 เด็กที่จะเข้าร่วมงาน
วิจัยได้ต้องมีอายุ 6-17 ปีในช่วงที่ให้สัมภาษณ์ และต้องอาศัยอยู่ในสถานที่ก่อสร้างที่มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
ได้รับอนุญาตให้เข้าถึง และพูดภาษาไทย ไทใหญ่ พม่า หรืออังกฤษ และสามารถให้ความยินยอมในการให้สัมภาษณ์14
โดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองเป็นผู้ให้ความยินยอม

การศึกษาเพื่อสำ�รวจครั้งนี้ เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการด้านการคุ้มครองเด็ก บริการทางสุขภาพ และการ
ศึกษาสำ�หรับเด็กข้ามชาติที่อาศัยในที่พักคนงานก่อสร้างในประเทศไทย ข้อมูลที่ได้รวบรวมจากการสัมภาษณ์มุ่งเน้น
การทำ�ความเข้าใจถึงความท้าทายและแนวโน้มที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของเด็กกลุ่มนี10้ เพื่อเป็นการเคารพ
และแสดงรับผิดชอบต่อครอบครัวที่อาศัยในที่พักคนงานก่อสร้าง รวมทั้งบริษัทก่อสร้างที่เป็นเจ้าของที่พักเหล่านี้ ผู้ให้
สัมภาษณ์ที่เป็นเด็กและพ่อแม่เด็กได้รับคัดเลือกจากที่พักคนงาน 21 แห่งของบริษัทก่อสร้างที่มูลนิธิเครือข่ายพัฒนา
บ้านเด็กมีข้อตกลงและได้รับอนุญาตให้ดำ�เนินงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย11 ด้วยเหตุนี้ที่พักคนงานทุกแห่งในการ
ศึกษาชิ้นนี้จึงตั้งอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาเพิ่มเติมในอนาคตอาจเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อค้นพบครั้งนี้
กับพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ สำ�หรับข้อจำ�กัดอื่น ๆ และคำ�แนะนำ�สำ�หรับการดำ�เนินงานในอนาคตได้มีการระบุไว้ใน
ส่วนอื่น ๆ ของรายงาน

การสัมภาษณ์แต่ละครั้งประกอบด้วยผู้สัมภาษณ์และล่าม/ผู้ช่วยวิจัยที่เป็นเจ้าหน้าที่จากมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้าน
เด็ก ผู้สัมภาษณ์เป็นผู้รับผิดชอบการสัมภาษณ์ตามแบบสอบถาม ในขณะที่ล่าม/ผู้ช่วยวิจัยรับผิดชอบการแปลคำ�ถาม
ของผู้สัมภาษณ์จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาของผู้ให้สัมภาษณ์ (ภาษาไทย ไทใหญ่ หรือพม่า) โดยตรง ส่วนใหญ่ผู้
ปกครองจะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทใหญ่ (มากกว่า 80%) ในขณะที่เด็กส่วนใหญ่ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาไทย (เกือบ
95%) โดยล่ามมีหน้าที่แปลคำ�ตอบของผู้ให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้ผู้สัมภาษณ์บันทึกด้วยการเขียน การ
วิเคราะห์ข้อมูลและการจดบันทึกทั้งหมดทำ�ในภาษาอังกฤษ

กระบวนการสัมภาษณ์ภาคสนามพัฒนาขึน้ จากหลักการต่าง ๆ จากหลายแหล่งทีม่ า12 และจากประสบการณ์ทก่ี ว้างขวาง
ของบุคลากรของมูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กในด้านการวิจยั เชิงสำ�รวจและการทำ�งานกับแรงงานข้ามชาติและเด็ก ๆ

พนักงานโครงการทุกคนมีประสบการณ์ในการทำ�งานกับแรงงานข้ามชาติและเด็ก และยึดมั่นในหลักการเรื่องการ
คุ้มครองเด็ก

นอกจากการสัมภาษณ์เด็กและผูป้ กครองแล้ว ยังมีการสัมภาษณ์เชิงสำ�รวจข้อมูลกับผูเ้ กีย่ วข้องอืน่ ๆ เพือ่ คัดเลือกโครงการ
ริเริ่มที่เด่น ๆ มานำ�เสนอในหัวข้อ 2.1 โครงการริเริ่มในปัจจุบัน ผู้เกี่ยวข้องนี้รวมถึงบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
บริษัทก่อสร้างและผู้รับเหมาช่วงรวม 14 ราย เจ้าหน้าที่จากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 3 กระทรวง และเจ้าหน้าที่องค์กร
พัฒนาเอกชนที่ทำ�งานกับแรงงานข้ามชาติทั่วประเทศไทยอีก 20 องค์กร มีการพัฒนาคู่มือการสัมภาษณ์ขึ้นเพื่อใช้ใน
การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ โดยยึดตามความเข้าใจต่อโครงการช่วยเหลือเด็กที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประเด็นที่
องค์กรนั้น ๆ ให้ความสำ�คัญ เช่น ให้ความสำ�คัญกับประเด็นสุขภาพของประชาชนโดยการฉีดวัคซีน ตลอดจนปัญหา
และความท้าทายต่าง ๆ ที่ต้องเอาชนะ

ประเภทของการสัมภาษณ์และแบบสอบถาม

วิธีการคัดเลือกผู้ให้สัมภาษณ์
โครงการนี้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างตามโอกาส ในระหว่างการตรวจเยี่ยมที่พักคนงานก่อสร้างของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนา
บ้านเด็กในช่วงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยมุ่งสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มที่เป็นผู้ชาย ผู้
หญิง และเด็กในจำ�นวนใกล้เคียงกันในที่พักคนงานแต่ละแห่งทั้ง 21 แห่ง ผู้ใหญ่ที่จะเข้าร่วมโครงการได้ต้องเป็นพ่อ
แม่ที่มีบุตรอย่างน้อยหนึ่งคนอาศัยอยู่ด้วยกันในสถานที่ก่อสร้างที่มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้รับอนุญาตให้เข้าถึง
แม้จะเรียกกลุ่มประชากรเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย แต่เด็กจำ�นวนมากเกิดในประเทศไทย จำ�นวนเด็กที่เป็นลูกแรงงานข้ามชาติที่เกิดในประเทศไทยยังไม่สามารถ
ระบุได้แน่ชัด แต่ข้อมูลนี้ควรถูกค้นคว้าต่อในการศึกษาในอนาคต
11
เพื่อเป็นไปตามมาตราการคุ้มครองเด็กสำ�หรับเด็กที่อาศัยในที่พักคนงานก่อสร้าง ควรมีข้อตกลงอย่างเป็นทางการก่อนให้การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนหรือภาคประชาสังคม บริษัท
ที่รับผิดชอบการดำ�เนินงานในสถานที่ก่อสร้าง ควรสอบถามถึงการดำ�เนินงานขององค์กรนั้น ๆ โดยละเอียด (โดยเฉพาะในด้านมาตราการความคุ้มครองเด็ก) ก่อนให้ความยินยอมในการเข้า
ดำ�เนินการ

บทบาทของเจ้าหน้าที่โครงการ

การสัมภาษณ์ทั้งหมดใช้แบบสอบถามแบบผสมผสาน (มีทั้งคำ�ถามปลายเปิดและปลายปิด) ทั้งหมด 182 ข้อ โดยรวม
ถึงคำ�ถามเพื่อติดตามผลในหัวข้อต่อไปนี้: ข้อมูลประชากรและการย้ายถิ่นฐาน การเข้าถึงการดูแลสุขภาพ การเข้า
ถึงการศึกษา ภาษาและการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต สุขภาพจิตและความเป็นอยู่ การถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจากสังคม
อุปสรรคทางการเงิน (เฉพาะพ่อแม่) อุปสรรคด้านเอกสาร (เฉพาะพ่อแม่) น้ำ�สะอาด สุขาภิบาลและสุขอนามัย ความ
ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการดำ�รงชีวิต การดื่มเครื่องดื่มมึนเมาในครอบครัว และความรุนแรง (ผู้หญิงและเด็ก
เท่านั้น) นอกจากนี้ มีการเพิ่มคำ�ถามตามสมควรเพื่อสำ�รวจประเด็นใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการพูดคุยกับผู้เกี่ยวข้อง
ภาคเอกชน (บริษัทอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อสร้างและผู้รับเหมาช่วง) กระทรวงที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชา
สังคมที่ทำ�งานกับแรงงานย้ายถิ่นทั่วประเทศ
ก่อนที่จะเริ่มโครงการเก็บข้อมูลนี้ ได้มีการสุ่มเลือกที่พักคนงานก่อสร้างจำ�นวน 3 แห่ง เพื่อทดสอบภาคสนามโดย
ใช้แบบสอบถามและขั้นตอนการสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างเล็ก ๆ จากกลุ่มประชากรทั้งสามกลุ่มที่จะทำ�การศึกษา
(ผู้หญิง ผู้ชาย และเด็ก) หัวข้อแบบสอบถามและถ้อยคำ�ที่ใช้ในคำ�ถาม การให้ความยินยอมและขั้นตอนการอ้างอิง
ทั้งหมดได้รับการแก้ไขตามการศึกษานำ�ร่องก่อนที่จะเริ่มทำ�การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการครั้งแรกของโครงการ

10

Horizons Population Council and IMPACT Family Health International, Ethical Approaches to Gathering Information from Children and Adolescents in
International Settings: Guidelines and Resources, 2005; Mack, N., et al., FHI360’s Qualitative Research Methods: A data collector’s field guide, 2005;
The Association of Social Anthropologists of the UK and Commonwealth, Ethical Guidelines for Good Research Practice, 1999.
12
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เด็กหญิงคนหนึ่งบอกว่า เธออายุ 5 หรือ 6 ปีในช่วงให้สัมภาษณ์ เธอสามารถให้สัมภาษณ์โดยไม่มีอุปสรรคใด ๆ เธอถูกรวมไว้ในการศึกษาครั้งนี้ และถูกระบุไว้ในฐานะผู้ให้สัมภาษณ์
ที่มีอายุ 5 ปีในระหว่างการสัมภาษณ์
14
หญิงตัง้ ครรภ์ทใ่ี ห้สมั ภาษณ์จะถูกนับรวมไว้ในฐานะแม่ทม่ี ลี กู 1 คน อย่างไรก็ตาม มีหญิงคนหนึง่ ทีไ่ ม่มลี กู ในขณะให้สมั ภาษณ์ แต่ถกู นับรวมไว้ในการศึกษาครัง้ นีเ้ นือ่ งจากเธอเคยมีลกู 1 คน
แต่เสียชีวิตในขณะยังเป็นทารก
13
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การวิเคราะห์ข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้มาจากแบบสอบถามและบทสัมภาษณ์ซึ่งได้รับการวิเคราะห์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ สำ�หรับ
การวิเคราะห์เชิงคุณภาพเป็นการทำ�งานแบบสร้างทฤษฎีจากฐานราก (grounded theory methodology) เพือ่ วิเคราะห์
ข้อมูลเพื่อจำ�แนกหมวดเรื่องของเนื้อหา
คำ�ตอบทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์จะถูกจำ�แนกประเภทด้วยรหัส โดยแยกตามทัศนคติความเชือ่ หรือการรับรูข้ องผูต้ อบ เมือ่ นำ�
ข้อมูลทีร่ วบรวมได้มาตรวจสอบ รหัสเหล่านัน้ จะถูกแยกประเภทเพือ่ วิเคราะห์รปู แบบและจำ�แนกประเภทหมวดเรือ่ ง โดย
หมวดเรื่องเหล่านี้จะสะท้อนถึงประเด็นสรุปของประสบการณ์ของผู้ให้สัมภาษณ์ซึ่งถูกถ่ายทอดออกมาในการสัมภาษณ์
รหัสและหมวดเรือ่ งต่าง ๆ จะถูกทบทวนซ�ำ้ ๆ จนกระทัง่ รูปแบบภายในข้อมูลเริม่ ชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และไม่มหี มวดเรือ่ งใหม่ ๆ
ปรากฏขึ้นอีก (การอิ่มตัวของหมวดเรื่อง)

ข้อจำ�กัดของระเบียบวิธีการศึกษา

ข้อพิจารณาด้านจริยธรรม
ทางโครงการคำ�นึงถึงความปลอดภัยและความอยู่ดีมีสุขของเด็กที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเป็นพิเศษ ทั้งพ่อแม่ ผู้ปกครอง
และเด็ก ต่างได้รับคำ�ชี้แจงให้ทราบเกี่ยวกับโครงการก่อน โดยในกรณีที่ผู้ให้สัมภาษณ์มีอายุต่ำ�กว่า 18 ปี ทางโครงการ
ได้รับความยินยอมจากทั้งพ่อแม่และผู้ปกครองแล้ว นอกจากนี้ ยังมีแผนติดตามผลในกรณีที่ได้รับรายงานเกี่ยวกับ
ความกังวลด้านความปลอดภัยของผู้ให้สัมภาษณ์ โดยจะติดตามดูแลเป็นรายกรณีและมีนักสังคมสงเคราะห์เข้ามามี
ส่วนร่วม
การจัดเตรียมคำ�ถามเกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวเป็นไปตามข้อแนะนำ�ขององค์การอนามัยโลกว่าด้วยจริยธรรม
และความปลอดภัยสำ�หรับการทำ�วิจัยเรื่องความรุนแรงในครอบครัวต่อผู้หญิง15 เนื่องจากผู้หญิงเป็นฝ่ายถูกถามคำ�ถาม
เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัว (และผู้ชายไม่ได้ถูกถาม หากพิจารณาตามคำ�แนะนำ�เกี่ยวกับจริยธรรมและความ
ปลอดภัยขององค์การอนามัยโลก) โดยการสัมภาษณ์ผู้หญิงจะเป็นการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลในที่ส่วนตัวเสมอ ใน
กรณีที่มีพ่อจำ�นวน 2-5 คน หรือเด็กจำ�นวน 2-5 คนสนใจทีจ่ ะให้สมั ภาษณ์พร้อม ๆ กัน อาจจัดสัมภาษณ์เป็นกลุม่ ได้
(กลุ่มของผู้ชายหรือกลุ่มของเด็ก) หากผู้ให้สัมภาษณ์ยินยอม โดยผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคนตอบคำ�ถามแต่ละคำ�ถามด้วย
ตัวเอง และคำ�ตอบของแต่ละคนได้รับการบันทึกและวิเคราะห์ในลักษณะเดียวกันโดยไม่คำ�นึงว่าเป็นการสัมภาษณ์
แบบส่วนตัวหรือแบบกลุ่ม เจ้าหน้าที่โครงการได้สัมภาษณ์ผู้ร่วมวิจัยจำ�นวน 98 คนผ่านการสัมภาษณ์แบบกลุ่ม (33
ครั้ง เฉลี่ย 3 คนต่อครั้ง) และสัมภาษณ์แบบส่วนตัว 21 ครั้งตลอดช่วงโครงการ
การสัมภาษณ์ทง้ั หมดดำ�เนินการในพืน้ ทีส่ ว่ นตัวในบริเวณทีพ่ กั คนงานก่อสร้างทีผ่ ใู้ ห้สมั ภาษณ์อาศัยอยู่ หรือทีส่ �ำ นักงาน
หลักของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ผู้สัมภาษณ์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบวิธีวิจัยเพื่อให้แน่ใจว่าความ
เป็นส่วนตัวและความลับของผู้ให้สัมภาษณ์ได้รับความคุ้มครองมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยผ่านกระบวนการเก็บ
รวบรวม จัดระเบียบ และวิเคราะห์ข้อมูล
15
World Health Organization, Putting Women First: Ethical and Safety Recommendations for Research on Domestic Violence Against Women, Department
of Gender and Women’s Health: Family and Community Health, Geneva, Switzerland, 2001, <www.who.int/gender/violence/womenfirtseng.pdf>, accessed
September 2017.
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ระเบียบวิธีการศึกษานี้มีข้อจำ�กัดบางประการซึ่งรวมถึงขนาดตัวอย่างที่ค่อนข้างเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขนาดตัวอย่าง
ที่เล็กจะส่งผลเมื่อวิเคราะห์จำ�แนกข้อมูลกลุ่มย่อยภายในกลุ่มตัวอย่างผู้ใหญ่ กลุ่มแม่ หรือกลุ่มเด็ก และเมื่อวิเคราะห์
ข้อมูลที่ได้จากคำ�ถามใหม่ที่มักจะถูกเพิ่มเข้ามาในระหว่างการสัมภาษณ์16 สำ�หรับค่ามัธยฐานอายุของเด็กที่เข้าร่วม
โครงการจะอยู่ที่ 9 ปี ซึ่งทำ�ให้กลุ่มตัวอย่างนี้เป็นตัวแทนที่ดีของเด็กวัยประถมศึกษา (6-12 ปี) ได้ แต่ในทางกลับกันก็
หากลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นตัวแทนเด็กวัยรุ่นที่ช่วงวัยสูงกว่าประถมศึกษาได้น้อยมาก ข้อจำ�กัดอีกประการหนึ่งคือการใช้
วิธีหากลุ่มตัวอย่างตามโอกาส ทั้งนี้ ผู้ที่เชิญมาสัมภาษณ์ได้ง่ายอาจแตกต่างจากผู้ที่พบตัวได้ยาก (เช่น ผู้ที่เก็บตัว ปิด
ประตูเงียบอยู่แต่ในห้อง กับผู้ที่ใช้เวลาอยู่ในพื้นที่สาธารณะ) หรือผู้ที่ไม่ต้องการให้สัมภาษณ์ การอนุญาตให้ผู้ร่วมวิจัย
เลือกรับการสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่มได้ก็เป็นข้อจำ�กัดอีกประการหนึ่ง เนื่องจากคำ�ตอบของผู้ร่วมวิจัยคนหนึ่งอาจได้รับ
อิทธิพลมาจากผูร้ ว่ มวิจยั คนอืน่ ๆ ในกลุม่ เดียวกัน ถึงแม้ว่าตัวเลือกนี้จะใช้เฉพาะเมื่อผู้ให้สัมภาษณ์ต้องการเช่นนั้นจริง ๆ
ก็ตาม นอกจากนี้การสัมภาษณ์ยังจำ�กัดเฉพาะผู้ร่วมวิจัยจากที่พักคนงานก่อสร้าง 21 แห่ง (ค่ามัธยฐานของจำ�นวนผู้ให้
สัมภาษณ์ในที่พักแต่ละแห่งคือ 6 คน) และข้อมูลที่ได้สะท้อนถึงเงื่อนไขที่อาจเกิดขึ้นเฉพาะกับจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น
จึงไม่สามารถสรุปได้ว่าผลจะเป็นเช่นนั้นในทุกพื้นที่ของประเทศไทย
คำ�ตอบที่ได้ทั้งหมดเป็นคำ�ตอบจากการสำ�รวจตนเอง และอาจเป็นไปได้ว่า ผู้ตอบอาจให้คำ�ตอบที่พวกเขาคิดว่า ผู้
สัมภาษณ์จะเห็นว่า “ถูกต้อง” (คาดหวังให้สังคมพอใจ) หรืออาจรู้สึกอึดอัดหรือลังเลใจที่จะให้ข้อมูลบางอย่าง (เช่น
ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทางกฎหมายของพวกเขาในประเทศไทย หรือข้อมูลเกี่ยวกับความรุนแรง) สุดท้ายแนวคิด
และคำ�ศัพท์บางอย่าง อาจไม่สามารถแปลจากภาษาที่ใช้สัมภาษณ์กับภาษาอังกฤษโดยเก็บความหมายเดิมได้อย่าง
ครบถ้วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคำ�ถามเชิงคุณภาพและการวิเคราะห์คำ�พูดอ้างอิงที่ได้จากการสัมภาษณ์
แม้จะมีข้อจำ�กัดตามที่กล่าวมาแล้วก็ตาม การศึกษาครั้งนี้ก็ได้สร้างฐานข้อมูลในหมวดเรื่องและหัวข้อต่าง ๆ อันหลาก
หลาย ซึ่งสามารถนำ�ไปศึกษาต่อในเชิงลึกสำ�หรับการวิจัยในอนาคต ซึ่งก็ควรขยายไปถึงเด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในที่พัก
คนงานก่อสร้างอื่น ๆ ในประเทศไทย โดยเฉพาะในกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์กลางเมืองสำ�คัญสำ�หรับแรงงานย้ายถิ่น รวม
ทั้งที่พักคนงานก่อสร้างในชนบทห่างไกลที่เด็ก ๆ ไม่สามารถเข้าถึงการคุ้มครอง บริการด้านสุขภาพ และการศึกษาด้วย
เหตุปัจจัยที่แตกต่างกัน
16

ในรายงานฉบับนี้ จะมีเครื่องหมาย (*) ใส่ต่อจากตัวเลขข้อมูล เพื่อบ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้มาจากการสำ�รวจเคส ที่จำ�ต่ำ�วนกว่า 30 เคส
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1.2 การย้ายถิ่นของแรงงานและ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
ในประเทศไทย

ลักษณะเด่นการย้ายถิ่นของแรงงานในประเทศไทยสามารถอธิบายได้ตามลักษณะพื้นที่อุตสาหกรรมและอาชีพ แต่
ตัวเลขข้อมูลเหล่านี้แตกต่างกันไปตามแหล่งที่มา ขณะนี้ยังไม่มีตัวเลขอย่างเป็นทางการสำ�หรับแรงงานย้ายถิ่นแบบ
ไม่ปกติในประเทศไทย แม้จะเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าแรงงานย้ายถิ่นแบบไม่ปกติมีสัดส่วนเป็นจำ�นวนมากเมื่อเทียบ
กับแรงงานย้ายถิ่นที่มีอยู่ทั้งหมดในประเทศไทย ภูมิภาคที่มีจำ�นวนแรงงานย้ายถิ่นอยู่อาศัยกันหนาแน่นมากที่สุด
คือกรุงเทพมหานครและจังหวัดในภาคเหนือและภาคใต้ของประเทศ19 อุตสาหกรรมในประเทศไทยที่ใช้แรงงานย้าย
ถิ่นมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมก่อสร้าง เกษตร ประมง อุตสาหกรรมการผลิตและการแปรรูป (มักถูกจัดไว้ในกลุ่ม
เดียวกันในงานวิจัยว่าเป็นกลุ่ม “งานโรงงาน”) และการทำ�งานในบ้าน ในอุตสาหกรรมเหล่านี้ แรงงานย้ายถิ่นมัก
ทำ�งานในตำ�แหน่งที่ใช้ทักษะต่ำ�
แรงงานย้ายถิ่นจำ�นวนมากเข้ามายังประเทศไทยผ่านช่องทางที่ไม่ปกติ20 ซึ่งรัฐบาลไทยได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหานี้โดย
การจัดทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับประเทศเมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป. ลาว หลายฉบับ เริ่มตั้งแต่
ฉบับแรกใน พ.ศ. 2545-2546 ฉบับต่อมาในช่วง พ.ศ. 2550-2551 และล่าสุดคือ MOU ฉบับแก้ไขเมื่อ พ.ศ. 2558255921 นอกจากนี้รัฐบาลยังได้ออกมาตรการเสริมคือกระบวนการพิสูจน์สัญชาติ เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานย้ายถิ่น
แบบไม่ปกติที่ทำ�งานอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วได้ปรับเปลี่ยนสถานะของตนให้ถูกต้องตามกฎหมาย
เมื่อไม่นานมานี้ รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้กฎหมายใหม่เกี่ยวกับการย้ายถิ่นของแรงงานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือน
กรกฎาคม 256022 กฎหมายฉบับดังกล่าวมีโทษปรับเป็นจำ�นวนเงินที่สูงมาก ทั้งต่อตัวแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิด
World Bank, The World Bank Group, 2017, <http://data.worldbank.org>.
Baan Dek Foundation, ‘Access4Kids’, 2016.
19
Martin, Philip, The Economic Contribution of Migrant Workers to Thailand, 2007.
20
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia-Pacific Migration Report, Bangkok, 2015, p.26.
21
Paitoonpong, Srawooth, and Yongyuth Chalamwong, Managing International Labor Migration in ASEAN: A Case of Thailand, Bangkok, 2012, p.28ff;
International Organization for Migration, Infosheet: Labour Migration Trends in Thailand, <https://thailand.iom.int/sites/default/files/Infosheets/IOM%20
Infosheet%20-%20Labour%20Migration%20Trends%20in%20Thailand.pdf>, accessed 19 October 2017.
22
Bangkok Post, ‘Decree on Migration Labour Passes’, 7 July 2017.
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เศรษฐกิจไทยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมา ใน พ.ศ. 2554 ประเทศไทยขยับสถานะอย่างเป็น
ทางการจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต่ำ� ไปเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูง ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้าน
ได้แก่เมียนมาร์ กัมพูชา และลาวยังมีสถานะเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต่ำ�17 การเติบโตทางเศรษฐกิจที่โดด
เด่น ประกอบกับการมีภูมิประเทศที่ตั้งอยู่เป็นศูนย์กลางในภูมิภาค ทำ�ให้คนจำ�นวนมากข้ามพรมแดนเข้ามาเพื่อหา
โอกาสในการทำ�งานในประเทศไทย ปัจจุบันประเทศไทยได้กลายเป็นศูนย์กลางการโยกย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่เป็นทั้งประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศปลายทางของแรงงานย้ายถิ่นจำ�นวนมาก
จากประเทศเพื่อนบ้าน18

กฎหมายและนายจ้างผู้ว่าจ้างแรงงานข้ามชาติผิดกฎหมายในประเทศไทย กฎหมายฉบับนี้ยังย้ำ�ถึงการส่งแรงงานที่เข้า
มาในประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศ โดยให้เวลาแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองผิดกฎหมายไปขึ้นทะเบียน
แรงงานกับหน่วยงานในท้องถิน่ โดยตรงให้ถกู ต้องภายใน 6 เดือน แต่กม็ รี ายงานว่า แรงงานจำ�นวนมากไม่เข้าใจกระบวนการ
ดังกล่าว หรือไม่เข้าใจว่า ข้อกำ�หนดดังกล่าวมีผลต่อตนเองหรือไม่23
อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นนายจ้างรายใหญ่ที่สุดของแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย24 และอุตสาหกรรมนี้ยังเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลักของเศรษฐกิจไทย มีการคาดการณ์ไว้ว่า ในพ.ศ. 2560 ตลาดก่อสร้างของไทยจะขยายตัวประมาณ
15% โดยจะมีมูลค่าสูงถึง 40,000 ล้านเหรียญสหรัฐจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ซึ่งสูงกว่าประเทศเพื่อน
บ้านอย่างมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มีตลาดอุตสาหกรรมก่อสร้างมูลค่าประมาณ 30,000 ล้านเหรียญสหรัฐและ 25,000
ล้านเหรียญสหรัฐต่อปีตามลำ�ดับ25 บริษัทรับเหมาก่อสร้างหันมาใช้แรงงานข้ามชาติเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ
ด้านแรงงานในอุตสาหกรรม ทำ�ให้การก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่จ้างแรงงานข้ามชาติในประเทศไทย26
นอกจากนี้เนื่องจากแรงงานข้ามชาติเหล่านี้ได้ย้ายถิ่นออกจากประเทศต้นกำ�เนิดมาแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเต็มใจย้าย
ไปยังสถานที่ที่มีโครงการใหม่อื่น ๆ ต่อไป ภาวะที่โยกย้ายสถานที่ได้ง่ายเช่นนี้ตรงกับลักษณะความต้องการของงาน
ก่อสร้าง เพราะงานก่อสร้างต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ของแต่ละโครงการ โดยส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้นที่ใช้แรงงาน
ชั่วคราวในสถานที่ต่างกัน
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เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย

Khaosod English, From Alien Workers to Workers from Neighboring Countries, 2017, <www.khaosodenglish.com/opinion/2017/07/15/alien-workers-workersneighboring-countries>, accessed 15 July 2017.
Baan Dek Foundation, Interview with Manager and Social Worker on 10 March 2017.
24
United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Asia-Pacific Migration Report, Bangkok, 2015, p.73.
25
Thailand Business News, Thailand’s construction market is now driven by public infrastructure, published 23.01.2017.
26
International Organization for Migration, Thailand Migration Report 2014, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, Bangkok, 2014.
23
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ภาคการก่อสร้างยังมีลักษณะเด่นตรงที่มีโครงสร้างที่แบ่งแยกออกเป็นหลายส่วน โดยที่โครงการต่าง ๆ จะมีผู้วางแผน
และดำ�เนินการแตกต่างกันไป ตั้งแต่บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทก่อสร้าง ผู้รับเหมาช่วงขนาดกลางถึงขนาด
ใหญ่ และผู้รับเหมาช่วงขนาดเล็กลงมาอีกเป็นจำ�นวนมาก ดังที่มีอธิบายไว้ในเอกสารล่าสุดจาก องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO)27:
อุตสาหกรรมนี้ประกอบด้วยบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จดทะเบียนในประเทศไทยกว่า 80,000 แห่ง28
นอกจากนี้ยังมีบริษัทและผู้ประกอบการที่ไม่ได้จดทะเบียนจำ�นวนมาก บางส่วนเป็นทีมขนาดเล็ก มี
ความแตกต่างในด้านขนาดและประเภทของการก่อสร้างและแหล่งเงินทุน (ภาคเอกชน ภาครัฐ และ
กิจการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน) ทั้งยังมีความโดดเด่นเป็นพิเศษในเรื่องระดับชั้นของบริษัท ผู้รับ
เหมาและผู้รับเหมาช่วง ซึ่งเป็นห่วงโซ่อุปทานที่ยาวและซับซ้อนหลายชั้นในการจัดหาวัสดุและแรงงาน
ในขั้นตอนต่าง ๆ ของงานก่อสร้าง นอกจากความหลากหลายในส่วนของผู้ประกอบการแล้ว ยังมีความ
หลากหลายในหมูผ่ ใู้ ช้แรงงานด้วย โดยมีความหลากหลายทัง้ ทางเพศ สัญชาติ ชาติพนั ธุ์ สถานะ และภาษา
เมือ่ พิจารณารวมถึงปัจจัยลักษณะงานทีไม่ถาวร และระยะเวลาขึน้ อยูก่ บั แต่ละโครงการ และโครงสร้างภาคการก่อสร้าง
ที่มีลักษณะกระจัดกระจายซับซ้อนแล้วนั้น แรงงานข้ามชาติมักจะตกอยู่ในภาวะความไม่มั่นคงด้านการงาน ในขณะที่
ผู้รับเหมานั้นเผชิญกับความท้าทายเรื่องการรักษาแรงงานให้มีจำ�นวนและความสามารถเพียงพอในการดำ�เนินโครงการ
ให้แล้วเสร็จตรงเวลา ด้านแรงงานเองก็เผชิญความท้าทายในเรื่องการขาดเอกสาร การขาดความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ การไม่สามารถติดตามการจ่ายค่าจ้างได้ และการได้รับค่าจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือล่าช้า หรืออาจไม่ได้รับเงินค่า
จ้างเลย29
ปัญหาและความท้าทายเหล่านี้พบได้ชัดเจนในกระบวนการสรรหาบุคลากรแบบไม่เป็นทางการและผิดกฎหมาย ซึ่ง
มีการทำ�กันอย่างเป็นระบบ การสรรหาแรงงานมักมีตัวแทนจัดหาแรงงาน หรือนายหน้าทำ�หน้าที่เป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างแรงงานข้ามชาติกับผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อจัดทำ�สัญญาจ้างและวีซ่า นายหน้าเหล่านี้มีทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศ
ต้นทางของแรงงานย้ายถิ่นและในประเทศไทย รายงานหลายฉบับระบุว่า กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญาจ้างงาน
หรือเอกสารทางกฎหมายมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมทีไ่ ม่มที ม่ี าทีไ่ ปหรือไม่เป็นธรรม และ/หรือไม่ได้ให้บริการทีช่ ดั เจน
ได้มาตรฐาน หรือถูกต้องตามกฎหมาย เนื่องจากแรงงานข้ามชาติอาจต้องพึ่งพานายหน้าเหล่านี้ในการหางานและการ
ขึ้นทะเบียนเป็นแรงงานย้ายถิ่น โดยประเด็นเหล่านี้ส่งผลกระทบและปัญหาหลายรูปแบบต่อแรงงาน จึงควรมีการ
ศึกษาเชิงลึกในประเด็นดังกล่าวต่อไป30
เมื่อมีแรงงานข้ามชาติหลั่งไหลกันเข้ามาทำ�งานให้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย แรงงานจำ�นวนมากจึง
ได้รับเงินค่าจ้างต่ำ�กว่าค่าแรงขั้นต่ำ� นอกจากนั้น ยังมีรายงานว่ามีแรงงานที่บาดเจ็บระหว่างทำ�งานแล้วไม่ได้รับเงิน
ค่าชดเชยเป็นจำ�นวนมาก31 แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งสหภาพหรือสมาพันธ์แรงงาน ไม่ได้รับอนุญาต
Internaional Labour Organization, High Rise, Low Pay, Bangkok, 2016.
Oxford Business Group, The Report: Thailand 2014, London, 2014.
29
International Labour Organization, High Rise, Low Pay, Bangkok, 2016.
27
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ประเด็นเรื่องการจัดหาคนงานแบบผ่านช่องทางไม่ปกติ ส่งผลกระทบต่อของแรงงานย้ายถิ่นในการเดินทางมาประเทศไทย หรือมายังสถานที่ทำ�งานที่ใดที่หนึ่งในประเทศไทย ซึ่งอาจนำ�ไป
สู่การมีค่าใช้จ่ายให้คนขับรถที่ค่อนข้างสูง (เนื่องจากคนขับรถมีความเสี่ยงที่จะถูกจับเพราะขับรถขนส่งแรงงานย้ายถิ่นแบบไม่ปกติ) รวมทั้งค่าใช้จ่ายติดสินบน ณ จุดตรวจ และ/หรือ
เจ้าหน้าที่ทางการอื่น ๆ ทั้งนี้ยังมีความเสี่ยงที่ในเรื่องการถูกแสวงหาประโยชน์ และการค้ามนุษย์
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แม่เอ็มอาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกับลูก ๆ ทั้ง 3 คน
รวมถึงเด็กข้ชายฝาแฝดคู
้วยเช่
กัน องค์อกสร้
รไม่างในประเทศไทย
แสวงหาผลกำ�ไรในพื้นที่
ามชาติทอ่ี าศั่นยี้ดในที
พ่ กั นคนงานก่
ปั
ญ
หาและความท้
า
ทาย
ช่วยให้เด็กชายคู่นี้ได้รับสูติบัตรและเข้าถึงบริการทางการแพทย์

International Organization for Migration, Thailand Migration Report 2014, United Nations Thematic Working Group on Migration in Thailand, Bangkok, 2014.
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ให้เดินทางออกนอกจังหวัดที่ตนทำ�งาน ด้วยการแก้ไขปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์ และปัญหาการค้ามนุษย์จาก
แรงงานมีข้อจำ�กัดอยู่มาก การไปจำ�กัดสิทธิพลเมืองเหล่านี้อาจจะยิ่งเป็นการเพิ่มปัญหาดังกล่าวอีกด้วย ข้อจำ�กัดด้าน
สิทธิพลเมืองเหล่านีอ้ าจนำ�ไปสูก่ ารถูกแสวงประโยชน์และการค้ามนุษย์ อีกทัง้ ช่องทางการช่วยเหลือยังมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด
ด้วย เนือ่ งจาก แรงงานข้ามชาติจำ�นวนมากต้องโยกย้ายออกจากสถานที่ก่อสร้างหนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งตามความต้องการ
แรงงาน สถานที่ก่อสร้างจึงเป็นที่พักชั่วคราวของแรงงานย้ายถิ่นและครอบครัว เมื่องานก่อสร้างสิ้นสุดลง คนงานและ
ครอบครัวของพวกเขาจะต้องย้ายไปยังสถานที่ก่อสร้างอื่นเพื่อเริ่มงานในโครงการใหม่ หรือไม่ก็ต้องย้ายออกเพื่อหา
โอกาสงานใหม่ ๆ สภาพแวดล้อมในที่พักอาศัยชั่วคราวเหล่านี้มีบทบาทอย่างยิ่งต่อขอบเขตการศึกษาในโครงการนี้
เพราะที่พักคนงานสะท้อนให้เห็นสภาพความเป็นอยูพ่ น้ื ฐานและการใช้สทิ ธิในทางปฏิบตั ขิ องเด็ก ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คน
งานก่อสร้างเหล่านี้

1.3 เด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่
ในทีพ่ กั คนงานก่อสร้าง

พ่อแม่จำ�นวนมากที่เข้ามาหางานก่อสร้างทำ�ในประเทศไทยนำ�ลูกหลานของตนมาด้วย หรือบางคนก็มีลูกขณะที่มาอยู่
และทำ�งานในประเทศไทย แรงงานในภาคก่อสร้างของไทยมีแรงงานหญิงอยู่ด้วยเป็นจำ�นวนไม่น้อย32 ซึ่งอาจทำ�ให้
อัตราการมีบุตรสูงขึ้นได้ในกลุ่มผู้ใหญ่เหล่านี้
กลุม่ พ่อแม่เหล่านีม้ กั อาศัยอยูก่ บั ลูก ๆ ในทีพ่ กั ชัว่ คราวเมือ่ พวกเขาทำ�งานก่อสร้างในประเทศไทย33 ที่พักชั่วคราวเหล่า
นี้สร้างขึ้นโดยบริษทั และมักตัง้ อยูใ่ กล้กบั สถานทีก่ อ่ สร้างหรืออยูใ่ นสถานทีก่ อ่ สร้าง34 สภาพความเป็นอยูใ่ นการดำ�รงชีวติ

Napier-Moore, Rebecca and Sheill, Kate, 2016, High Rise, Low Pay: Experiences of migrant women in the Thai construction sector, International Labour
Organization, <http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_537743.pdf>; United Nations
Thematic Working Group on Migration in Thailand, Thailand Migration Report 2014, Bangkok, 2014.
32

ในที่พักคนงานก่อสร้างเหล่านี้มีอันตรายสูงมาก รวมไปถึงความเสี่ยงต่อการที่เด็กจะไม่ได้รับการคุ้มครอง มีระบบ
สุขาภิบาลที่ไม่ดี เข้าถึงน้ำ�สะอาดได้น้อย มีไฟฟ้าใช้แบบไม่แน่นอน มีการจัดการของเสียและการทิ้งขยะที่จำ�กัดหรือ
ไม่ปลอดภัย และในบริเวณที่มีผู้อาศัยอยู่อย่างหนาแน่นก็เอื้อต่อการระบาดของโรค35 นอกจากนี้ ลักษณะของชุมชน
ชั่วคราวที่ตั้งอยู่ต่างหากเช่นนี้ทำ�ให้ครอบครัวโดดเดี่ยวจากสังคมอย่างถาวร และยิ่งลดโอกาสที่จะกลมกลืนเข้ากับ
สังคมไทยอีกด้วย36
ในขณะทีป่ จั จัยเหล่านีส้ ง่ ผลทางลบต่อความเป็นอยูพ่ น้ื ฐานของแรงงานข้ามชาติ ลูก ๆ ของพวกเขาก็เป็นกลุม่ ประชากร
ที่ต้องเผชิญความเสี่ยงอย่างยิ่งทั้งในแง่ของสภาพการใช้ชีวิตโอกาสในอนาคต และความอยู่ดีมีสุขโดยรวม ในการทำ�
ความเข้าใจความต้องการของเด็ก ๆ เหล่านี้ให้ถูกต้องและชัดเจน เราได้สำ�รวจสภาพการใช้ชีวิตของเด็กข้ามชาติในแง่
ของโครงสร้างพื้นฐานในที่พัก การเข้าถึงความคุ้มครอง การบริการด้านสุขภาพ และการศึกษาของเด็ก ๆ ข้อมูลที่ได้
จากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเด็ก ๆ และพ่อแม่ผู้ปกครอง สามารถนำ�มาจัดแบ่งประเภทปัญหาและความท้าทาย รวม
ทั้งความต้องการของพวกเขาออกเป็นหมวดหมู่ได้ดังนี้

1.4 ปัญหาและความท้าทาย
ลักษณะประชากรของผู้ให้สัมภาษณ์

119

พ่อแม่และเด็ก ๆ

ในกรณีที่พ่อแม่สามารถหาสัญญาว่าจ้างระยะยาว และเอกสารรับรองสถานะผู้ย้ายถิ่น พวกเขาอาจสามารถอาศัยอยู่ในสถานที่พักระยะยาวได้ แม้ว่ากรณีเช่นนี้จะหมายถึงการอยู่อาศัยใน
แคมป์คนงานก่อสร้างระยะยาว พ่อแม่บางคนก็อาจจะได้อาศัยกับลูก ๆ ในที่พัก อพาร์ทเมนต์ หรือบ้านหลังเล็ก ๆ ได้ (มีเคสลักษณะนี้เพียงเล็กน้อยในเชียงใหม่)
34
มีไซต์ก่อสร้างหลายแห่งในเชียงใหม่ ที่พ่อแม่และลูก ๆ อาศัยอยู่ที่ชั้นล่างของอาคารหลายชั้นที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง
33

21

ที่พักคนงานก่อสร้าง

35
36

ผู้ให้สัมภาษณ์นี้คือ พ่อแม่และเด็ก ๆ ต่างชาติจำ�นวนทั้งหมด 119 คน37 ที่
อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง 21 แห่ง ผู้ร่วมวิจัยส่วนใหญ่ระบุว่าตนเอง
เป็นคนรัฐไทใหญ่ (55%) หรือชาวปะหล่อง/ดาราอั้ง (32%) มีผู้ให้สัมภาษณ์
ส่วนน้อยเป็นชาวกัมพูชา (3%) ชาวว้า (3%) ชาวปะโอ (3%) ชาวพม่า (2%)
และกลุ่มชาติพันธ์ทั้งไทใหญ่ผสมปะโอ (1%)
โดยเฉลีย่ ผูใ้ ห้สมั ภาษณ์มขี นาดครอบครัวทีม่ บี ตุ ร 2 คน เกือบทัง้ หมดของพ่อแม่
ที่ถูกสัมภาษณ์จะแต่งงานแล้วและอยู่กินกับคู่ของตน (95%) ที่เหลือคือหย่า
ร้าง (2 คน) หรือเป็นโสดและอยู่กับคู่ของตน (1 คน) มีผู้ให้สัมภาษณ์ที่อาศัย
อยู่ในห้องรวม เฉลี่ย 3 คน (ตั้งแต่ 2-6 คน) และกว่า 40% อยู่ในห้องที่มีเด็ก
อยู่ด้วยมากกว่า 1 คน

Baan Dek Foundation, ‘Access4Kids’, 2016.
Ibid.

มีการสัมภาษณ์บุคคลทั้งหมด 123 คน โดยมี 4 คนที่ตัดออกจากการวิเคราะห์เนื่องจากเป็นกลุ่มคนไทยชาติพันธุ์ (เด็กผู้หญิง 1 คน) และชาติพันธุ์ลาหู่ที่เกิดในประเทศไทย (ผู้ชาย 2 คน
ผู้หญิง 1 คน)
© มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
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เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย

25

ผู้หญิง

ผู้ชาย

เด็กหญิง

เด็กชาย

จำ�นวนผู้ร่วมวิจัย

29

29

32

29

มัธยฐานอายุ
ของกลุ่ม
ช่วงอายุ

27

31

10

9

20-45
ไทใหญ่ 15
ปะหล่อง/ดาราอั้ง 8
ว้า 2
พม่า 2
ปะโอ 1
กัมพูชา 1

20-38
ไทใหญ่ 15
ปะหล่อง/ดาราอัง้ 5
กัมพูชา 2

5-17
ไทใหญ่ 16
ปะหล่อง/ดาราอัง้ 14
ว้า 2
ไม่ทราบ 1

6-15
ไทใหญ่ 12
ปะหล่อง/ดาราอัง้ 12
ปะโอ 1
กัมพูชา 1
ไทใหญ่ผสมปะโอ 1
ไม่ทราบ 2

50% กำ�ลังทำ�งาน

86% กำ�ลังทำ�งาน

ชาติพันธุ์
ที่ระบุตนเอง

สถานะ
การจ้างงาน

-

-

ผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้ใหญ่ 46% มีบุตรที่เกิดในประเทศเมียนมาร์อยู่แล้วหนึ่งคนหรือมากกว่า และอีก 35% มีบุตรที่
เกิดในประเทศไทย มีผู้ใหญ่จำ�นวนสองคนที่มีบุตรหนึ่งคนหรือมากกว่าที่เกิดในประเทศเมียนมาร์ และลูกอีกหนึ่งคน
หรือมากกว่าที่เกิดในประเทศไทย และผู้ให้สัมภาษณ์สามคนมีบุตรเกิดในประเทศกัมพูชา ในจำ�นวนเด็กผู้ให้สัมภาษณ์
ทั้งหมด มี 57% เกิดในประเทศเมียนมาร์ ส่วนที่เหลือเกิดในประเทศไทย

1.4.1 โครงสร้างพื้นฐาน
ที่พักคนงานก่อสร้างเป็นจุดศูนย์รวมของชีวิตครอบครัวของคนที่มาทำ�งานก่อสร้างในประเทศไทย โดยสถานที่นี้เป็น
เหมือนบ้านท่ามกลางสิ่งแวดล้อมต่างชาติ เมื่อบริษัทรับเหมาก่อสร้างรับสมัครคนงานก่อสร้างเข้าทำ�งานในโครงการ
ใหม่ บริษัทมักเช่าที่ดินเพื่อปลูกสร้างที่พักชั่วคราวสำ�หรับคนงานและครอบครัวของพวกเขา บริษัทจะจัดหาวัสดุที่
จำ�เป็นให้ (ส่วนมากเป็นไม้อัดกับแผ่นสังกะสี) และจ้างคนงานส่วนหนึ่งมาสร้างที่พัก พื้นที่โดยเฉลี่ย พื้นที่ใช้สอยภายใน
ที่พัก และความคงทนของที่พักคนงานเหล่านี้อาจแตกต่างกันได้มากขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการก่อสร้าง การก่อสร้าง
ที่พักพิงชั่วคราวสำ�หรับพนักงานเป็นไปตามข้อกำ�หนดทั่วไปเกี่ยวกับอาคารที่อยู่อาศัยภายใต้พระราชบัญญัติควบคุม
อาคารและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ แต่ก็มีรายงานว่า มีหลายบริษัทที่ประสบปัญหาในการปฏิบัติตามกฎเนื่องด้วย
ข้อจำ�กัดหลายอย่าง เช่น สภาพแวดล้อมในเมืองที่ไม่เอื้ออำ�นวยและข้อจำ�กัดด้านงบประมาณ นอกจากนี้ ด้วยความที่
เป็นโครงการก่อสร้างอาคารชั่วคราวจึงยากที่จะหาข้อโต้แย้งเพื่อปรับปรุงสถานที่ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและมีความซับ
ซ้อนในการดำ�เนินการ38 โครงสร้างพื้นฐานของที่พักมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒนาขั้นพื้นฐานและความเป็นอยู่
ของเด็ก ๆ รวมทั้งความพึงพอใจของเด็ก ๆ ต่อสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย
38

© มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

ตาราง 1. ข้อมูลทางประชากรของผู้ร่วมวิจัย

ห้องอาบน้ำ�และห้องสุขา
ผูห้ ญิงนุง่ กระโจมอก และผูช้ ายอาจ
มองเห็นหน้าอกได้
เด็กหญิง อายุ 11 ปี

ผูห้ ญิงนุง่ กระโจมอก แล้วบางครัง้
พวกผูช้ ายก็จะมองผูห้ ญิง ซึง่ ไม่ดเี ลย
ฉันรูส้ กึ อึดอัด
เด็กหญิง อายุ 16 ปี

ตอนทีผ่ หู้ ญิงหยิบสบูจ่ ะถูตวั แล้วทำ�
สบูห่ ล่น พอก้มลงเก็บสบูท่ พ่ี น้ื พวก
ผู้ชายก็จะมอง เป็นเรื่องที่เรารู้สึก
ไม่ดีเลย
เด็กหญิง อายุ 8 ปี

ในภาพรวม พ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ รายงานว่าห้องอาบน้ำ�และห้องสุขา
ในที่พักมีจำ�นวนไม่เพียงพอ ห้องอาบน้ำ�ในที่พักคนงานมักมีขนาดใหญ่ มีอ่าง
บรรจุน้ำ�ขนาดใหญ่ตั้งอยู่เหนือพื้น โดยใช้ขันตักน้ำ�มาอาบนอกถัง 80% ของ
ทีพ่ กั คนงานทัง้ 21 แห่งตามทีป่ รากฏในรายงานฉบับนีไ้ ม่มอี า่ งน้ำ�แยกต่างหาก
สำ�หรับผูห้ ญิงและผูช้ าย มีเพียงอ่างน้ำ�ขนาดใหญ่ทเ่ี ดียวให้ทกุ คนใช้รว่ มกัน
เด็ก ๆ และพ่อแม่เกือบทุกคนที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานที่ไม่มีสถานที่อาบน้ำ�
แยกออกมาต่างบอกว่า ห้องอาบน้ำ�ควรแยกตามเพศ และความเห็นนี้มีความ
พ้องต้องกันในทุกเพศทุกวัย ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่เห็นว่า ควรแยกห้องอาบ
น้ำ� เพราะพวกเขารู้สึกถึงความไม่สุภาพและรู้สึกอายที่ต้องอาบน้ำ�ร่วมกับเพศ
ตรงข้าม เด็กและพ่อแม่คนอื่น ๆ บอกว่าห้องอาบน้ำ�แออัดเกินไป หรือไม่ก็
กลัวการใช้ห้องอาบน้ำ�
ที่พักคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่มีห้องสุขาแบบนั่งยอง และไม่มนี ้ำ�ให้เปิดจาก
ก๊อก บ่อยครั้งที่พวกเขาไม่มนี ้ำ�สำ�หรับทำ�ความสะอาดหรือตักราด กว่า 60%
ของเด็ก ๆ และพ่อแม่คิดว่าห้องสุขามีจำ�นวนไม่เพียงพอ และมีรายงานถึง
ปัญหาด้านสุขาภิบาลและสุขอนามัยมากมาย รวมทั้งห้องสุขาซึ่งมักจะสกปรก
อยู่บ่อย ๆ หรือไม่ก็ส้วมเต็ม ส้วมแตก ห้องสุขาไม่เป็นส่วนตัวและไม่มนี ้ำ�
เพียงพอต่อการราดส้วมให้สะอาด ประเด็นสุขาภิบาลและสุขอนามัยที่เกิด

Tilleke & Gibbins. ‘Memorandum: Legal Requirements for Housing and Good Living Conditions for Migrant Workers in Thailand’, 5 May 2017.

เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย

27

เมือ่ ถามเด็ก ๆ ว่า อยากเห็นการเปลีย่ นแปลงอะไรมากทีส่ ดุ ในสภาพแวดล้อมทีอ่ ยูอ่ าศัย เด็กประมาณ 40% รายงาน
ว่า อยากให้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างพืน้ ฐานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในทีพ่ กั เช่น ให้มหี อ้ งส้วมทีใ่ ช้งานได้ มีหอ้ งอาบน้ำ�ทีด่ กี ว่า
เดิม ซ่อมหลังคาไม่ให้รว่ั เวลาฝนตก และมีสภาพแวดล้อมทีส่ ะอาดกว่านี้ มีเด็กอีกจำ�นวนเท่า ๆ กัน บอกว่า อยากได้ของ
เล่นและอยากให้มกี จิ กรรมมากขึน้ ในเรือ่ งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในทีพ่ กั ประมาณหนึง่ ในสามของพ่อแม่เด็กกล่าว
ว่า การปรับปรุงห้องสุขา ห้องอาบน้ำ� ไฟฟ้า และการเข้าถึงน้ำ�สะอาดให้ดขี น้ึ เป็นการเปลีย่ นแปลงทีพ่ วกเขาปรารถนาจะ
เห็นมากทีส่ ดุ พ่อแม่หลายคนรายงานด้วยว่า ห้องทีพ่ วกเขาอยูม่ ขี นาดเล็กเกินไปหรือร้อนเกินไป หลังคาก็รว่ั เวลาทีฝ่ นตก
และอยากให้มกี ารซ่อมแซม รวมทัง้ อยากให้มปี ระตูตรงบริเวณทางเข้าหลักของทีพ่ กั คนงานเพือ่ ความปลอดภัยของเด็ก ๆ
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เด็ก ๆ มีความพึงพอใจสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยน้อยกว่าพ่อแม่เล็กน้อย แต่ทั้งเด็กและพ่อแม่ต่างรายงานว่า เหตุผล
หลักที่ทำ�ให้พวกเขามีความพึงพอใจคือการที่พวกเขามีเพื่อนและญาติพักอยู่ด้วยในที่เดียวกัน เด็กที่บอกว่าไม่พอใจใน
สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหตุผลว่าเป็นเพราะไม่มีเด็กอื่น ๆ หรือคนอื่น ๆ ในที่พัก หรือขาดกิจกรรมหรือของเล่น
มีส่วนน้อยที่ให้เหตุผลว่าที่พักอยู่ไกลจากโรงเรียน ตัวเมือง หรือร้านค้า

ผมไม่กลัวถ้าห้องน�ำ้ มีไฟ
แต่บางห้องก็ไม่มี
เด็กชาย อายุ 9 ปี

จากสิ่งอำ�นวยความสะดวกไม่เพียงพอนี้อยู่นอกเหนือจากขอบเขตการศึกษานี้
แต่ควรจะมีการสำ�รวจต่อไปในการศึกษาในอนาคต
ในด้านการคุ้มครองเด็ก เรื่องแสงสว่างและไฟก็เป็นปัญหา

นอกจากนี้ 70% ของเด็ก ๆ ระบุว่า พวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะใช้ห้องน้ำ� ประมาณครึ่งหนึ่งของเด็กเหล่านี้ให้เหตุผล
ว่ากลัวงูหรือสัตว์อื่น ๆ เนื่องจากห้องน้ำ�มักตั้งอยู่กลางแจ้ง โดยไม่ได้ปูพื้นหรือไม่ได้ปิดผนังเต็ม
ในขณะที่ที่พักคนงานก่อสร้างมักมีไฟฟ้าใช้ ประมาณหนึ่งในสามของเด็กและพ่อแม่รายงานว่า ไฟฟ้าในที่พักถูกตัด
บ่อย ๆ พ่อแม่จำ�นวนเกินกว่ากึ่งหนึ่งรายงานว่า พวกเขาต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเอง บริษัทที่สร้างและดูแลที่พักไม่ได้จ่ายค่า
ไฟหรือไม่ได้จดั ไฟฟ้าให้ใช้ อุบตั เิ หตุจากไฟฟ้าเป็นประเด็นปัญหาอีกประการหนึง่ ทีต่ อ้ งมีการสำ�รวจต่อไป เพราะมีพอ่ แม่
ผู้ปกครองเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่กล่าวว่าพวกเขาได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีดูแลเด็ก ๆ ให้ปลอดภัยจากไฟฟ้า ประมาณ
ครึ่งหนึง่ ของเด็กผูใ้ ห้สมั ภาษณ์รายงานว่า พวกเขาเคยได้ยนิ เรือ่ งอุบตั เิ หตุเกีย่ วกับไฟฟ้าภายในทีพ่ กั คนงาน เช่น เรือ่ งเด็ก ๆ
ถูกไฟดูดเล็กน้อย หรือเรือ่ งคนงานถูกไฟดูดจนเสียชีวติ เมือ่ พยายามจะซ่อมแซมไฟฟ้า มีการเคยเห็นเปลวไฟหรือประกายไฟ
และเคยเห็นหม้อหุงข้าวไหม้

ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย
ทั้งเด็กและพ่อแม่ผู้ปกครองต่างรายงานว่า การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในที่พักให้ดีขึ้นแม้เพียงเล็กน้อยสามารถส่ง
ผลอย่างใหญ่หลวงต่อความพึงพอใจที่พวกเขามีต่อสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัย นอกจากนี้ ทั้งเด็กและพ่อแม่ให้ความ
สำ�คัญอย่างมากต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับสมาชิกอื่น ๆ ในชุมชน เพื่อนหรือญาติ และผู้อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน
ด้วยกัน
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1.4.2 การคุ้มครองเด็ก

เด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานอาจเผชิญปัญหาด้านการเข้าถึงการคุ้มครองเด็ก ตั้งแต่อุปสรรคในการเรียนรู้
เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง ไปจนถึงอุปสรรคในการได้เอกสารที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ ในการสำ�รวจการ
เข้าถึงความคุ้มครองเด็กนั้น การสำ�รวจปัญหาอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นถือเป็นเรื่องสำ�คัญ เช่น ปัญหาการถูกเลือกปฏิบัติ
การถูกแยกจากพ่อแม่ การถูกล่วงละเมิด ความรุนแรงในครอบครัว และโอกาสเสี่ยงต่อการถูกใช้แรงงานเด็ก

ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการ
เมือ่ แรงงานเดินทางมาถึงประเทศใหม่ จังหวัดใหม่ หรือทีพ่ กั คนงานก่อสร้างแห่งใหม่เป็นครัง้ แรก ครอบครัวของแรงงาน
อาจยังไม่คอ่ ยเข้าใจดีนกั เกีย่ วกับสิทธิของตนเองในการเข้าถึงบริการต่าง ๆ อาทิ สถานบริการสาธารณสุข หรือโรงเรียน
ของรัฐ และไม่ทราบวิธเี ข้าถึงบริการในทางปฏิบตั ิ นอกจากนี้ หากลูก ๆ ของแรงงานไม่ได้ขน้ึ ทะเบียนเป็นผูต้ ดิ ตามพ่อ
แม่เข้ามาในประเทศไทย เด็กก็จะอยูใ่ นประเทศไทยอย่างผิดกฎหมาย39 ดังนัน้ จึงเป็นเรือ่ งสำ�คัญอย่างยิง่ ทีน่ ายจ้าง (และ
ผูท้ เ่ี ป็นสือ่ กลางในการติดต่ออืน่ ๆ) จะต้องแจ้งให้ครอบครัวย้ายถิน่ ทราบวิธกี ารขึน้ ทะเบียนและการเข้าถึงบริการต่าง ๆ
สำ�หรับลูกหลานของเขา
เจ้าหน้าทีด่ า้ นความปลอดภัยของบริษทั ทุกบริษทั มีหน้าทีต่ อ้ งแจ้งแรงงานให้ทราบถึงประโยชน์ดา้ นการบริการต่าง ๆ ใน
ระหว่างการประชุมเพือ่ ความปลอดภัยประจำ�สัปดาห์ ซึง่ ตามปรกติในการประชุมนีม้ กี ารหยิบยกประเด็นและบริการต่าง ๆ
มาหารือกันอยูแ่ ล้ว เช่น เรือ่ งความปลอดภัย สุขภาพ และเอกสารทางกฎหมาย40

Raks Thai Foundation, et al. ‘Thailand: A Joint Submission on Migrant Workers and Their Families in Thailand for the 12th Session of the
Universal Periodic Review, October 2011’, OHCHR, October 2011, <http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/session12/TH/JS4JointSubmission4-eng.pdf>.
39

40

รายงานจากนักสังคมสงเคราะห์จากมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กที่รับผิดชอบประสานงานกับบริษัทก่อสร้างในเชียงใหม่ สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
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พ่อแม่สว่ นใหญ่ได้รบั การชีแ้ จงเกีย่ วกับบริการสำ�หรับลูก ๆ เมือ่ มาถึงชุมชนทีอ่ ยูป่ จั จุบนั เช่น เรือ่ งการไปหาหมอ เรือ่ ง
โรงเรียน และเอกสารยืนยันตัวตน แต่กระนัน้ ก็มพี อ่ แม่ 12% ทีร่ ายงานว่าไม่ได้รบั คำ�ชีแ้ จงดังกล่าว สำ�หรับกลุม่ พ่อแม่ทไ่ี ด้
รับคำ�ชีแ้ จงนัน้ ส่วนใหญ่ได้ฟงั จากญาติหรือสมาชิกอืน่ ๆ ในชุมชน และมีเพียง 16% ทีบ่ อกว่านายจ้าง หรือลูกพี41่ หรือ
ผูน้ �ำ ชุมชนทำ�หน้าทีเ่ ป็นแหล่งข้อมูล แม้ผสู้ มั ภาษณ์จะถามอย่างเฉพาะเจาะจงในเรือ่ งข้อมูลทีไ่ ด้รบั จากนายจ้าง พ่อแม่เด็ก
เกินครึง่ ต่างยืนยันว่า นายจ้างไม่ได้ชว่ ยพวกเขาให้รบั รูเ้ กีย่ วกับบริการเหล่านี้
แผนภาพ 1: ช่องทางการรับรู้เกี่ยวกับบริการพื้นฐาน

ผู้ใหญ่ได้บอกถึงวิธีที่ทำ�ให้พวกเขาได้รับรู้เกี่ยวกับการบริการสาธารณสุข
การศึกษา และความปลอดภัยสำ�หรับเด็ก เช่น การเข้าเรียน การรักษา
พยาบาล และการได้รับเอกสารต่าง ๆ*

68%
16%
12%

รู้จากสมาชิกชุมชนคนอื่น และ/หรือ
ญาติ
รู้จากนายจ้าง ลูกพี่ หรือ ผู้นำ�ชุมชน
บอกว่าตนไม่รู้เกี่ยวกับการบริการใด ๆ
สำ�หรับลูก ๆ

6%
2%
2%

รู้จากองค์กรพัฒนาเอกชน
รู้จากการจ่ายเงินเพื่อแลกกับข้อมูล
รู้จากชาวต่างชาติ
*บางคนบอกว่ารู้จากแหล่งข้อมูลมากกว่า 1 แหล่ง

การจัดทำ�เอกสาร
เพื่อที่จะทำ�งานได้อย่างถูกกฎหมาย แรงงานย้ายถิ่นที่เข้ามาในประเทศไทยจะต้องมีหนังสือเดินทางที่ยังใช้ได้ และมี
วีซ่าทำ�งาน (non-Immigrant B visa) และใบอนุญาตทำ�งาน โดยวีซ่าและใบอนุญาตทำ�งานจะต้องมีคำ�รับรองจาก
นายจ้าง และส่วนใหญ่มักมีนายหน้าแรงงานหรือตัวแทนนายหน้าเป็นผู้เดินเรื่องให้ก่อนที่แรงงานจะเดินทางเข้ามา
ในประเทศ42 ดังที่ได้อภิปรายไปก่อนหน้านี้ กระบวนการในการได้มาซึ่งสถานะการเข้าเมืองโดยถูกกฎหมายสำ�หรับ
ทำ�งานอาจต้องใช้เวลายาวนาน ตั้งแต่หลายสัปดาห์ไปจนถึงนานหลายปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นายหน้าแรงงาน
หรือตัวแทนเป็นผู้จัดทำ�เอกสารให้แรงงาน ค่าใช้จ่ายก็อาจสูงมาก43
คำ�ตอบเกี่ยวกับการจัดทำ�เอกสารที่ได้จากพ่อแม่ ทำ�ให้เห็นภาพแนวโน้มที่เกิดขึ้นโดยรวมได้ชัดเจน กล่าวคือ กระบวน
การในการได้มาซึ่งเอกสารตามที่กฎหมายกำ�หนดนั้นเป็นเรื่องซับซ้อน กินเวลา และยากเกินกว่าที่ครอบครัวจะแบกรับ
ได้ ดังนั้นการทำ�ความเข้าใจสิทธิของตนในการขึ้นทะเบียนและขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อเดินเรื่องขอเอกสาร จึงยังคงเป็น
เรื่องท้าทายสำ�หรับแรงงานจำ�นวนมากต่อไป ทัง้ ยังทำ�ให้เกิดการพึง่ พาบริการของนายหน้าแรงงานมากเกินไปอีกด้วย
41

ลูกพี่ คือผู้รับเหมาช่วง หรือหัวหน้าคนงาน บางกรณีลูกพี่ก็อาศัยอยู่ในแคมป์คนงานก่อสร้างเช่นกัน

International Labour Organization, High Rise, Low Pay, Bangkok, 2016.
43
International Labour Organization, High Rise, Low Pay, Bangkok, 2016.
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พ่อทีประกอบอาชีพเป็นคนงานก่อสร้าง เขาย้ายมาจากประเทศเมียนม่าเพื่อมาอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่
เด็กข้า่อมชาติ
ทอ่ี าศั5ยในที
างในประเทศไทย
กับภรรยาเมื
ประมาณ
ปีที่แพ่ ล้กั วคนงานก่
ทั้งพ่อทีอแสร้ละภรรยาเป็
นคนขยันทำ�งานทั้งคู่ และเมื่อเดือนมิถุนายน
ปั
ญ
หาและความท้
า
ทาย
ปี พ.ศ. 2559 พวกเขาได้ให้กำ�เนิดเด็กชายทารกที่สุขภาพแข็งแรง 1 คน
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ข้อมูลของสำ�นักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ระบุว่า แรงงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการทำ�และชำ�ระค่าทำ�หนังสือเดินทางและวีซ่า (910 บาท) ค่าบัตรประกันสุขภาพ (ชำ�ระเพิ่มอีก 1,000 บาท
ได้ความคุ้มครอง 3 เดือน)44 เกือบครึ่งหนึ่งของพ่อแม่เด็กที่รายงานว่าพวกเขามีเอกสารทางกฎหมาย (จำ�นวน 20 คน
จากทั้งหมด 44 คน) ได้รับเอกสารเหล่านั้นมาจากนายหน้าแรงงานหรือตัวแทน และประมาณหนึ่งในสามได้รับจาก
นายจ้าง โดยเฉลี่ยแล้วค่าใช้จ่ายในการทำ�หนังสือเดินทางสูงกว่า 12,000 บาท (อยู่ในช่วง 1,800-16,000 บาท) เกิน
กว่า 910 บาทที่ระบุไว้ตอนต้น ในทำ�นองเดียวกัน ผู้ถูกสัมภาษณ์มีค่าใช้จ่ายในการทำ�บัตรสีชมพูโดยเฉลี่ย 7,000 บาท
(อยู่ในช่วงตั้งแต่ 1,200-10,000 บาท) แต่ปัจจุบันไม่มีการทำ�บัตรสีชมพูแล้ว และแรงงานทุกคนที่เคยถือบัตรสีชมพู
ต้องเปลี่ยนจากบัตรสีชมพูเป็นหนังสือสำ�คัญประจำ�ตัว (Certificate of Identity หรือ CI) ก่อนวันที่ 13 ธันวาคม
256045 ค่าใช้จ่ายที่สูงมากตามที่มีการรายงานนั้น อาจเป็นค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการที่นายหน้า/ผู้อำ�นวยความ
สะดวกเรียกเก็บเพิ่มเติม ค่าใช้จ่ายนี้มีจำ�นวนสูงมากและยากเกินกว่าที่ครอบครัวแรงงานจะสามารถจ่ายได้ในเมื่อ
ค่าแรงเฉลี่ยของคนงานก่อสร้างข้ามชาติในประเทศไทยมักจะต่ำ�กว่าค่าแรงขั้นต่ำ�ของไทยซึ่งอยู่ที่ 300 บาทต่อวัน46
Ministry of Labour, Foreign Workers Administration Office, July 6, 2017, <https://www.doe.go.th/prd/assets/upload/files/bkk_th/
f8765a984b0cd7e6707c2b28f43e05b6.pdf>.
45
Thai Bureau of Registration Administration, <http://www.bora.dopa.go.th/images/snbt/book/60/mt03091_v4.pdf>.
46
Napier-Moore, Rebecca and Sheill, Kate, 2016, High Rise, Low Pay: Experiences of migrant women in the Thai construction sector, International Labour
Organization, http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_537743.pdf. หน้าที่ 29 ระบุว่า “ค่าแรง
44

ต่อวันโดยเฉลี่ยของแรงงานข้ามชาติที่ถูกสัมภาษณ์ในงานวิจัยชิ้นนี้ ตกอยู่ที่ 282 บาท (7.99 ดอลลาร์) โดยที่แรงงานหญิงได้รับค่าแรงต่ำ�กว่าเล็กน้อย คือ 274 บาทต่อวัน (7.77 ดอลลาร์)
นอกจากค่าแรงที่ต่ำ�กว่ามาตรฐานนี้แล้ว แรงงานข้ามชาติในงานวิจัยนี้ ยังระบุว่ามีปัจจัยกีดกันที่สร้างความแตกต่างในอัตราค่าแรงอีกด้วย แรงงานข้ามชาติที่เข้าร่วมงานวิจัยของ ILO ชิ้นนี้
พำ�นักอยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งนี้จำ�เป็นต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อดูว่าการประมาณการณ์นี้ (อัตราค่าแรงเฉลี่ย และความแตกต่างของอัตราอันเนื่องมาจากเพศ และทักษะ) แตกต่างกันอย่างไร
ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย

© มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

พ่อแม่เด็กเกือบทั้งหมด ยกเว้นเพียง 3 คน รายงานว่า พวกเขาเข้าประเทศไทยครั้งแรกอย่างผิดกฎหมาย แต่พ่อแม่
ส่วนใหญ่บอกว่าตั้งแต่นั้นมาก็สามารถจัดทำ�เอกสารให้ถูกต้องตามกฎระเบียบได้ อย่างไรก็ตาม เห็นได้ชัดจากคำ�ตอบ
ของพวกเขาว่ายังมีความสับสนเกี่ยวกับเอกสารที่จำ�เป็นต้องจัดทำ�ตามกฎระเบียบ พ่อแม่ที่ตอบว่าขณะนี้พวกเขามี
เอกสารที่จำ�เป็นต่อการทำ�งานและการพักอาศัยในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายแล้ว ให้ข้อมูลว่า พวกเขามีเอกสาร
อย่างน้อย 9 อย่างหรือมีเอกสารหลายอย่างรวมกัน โดยที่แท้จริงแล้ว มีเอกสารหลายอย่างที่แรงงานถืออยู่ที่ไม่ได้ให้
สถานะแก่ผู้ถือว่าเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายแต่อย่างใด ในทางกฎหมายแล้วบริษัทต่าง ๆ จะจ้างเฉพาะ
แรงงานที่มีสถานะถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทยในช่วงเวลาที่เขาถูกจ้างงานเท่านั้น

อุปสรรคในการจัดทำ�เอกสารจึงครอบคลุมถึงอุปสรรคทางการเงิน ประกอบกับการขาดความรู้เกี่ยวกับเอกสารและ
ขั้นตอนการเดินเรื่อง47 ซึ่งส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงบริการสำ�คัญ ๆ และการใช้สิทธิของตนเองอย่างเต็มที่

การถูกกีดกันและถูกเลือกปฏิบัติจากสังคม
[เด็กไทย] ไม่เล่นกับหนู หนูอยาก
เล่นกับพวกเขา แต่เด็กพวกนั้นก็
ไม่อยากเล่นกับหนู
เด็กหญิง อายุ 6 ขวบ

เวลาหนูพูดไทใหญ่ (จากประเทศ
เมียนมาร์) คนอื่นจะมองหน้าหนู
ทำ�ให้หนูรู้สึกแย่
เด็กหญิง อายุ 13 ปี

หนูกลัวว่าคนไทยจะเอ็ดหนูแล้ว
เรียกตำ�รวจมาจับหนู
เด็กหญิง อายุ7 ขวบ

ในทางกายภาพ ที่พักคนงานก่อสร้างที่เด็ก ๆ เหล่านี้อาศัยอยู่เป็นสถานที่ปิด
และแยกตัวอยู่โดดเดี่ยวจากชุมชนโดยรอบ นอกจากจะการโดดเดี่ยวทาง
กายภาพแล้ว เด็ก ๆ ผู้อาศัยอยู่ในที่พักคนงานเหล่านี้อาจพบอุปสรรคด้าน
ภาษา อาจมีอาการกลัวคนแปลกหน้า และอุปสรรคทางสังคมอื่น ๆ ที่อาจ
ทำ�ให้พวกเขาตกเป็นเหยื่อถูกกีดกันและเลือกปฏิบัติจากสังคม
เกือบครึ่งหนึ่งของเด็ก ๆ ผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่า พวกเขารู้สึกอึดอัดหรือรู้สึก
แปลกแยกเวลาอยู่ในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถตอบได้ว่าเหตุใด
จึงรู้สึกเช่นนั้น แต่ส่วนใหญ่ก็ระบุว่า เป็นเพราะพวกเขา “ไม่ใช่คนไทย” หรือ
เป็นเพราะพวกเขา “แตกต่างจากคนไทย” เป็นเหตุผลหลักที่ทำ�ให้พวกเขา
รู้สึกอึดอัดและแปลกแยกเวลาอยู่ในประเทศไทย
เด็กส่วนน้อยยังรายงานด้วยว่า พวกเขามีเพื่อนไม่มากนักในประเทศไทย
พวกเขาพูดภาษาไทยได้ไม่ดีเท่าคนไทย หรือขาดเอกสาร และกลัว
เจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

© มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

47

เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย

มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
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คำ�ตอบเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการดำ�เนินชีวิตของเด็ก ๆ ที่อาจส่งผลกระทบทางลบต่อพัฒนาการทาง
อารมณ์และสังคมของพวกเขา และนำ�ไปสู่ผลกระทบเชิงลบต่อการมีโอกาสที่จะพบปะกับเด็กและผู้ใหญ่คนอื่น ๆ
ความสามารถในการเรียนรู้ การเข้าโรงเรียน โอกาสในอนาคต และความเป็นอยู่โดยรวม

พ่อแม่คนอื่น ๆ รายงานว่ารู้สึกแปลกแยกเพราะพวกเขาพูดภาษาไทยได้ไม่ดี หรือรู้สึกแปลกแยกหรืออึดอัดในสถานที่
ทำ�งาน
ฉันอ่านภาษาไทยไม่ออก พูดไทยก็ไม่ได้ คนอื่นเขาก็ไม่อยากคุยกับฉัน แล้วก็ดูถูก
แม่ อายุ20 ปี

ยิ่งกว่านั้น เมื่อถามเด็ก ๆ ว่าพวกเขารู้สึกว่าคนอื่น ๆ ในประเทศไทยปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างแตกต่างหรือไม่เป็นธรรม
หรือไม่ เด็กผู้ให้สัมภาษณ์ครึ่งหนึ่งบอกว่า พวกเขารู้สึกเช่นนั้น ส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่า เป็นการเลือกปฏิบัติที่รับรู้ได้
มีอยู่ครั้งหนึ่งผมอยากซื้อไก่ ผมเดินไปอีกทางที่ไม่ใช่เส้นทางประจำ� มีคนพูดว่า ถ้าแกไปซื้อไก่ทางนี้
ฉันจะเรียกตำ�รวจมาจับแก
เด็กชาย อายุ 9 ขวบ

มีอยู่ครั้งหนึ่งเราจอดรถผิดที่ มีคนพูดว่า ‘เธอเป็นคนต่างด้าวนี่’ แล้วก็ถ่ายรูปไปโพสต์ลงสื่อโซเชียล…
[อาจจะ] พูดว่า เราไม่ใช่คนไทย และเราทำ�ผิดอะไรบางอย่าง... ผู้หญิงคนหนึ่งด่าเรา …เพราะเราพูด
กันเองเป็นภาษาไทใหญ่ เราพยายามขอโทษ แต่เธอต้องการโทรเรียกตำ�รวจมาจับพวกเรา และไม่ยอมรับ
คำ�ขอโทษ เธอถึงกับขอดูคู่มือจดทะเบียนรถ เพื่อพิสูจน์ว่ารถมอเตอร์ไซค์คันนั้นเป็นรถของเราจริง ๆ
เด็กหญิง อายุ 13 ปี และเด็กหญิง อายุ 17 ปี

เกือบสองในสามของพ่อแม่กล่าวว่า พวกเขารู้สึกอึดอัดหรือแปลกแยกเวลาอยู่ในประเทศไทย บางคนในจำ�นวนนี้ให้
เหตุผลว่า ความรู้สึกแบบนี้เป็นเพราะรู้สึกได้ว่า ถูกเลือกปฏิบัติ
พวกเขาบางคน [คนไทย] ทำ�ให้ฉันรู้สึกอึดอัด พวกเขาคิดว่า ‘เธอมันไม่ใช่คนไทย เธอเป็นพม่า…’
ฉันรู้สึกเวลาไปตามเทศกาลหรือที่ที่มีคนเยอะ ๆ ฉันรู้สึกเหมือนกับว่า มีคนมองมาที่ฉันว่าเป็นคนต่างด้าว

ครั้งหนึ่ง ฉันไปโรงพยาบาล และฉันไม่เข้าใจว่าหมอพูดอะไร [เป็นภาษาไทย] และหมอพูดว่า ‘เธอนี่ไม่รู้
เรื่องอะไรเลย!’ คุณหมอถามว่า ฉันสูงเท่าไหร่ แต่ฉันไม่เข้าใจสิ่งที่หมอพูด
แม่ อายุ 30 ปี

กว่าสองในสามของพ่อแม่เด็กบอกว่า พวกเรารู้สึกได้รับการปฏิบัติที่แตกต่างหรือไม่เป็นธรรมในประเทศไทย เกือบ
ครึ่งหนึ่งของจำ�นวนนี48้ รายงานว่า พวกเขารู้สึกเช่นนั้นในที่ทำ�งาน หรือรู้สึกว่าได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมจาก
นายจ้าง
ผมรู้สึกว่าเวลาผมทำ�งานกับคนไทย ถ้าเป็นงานที่ยากเขาจะให้ผมทำ� แต่ถ้างานไหนง่ายเขาจะให้คน
ไทยทำ� เราพูดไม่ได้ว่าเราอยากทำ� [ประเภทของงาน] แบบนี้หรือแบบนั้น แต่คนไทยพูดกันเองได้ และ
ทำ�งานง่าย ไม่ทำ�งานยาก ก็เลยทำ�ให้ผมรู้สึกว่าถูกเลือกปฏิบัติ
พ่อ อายุ 26 ปี

มากกว่าหนึ่งในสาม49 ของพ่อแม่ที่รายงานว่าพวกเขาถูกปฏิบัติด้วยอย่างแตกต่างหรืออย่างไม่เท่าเทียมในประเทศไทย
กล่าวว่า เป็นเพราะ ‘สถานะ’ ของพวกเขา
ในบางที่ ผู้คนทำ�กับเราอย่างไม่ยุติธรรมเพราะสถานะของเรา อย่างคนไทยมีการศึกษาที่ดี มีคุณสมบัติ
คนต่างด้าวมีการศึกษาต่ำ� มันเป็นการเลือกปฏิบัติ พวกเขามองแล้วก็ปฏิบัติต่อเราอย่างไม่ยุติธรรมเพราะ
สถานะของเรา
แม่ อายุ 33 ปี
48
49

ข้อมูลจาก เคสจำ�นวนน้อยกว่า 30 เคส - (ผู้ตอบ 29 คน)
ข้อมูลจาก เคสจำ�นวนน้อยกว่า 30 เคส - (ผู้ตอบ 29 คน)

แม่ อายุ 26 ปี

ราว ๆ หนึ่งในสี่ของพ่อแม่เหล่านี้ (7 จากทั้งหมด 30 คำ�ตอบ) รู้สึกอึดอัดหรือแปลกแยกเพราะสถานะการเป็นคน
ต่างด้าว
ฉันกลัวว่าวันหนึ่งคนไทยจะขับไล่คนต่างด้าวและส่งฉันกลับเมียนมาร์
แม่ อายุ 27 ปี

ส่วนใหญ่ ผมรู้สึกอึดอัดหรือแปลกแยก เพราะว่าผมไม่มีเอกสาร ถ้าผมมีเอกสาร ผมก็คงรู้สึกเป็นปรกติ
แหละ
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พ่อ อายุ 20 ปี

การแยกจากครอบครัว

ลูกผมอาศัยอยู่กับพ่อแม่ผมใน
[คนละจังหวัด] อยู่นี่ไม่มีใครดูแลให้
เราเลยส่งลูกไปอยู่ที่นั่นเมื่อ 4 หรือ
5 เดือนก่อน
พ่อ อายุ 25 ปี
หนูอยู่กับพี่สาวแล้วก็หลานที่อายุ
น้อยกว่าหนูอีกสองคน [ลูกเล็ก ๆ
สองคนของพี่สาวคนโต] พ่อแม่หนู
ไม่เคยมาเมืองไทย หนูมาที่นี่เพราะ
พี่สาวหนู…หนูก็ไม่รู้ว่าทำ�ไม
เด็กหญิง อายุ 13 ปี
หนูเป็นคนเดียวในครอบครัวที่มา
ประเทศไทย หนูอยู่กับลุงกับป้า พ่อ
แม่กับพี่น้องหนูอยู่เมียนมาร์ ป้าหนู
มีลูกแฝด ป้าขอพ่อกับแม่ให้หนูมา
ช่วยดูแลน้อง ป้าจะได้ไปทำ�งานได้
หนูก็เลยยังอยู่เมืองไทย
เด็กหญิง อายุ 9 ปี

การแยกจากครอบครัวเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยในแรงงานข้ามชาติทั่วโลกรวม
ทั้งคนที่ทำ�งานอยู่ในประเทศไทย50 เมื่อพ่อแม่ย้ายถิ่นเพื่อมาหางานทำ� พวก
เขาอาจจะพาลูก ๆ ไปด้วยไม่ได้ ในกรณีเช่นนี้ เด็ก ๆ อาจถูกทิ้งให้อยู่กับ
ญาติหรือสมาชิกชุมชน หรือในสถานรับเลี้ยงเด็กกำ�พร้า หรือสถานพักพิง ใน
บริบทของแรงงานก่อสร้างการแยกจากครอบครัวเป็นสิ่งที่พบได้ทั่วไป เพราะ
อุตสาหกรรมนี้ต้องอาศัยแรงงานที่เดินทางย้ายถิ่นได้ ซึ่งตรงกับความต้องการ
ของโครงการระยะสั้นที่ต้องทำ�การก่อสร้างในสถานที่ต่าง ๆ นั่นหมายถึงการ
ที่แรงงานมีแนวโน้มที่จะมีประสบการณ์ย้ายถิ่นซ้ำ� ๆ บ่อย ๆ และแยกจาก
ครอบครัวเป็นช่วงเวลาติดต่อกัน
การแยกจากครอบครัวสร้างผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อพัฒนาการขั้นพื้นฐาน
ของเด็กและสิ่งแวดล้อมในการดำ�รงชีวิต มีการศึกษาเป็นจำ�นวนมากที่ชี้ให้
เห็นว่า การแยกจากครอบครัวนำ�ไปสู่ปัญหาสุขภาพจิตที่เป็นอันตรายอย่าง
รุนแรงในเด็กที่ถูกแยกจากพ่อแม่51 และยังเพิ่มความเปราะบางของเด็กต่อ
ความเสี่ยงนานัปการ อาทิ การถูกทอดทิ้ง การถูกทำ�ร้าย การแสวงประโยชน์
และการค้ามนุษย์52
ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่มพ่อแม่รายงานว่า ประมาณ 10% ของ
ลูก ๆ (เด็ก 8 คนจากทั้งหมด 85 คนที่เป็นเด็กในครอบครัวพวกเขา) ไม่ได้
อาศัยอยู่กับพวกเขา กระนั้นก็ตาม เด็ก ๆ รายงานว่าประมาณ 30% ของ
เด็กในครอบครัวของพวกเขา (เด็ก 54 คนจาก 175 คนรายงานในครอบครัว
เขา) ไม่ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ โดยอยู่ที่อื่นในประเทศไทยหรืออยู่ในประเทศ
ต้นกำ�เนิดของพ่อแม่ ทั้งนี้มีข้อน่ากังวลว่า พ่อแม่อาจรายงานข้อมูลต่ำ�กว่า
ความเป็นจริง หรือเด็กอาจนับรวมลูกพี่ลูกน้องหรือเด็กอื่น ๆ เข้ากับจำ�นวน
พี่น้องของตนอย่างไม่ถูกต้อง ทั้งสองส่วนอาจทำ�ให้เกิดความแตกต่างในการ
รายงานระหว่างพ่อแม่และเด็ก แต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม การแยกจากครอบครัว
ก็เป็นอุปสรรคพื้นฐานต่อการพัฒนาและต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเด็ก และทำ�
ให้เด็กๆ เสี่ยงต่อการไม่ได้รับความคุ้มครอง รายงานจากพ่อแม่และเด็ก ๆ
ยืนยันถึงปัญหาที่เกิดจากการย้ายถิ่นของครอบครัว รายงานฉบับนี้จึงขอ

Jampaklay, Aree, et al., Children Living apart from Parents due to Internal Migration (CLAIM), Institute for Population and Social Research Mahidol
University, 2012, <http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/CLAIM/Download/CLAIM-Report-FinalReport.pdf>.
50

51

งานศึกษาที่เฉพาะเจาะจงเรื่องการแยกจากครอบครัวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบด้วย

Jampaklay, Aree, et al., Children Living apart from Parents due to Internal Migration (CLAIM). Institute for Population and Social Research Mahidol
University, 2012, <www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr/Research/CLAIM/Download/CLAIM-Report-FinalReport.pdf>;
Graham, Elspeth and Lucy Jordan, Migrant Parents and the Psychological Well-Being of Left Behind Children in Southeast Asia, Journal of Marriage and the
Family, 2011, <www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3229683/pdf/jomf0073-0763.pdf>; and
Tang, Alisa, The Impact of Parental Migration on the Children Left Behind and Their Caretakers, UNICEF Thailand, 2012, <www.unicef.org/thailand/
reallives_19165.html>
52
United Nations Children’s Fund, Child Trafficking in East and South-East-Asia: Reversing the Trend, UNICEF East Asia and Pacific Regional Office, Bangkok,
August 2009, <https://www.unicef.org/eapro/Unicef_EA_SEA_Trafficking_Report_Aug_2009_low_res.pdf>
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ลูกชายกับลูกสาวเราอยู่กับญาติใน
อีกที่หนึ่งในเชียงใหม่ เมื่อก่อนเรา
เคยอยู่ที่นั่น และตอนที่เราย้ายมา
ที่นี่ ลูก ๆ ไม่ได้ย้ายตามเรามา
เพราะว่าที่นี่ไกลจากโรงเรียนมาก
เราย้ายมาที่นีเพราะเราเปลี่ยนงาน
พ่อ อายุ 32 ปี

แนะนำ�เป็นอย่างยิ่งว่าให้มีการศึกษาหัวข้อนี้เพิ่มขึ้นในอนาคตเพื่ออธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นในบริบทเฉพาะของแรงงาน
ก่อสร้างย้ายถิ่นให้ชัดเจน ซึ่งรวมถึงประเด็นเกี่ยวกับกลุ่มอายุและเพศที่แตกต่างกัน

ความรุนแรงในครอบครัว
เมื่อผู้หญิงและเด็กถูกถามเกี่ยวกับการถูกกระทำ�รุนแรงทางคำ�พูดหรือทางจิตใจ (ทำ�ให้ขายหน้า ข่มขู่ ฯลฯ) และความ
รุนแรงทางกาย (ถูกตี ถูกเตะ ถูกผลัก ฯลฯ) ในที่พัก กว่า 40%53 ของแม่เด็กรายงานว่า เคยมีประสบการณ์ถูกกระทำ�
รุนแรงทางคำ�พูด/ทางจิตใจ หรือทางกาย และเกือบ 90% ของผู้ตอบคำ�ถามที่เป็นเด็กรายงานว่า เคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับความรุนแรงทางกายรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากพ่อแม่หรือผู้ดูแล 93% ของเด็กรายงานว่าเคยเห็นผู้ใหญ่ต่อสู้
กัน เกือบ 90% ของจำ�นวนนี้เป็นการต่อสู้กันทางกาย ประสบการณ์ความรุนแรงเหล่านี้เป็นอุปสรรคร้ายแรงอีกอย่าง
หนึ่งของการพัฒนาของเด็กทั้งทางร่างกาย อารมณ์และสังคม นอกเหนือไปจากความเสี่ยงต่อความปลอดภัยพื้นฐาน
และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

ความรุนแรงต่อผู้หญิง
เกือบครึ่งหนึ่งของแม่จำ�นวน 22 คนที่ถูกสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรุนแรงในครอบครัวบอกว่า พวกเธอเคยมี
ประสบการณ์ความรุนแรงอย่างน้อยก็ทางคำ�พูดหรือทางร่างกาย แม่จำ�นวน 5 คนรายงานว่า เคยมีประสบการณ์
ความรุนแรงทางร่างกายหนึ่งหรือสองรูปแบบ
53

ข้อมูลจาก เคสจำ�นวนน้อยกว่า 30 เคส (ผู้ตอบ 22 คน)
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ตาราง 2. รายงานประสบการณ์ส่วนบุคคลเกี่ยวกับความรุนแรง
มีใครบ้างไหม (รวมทั้งสามี/คู่ของคุณ หัวหน้าของคุณ สมาชิกครอบครัวคน
อื่นๆ หรือคนที่คุณไม่รู้จัก)…

จำ�นวนผู้หญิงที่รายงานว่า
เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

พูดหรือทำ�อะไรบางอย่างที่ทำ�ให้คุณรู้สึกขายหน้าต่อหน้าคนอื่น

4

ข่มขู่ว่าจะทำ�ร้ายคุณ

3

ผลักหรือเขย่าตัวคุณ

2

ขว้างปาข้าวของใส่คุณ

2

ตบคุณ/ตีคุณ

1

ตีคุณด้วยสิ่งที่อาจทำ�ให้คุณเจ็บได้

0

เตะคุณ

1

ลากตัวคุณ

0

รัดหรือบีบคอ

0

ขู่คุณด้วยมีดหรืออาวุธชนิดอื่น

2

เข้าทำ�ร้ายคุณด้วยมีดหรืออาวุธชนิดอื่น

0

บังคับให้คุณมีเพศสัมพันธ์เมื่อคุณไม่ต้องการ

0

บังคับให้คุณทำ�กิจกรรมทางเพศอื่นเมื่อคุณไม่ต้องการ

3

ฉันเห็นคนบางคนที่นี่ทำ�แบบนี้ [ทำ�ท่าเตะ] บางครั้งระหว่างสามีกับภรรยา และบางครั้งผู้ชายคนอื่นก็ตี
ผู้หญิง

แม่ อายุ 23 ปี

ฉันเคยเห็นตอนภรรยากับสามีทะเลาะกันแล้วก็ต่อสู้กันที่นี่ ฉันได้ยินแต่เสียง แต่ไม่เคยออกไปดูว่า
พวกเขาทำ�อะไรกัน

แม่ อายุ 27 ปี

ความรุนแรงต่อเด็ก
เกือบ 90% ของเด็กผู้ให้สัมภาษณ์รายงานว่า เคยมีประสบการณ์ถูกกระทำ�รุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งจากพ่อแม่
หรือผู้ดูแล เกือบสามในสี่ของเด็กรายงานว่า พ่อแม่ตีพวกเขาด้วยสิ่งที่อาจทำ�ให้พวกเขาบาดเจ็บได้นอกเหนือไปจากมือ
หรือกำ�ปั้นของพ่อแม่ รวมถึงไม้เรียว ไม้กวาด เศษไม้ หรือไม้แขวนเสื้อ
[แม่/พ่อ] ใช้ไม้เรียวอันยาว ๆ …พวกเขาถอดเสื้อผมออกแล้วตีที่หลังผม
เด็กชาย อายุ 7 ปี

พ่อผมเคยหยิบไม้กวาดมาตีก้นผม พ่อผมเคยใช้ไม้กวาดตีผมแล้วผมก็กลัว ผมขึ้นไปบนเตียง ห่มผ้าห่ม
คลุมโปงเพราะถ้าผมเอาผ้าห่มคลุมหัวไว้ ผมจะไม่รู้สึกเจ็บ และจะไม่รู้สึกว่ามันหนักมาก
เด็กชาย อายุ 8 ปี

เด็กที่ให้สัมภาษณ์เกือบ 60% รายงานว่า เคยถูกตบหรือตีก้นเพื่อลงโทษ เกือบหนึ่งในสามของเด็กรายงานว่าพ่อแม่
เคยขว้างปาข้าวของใส่พวกเขา และมากกว่า 20% รายงานว่าเคยถูกพ่อแม่ผลักหรือดึงตัวแรง ๆ
พ่อขว้างกระปุกใส่หนู เหมือนกับออมสินหมู หนูไม่อยากพูดถึงมันอีก

กลุ่มผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์รายงานว่า เคยถูกผลักหรือถูกเขย่าตัว ถูกขว้างปาข้าวของใส่ ถูกขู่ด้วยอาวุธมีดหรืออาวุธชนิด
อื่น หรือถูกตบหรือตี ผู้หญิงสามคนรายงานเช่นกันว่า เคยถูกผู้ชายบังคับให้ทำ�กิจกรรมทางเพศที่พวกเขาไม่อยากทำ�
ผู้ชายไม่ได้เมา แต่เขาพยายามคว้าตัวฉันไว้และจูบฉันตอนที่ฉันเข้าห้องน้ำ�..ตอนนั้นสามีฉันกับฉันกำ�ลัง
ทะเลาะกันอยู่ และเมื่อฉันเดินไปเข้าห้องน้ำ�คนเดียว ผู้ชายคนนี้ก็โผล่เข้ามาคว้าตัวฉันแล้วก็จูบฉัน

เด็กผู้หญิง อายุ 10 ปี

ตอนที่ผมยังเด็ก ผมไม่อยากไปโรงเรียน พ่อเลยเหวี่ยงผมลงกับพื้น ผมเจ็บตอนถูกเหวี่ยงลงไป …เจ็บแค่
นิดหน่อย ผมไม่ถึงกับต้องไปโรงพยาบาล
เด็กผู้ชาย อายุ 10 ปี

แม่ อายุ 33 ปี

เมื่อพูดถึงความรุนแรงต่อผู้หญิงอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง ผู้หญิง 11 คนรายงานว่าพวกเธอรู้จักเพื่อน สมาชิกครอบครัว หรือคน
อื่น ๆ ในชุมชนที่ถูกสามีกระทำ�รุนแรงทางร่างกาย ที่สำ�คัญ เกือบทั้งหมดของผู้ให้สัมภาษณ์ที่เป็นผู้หญิงตอบว่า พวก
เธอคิดว่าเป็นเรื่องสำ�คัญที่สามีของพวกเธอต้องเรียนรู้ที่จะหลีกเลี่ยงการกระทำ�รุนแรงทางร่างกาย
เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย
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การศึกษานี้พบว่า รูปแบบการละเมิดหรือกระทำ�รุนแรงเหล่านี้เกิดขึ้นในระดับชุมชน ไม่เฉพาะในระดับครอบครัว
เท่านั้น มีผู้หญิงบางคนรายงานว่า เคยถูกกระทำ�รุนแรงทางคำ�พูดหรือทางร่างกายจากคนอื่นที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน
นอกเหนือจากสามีและสมาชิกครอบครัว ผู้หญิงบางคนรายงานเช่นกันว่า ถูกกระทำ�รุนแรงทางคำ�พูดหรือทางร่างกาย
จากเจ้านายหรือคนที่พวกเธอทำ�งานด้วย

ตาราง 3. รายงานความรุนแรงต่อเด็ก
จำ�นวนเด็กที่รายงานว่า
เคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

ขว้างปาข้าวของใส่น้อง

14

ผลักหรือดึงตัวน้องแรง ๆ

7

ตบหรือตีก้นน้องเพื่อลงโทษ

30

ตีน้องด้วยสิ่งที่อาจทำ�ให้เจ็บ
(เช่น ไม้เรียว หรือเศษไม้ ฯลฯ)

© มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

จำ�นวนเด็กที่รายงานว่าเคยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น

35

เด็ก ๆ เคยเห็นความรุนแรง
เด็กทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ 93% รายงานว่าเคยเห็นผูใ้ หญ่ทะเลาะกัน จากจำ�นวนนัน้ เกือบทัง้ หมดรายงานว่าเห็นการใช้ก�ำ ลัง

ตาราง 4. เด็ก ๆ รายงานว่าเคยเห็นความรุนแรง
ในช่วงปีที่ผ่านมา น้องได้…

จำ�นวนเด็กที่รายงานว่า
เคยมีเหตุการณ์นเ้ี กิดขึน้

เห็นผู้ใหญ่ทะเลาะกัน

49

เห็นแม่หรือพ่อขว้างปาข้าวของบางอย่างใส่กัน

11

เห็นแม่หรือพ่อผลักหรือฉุดดึงตัวคนอื่นแรง ๆ

3

เห็นแม่หรือพ่อตบหรือตีกัน

16

เห็นแม่หรือพ่อตีคนอื่นด้วยสิ่งที่อาจทำ�ให้เขาบาดเจ็บได้
(เช่น ไม้เรียว เศษไม้ ฯลฯ)

ถูกใครสักคนข่มขู่ หรือเห็นคนรู้จักถูกข่มขู่ด้วยมีดหรืออาวุธชนิดอื่น

นอกจากนี้ เด็กมากกว่าหนึ่งในสี่ยังรายงานด้วยว่า พวกเขาเองหรือคนที่เขารู้จักถูกขู่ด้วยมีดหรืออาวุธชนิดอื่น
พ่อผมเงือ้ มีดใส่แม่แล้วพูดว่า‘ฉันจะฆ่าแก’ แต่พอ่ ไม่ฆา่ แม่หรอก เขาพูดว่าเขาจะฆ่า แต่เขาไม่ฆา่ แม่จริง ๆ
หรอก
เด็กชาย อายุ 8 ปี

หนูเห็นคนคนหนึง่ ใช้มดี ทำ�ร้ายอีกคน เขาพาคนนัน้ ไปส่งโรงพยาบาล หนูรสู้ กึ กลัว
เด็กหญิง อายุ 10 ปี

เมื่อถามว่า รู้สึกอย่างไรที่เห็นความรุนแรง เสียงส่วนใหญ่ในกลุ่มเด็ก ๆ บอกว่าพวกเขารู้สึกกลัว เด็กอีกส่วนหนึ่งบอก
ว่า มันทำ�ให้เขารู้สึก “เศร้า” “รำ�คาญ” “สงสาร” “โกรธ” หรือทำ�ให้เขา/เธอ “อยากจะย้ายออก” หรือ “อยากจะให้
พวกเขาหยุด”

6
12

เกิดขึ้นบ่อยเลย – ส่วนใหญ่เวลาผู้ชายเมาแล้วกลับมาที่ห้อง เขาจะทุบตีภรรยาแล้วก็บ่น แล้วผู้ชายก็
โกรธแล้วพวกเขาก็ตีกัน

เด็กผู้หญิง อายุ 16 ปี

เริม่ จากเถียงกันก่อน จากนัน้ ก็ตกี นั ผมอยากจะย้ายไปอยูท่ อ่ี น่ื เลยเวลาเห็นแบบนัน้ บางทีกเ็ กิดขึน้ บ่อยมาก
เด็กผู้ชาย อายุ 9 ปี

หนูเห็นผู้ชายตีกัน แต่หนูไม่เห็นผู้หญิงตีกัน หนูกลัวเวลาเขาตีกันแล้วก็ไม่อยากอยู่ดู… เวลาเราเห็นแบบ
นี้เรารู้สึกกลัวว่าเขาจะมาตีหรือมาผลักเรา ดังนั้นเราต้องอยู่ให้ห่าง ๆ เขา เวลาหนูเห็นผู้ใหญ่ตีกัน หนูจะ
รีบวิ่งขึ้นเตียงแล้วนอนเอาผ้าห่มคลุมโปง

คำ�ตอบของเด็ก ๆ เรื่องการได้เห็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองของพวกเขาเอง แตกต่างออกไปจาก
รายงานของกลุ่มผู้หญิงที่พูดถึงประสบการณ์ส่วนตัวของตัวเอง โดยเด็กเกือบ 60% รายงานว่า เคยเห็นการกระทำ�
รุนแรงทางกายระหว่างพ่อกับแม่หรือผู้ดูแลของเขา เทียบกับ 22% ของกลุ่มผู้หญิงที่รายงานว่าเคยมีประสบการณ์
เกี่ยวกับความรุนแรงรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เด็ก ๆ เหล่านี้รายงานว่าเห็นแม่ถูกพ่อตบหรือตี เห็นข้าวของถูกขว้างปาใส่
แม่ เห็นแม่ถูกตีด้วยสิ่งที่อาจทำ�ให้เธอบาดเจ็บได้ (เช่น ไม้หรือไม้กวาด) และเห็นพ่อของพวกเขาผลักหรือดึงรั้งตัวแม่
ผมเห็นพ่อซ้อมแม่ พ่อจิกผมแม่ แล้วก็ลากไปตามพืน้ พ่อผมทุบตีแม่
เด็กชาย อายุ 8 ปี

ตอนทีน่ อ้ งหลับอยู่ พ่อผมบีบคอแม่จนแม่เกือบตาย ผมได้ยนิ เสียงดังออกมาจากห้อง
เด็กชาย อายุ 9 ปี

เด็กหญิง อายุ 8 ปี

เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย

41

พ่อผมซ้อมแม่หลังจากที่ดื่มเหล้า
เด็กชาย อายุ 10 ปี

พ่อแม่หนูทะเลาะตบตีกัน และมีอยู่ครั้งหนึ่งที่แม่มีเลือดออกจมูก
© มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

เด็กหญิง อายุ 8 ขวบ

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้หญิงและเด็กที่ถูกสัมภาษณ์ จึงไม่มีการถามคำ�ถามเกี่ยวกับความรุนแรงกับผู้ให้สัมภาษณ์กลุ่ม
ผู้ชาย อย่างไรก็ตาม ผู้ให้สัมภาษณ์ชายบางคนพูดประเด็นในชุมชนเหล่านี้ขึ้นมาเองระหว่างที่ตอบคำ�ถาม ซึ่งต่อไปนี้
คือคำ�พูดของผู้ชายสองคน
บางคนก็ดื่มหนักมากในชุมชน… ดื่มทุกวัน ทำ�ให้เป็นปัญหา… เสียงดังมาก และเราก็ทำ�อะไรไม่ได้มาก
มีหลายคนเลยที่ดื่มทุกวัน ผมกลัวเรื่องการทะเลาะวิวาทกันในที่พัก… เป็นห่วงลูกเวลาเกิดเหตุการณ์
แบบนี้ บางครั้งพวกผู้ชายก็เมาแล้วก็ทำ�ให้เด็ก ๆ กลัว
พ่อ อายุ 31 ปี

เคยมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ที่นี่ ที่ชอบทะเลาะกันมาก และผู้ชายมักจะตบตีผู้หญิง ซึ่งถ้าเกิดเรื่องขึ้น ผู้รับ
เหมาช่วงจะพยายามเข้ามาห้าม… เรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นเดือนละหนึ่งถึงสองหน
พ่อ อายุ 22 ปี

ความเปราะบางต่อการถูกใช้แรงงานเด็ก
กฎหมายไทยระบุอายุต่ำ�สุดในการจ้างแรงงานไว้ที่ 15 ปี โดยมีเงื่อนไขต่างๆ เช่น จำ�กัดจำ�นวนชั่วโมงการทำ�งานและ
มีเงื่อนไขด้านความปลอดภัยของงานสำ�หรับเด็กอายุ 15 ถึง 17 ปี54 อนุสัญญาและข้อแนะนำ�ว่าด้วยแรงงานเด็กของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ระบุว่า อายุต่ำ�สุดที่เด็กจะทำ�งานได้คือ 15 ปี55 เด็กข้ามชาติที่เข้ามาอาศัย
อยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างอยู่ในกลุ่มมีความเปราะบางอย่างยิ่งที่จะถูกใช้แรงงานเด็ก และเด็ก ๆ มีสิทธิ์ที่จะได้รับ
ความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์ทางธุรกิจ และการทำ�งานที่เป็นอันตรายและอาจก่อความเสียหายต่อสุขภาพ
พัฒนาการ หรือการศึกษาของพวกเขา56
ประมาณหนึ่งในสามของเด็กผู้ให้สัมภาษณ์ที่มีอายุต่ำ�กว่า 15 ปีรายงานว่า พวกเขาเคยทำ�งานรับจ้างมาก่อน และสอง
ในสามของกลุ่มนี้บอกว่าพวกเขาทำ�งานมาตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่ที่พักคนงานก่อสร้างที่พวกเขาอยู่ในปัจจุบัน เด็กส่วน
ใหญ่ถูกว่าจ้างให้ทำ�งานเป็นพี่เลี้ยงเด็กคอยดูแลเด็กคนอื่น ๆ ในชุมชน บ้างก็ทำ�งานเป็นแรงงานในภาคเกษตร หรือ
ดูแลบ้าน ทำ�งานบ้าน/ทำ�ความสะอาด มีเด็กส่วนน้อยที่รายงานว่าทำ�งานก่อสร้าง ทำ�งานเป็นแรงงานรายวันในการ
เรียงถุงทรายหรือขนทรายออกจากวัด เก็บของเก่าขาย หรือทำ�งานในร้านอาหาร
Ministry of Labour of Thailand, Using Child Labor, 2017, <www.mol.go.th/employee/Using_child_labor>.
55
International Labour Organization, ‘ILO Conventions and Recommendations on Child Labour’, 2017, <www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/
lang--en/index.htm>.
56
United Nations Children’s Fund, Convention on the Rights of the Child, UNICEF UK, London, 1990, <https://downloads.unicef.org.uk/wp-content/
uploads/2010/05/UNCRC_united_nations_convention_on_the_rights_of_the_child.pdf?_ga=2.230307871.265105619.1508816283-641166473.1508816283>.
54
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1.4.3 สุขภาพ
ผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนใหญ่กล่าวว่า หากพวกเขาไม่สบายมากหรือประสบอุบัติเหตุหรือได้รับบาดเจ็บ พวกเขาจะไป
โรงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุข ประมาณ 15% ของผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่า พวกเขาจะซื้อยากินเองจากร้าน
ขายยา มีเพียงคนเดียวที่กล่าวว่า เขาจะไม่ทำ�อะไรหากเขาไม่สบายมากเพราะไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่ารักษาพยาบาล
หรือค่ายา
เพื่อสำ�รวจการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของเด็ก ๆ การสัมภาษณ์เด็ก ๆ และพ่อแม่จึงมุ่งเน้นที่ประเด็นการฉีดวัคซีน
ซึ่งเป็นเรื่องสำ�คัญลำ�ดับต้น ๆ ในทางสาธารณสุข และประเด็นบัตรประกันสุขภาพ ซึ่งแสดงถึงสิทธิในการเข้าถึงบริการ
ทางการแพทย์ได้อย่างสม่ำ�เสมอ

การได้รับวัคซีน
การได้รับวัคซีนอย่างครอบคลุมและตรงตามเวลา มีความสำ�คัญต่อสุขภาพของแต่ละบุคคลและประชากร57 มีบันทึก
เป็นหลักฐานว่า เด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีอัตราการได้รับวัคซีนต่ำ�กว่าเด็กไทย จึงจำ�เป็นต้องถูกกำ�หนด
เป็นกลุ่มเป้าหมายพิเศษเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการฉีดวัคซีนแห่งชาติ58
โดยภาพรวมแล้ว เกือบหนึ่งในห้าของพ่อแม่ผู้ให้สัมภาษณ์รายงานว่าเด็กบางคนในครอบครัวของพวกเขาไม่ได้รับ
วัคซีน นอกจากนี้พ่อแม่มักจำ�ไม่ได้ว่าเด็กได้รับวัคซีนใดไปแล้วบ้าง ดังนั้นจึงไม่แน่ชัดว่าเด็ก ๆ ที่พ่อแม่รายงานว่าได้รับ
วัคซีน จะได้รับวัคซีนอย่างครบถ้วนตามตารางวัคซีนสำ�หรับเด็กของแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย
(National Immunization Program: NIP) หรือไม่

57
Kaji, Aiko, et al., ‘Immunization Coverage in Migrant school Children Along the Thailand-Myanmar Border’, Springerlink, 2016, <https://escholarship.org/uc/
item/7z88q4kx>.
58
Deglise, Carole, Healthy Microinsurance: A Review of the Landscape and Determinants of Performance, Dreamlopments, July 2016, <www.
dreamlopments.com/images/files/review_of_health_microinsurance.pdf>; Muangchana, Charung, Piyanit Thamapornpilas and Opart Karnkawinpong,
‘Immunization Policy Development in Thailand: The role of the advisory committee on imunization practice, vaccine’, Elsevier, <www.sciencedirect.com/
science/article/pii/S0264410X10002112?via%3Dihub>.
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ในกลุม่ พ่อแม่ทร่ี ายงานว่าลูกของตนได้รบั วัคซีน มีประมาณ 70% ได้รบั วัคซีนทีโ่ รงพยาบาลหรือศูนย์บริการสาธารณสุขของรัฐ
ส่วนพ่อแม่ที่เหลือ ประมาณหนึ่งในห้ารายงานว่า ทางมูลนิธิจัดการเรื่องรถรับส่งและการนัดหมายให้เพื่อให้เด็กได้รับ
วัคซีน มีพ่อแม่ 4 รายที่กล่าวว่า ลูก ๆ ของตนได้รับวัคซีนที่โรงเรียน และมีพ่อแม่เพียงไม่กี่คนที่บอกว่าลูกของพวกเขา
ได้รับวัคซีนในประเทศบ้านเกิดของตน สาเหตุที่ทำ�ให้เด็กไม่ได้รับวัคซีน คือ ขาดความรู้เกี่ยวกับวิธีการหรือสถานที่ที่จะ
ไปรับการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่ไม่ได้เกิดในประเทศไทย และพ่อแม่ลืมนัดหรืออยู่ไกลจากโรงพยาบาลหรือ
ศูนย์บริการสาธารณสุข

สถานที่ที่เด็กเกิด ระหว่างเกิดในโรงพยาบาลหรือเกิดที่บ้าน ก็อาจมีผลกระทบต่อการจัดทำ�เอกสาร เนื่องจากเด็กที่เกิด
ในบ้านมักมีเอกสารที่จำ�เป็นไม่ครบถ้วน มีเด็กเพียงส่วนน้อยที่คลอดที่บ้านที่มีบัตรประกันสุขภาพที่ใช้ได้ เมื่อเทียบกับ
เด็กที่เกิดในโรงพยาบาลจะมีเป็นส่วนใหญ่ ในทำ�นองเดียวกัน กว่า 20% ของเด็กที่เกิดที่บ้านไม่มีสูติบัตร ในขณะที่เด็ก
ทุกคนที่เกิดในโรงพยาบาลจะได้รับเอกสารนี้ มีพ่อแม่ไม่ถึงครึ่งที่รายงานว่าลูก ๆ ทุกคนเกิดในโรงพยาบาล ซึ่งพบว่ามี
ความแตกต่างกันอย่างมากตามประเทศเกิดของเด็ก ๆ โดยเด็กทุกคนที่เกิดในประเทศไทยหรือในประเทศกัมพูชาเกิดที่
โรงพยาบาล แต่ไม่มีเด็กที่เกิดในเมียนมาร์เกิดที่โรงพยาบาลเลย

บัตรประกันสุขภาพ

คำ�ตอบที่ได้แสดงให้เห็นว่าการสร้างภูมิคุ้มกันโรคและการมีบัตรประกันสุขภาพนับเป็นความท้าทายที่สำ�คัญสำ�หรับเด็ก
ข้ามชาติทอ่ี าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คนงานก่อสร้าง เห็นได้ชดั ว่า การเข้าถึงบริการสุขภาพของเด็กเหล่านีย้ งั มีไม่เพียงพอในภาพรวม

ฉันไม่รู้ว่าต้องทำ�ยังไง ไม่มีใครพา
ฉันไปทำ� และไม่มีใครช่วยทำ�ให้
ด้วย

แม่ อายุ 30 ปี

ของลูกคนเล็กมีบัตรสุขภาพ แต่
ลูกสาวคนโตไม่มี ลูกสาวคนโตทำ�
บัตรได้ แต่เธออายุ 9 ขวบแล้ว ถ้า
ทำ�ตอนนี้ ฉันจะต้องเสียเงินค่าทำ�
บัตร สำ�หรับลูกสาวเท่ากับของ
ผู้ใหญ่เลย ต้องใช้เงินเยอะเลยถ้าจะ
ทำ�บัตรให้ลูกตอนนี้ แล้วฉันก็ไม่มี
เงินมากพอด้วย
แม่ อายุ 29 ปี

ลูกผมเกิดที่หมู่บ้านผม มีการสื่อสาร
ผิดพลาดจากทางหน่วยงาน พวก
เขาบอกว่าผมทำ�บัตรให้ลูกไม่ได้
ผมก็เลยไม่ได้เอาเอกสารมาตอนที่
เดินเรื่องทำ�บัตรสีเหลือง เพราะว่า
เอกสารอยู่ที่กัมพูชา พวกเขาก็เลย
ไม่ยอมทำ�ให้

คนไทยมีสิทธิได้รับบัตรประกันสุขภาพ และเข้าถึงบริการทางการแพทย์ของ
รัฐ หรือถ้าเป็นพนักงานของบริษัทเอกชนก็สามารถใช้สิทธิประกันสังคมใน
การรับบริการด้านสุขภาพได้ แรงงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานข้ามชาติมีสิทธิใช้
ระบบประกันสุขภาพ หรือระบบประกันสังคมได้โดยมีเงื่อนไขว่าแรงงานจะ
ต้องได้รับการจัดหาและจ้างงานจากบริษัทรับเหมาก่อสร้างโดยตรงเท่านั้น59
แรงงานก่อสร้างจำ�นวนมากได้รับการจัดหาและจ้างโดยผู้รับเหมาช่วง ทำ�ให้
ไม่สามารถเข้าถึงระบบประกันสังคมได้ แรงงานก่อสร้างเหล่านี้จึงต้องทำ�บัตร
ประกันสุขภาพซึ่งเสียค่าใช้จ่าย 2,100 บาทต่อคนต่อปีสำ�หรับผู้ใหญ่ และ
365 บาทต่อคนต่อปีสำ�หรับเด็กอายุต่ำ�กว่า 6 ปี และต้องมีเอกสารประจำ�ตัว
ซึ่งรวมถึงสูติบัตร หนังสือเดินทางของพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง และหลักฐาน
การจ้างงานในประเทศไทย ตามกฎหมายไทยแล้ว สถานบริการสาธารณสุข
จะไม่ปฏิเสธบุคคลที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ แต่บุคคลดังกล่าวอาจเป็น
หนี้สินจากการเข้ารับบริการตามที่ฝ่ายสวัสดิการสังคมของศูนย์บริการ
สาธารณสุขหรือตามที่โรงพยาบาลกำ�หนด60
เกือบครึ่งหนึ่งของพ่อแม่รายงานว่าลูกๆ ของตนไม่ได้มีบัตรสุขภาพกันครบ
ทุกคน พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่สามารถทำ�บัตรประกันสุขภาพให้ลูกได้เนื่องจาก
ไม่มีเอกสารครบถ้วนขณะที่เดินทางมาถึงประเทศไทย หรือเมื่อลูกคลอด
และ/หรือพ่อแม่ไม่สามารถจ่ายเงินค่าทำ�บัตรสุขภาพ

1.4.4 การศึกษา
ในระดับนโยบาย ประเทศไทยได้ผ่านนโยบายการศึกษา61 เพื่อให้มั่นใจว่าเด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย (แม้จะ
ไม่ใช่เด็กไทยก็ตาม) จะได้รับการศึกษาโดยไม่มีข้อยกเว้น แต่เป็นที่ทราบกันดีว่าในทางปฏิบัติมีอุปสรรคบางอย่างเป็น
ตัวขัดขวางการเข้าถึงการศึกษาของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำ�หรับเด็กข้ามชาติและ/หรือไร้สัญชาติ จึงมีความจำ�เป็น
ต้องเข้าใจอุปสรรคเหล่านี้เพื่อผลักดันให้นโยบายการศึกษาของประเทศเกิดขึ้นจริง

การเตรียมความพร้อมและการเข้าเรียน
เด็กข้ามชาติต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายในระหว่างการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในระบบ ซึ่งรวมถึง
อุปสรรคทางภาษาและการรู้หนังสือ การที่ไม่สามารถเริ่มเรียนกับเพื่อนในวัยเดียวกันได้เนื่องจากขาดการเรียนรู้ที่สม
กับวัย และการเลือกปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนและ/หรือเด็กคนอื่น ๆ62 การศึกษานอกระบบมักจะเป็นสิ่งที่
จำ�เป็นในการเตรียมเด็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียนให้เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐได้
United Nations Children’s Fund. ‘Education: Overview’, UNICEF,<https://www.unicef.org/thailand/education.html>.
Dowding, Laura, et al., Pathways to a Better Future: A Review of Education for Migrant Children in Thailand, Save the Children and World Education, 2014,
<https://resourcecentre.savethechildren.net/node/9016/pdf/migrant_education_annual_report_full_resized.pdf>.
61

62

พ่อ อายุ 31 ปี

Deglise, Carole, Healthy Microinsurance: A Review of the Landscape and Determinants of Performance, Dreamlopments, July 2016, <www.
dreamlopments.com/images/files/review_of_health_microinsurance.pdf>.
60
Ibid.

เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย
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ชั้นอนุบาล วงเงิน 1,900 บาท/คน/ปี สำ�หรับระดับชั้นประถมศึกษา วงเงิน 3,500 บาท/คน/ปี สำ�หรับระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น และ 3,800 บาท/คน/ปี สำ�หรับระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะให้การ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ โรงเรียนได้เสริมงบประมาณสนับสนุนนี้โดยการขอเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เช่น
ค่าธรรมเนียมสำ�หรับครู ซึ่งเป็นเงินที่โรงเรียนใช้ในการจ้างครูเพิ่มเติมนอกเหนือจากโควตาครูที่โรงเรียนสามารถจ้างได้
จากงบประมาณการศึกษาของรัฐบาล ค่าชุดนักเรียนซึ่งอยู่ที่ราว 2,000-3,500 บาท ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงเรียน66
ค่าประกันอุบัติเหตุและ/หรือค่ารถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายเหล่านี้อาจตกประมาณ 1,000-3,000 บาท/คน/ภาคการศึกษา
จากการสัมภาษณ์ครอบครัวที่มีเด็กที่ไม่ได้เรียนในโรงเรียน มากกว่า 40%67 ของผู้ให้สัมภาษณ์บอกว่า เด็ก ๆ ไม่ได้เข้า
โรงเรียนเพราะไม่มีเงินเพียงพอสำ�หรับค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในส่วนที่การสนับสนุนของรัฐไม่ได้ครอบคุลมถึง พ่อแม่ 4 คน
รายงานว่าเด็กไม่ได้เข้าโรงเรียนเนื่องจากต้องทำ�หน้าที่เป็นพี่เลี้ยงของน้อง หรือครอบครัวต้องย้ายที่อยู่บ่อยเกินกว่าที่
จะนำ�เด็กเข้าโรงเรียนได้

นอกจากนี้มีรายงานว่า มีโรงเรียนของรัฐที่ปฏิเสธการเข้าเรียนของเด็กข้ามชาติ ทั้งด้วยเหตุผลที่ทางโรงเรียนไม่รู้ว่าเด็ก
ทุกคนได้รับสิทธินี้ในประเทศไทย หรือกังวลว่าการปฏิบัติตามสิทธินี้อาจส่งผลให้เกิดปัญหาและความท้าทายต่าง ๆ
ตามมา เช่น ต้องจัดทรัพยากรเพิ่มเติมเพื่อสอนภาษาไทยให้พวกเด็ก ๆ หรือต้องมีหลักสูตรพิเศษสำ�หรับเด็ก ๆ ที่เรียน
ล้าหลังกว่าเพื่อน ๆ ในกลุ่มอายุเดียวกัน เป็นต้น63

การโยกย้ายถิ่นฐานบ่อย ๆ เป็นอุปสรรคสำ�คัญในการเข้าเรียนในโรงเรียนอย่างชัดเจน เด็กส่วนใหญ่ที่ไม่ได้เข้าเรียนใน
ปัจจุบันเป็นผู้ที่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนมาก่อนหน้านี้ โดยเด็กบางคนเข้าเรียนในโรงเรียนที่บ้านเกิดของตน และเด็กบาง
คนก็เคยเข้าเรียนตอนที่พวกเขาอยู่ที่ที่พักคนงานในสถานที่ก่อสร้างก่อนหน้า เด็กกว่า 30% รายงานว่า พวกเขาคิดว่า
จะเลิกไปโรงเรียนหากว่าต้องย้ายที่อยู่ แต่พ่อแม่เกือบทั้งหมดบอกว่า ลูก ๆ ของพวกเขาจะได้เรียนต่อในโรงเรียนอื่น
หากพวกเขาต้องย้ายที่อยู่

การเข้าโรงเรียน

ชีวิตลูกผมสำ�คัญกว่าชีวิตของผมเอง และผมอยากให้เขาได้เรียน และได้รับการศึกษาที่ดี ดังนั้นไม่ว่าเรา
จะย้ายไปที่ไหน เราจะขอให้โรงเรียนเก่าทำ�จดหมายขอย้ายโรงเรียนให้ [เพื่อให้เขาสามารถเรียนต่อใน
โรงเรียนได้]
พ่อ อายุ 33 ปี

ในความเป็นจริงแล้ว ไม่มีใครทราบว่ามีเด็กที่เข้าเรียนในโรงเรียน หรือมีเด็กข้ามชาติที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดเป็น
จำ�นวนเท่าไหร่ เนื่องจากไม่มีการลงทะเบียนและการย้ายถิ่นที่อยู่ แต่เชื่อกันว่าเด็กเป็นจำ�นวนมากที่อาศัยอยู่ในที่พัก
คนงานก่อสร้างในประเทศไทยที่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน ยกเว้นว่าชุมชนของเขามีองค์กรพัฒนาเอกชนหรือองค์กร
ภาคประชาสังคมอื่น ๆ เข้ามาช่วยสนับสนุนให้เด็กเหล่านี้ได้เข้าเรียน64
66

เด็กที่ให้สัมภษณ์ในการศึกษานี้ ส่วนใหญ่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนเนื่องจากชุมชนของพวกเขาได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรพัฒนาเอกชน65 อัตราการเข้าเรียนในโรงเรียนของพวกเขาคือ มากกว่า 80% (77 จาก 95 คำ�ตอบ) เด็กคนไหน
ที่ยังเข้าเรียนในช่วงเวลาที่ให้สัมภาษณ์ ก็จะถูกส่งเรื่องไปให้นักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กรับ
ไปดูแลเรื่องการลงทะเบียนเข้าเรียนในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้น ข้อมูลนี้จึงไม่สามารถบ่งชี้สถานการณ์การเข้าเรียน
ของเด็กที่อาศัยในที่พักคนงานก่อสร้างทั่วประเทศได้ แม้ว่าอัตราการเข้าเรียนของผู้ให้สัมภาษณ์เหล่านี้จะไม่ใช่ตัวแทน
ของภาพรวมทั้งหมด แต่ก็ยังพอเป็นไปได้ที่จะศึกษาถึงอุปสรรคที่พวกเขาเผชิญได้
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โรงเรียนต้องรับเด็กเข้าเรียนในโรงเรียนถ้าเด็กไม่มีเครื่องแบบนักเรียน แม้ว่าจะมีข้อกังวลว่าเด็กคนนั้นอาจถูกกีดกันจากนักเรียนคนอื่นหรือครู
ข้อมูลจาก เคสจำ�นวนน้อยกว่า 30 เคส (ผู้ตอบ 18 คน)

รัฐบาลไทยให้การศึกษาฟรีแก่เด็กทุกคน โดยการสนับสนุนค่าใช้จา่ ยในการจัดการเรียนการสอน เงินเดือนของข้าราชการครู
ค่าหนังสือเรียนมาตรฐาน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าจัดกิจกรรมในโรงเรียน และค่าอาหารกลาง
วัน นอกจากเงินอุดหนุนเหล่านี้ รัฐบาลให้เงินอุดหนุนขัน้ พืน้ ฐานแก่โรงเรียนโดยตรงในวงเงิน 1,700 บาท/คน/ปี สำ�หรับ
รายงานจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและผู้ประสานงานสังคมสงเคราะห์ มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560
รายงานจากการสัมภาษณ์ผู้จัดการและผู้ประสานงานสั มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560, รายงานจากการติดต่อผ่านอีเมล์กับผู้อำ�นวยการและเจ้าหน้าที่ภาค
สนาม มูลนิธิ MAP เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560, รายงานจากการติดต่อผ่านอีเมล์กับผู้ประสานงานโครงการและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ศูนย์เมอร์ซี่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
65
ชุมชนเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ในการช่วยเหลือให้เด็กได้เข้าเรียน โดยผ่านการทำ�บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงเรียนรัฐในจังหวัดเชียงใหม่
63

เด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย
ปัญหาและความท้าทาย
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2

โครงการริเริ่ม
และความร่วมมือ
ในปัจจุบัน

โครงการริเริ่มที่ประสบความสำ�เร็จ
และเป็นประโยชน์ต่อเด็กและบริษัท

นอกเหนือจากประเด็นการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายฝ่ายแล้ว การศึกษาครัง้ นีม้ ขี อ้ เสนอแนะคือ โครงการ
ริเริม่ เพือ่ สนับสนุนเด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยในทีพ่ กั คนงานก่อสร้างในประเทศไทย ควรปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการคุม้ ครองเด็ก
และมีการติดตามและประเมินผลกระทบทางสังคมต่อเด็กอย่างเข้มงวด แม้ขอบเขตของการศึกษานีจ้ ะไม่ได้ครอบคลุม
เรือ่ งการทบทวนแนวทางปฏิบตั เิ หล่านี้ แต่โครงการริเริม่ ทุกชนิดควรดำ�เนินการตามข้อปฏิบตั ติ อ่ ไปนีอ้ ย่างครบถ้วน
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การพิทกั ษ์เด็ก
สำ�หรับโครงการริเริม่ ทีม่ เี ป้าหมายในการช่วยเหลือเด็ก ต้องปฏิบตั ติ ามมาตรฐานการพิทกั ษ์เด็กภายใต้
นโยบายการคุม้ ครองเด็กอย่างเข้มงวด เนือ่ งจากมีแนวปฏิบตั ใิ นการคุม้ ครองเด็กทีด่ อี ยูแ่ ล้ว ข้อปฏิบตั เิ หล่า
นีก้ ค็ วรถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ

2.1 โครงการริเริ่มในปัจจุบัน
โมเดลการมีส่วนร่วมที่หลากหลาย

การติดตามและประเมินผลกระทบทางสังคม
ในการพิจารณาว่าโครงการทีช่ ว่ ยเหลือเด็กนัน้ มีประสิทธิภาพหรือไม่ โครงการจะต้องดำ�เนินการตามกรอบ
การติดตามและประเมินผล ทีม่ กี ารกำ�หนดวัตถุประสงค์และผลทีค่ าดหวังไว้ชดั เจน และมีการกำ�หนดวิธี
วัดผลสำ�เร็จตามวัตถุประสงค์นน้ั การติดตามผลจะทำ�ให้สามารถประเมินผลกระทบของโครงการริเริม่ ได้
และท้ายทีส่ ดุ จะสามารถประเมินได้วา่ โครงการนัน้ ล้มเหลวหรือประสบความสำ�เร็จ

โครงการริเริม่ เพือ่ ช่วยเหลือเด็กกลุม่ นีไ้ ด้เกิดขึน้ แล้วมากมายทัว่ ประเทศ โดยเป็นโครงการทีด่ �ำ เนินการโดยผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทัง้
จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ทีส่ �ำ คัญคือ โครงการริเริม่ บางอย่างได้แสดงให้เห็นถึงผลเชิงบวกต่อชีวติ ความ
เป็นอยูข่ องเด็ก ๆ และยังเป็นประโยชน์ตอ่ บริษทั เองด้วย ซึง่ มีตง้ั แต่การทีน่ กั ลงทุนมีการรับรูเ้ ชิงบวกเกีย่ วกับความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ตลอดไปจนถึงการรักษาพนักงานไว้กบั องค์กร
ในการเก็บบันทึกข้อมูลและสำ�รวจความริเริ่มเหล่านี้ ได้มีการจัดทำ�แผนที่เพื่อระบุความริเริ่มเพื่อสนับสนุนเด็กกลุ่ม
ดังกล่าวในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดตาก (เน้นอำ�เภอแม่สอด) และ
จังหวัดกาญจนบุรี โครงการริเริม่ ดังต่อไปนีไ้ ด้รบั การคัดเลือกว่าเป็นโครงการช่วยเหลือเด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คน
งานก่อสร้างทีป่ ระสบความสำ�เร็จด้วยความร่วมมือกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลายฝ่าย ตามเป้าหมายการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนข้อที่
17 ว่าด้วย การร่วมมือเพือ่ การพัฒนาทีย่ ง่ั ยืน ซึง่ ย�ำ้ ให้เห็นถึงความสำ�คัญของความร่วมมือกันระหว่างผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
หลายฝ่าย ทัง้ จากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพราะทุกฝ่ายล้วนสามารถใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ
ที่หลากหลายเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนสร้างผลกระทบเชิงบวกอื่น ๆ ต่อสังคม68 การทำ�งานร่วม
กันของหลายฝ่ายถือเป็นการส่งเสริมความร่วมมือและการแก้ปญ
ั หาในระยะยาวเพือ่ บรรลุเป้าหมายการพัฒนาและ
แก้ปญ
ั หาสังคม สำ�หรับประเด็นเด็กข้ามชาติทอ่ี าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คนงานก่อสร้างแล้ว ภาคีความร่วมมือดังกล่าว รวมถึง
บริษทั อสังหาริมทรัพย์และบริษทั รับเหมาก่อสร้าง ซึง่ เป็นผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักของภาคเอกชน
United Nations, ‘Goal 17: Revitalize the Global Partnership for Sustainable Development’, United Nations, <www.un.org/sustainabledevelopment/
globalpartnerships/>.

โครงการริเริม่ และความร่วมมือในปัจจุบนั

โครงการริเริม่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กและบริษทั
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© แสนสิริ

พื้นที่ปลอดภัย
ในที่พัก
คนงานก่อสร้าง

การสนับสนุน
การศึกษา
นอกระบบ

เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับให้เด็ก ๆ ได้เล่นและเรียนรู้ เราสามารถออกแบบและสร้างพื้นที่ที่เป็นมิตรกับเด็ก
ไว้ภายในบริเวณที่พักคนงานก่อสร้างได้เลย พื้นที่ปลอดภัยนี้ยังสามารถใช้เป็นศูนย์ดูแลเด็กเล็กของชุมชน เป็นสถานที่
สำ�หรับจัดการศึกษานอกระบบหรือสนับสนุนการเรียนรู้ที่โรงเรียน และเป็นพื้นที่รวมตัวกันของเด็ก ๆ กับครอบครัวได้
การสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์จากพื้นที่ปลอดภัยนี้ ในที่สุดแล้วอาจช่วยป้องกันการบาดเจ็บและการใช้แรงงานเด็กได้
เพราะมิเช่นนั้นเด็กจะต้องเติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัย

ในประเทศไทย เด็กทุกคนมีสิทธิได้รับการศึกษาและเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐโดยไม่คำ�นึงถึงชาติพันธุ์หรือสถานะทาง
กฎหมาย71 แต่เด็กข้ามชาติที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง โดยเฉพาะคนที่ต้องโยกย้ายอยู่บ่อยครั้ง อาจเผชิญกับ
อุปสรรคมากมาย จนทำ�ให้การเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐเป็นเรื่องท้าทายอย่างมาก เพื่อตอบสนองความต้องการด้าน
การศึกษาและการพัฒนาขั้นพื้นฐานของเด็ก การศึกษานอกระบบโดยใช้หลักสูตรที่ได้รับการปรับให้เหมาะสม
จึงเป็นทางเลือกหนึ่งสำ�หรับเด็กที่ต้องย้ายถิ่นบ่อยครั้ง ซึ่งไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐได้

แสนสิริ ร่วมกับวิศวภัทร์ + องค์การยูนิเซฟ + มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้าน
ตั้งแต่ พ.ศ.2557 บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) และ
องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ได้ดำ�เนินโครงการ “The
Good Space” ในที่พักคนงานก่อสร้างทั้งหมด 30 แห่ง
ทั่วประเทศ สำ�หรับที่พักคนงานในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
อยู่ในส่วนการดำ�เนินงานของบริษัท วิศวภัทร์ จำ�กัด นั้น
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กได้เป็นพันธมิตรผู้ดำ�เนิน
งานพื้นที่ปลอดภัยนี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 โดยทางแสนสิริ
ได้จัดหาวัสดุสำ�หรับก่อสร้างห้องโถงขนาดใหญ่หนึ่งห้อง
รวมทั้งเงินเดือนสำ�หรับพี่เลี้ยงเด็กที่ทำ�งานแบบเต็มเวลา
2 คน ซึ่งมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กเป็นผู้ว่าจ้างและ
ฝึกอบรม ด้วยความยินยอมและการสนับสนุนจาก

วิศวภัทร์ ทำ�ให้มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กสามารถ
ช่วยเหลือจัดการให้เด็กได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐในท้อง
ถิ่น และดำ�เนินการหลักสูตรการพัฒนาเด็กปฐมวัยใน
พื้นที่โครงการ The Good Space สำ�หรับเด็กเล็กหรือ
เด็กที่ไม่สามารถเข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐได้69 แสน
สิริได้นำ�ความริเริ่มนี้ไปทำ�ซ้ำ�โดยร่วมมือกับผู้รับเหมา
ก่อสร้างรายอื่น และดำ�เนินงานที่ที่พักคนงานก่อสร้าง
โครงการอื่น ๆ ทั่วประเทศ ทั้งยังได้จัดทำ�คู่มือฉบับ
สมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดทำ�พื้นที่ปลอดภัยในบริเวณที่พัก
คนงานก่อสร้าง ชื่อว่า คู่มือพื้นที่ปลอดภัยสำ�หรับเด็ก
(the Child-Friendly Space Guideline Booklet)70

มูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ได้รายงานสภาวะต่าง ๆ ทีข่ ดั ขวางการเข้าเรียนของเด็กบางคน
เช่น เด็กไม่ได้ลงทะเบียนเรียนทันเวลาในเทอมนัน้ เด็กมีความพิการทีโ่ รงเรียนไม่พร้อมรับ พ่อแม่
เลือกทีจ่ ะไม่ให้เด็กเข้าเรียน เพราะพวกเขาจะย้ายไปทำ�งานทีอ่ น่ื ในเร็ว ๆ นี้ และพ่อแม่ไม่มเี งิน
จ่ายค่าใช้จา่ ยต่าง ๆ (การสัมภาษณ์โดยมูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก วันที่ 10 มีนาคม 2560)
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โครงการริเริม่ และความร่วมมือในปัจจุบนั

โครงการริเริม่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กและบริษทั

Sansiri PLC, ‘Social Change: Building the Future for Children’, Issuu Inc.,
<https://issuu.com/sansiriplc/docs/new_manual_eng_12_feb>.

นารายณ์ พร็อพเพอตี้ + มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ร่วม
กับ บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำ�กัด ได้ร่วมมือกัน
จัดโครงการให้การศึกษานอกระบบแก่เด็กผู้อาศัยอยู่
ในที่พักคนงานของทางบริษัท มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก
รายงานว่า เด็กข้ามชาติมักอาศัยอยู่ในที่พักคนงานที่มี
โครงการก่อสร้างเฉลี่ยประมาณ 3-8 เดือนก่อนจะโยก
ย้ายไปที่อื่น กรอบเวลาที่สั้นนี้เองที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง
ไม่ให้เด็ก ๆ ได้เข้าเรียนในโรงเรียนรัฐ (นอกเหนือจาก
อุปสรรคทางการเงินและอุปสรรคด้านภาษา) ดังนั้น
การศึกษานอกระบบจึงเป็นหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความ
ต้องการด้านการศึกษาและการพัฒนาขั้นพื้นฐานของเด็ก

เหล่านี้ ใน พ.ศ. 2559 บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ ได้
จัดหารถยนต์แก่มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เพื่อนำ�ไปใช้เป็น
“โรงเรียนเคลื่อนที่” โดยมีทีมงานครูที่หมุนเวียนไปตาม
ที่พักคนงานก่อสร้างตามไซต์งานต่าง ๆ 7 แห่ง ให้การ
สนับสนุนเด็กประมาณ 700 คนมานับแต่นั้น ครูเหล่านี้
ได้จัดการศึกษานอกระบบ ณ ไซต์งานให้แก่เด็ก ๆ และ
ยังให้ความช่วยเหลือเมื่อพบว่าเด็กต้องการความช่วย
เหลือด้านการคุ้มครองและด้านสุขภาพอีกด้วย

United Nations Children’s Fund, ‘Education: Overview’, UNICEF, <www.
unicef.org/thailand/education.html>.
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Training sessions on access to health, education and safety services

การปรับปรุงด้านความปลอดภัย
การจัดการของเสีย
น้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย

การฝึกอบรมเพื่อการเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ
การศึกษา และความปลอดภัย

การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในที่พักคนงานก่อสร้าง จะช่วยให้เกิดผลดีอย่างยิ่งในแง่ความปลอดภัย การจัดการ
ของเสีย น้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย สำ�หรับผู้อยู่อาศัยทุกคนรวมทั้งเด็ก ๆ ด้วย การจัดหาวัสดุก่อสร้างให้
(เช่น โคมไฟส่องสว่าง สายไฟ สี ชั้นวาง) จะนำ�ไปสู่สภาพความเป็นอยู่ที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น การปรับปรุงห้องสุขาและห้อง
อาบน้ำ�จะทำ�ให้สุขอนามัยและสุขาภิบาลดีขึ้นโดยรวม รวมทั้งอาจส่งผลดีต่อความปลอดภัยและการป้องกันอื่น ๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย การปรับปรุงเหล่านี้เป็นการใช้ประโยชน์จากวัสดุก่อสร้างที่บริษัทก่อสร้างสามารถจัดหาให้ได้ เช่นเดียว
กับการฝึกอบรมและทักษะของคนงานก่อสร้างที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง

การจัดการฝึกอบรมช่วยให้ผู้นำ�ชุมชนและพ่อแม่ผู้ปกครองเด็กสามารถเรียนรู้วิธีการเข้าถึงบริการที่สำ�คัญ ๆ ด้าน
สุขภาพ การศึกษา และความปลอดภัยสำ�หรับตัวเองและเด็ก ๆ ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างได้ การฝึกอบรม
เหล่านี้อาจครอบคลุมทักษะอื่น ๆ สำ�หรับผู้ใหญ่ เช่น ความรู้เรื่องการเงินหรือการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
เมื่อได้รับการฝึกอบรมแล้ว ผู้ใหญ่เหล่านี้จะมีความรู้และทักษะที่จำ�เป็นเพื่อการพัฒนาที่สำ�คัญในชุมชนของพวกเขา
เช่น เด็กทุกคนที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานได้รับการฉีดวัคซีน ได้รับบัตรประกันสุขภาพ ได้เข้าเรียนในโรงเรียน และได้รับ
ประโยชน์จากความเข้าใจและการใช้บริการเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก การฝึกอบรมเหล่านี้ ไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อ
คนที่อยู่อาศัยในที่พักแห่งนี้เท่านั้น แต่อาจเป็นประโยชน์ต่อที่พักคนงานในไซต์งานอื่น ๆ ที่บุคคลเหล่านี้อาจย้ายไปอยู่
ในอนาคตอีกด้วย

เชียงใหม่ริมดอย + มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำ�กัด (มหาชน) แสดงให้เห็นว่า
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และผู้รับเหมาช่วงในท้อง
ถิ่น สามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อชีวิตของเด็ก ๆ
ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างได้ บริษัทนี้ตั้งอยู่ที่
จังหวัดเชียงใหม่และมีความร่วมมือกับมูลนิธิเครือข่าย
พัฒนาบ้านเด็กมาตั้งแต่ พ.ศ. 2558 ในการกำ�หนด
กลยุทธ์การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พักคน
งาน โดยทางบริษัทได้จัดหาวัสดุก่อสร้างให้คนงาน เช่น
แผ่นเมทัลชีท สี โต๊ะ และชั้นวางหนังสือ และผู้อาศัยใน
ที่พักคนงานใช้ทักษะการก่อสร้างของตนในการปรับปรุง
ที่พัก มีรายงานว่า การปรับปรุงด้านไฟฟ้าส่องสว่าง

โครงการริเริม่ และความร่วมมือในปัจจุบนั

โครงการริเริม่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กและบริษทั

ทำ�ให้ที่พักคนงานมีความปลอดภัยขึ้นมาก และการ
ทาสีใหม่ก็ทำ�ให้ที่พักดูดีและสะอาดขึ้น นอกจากนั้น
ผู้นำ�ชุมชนของที่พักแห่งนี้ยังได้สร้างพื้นที่ปลอดภัยเพิ่ม
เติมอีกด้วย72 ขณะนี้มีการใช้งานพื้นที่ดังกล่าวเป็นอัน
มากเพราะจัดว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำ�หรับ
เด็ก (อายุระหว่าง 2-17 ปี) จำ�นวน 40 คนที่อาศัยอยู่ใน
ที่พักคนงานแห่งนี้ และยังเป็นสถานที่ที่มูลนิธิเครือข่าย
พัฒนาบ้านเด็กสามารถเข้าไปจัดกิจกรรมสนับสนุนได้
เป็นประจำ�อีกด้วย
ข้อมูลนี้ มีสมาชิกชุมชนมากกว่า 5 คน ได้รายงานกับนักสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิเครือ
ข่ายพัฒนาบ้านเด็ก (การสัมภาษณ์โดยมูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก วันที่ 10 มีนาคม 2560)
72

พิงค์นคร + มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก
ตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เป็นต้นมา บริษัทพิงค์นคร และ
มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กร่วมกันทำ�การฝึกอบรม
ผ่านโครงการเสริมพลังแก่คนข้ามชาติ (Migrant
Empowerment Project) ซึ่งอบรมผู้นำ�ชุมชนใน
จังหวัดเชียงใหม่เกี่ยวกับทักษะในการเข้าถึงการบริการ
ต่าง ๆ เพื่อให้เป็นผู้นำ�การเรียนรู้ (Peer Educators) ที่
ได้รับการรับรอง ใน พ.ศ. 2560 สมาชิกชุมชน 68 คน ที่
อาศัยอยู่ในที่พักคนงานที่ดำ�เนินการโดยบริษัทผู้รับเหมา

8 ราย ได้รับการรับรองให้เป็นผู้นำ�การเรียนรู้ ซึ่งรวมถึง
สมาชิกชุมชน 24 คนจากที่พักคนงาน 2 แห่งที่พิงค์นคร
เป็นผู้ดำ�เนินการด้วย ใน พ.ศ. 2560 ผู้นำ�การเรียนรู้
ที่พิงค์นครว่าจ้างให้เข้าทำ�งาน ได้นำ�เด็กไปเข้าเรียนได้
เป็นครั้งแรกจำ�นวน 8 คน และอำ�นวยความสะดวกใน
การฉีดวัคซีนให้แก่เด็กผู้อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน พร้อม
ทั้งได้รับการฝึกอบรมในเรื่องการคุ้มครองเด็กอีกด้วย
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โครงการรณรงค์
เรื่องวัคซีน

ศูนย์การ
เรียนรู้

วัคซีนเป็นสิ่งจำ�เป็นทางการแพทย์ขั้นพื้นฐานสำ�หรับเด็ก และเป็นสิ่งสำ�คัญมากด้านสาธารณสุขต่อสังคมโดยรวม
มีข้อมูลระบุว่า ประชากรข้ามชาติในประเทศไทยโดยเฉพาะประชากรเด็ก ยังไม่ได้รับวัคซีนตามมาตรฐานวัคซีนของ
ประเทศ73 เด็กข้ามชาติที่อาศัยอยูในที่พักคนงานก่อสร้างสามารถรับวัคซีนได้ที่สถานบริการสาธารณสุขหรือในที่พัก
ของเด็กโดยตรง ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่พักและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่หาได้ในแต่ละแห่ง โครงการรณรงค์การ
ฉีดวัคซีนสามารถส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชนทั้งหมดได้เป็นอย่างมาก

เนื่องจากเด็กข้ามชาติผู้อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียน74 การจัดให้มีศูนย์การเรียน
รู้ในสถานที่ จึงช่วยให้เด็กสามารถเรียนภาษาไทยและทักษะอื่น ๆ ที่จำ�เป็นในการเข้าเรียนร่วมกับเด็กอื่นในโรงเรียน
รัฐในได้ โอกาสทางการศึกษานอกระบบเช่นนี้นับเป็นการสนับสนุนการพัฒนาขั้นพื้นฐานของเด็ก ที่มีตั้งแต่ทักษะทาง
ภาษา พัฒนาการทางสติปัญญา ตลอดไปจนถึงการเติบโตทางสังคม นอกจากนี้ศูนย์การเรียนรู้ยังเป็นพื้นที่ปลอดภัย
ภายในบริเวณที่พักคนงานอีกด้วย เพื่อให้มั่นใจว่า เด็ก ๆ จะมีโอกาสทางการศึกษาในระยะยาว ศูนย์การเรียนรู้ที่พบ
ว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุด มีการสอนทักษะที่จำ�เป็นที่เด็กต้องเรียนรู้ เพื่อจะเข้าเรียนในโรงเรียนรัฐในภายหลัง เช่น
ภาษาไทย ความสามารถในการอ่านและเขียน และความรู้พื้นฐานด้านอ่านออกเขียนได้และการคิดคำ�นวณ หรือสอน
ตามหลักสูตรการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับของระบบการศึกษาของรัฐในประเทศต้นกำ�เนิดของเด็กในระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษา เพือ่ ให้สามารถถ่ายโอนระหว่างระบบได้ในกรณีทค่ี รอบครัววางแผนทีจ่ ะเดินทางกลับประเทศต้นทาง

แสนสิริกับผู้รับเหมา + กระทรวงสาธารณสุข + องค์การอนามัยโลก + องค์การยูนิเซฟ
ใน พ.ศ. 2559 บริษัท แสนสิริ จำ�กัด (มหาชน) ได้ให้การ
สนับสนุนด้านการป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพแก่
คนงานก่อสร้างและลูก ๆ ของพวกเขา โดยถือเป็น
นโยบายสำ�คัญของบริษัท ทางแสนสิริได้จัดทำ�โครงการ
รณรงค์เรื่องวัคซีนสำ�หรับเด็กที่พักอยู่ในที่พักคนงาน
ก่อสร้างหลายแห่งในกรุงเทพฯ โดยทำ�ความร่วมมือ
กับภาคีหลายฝ่าย คือ กระทรวงสาธารณสุข องค์การ
อนามัยโลก และองค์การยูนิเซฟประเทศไทย เพื่อให้
วัคซีนแก่เด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างทั่ว

โครงการริเริม่ และความร่วมมือในปัจจุบนั

โครงการริเริม่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กและบริษทั

ประเทศจำ�นวน 595 คน ในระยะเวลา 2 ปี ในการนี้
ทางแสนสิริและบริษัทผู้รับเหมาของแสนสิริได้จัดรถ
รับ-ส่งเด็กและพ่อแม่ไปรับวัคซีนในสถานบริการ
สาธารณสุขที่กำ�หนด หรือประสานงานกับเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเพื่อให้บริการวัคซีนในสถานที่

Kaji, Aiko, et al., ‘Immunization Coverage in Migrant school Children Along
the Thailand-Myanmar Border’, Springerlink, 2016, <https://escholarship.org/
uc/item/7z88q4kx>.article/10.1007/s10903-015-0294-x.
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อารียา พรอพเพอร์ตี้ + เอ็นจีโอท้องถิ่น
ตั้งแต่ พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา บริษัท อารียา พรอพเพอร์
ตี้ จำ�กัด (มหาชน) ได้ทำ�ความร่วมมือกับองค์กรพัฒนา
เอกชนในท้องถิ่น เพื่อสร้างและบริหารศูนย์การเรียนรู้
5 แห่งภายในบริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง และจัดการ
ศึกษานอกระบบโรงเรียนแก่เด็กข้ามชาติจำ�นวน 45 คน
ใน พ.ศ.2559 ศูนย์การเรียนรู้เหล่านี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย
ซึ่งให้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและกระตุ้นการเรียนรู้
สำ�หรับเด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน มีครูที่ผ่านการ

คัดเลือกและได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษจากองค์กรพัฒนา
เอกชนแห่งนี้ที่มีความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนแรงงาน
ข้ามชาติ และใช้ความเชี่ยวชาญในการทำ�งานภาคสังคม
ในการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและให้การสนับสนุนแก่เด็ก
เพื่อให้ตรงกับความต้องการของเด็กเหล่านี้มากที่สุด
จากการรายงานขององค์กรพัฒนาเอกชนทีท่ �ำ งานสนับสนุนเด็กกลุม่ ประชากรนี้ ซึง่ รวมถึง
มูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก มูลนิธิ MAP ในเชียงใหม่ และศูนย์เมอร์ซใ่ี นกรุงเทพฯ
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2.2 ประโยชน์ต่อเด็ก
จากระยะสั้นสู่ระยะยาว

ข้อมูลและหลักฐานจำ�นวนมากแสดงให้เห็นว่า การตอบสนองความต้องการเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นเรื่องที่มี
ความสำ�คัญในระดับสากล75 และขณะนี้ก็มีข้อมูลปรากฎขึ้นเกี่ยวกับความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของเด็กข้ามชาติที่
อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างในประเทศไทย โครงการริเริ่มที่กล่าวถึงในบทนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
เด็กกลุ่มนี้ ในลักษณะที่วัดผลได้
Shonkoff, Jack P., Richter, Linda, van der Gaag, Jacques, et al. An Integrated Scientific Framework for Child Survival and Early Childhood Development, American
Academy of Pediatrics, 2012, http://pediatrics.aappublications.org/content/129/2/e460.full-text.pdf; and
Walker, Susan P., Wachs, Theodore D., Grantham-McGregor, Sally, et al., Inequality in early childhood: Risk and protective factors for early child development, The
Lancet, 2011, doi: 10.1016/S0140-6736(11)60555-2
75

โครงสร้างพื้นฐาน: เติบโตขึ้นในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการอยู่อาศัย
ประโยชน์ระยะสั้น

• ลดการบาดเจ็บและอุบัติเหตุที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ที่ไม่ปลอดภัย

• มีโอกาสทางสังคมที่ดีขึ้น รวมทั้งสามารถมีปฏิสัมพันธ์
และเล่นกับเด็กที่มีสุขภาพดีคนอื่น ๆ ได้ในสภาพ
แวดล้อมที่ปลอดภัย

• ลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากสุขอนามัยที่ไม่ดี เช่น
เด็กนอนหลับได้เต็มอิ่มขึ้นจากการที่ไม่ป่วยบ่อยแล้ว

• สุขภาพดีขึ้นโดยรวม ส่งผลให้อยู่ดีมีสุขมากยิ่งขึ้น
มีผลการเรียนที่ดีขึ้น และมีโอกาสในอนาคตเพิม่ มากขึน้

การคุ้มครองเด็ก: รู้สิทธิ์ของตนเองและรู้วิธีใช้สิทธิ์นั้น
ประโยชน์ระยะสั้น

• บรรเทาผลกระทบจากความเสี่ยงได้ดีขึ้น ทำ�ให้เด็ก
พัฒนาได้ตามวัย และเข้าถึงบริการที่สำ�คัญต่าง ๆ ได้
เช่น บริการทางสุขภาพ การศึกษา และความ
ปลอดภัย

• ลดความเสี่ยงต่ออันตรายและการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้อง
กับการละเมิดสิทธิเด็ก

• การคุ้มครองเด็กที่ดีขึ้นนำ�ไปสู่การเพิ่มโอกาสในชีวิต
และการอยู่ดีมีสุขในอนาคต

ประโยชน์ระยะสั้น

• มีการป้องกัน และการตอบสนองทางการแพทย์ที่ดี
ขึ้น ได้รับความช่วยเหลือทันท่วงที

• ลดปัญหาสุขภาพและภาวะแทรกซ้อนในการบาดเจ็บ
และความเจ็บป่วยที่รักษาได้

• สุขภาพและความเป็นอยู่ของเด็ก ครอบครัว และ
ชุมชน ดีขึ้นโดยรวม

ประโยชน์ระยะสั้น

© มูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก

ประโยชน์ระยะยาว

• ลดอัตราการตายของเด็กจากโรคที่สามารถป้องกันได้

การศึกษา: เข้าถึงบริการด้านการศึกษา

โครงการริเริม่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กและบริษทั

ประโยชน์ระยะยาว

• ลดความเปราะบางต่อความเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การ
แสวงประโยชน์ การทอดทิ้ง การทำ�ร้าย การค้ามนุษย์

สุขภาพ: เข้าถึงบริการสุขภาพ

โครงการริเริม่ และความร่วมมือในปัจจุบนั

ประโยชน์ระยะยาว

ประโยชน์ระยะยาว

• ลดอัตราการไม่รู้หนังสือและการถูกกีดกันทางสังคม

• มีพัฒนาการทางสังคมดีขึ้น ซึ่งจะทำ�ให้เด็กสามารถ
ช่วยให้ครอบครัวและชุมชนมีความเป็นอยู่ทีดีขึ้น

• ลดความเสีย่ งต่อปัญหาการถูกแสวงประโยชน์ การถูก
ทอดทิง้ การถูกทำ�ร้าย การใช้แรงงานเด็ก หรือการค้ามนุษย์
ในกลุม่ เด็กทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ สีย่ งภัยโดยไม่มกี ารควบคุมดูแล

• ระดับการศึกษาดีขึ้น ทำ�ให้เด็กมีโอกาสมากยิ่งขึ้น
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2.3 ประโยชน์ตอ่ บริษทั
โอกาสทีไ่ ด้ทว่ั ทัง้ ภาคส่วน
แม้จะเห็นได้ชดั ขึน้ เรือ่ ย ๆ ว่าโครงการริเริม่ เหล่านีม้ ปี ระโยชน์ตอ่ เด็ก แต่จนถึงขณะนีย้ งั มีงานวิจยั จำ�นวนจำ�กัดอย่างยิง่
ทีศ่ กึ ษาว่าโครงการริเริม่ เกีย่ วกับความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ (CSR) และความยัง่ ยืน เช่นนีส้ ามารถเป็นประโยชน์
ต่อบริษทั อสังหาริมทรัพย์และบริษทั ก่อสร้างแบบทีว่ ดั ผลได้ แม้แต่บริษทั ทีใ่ ห้สมั ภาษณ์ในการศึกษาฉบับนีซ้ ง่ึ ได้ชว่ ย
เหลือเด็กข้ามชาติอย่างแข็งขันเอง ก็ยงั ขาดการวัดผลแบบเป็นรูปธรรมว่าธุรกิจได้รบั อะไรบ้างจากความช่วยเหลือทีพ่ วก
เขาให้ไป อย่างไรก็ตามการศึกษานีไ้ ด้รวบรวมหลักฐานและตัวชีว้ ดั แนวโน้มทีห่ ลากหลาย เพือ่ ระบุรายละเอียดว่า ธุรกิจมี
ความเสีย่ งอะไรและมีโอกาสอย่างไรบ้างในการลงทุนช่วยเหลือเด็กๆ
รายงานส่วนนีเ้ ป็นผลการสำ�รวจภาคอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างในประเทศไทย ทีร่ วมถึงแรงจูงใจทีท่ �ำ ให้บริษทั
ในภาคธุรกิจนีห้ นั มาลงทุนในสวัสดิการแก่แรงงานข้ามชาติและลูกหลาน การวิเคราะห์นม้ี าจากข้อมูลทีไ่ ด้จากการ
สัมภาษณ์ผบู้ ริหารและพนักงานบริษทั อสังหาริมทรัพย์ ผูร้ บั เหมาช่วง และผูอ้ ยูใ่ นแวดวงอุตสาหกรรม รวมทัง้ การตรวจ
สอบรายงานประจำ�ปีและรายงานการพัฒนาเพือ่ ความยัง่ ยืนของบริษทั และข้อมูลทุตยิ ภูมอิ น่ื ๆ ทีช่ ใ้ี ห้เห็นถึงอิทธิพล
และแนวโน้มในตลาด บริษทั ทีน่ �ำ มาวิเคราะห์คดั เลือกจากบริษทั อสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยทีม่ มี ลู ค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเกินกว่า 5 พันล้านบาท และแสดงความสนใจในความรับผิดชอบต่อ
สังคมซึง่ ได้เน้นย�ำ้ ไว้ในรายงานของบริษทั
บริษทั ทีค่ ดั เลือกมาเพือ่ ศึกษาและวิเคราะห์น้ี ส่วนใหญ่แสดงความสนใจในการจัดกิจกรรม CSR ไปพร้อมกับการดำ�เนิน
กลยุทธ์ทางธุรกิจผ่านการพัฒนา สิง่ ทีเ่ รียกว่ากิจกรรม CSR “ระหว่างกระบวนการ” (CSR In- Process) และ “หลัง
กระบวนการ”(After-process) อย่างไรก็ตาม การวิจยั เรือ่ งความรับผิดชอบต่อสังคมในประเทศไทย เผยให้เห็นว่า
ผูบ้ ริหารและผูจ้ ดั การมองเรือ่ ง CSR เป็นหน้าทีข่ องพลเมือง มากกว่าทีจ่ ะเป็นกุญแจสำ�คัญต่อผลประกอบการทางธุรกิจ76
พวกเขามอง CSR เหมือนกับการทำ�ความดีทม่ี แี รงกระตุน้ จากจิตสำ�นึกส่วนตัว ส่งผลให้กจิ กรรม CSR มีความเชือ่ มโยง
กับการทำ�ธุรกิจน้อยมาก ด้วยมุมมองเช่นนีเ้ อง บริษทั หลายแห่งจึงมักให้ความสนใจอย่างสูงต่อประเด็นเกีย่ วกับเด็ก
โดยเฉพาะประเด็นเรือ่ งการศึกษาของเด็ก และบริษทั ในภาคอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้างก็มงุ่ เน้นไปทีก่ ารทำ�กิจกรรม
CSR สำ�หรับเด็กด้วยเช่นกัน อย่างไรก็ตามกิจกรรมเหล่านีม้ กั จะแสดงให้เห็นความไม่สอดคล้องกันระหว่างกิจกรรม CSR
กับกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษทั เพราะเด็ก ๆ ทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายของความช่วยเหลือมักไม่ได้มสี ว่ นเกีย่ วข้องใกล้ชดิ หรือ
ได้รบั ผลกระทบใดๆ จากการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั เลย มีเพียงไม่กบ่ี ริษทั ทีร่ ะบุวา่ แรงงานข้ามชาติและลูกหลานคือผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียหลักซึง่ ควรได้รบั การสนับสนุนผ่านกิจกรรม CSR

เหมาก่อสร้าง สามารถพลิกจุดอ่อนดังกล่าวได้โดยใช้ CSR เป็นสือ่ กลางในการลดความเสีย่ งทางธุรกิจและปรับปรุง
ผลกระทบทางสังคมในกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้เสียหลัก ในขณะเดียวกันก็พฒ
ั นาความน่าเชือ่ ถือทางสิง่ แวดล้อม สังคม
ธรรมาภิบาล ในสายตาของนักลงทุน นอกจากนี้ CSR ยังสามารถนำ�ไปใช้ในเชิงกลยุทธ์เพือ่ สร้างคุณค่าแบรนด์
เพิม่ ความผูกพันของพนักงานทีม่ ตี อ่ องค์กร และเพิม่ ผลิตภาพได้อกี ด้วย

กรณีศึกษาของบริษัท
บริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของประเทศไทยล้วนยืนยันถึงผลประโยชน์อันมากมาย ที่ธุรกิจได้รับจาก
การดำ�เนินงานด้าน CSR และการพัฒนาที่ยั่งยืนแก่เด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้าง ประสบการณ์ของแสนสิริ
เป็นตัวบ่งชี้ถึงผลกระทบเชิงบวกที่งาน CSR มีต่อคุณค่าแบรนด์บริษัท อารียาพรอพเพอร์ตี้และพฤกษาเรียลเอสเตท
รายงานว่า สภาพความเป็นอยู่เพื่อการดำ�รงชีวิตที่ดีขึ้นในที่พักคนงานมีผลต่อเสถียรภาพและการรักษาไว้ซึ่งแรงงาน
ดังนั้นผลประโยชน์เหล่านี้จึงมีตั้งแต่การลงทุนคุณค่าสูงจากต่างประเทศไปจนถึงธุรกิจก่อสร้างท้องถิ่น

นักลงทุนและการสร้างแบรนด์ที่รับผิดชอบต่อสังคม
แสนสิริเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีบทบาทมากที่สุดในการพัฒนาโครงการ CSR ที่มุ่งเน้นเรื่องเด็ก โดยมองว่า
ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และแสนสิริยังเป็นหนึ่งในแบรนด์อสังหาริมทรัพย์ที่แข็งแกร่ง
ที่สุดในประเทศไทย ได้รับเลือกให้เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่น่ายกย่องมากที่สุดในประเทศไทยโดย BrandAge
ตลอดระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา77 การสำ�รวจโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ว่า แสนสิริเป็นหนึ่งในแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุด
ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยและเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในกลุ่มทาวน์เฮาส์78
นอกจากนี้ แสนสิริยังสามารถดึงดูดการลงทุนจากสถาบันบริหารสินทรัพย์ระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่สิบอันดับแรกประกอบด้วย บริษัทในเครือของ UBS, JPMorgan Chase, Northern Trust กลุ่มการเงิน OP ของ
ฟินแลนด์ ธนาคารกลางแห่งนอร์เวย์ (Norges Bank of Norway) ธนาคาร State Street และธนาคาร New York
Mellon การที่จะดึงดูดนักลงทุนสถาบันประเภทต่าง ๆ ให้ได้นั้น บริษัทต้องมีชื่อเสียงที่ไร้ที่ติ แสนสิริได้สร้างชื่อเสียง
ให้กับโครงการ CSR ซึ่งมีโครงการเพื่อเด็ก ๆ เป็นส่วนสำ�คัญ โดยเฉพาะในกลุ่มเด็ก ๆ ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติ
โครงการเหล่านี้เป็นกรณีตัวอย่างที่แสนสิริใช้ในการนำ�เสนอธุรกิจต่อนักลงทุน ซึ่งเห็นได้ชัดอยู่ในหน้าแรกของรายงาน
ประจำ�ปีของบริษัท ซึ่งเน้นถึงการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการสนับสนุนลูกหลานของแรงงานข้ามชาติและกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กด้านอื่น ๆ79

ความเชือ่ มโยงทีเ่ บาบางระหว่าง CSR กับกลยุทธ์ทางธุรกิจและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทีส่ �ำ คัญ เท่ากับว่าภาคธุรกิจกำ�ลัง
บัน่ ทอนโอกาสในการดำ�เนินงานทางธุรกิจและการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของตน บริษทั อสังหาริมทรัพย์และบริษทั รับ
Sansiri PCL. ‘Sansiri Named Thailand’s Most Admired Brand for the Fourth Time in a Row’, Public, <https://article.wn.com/view/2017/03/07/Sansiri_named_
Thailand_s_Most_Admired_Brand_for_the_fourth_y/>.
78
Maikaew, Piyachart, ‘Familiar Names Top Ranking for Most Trusted Brands’, Bangkok Post, 2017, <https://property.bangkokpost.com/news/1260839/familiarnames-top-ranking-for-most-trusted-brands>.
79
Sansiri PCL, Annual Report 2016, Sansiri PCL, Bangkok, August 2017, <www.sansiri.com/pdf/AnnualReport/ar2016-en.pdf>.
77

Rajanakorn, Nutthanun, Examining Corporate Social Responsibility in Thailand: A view from Thai companies, University of Tennessee, 2012, <http://trace.
tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2655&context=utk_graddiss>.
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เสถียรภาพแรงงาน การรักษาไว้ซึ่งแรงงาน และผลิตภาพที่ดีขึ้น
บริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จำ�กัด (มหาชน) ได้เปลีย่ นความเสีย่ งจากความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานให้กลายเป็นจุดแข็ง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา บริษทั ได้จา้ งแรงงานผ่านบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กลยุทธ์หนึง่ ในการบรรเทาความ
เสีย่ งด้านแรงงานก็คอื การจัดสภาพความเป็นอยูท่ เ่ี หมาะสม และมอบผลประโยชน์ทางสังคมต่าง ๆ ให้แก่แรงงาน เพือ่ ผลัก
ดันไปสูก่ ารเป็นลูกจ้างระยะยาว ซึง่ รวมถึงการจัดพืน้ ทีก่ ารเรียนรูส้ �ำ หรับเด็ก และให้มกี จิ กรรมการเรียนรูร้ ายวัน ทีม่ คี รูน�ำ
เด็ก ๆ ลูกหลานของแรงงานข้ามชาติทอ่ี าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คนงานก่อสร้างร่วมทำ�กิจกรรมต่าง ๆ
การใช้กลยุทธ์สร้างความผูกพันในระยะยาวกับแรงงานดังกล่าว ช่วยให้อารียา พรอพเพรอตีล้ ดความเสีย่ งด้านชือ่ เสียงและ
ความเสีย่ งต่อการขาดแคลนแรงงานได้ ทัง้ ยังได้พฒ
ั นาทักษะฝีมอื ของแรงงานให้ดขี น้ึ เพราะเมือ่ ทำ�งานให้บริษทั เป็นระยะ
เวลาทีย่ าวนานขึน้ ทำ�ให้พวกเขาได้พฒ
ั นาทักษะฝีมอื และความคุน้ เคยกับกระบวนการก่อสร้างของบริษทั ส่งผลให้ผลิตภาพ
และความรวดเร็วในการก่อสร้างเพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ อารียา พรอพเพอร์ตย้ี งั สามารถอยูใ่ นจุดทีม่ น่ั คง สามารถยืน่
ขอต่ออายุสญ
ั ญา MOU กับหน่วยงานในประเทศต้นทางทีร่ บั ผิดชอบการส่งคนมายังประเทศไทยได้
บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน) เป็นอีกหนึง่ บริษทั ทีม่ กี ลยุทธ์ในการจัดการกับความเสีย่ งทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับตลาดแรงงานทีไ่ ม่เสถียร ใน พ.ศ. 2558 พฤกษาประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานจนถึงกับทำ�ให้การก่อสร้างต้องหยุด
ชะงัก หลังจากนัน้ บริษทั จึงทำ�แผนปรับปรุงสภาพความเป็นอยูข่ องแรงงานขึน้ แม้วา่ พฤกษาจะไม่ได้จา้ งคนงานโดยตรง
แต่กจ็ ดั หาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้แก่คนงานทีเ่ ป็นลูกจ้างของผูร้ บั เหมาและผูร้ บั เหมาช่วงของพฤกษาในด้านการปรับปรุงคุณภาพชีวติ
ของแรงงาน พฤกษาได้พยายามปฏิบตั ติ ามมาตรฐานสูงสุดทีก่ ฎหมายกำ�หนด ทัง้ ยังจัดฝึกอบรมแก่ผรู้ บั เหมาให้ทราบเกีย่ ว
กับกฎหมายและความคาดหวังในการจ้างแรงงานข้ามชาติเป็นประจำ� เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าผูร้ บั เหมามีความรูท้ จ่ี �ำ เป็นในการจ้าง
แรงงานข้ามชาติตามกฎหมาย นอกจากนัน้ ผูร้ บั เหมายังได้เรียนรูก้ ฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับการค้ามนุษย์เพือ่ ให้มน่ั ใจว่าการ
สรรหาและใช้แรงงานในโครงการของพฤกษาเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ผลทีไ่ ด้คอื ผูบ้ ริหารของพฤกษารายงานว่า บริษทั ไม่เคยประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานอีกเลย แม้วา่ เมือ่ เร็ว ๆ นี้
สถานการณ์ตลาดแรงงานจะตึงเครียดขึน้ มาอีกครัง้ เนือ่ งจากโครงการขนาดใหญ่ของรัฐเพิม่ มากขึน้ และกฎระเบียบในการ
จ้างแรงงานข้ามชาติทเ่ี ข้มงวดมากขึน้ ผูบ้ ริหารของพฤกษากล่าวว่าปัจจัยทีไ่ ม่ใช่คา่ แรงของแรงงาน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สภาพ
ความเป็นอยูท่ ด่ี ี เป็นสิง่ ดึงดูดให้แรงงานอยากทำ�งานให้กบั ผูร้ บั เหมาและผูร้ บั เหมาช่วงของพฤกษา ผลทีไ่ ด้คอื แรงงานทีม่ ี
เสถียรภาพ ซึง่ เป็นฐานให้พฤกษาลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ผา่ นห่วงโซ่อปุ ทานของบริษทั ต่อไปได้

โอกาสทางธุรกิจเพื่อผลกระทบเชิงบวก
ผลกระทบเชิงบวกในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ได้จากการวิเคราะห์และสัมภาษณ์บริษัทอสังหาริมทรัพย์และบริษัท
รับเหมาก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่แสดงความสนใจประเด็นความรับผิดชอบต่อสังคม ตารางข้าง
ล่างนำ�เสนอประเด็นหลักและข้อสังเกตที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการศึกษาเพิ่มเติม พร้อมทั้งนำ�
ข้อมูลเชิงปริมาณมาวิเคราะห์เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกในอนาคต
น้องพี รวมถึงพี่น้องอีก 4 คน เติบโตขึ้นมาในแคมป์คนงานก่อสร้าง
ในประเทศไทย องค์กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรในพื้นที่
ช่วยให้พวกเขาได้เข้าเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลท้องถิ่น
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โอกาส

1

เงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและการรับรู้ของ
นักลงทุนในด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม

2
3
4
5

รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อม (EIA) ที่ได้รับอนุมัติ

การรับรู้ของสาธารณะต่อความรับ
ผิดชอบต่อสังคม

เสถียรภาพแรงงานและการรักษา
แรงงานไว้ได้

ความผูกพันต่อองค์กรของแรงงาน
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ผลกระทบเชิงบวก

บริบทที่กว้างขึ้น

• ธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้น และมีผลดำ�เนินการด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
ธรรมาภิบาล (ESG) ดีขึ้น ซึ่งส่งผลต่อการนำ�เสนอธุรกิจต่อนักลงทุน

นักลงทุน (โดยเฉพาะอย่างยิง่ สถาบันบริหารสินทรัพย์) พวกเขาพยายามหลีกเลีย่ งการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมและบริษทั ทีไ่ ม่ใช้
ความพยายามมากพอในการลดผลกระทบทางสังคมทีเ่ กิดจากการดำ�เนินการทางธุรกิจของตน เนือ่ งจากความตระหนักถึงสภาพ
และอุปสรรค์ทล่ี กู หลานของแรงงานก่อสร้างกำ�ลังเผชิญอยูไ่ ด้รบั ความสนใจเพิม่ ขึน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ อาจจะให้ความสนใจมากขึน้
เกีย่ วกับวิธกี ารของบริษทั ต่าง ๆ ในการตอบสนองเรือ่ งการพัฒนาความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องเด็ก ๆ ในการประเมินความยัง่ ยืนทางธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงานด้าน สิง่ แวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ของบริษทั จดทะเบียนภายใต้ตลาดหลักทรัพย์ฯ

• มีชื่อเสียงที่ดีขึ้นจากการที่มีธุรกิจมีความยั่งยืนมากขึ้นและมีผลดำ�เนิน
การด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ดีขึ้นจนดึงดูดนักลงทุน
สถาบันรายใหญ่

ซึง่ การมีชอ่ื อยูใ่ นรายชือ่ หุน้ ยัง่ ยืนและการได้รบั รางวัลด้านความยัง่ ยืนของตลาดหลักทรัพย์ฯ จะส่งผลให้บริษทั มีภาพลักษณ์ทด่ี ใี น
ด้านความยัง่ ยืนทางธุรกิจ และผลการดำ�เนินงานด้าน ESG ซึง่ เป็นสิง่ ทีบ่ ริษทั สามารถนำ�เสนอต่อนักลงทุนทีม่ ศี กั ยภาพได้

• สภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามการ
ตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่อนุมัติรายงาน EIA และคณะกรรมการ
ผู้เชี่ยวชาญ

ความตระหนักทีเ่ พิม่ ขึน้ เกีย่ วกับสภาวะทีล่ กู ๆ ของคนงานก่อสร้างต้องเผชิญ อาจส่งผลต่อความเป็นไปได้ทร่ี ายงานการวิเคราะห์ผล
กระทบสิง่ แวดล้อม (EIA) ของโครงการก่อสร้างใหม่ของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะได้รบั การอนุมตั ิ ปัจจุบนั นีส้ ขุ ภาพและความ
ปลอดภัยของคนงานรวมทัง้ ผลกระทบของกิจกรรมการก่อสร้างต่อชุมชนทีอ่ าศัยอยูใ่ นบริเวณใกล้เคียงสถานทีก่ อ่ สร้าง ถือเป็น
ข้อพิจารณาทีส่ �ำ คัญในการได้รบั การอนุมตั ิ EIA ในอนาคตอาจเป็นไปได้วา่ ประเด็นเรือ่ งความเป็นอยูข่ น้ั พืน้ ฐานและโอกาสทางการ
ศึกษาของเด็กทีอ่ าศัยอยูใ่ นสถานทีก่ อ่ สร้างจะเป็นข้อพิจารณาสำ�คัญในการอนุมตั ิ EIA ได้เช่นกัน

• มีโอกาสมากขึ้นที่รายงาน EIA ของโครงการพัฒนาใหญ่ ๆ จะได้รับความ
เห็นชอบ
• คุณค่าแบรนด์เพิ่มมากขึ้น อันเป็นผลเชิงบวกจากการที่บริษัทมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม

การสนับสนุนเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินการในอุตสาหกรรมก่อสร้างจะช่วยส่งเสริมชือ่ เสียงและภาพลักษณ์ของแต่ละ
บริษทั และภาคธุรกิจองค์รวม ในด้านสร้างความยัง่ ยืนและประสิทธิภาพของ ESG ซึง่ เป็นสิง่ สำ�คัญในการดึงดูดนักลงทุนสถาบันทีม่ ี
ศักยภาพ

การเอาใจใส่ตอ่ ความเป็นอยูข่ องเด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากการก่อสร้าง โดยเฉพาะลูก ๆ ของแรงงานข้ามชาติ จะเพิม่ โอกาสทีร่ ายงาน
EIA จะได้รบั การอนุมตั ใิ นอนาคต ซึง่ จำ�เป็นต่อโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใหญ่ ๆ ในประเทศไทยทัง้ หมด
การรับรูข้ องสาธารณชนเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ อ่ พนักงานของบริษทั อาจส่งอิทธิพลอย่างสูงต่อคุณค่าของแบรนด์ได้

• คุณค่าแบรนด์ที่เพิ่มขึ้นสามารถนำ�ไปสู่ราคาต่อตารางเมตรที่เพิ่มขึ้นของ
สินทรัพย์ที่อยู่อาศัยคุณภาพดีได้ในที่สุด

การสนับสนุนเด็ก ๆ จะส่งผลเชิงบวกต่อการสร้างแบรนด์ของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซง่ึ จะนำ�ไปสูค่ ณ
ุ ค่าแบรนด์ทเ่ี พิม่ ขึน้
และความต้องการใช้บริการและผลิตภัณฑ์ของบริษทั ทีส่ งู ขึน้ คุณค่าแบรนด์ทเ่ี พิม่ ขึน้ สามารถนำ�ไปสูร่ าคาต่อตารางเมตรทีเ่ พิม่ ขึน้
ของสินทรัพย์ทอ่ี ยูอ่ าศัยได้ในทีส่ ดุ (ดูเพิม่ เติมที่ ไฮไลท์:ผลกระทบของคุณค่าแบรนด์ ได้ในหน้าถัดไป)

• แรงงานข้ามชาติมีความมั่นคงมากขึ้นและมีอัตราการคงอยู่กับบริษัทมากขึ้น

บริษทั จะสร้างเสถียรภาพในการจัดหาแรงงานได้ดว้ ยการปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการจ้างแรงงานข้ามชาติ และการบ่มเพาะ
ชือ่ เสียงด้านการเอาใจใส่ชวี ติ ความเป็นอยูแ่ ละสิทธิของคนงานข้ามชาติและลูก ๆ ของพวกเขา

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบสำ�หรับนายจ้างที่จ้างแรงงานข้ามชาติได้ดีขึ้น

• การมีชื่อเสียงดีขึ้นในด้านสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่มีคุณภาพ ทำ�ให้
แรงงานมีแรงจูงใจ และทำ�งานได้ผลิตภาพมากขึ้น ได้ผลงานที่ดียิ่งขึ้น
เมื่อโครงการเสร็จสมบูรณ์
• แรงงานที่มาทำ�งานเป็นส่วนหนึ่งของกำ�ลังแรงงานของประเทศไทยได้
พัฒนาทักษะฝีมือ

โครงการริเริม่ ทีป่ ระสบความสำ�เร็จและเป็นประโยชน์ตอ่ เด็กและบริษทั

ภาคธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ จะสามารถปรับปรุงเสถียรภาพของตลาดแรงงานได้ ด้วยการสร้างความมัน่ ใจว่าผูร้ บั
เหมาช่วงจะปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบในการจ้างแรงงานต่างชาติ ผ่านการทำ�สัญญาจ้างและการฝึกอบรม ซึง่ เป็นการยึดถือและ
ปฏิบตั ติ ามข้อตกลงตาม MOU กับประเทศต้นทาง
การสนับสนุนความเป็นอยูท่ ด่ี ขี องแรงงานข้ามชาติและลูกหลานในฐานะเป็นส่วนหนึง่ ของทรัพยากรมนุษย์ ผ่านงาน CSR และ
โครงการพัฒนาทีย่ ง่ั ยืนต่าง ๆ สามารถทำ�ให้แรงงานเกิดความผูกพันต่อองค์กรได้ หากดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิภาพจะ
สามารถทำ�ให้บริษทั มีก�ำ ไรมากขึน้ เนือ่ งจากมีแรงงานเข้าออกลดลง การขาดงานลดลง เพิม่ การพัฒนาทักษะแรงงาน
และลดอุบตั เิ หตุในสถานทีท่ �ำ งานและความผิดพลาดในกระบวนการ ปัจจัยเหล่านีช้ ว่ ยให้การก่อสร้างเสร็จรวดเร็วขึน้
ต้นทุนการดำ�เนินงานลดลง ค่าใช้จา่ ยด้านการเงินลดลง และเพิม่ ชือ่ เสียงทีด่ ขี องบริษทั
ภาคธุรกิจก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์เป็นภาคธุรกิจสำ�คัญทีม่ สี ว่ นขับเคลือ่ นเศรษฐกิจไทย โดยแรงงานข้ามชาติเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญใน
การดำ�เนินงานของภาคอุตสาหกรรมนี้ การให้การสนับสนุนทีจ่ �ำ เป็นแก่ลกู หลานของแรงงาน จะทำ�ให้บริษทั ต่าง ๆ สามารถลด
ผลกระทบจากความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานได้ ในขณะเดียวกันก็ชว่ ยปรับปรุงความยัง่ ยืนของธุรกิจและ ประสิทธิภาพของแบรนด์
รวมทัง้ สร้างความผูกพันกับพนักงานได้มากขึน้ องค์ประกอบทัง้ หมดเหล่านีน้ �ำ ไปสูค่ วามสามารถในการทำ�กำ�ไรทางธุรกิจในระยะยาว
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กล่าวโดยสรุปคือ แรงงานข้ามชาติคือหัวใจสำ�คัญของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และภาคการก่อสร้าง ซึ่งเป็นภาค
ธุรกิจสำ�คัญที่มีส่วนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย แรงงานข้ามชาติมีส่วนสำ�คัญในการสร้างผลงานให้แก่ภาคธุรกิจ
แต่ในขณะเดียวกันแรงงานและลูกหลานก็ถูกกระทบจากกระบวนการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความปลอดภัย
สุขภาพ สวัสดิการ และการศึกษาของเด็ก ล้วนถูกกระทบจากการใช้ชีวิตในที่พักคนงานก่อสร้าง จึงควรถือว่าพวก
เขาเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำ�คัญในอุตสาหกรรมนี้ และในระบบเศรษฐกิจในวงกว้าง การไม่คำ�นึงถึงลูกหลานของ
แรงงานข้ามชาติในภาคอุตสาหกรรมนี้ รวมทั้งความล้มเหลวในการบรรเทาผลกระทบที่เขาได้รับ จะนำ�ไปสู่ความเสี่ยง
ทางธุรกิจ อย่างไรก็ตาม มีทางที่จะผันความเสี่ยงเหล่านี้ให้กลายเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจได้หากมีการจัดการอย่าง
มียุทธศาสตร์ การช่วยเหลือสนับสนุนสวัสดิการแก่เด็ก ๆ จะช่วยลดความไม่แน่นอนของตลาดแรงงานได้ ในขณะ
เดียวกันก็ช่วยพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจ รวมทั้งประสิทธิภาพของแบรนด์ ทำ�ให้แรงงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร
มากขึ้น และส่งผลต่อความสามารถในการทำ�กำ�ไรของธุรกิจในระยะยาว

ไฮไลท์: ผลกระทบของ CSR ต่อคุณค่าแบรนด์
การมีความหมาย (meaningfulness) และความน่าเชื่อถือ (trustworthiness) เป็นองค์ประกอบ
ของแบรนด์ที่ให้คุณค่าแก่ธุรกิจ การศึกษาโดย Havas Group80 ซึ่งครอบคลุมแบรนด์ระดับโลก
1,500 แบรนด์ คนมากกว่า 300,000 คน และภาคอุตสาหกรรม 15 อุตสาหกรรมใน 33 ประเทศ
แสดงให้เห็นถึงความสำ�คัญของการมีความหมาย Havas Group ประมาณการว่า เมื่อค่าการมี
ความหมายของบริษัทเพิ่มขึ้น 10% จะทำ�ให้แบรนด์ตั้งราคาได้สูงขึ้น (price premium) ถึง 12%
เพิ่มโอกาสในการซื้อ 10% และเพิ่มการสนับสนุนของผู้บริโภคถึง 7% การศึกษามุ่งพิจารณาถึง
ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดการมีความหมาย และแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ 22 จาก 30 แบรนด์ที่มีอิทธิพลมาก
ที่สุดในโลก ได้รบั การจัดอันดับจากการรับรูว้ า่ เป็นแบรนด์ทส่ี ง่ ผลต่อความผาสุกในชีวติ ของคนในสังคม
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่า เมื่อคนเข้าใจว่า CSR สามารถช่วยสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของ
คนในสังคมได้ ก็จะช่วยเพิ่มความหมายของแบรนด์ในสายตาของผู้บริโภค นักการตลาด Melo และ
Galan81 เห็นด้วยว่า CSR สามารถเสริมคุณค่าให้แบรนด์ได้อย่างมาก แต่โดยส่วนใหญ่ศักยภาพของ
CSR ยังไม่เป็นทีต่ ระหนัก เนือ่ งจากไม่คอ่ ยได้ถกู เชือ่ มโยงเข้ากับกลยุทธ์การสร้างคุณค่าแบรนด์เท่าใดนัก
จากผลการศึกษาของ ณัฐนันท์ รจนกร82 ชี้ว่า บริษัทไทยระมัดระวังในการใช้ CSR ในการสร้าง
คุณค่าแบรนด์เนื่องจากกังวลเกี่ยวกับการทำ� CSR เพื่อประชาสัมพันธ์เท่านั้น จึงอาจส่งผลให้ไม่เกิด
การสื่อสารถึงสิ่งที่บริษัททำ�เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีในสังคม อย่างไรก็ตาม ณัฐนันท์ก็ได้ยกกรณีตัวอย่าง
บริษัทที่ตระหนักว่า CSR มีส่วนช่วยสร้างคุณค่าให้กับแบรนด์ของตน และพยายามพัฒนากิจกรรม
ด้าน CSR ในเชิงกลยุทธ์ และสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรม CSR กับผู้บริโภค

Havas Group, ‘Welcome to Meaningful Brands 2017’ Havas Group, 2017, <http://dk.havas.com/wp-content/uploads/sites/37/2017/02/mb17_
brochure_final_web.pdf>.
81
Melo, Tiago, and Jose I. Galan, Effects of Corporate Social Responsibility on Brand Value, MacMillan Publishers Ltd, 7 December 2010,
<www.researchgate.net/publication/263114057_Effects_of_corporate_social_responsibility_on_brand_value>.
82
Rajanakorn, Nutthanun, Examining Corporate Social Responsibility in Thailand: A view from Thai companies, University of Tennessee, 2012,
<http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2655&context=utk_graddiss>.
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แนวทางสำ�คัญ
ในการแก้ไขปัญหา

ทำ�อย่างไรจึงจะช่วยเหลือเด็ก ๆ
ที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างได้

3.1 กรอบปฏิบัติการ
(FRAMEWORK FOR ACTION)
เมื่อพิจารณาจากปัญหาและความท้าทายที่เด็กต้องเผชิญในบทที่ 1 และโครงการริเริ่มในปัจจุบันตามที่ได้กล่าวไว้ใน
บทที่ 2 แล้วนั้น จะเห็นได้ว่าควรยกระดับและขยายผลโครงการริเริ่มที่สนับสนุนประชากรกลุ่มนี้ ไปสู่เด็กที่พักอาศัย
อยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างทั่วประเทศ กรอบปฏิบัติการ จะช่วยนำ�ทางการขยายผลการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นระบบ และเปลี่ยนจากโครงการริเริ่มที่ทำ�เป็นครั้งคราวไปสู่การพัฒนาทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรม
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เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ การดำ�เนินการอย่างครอบคลุมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น ตั้งแต่
การผลักดันในระดับนโยบายไปจนถึงการดำ�เนินการโดยใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีในระดับชุมชน การศึกษานีม้ ขี อ้ เสนอแนะ
ว่า ควรใช้วิธีทำ�งานร่วมกันระหว่างภาคีหลายฝ่าย เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทำ�งานตามสาขาความเชี่ยวชาญของตน
โดยภาคีเหล่านี้รวมถึง:
1. บริษัทก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ที่ตั้งใจดำ�เนินงาน CSR และหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน
2. องค์กรพัฒนาเอกชน ที่สามารถสนับสนุนความเชี่ยวชาญในการทำ�งานพัฒนาสังคม และมีทรัพยากร
ทางเทคนิคที่จำ�เป็นสำ�หรับการดำ�เนินโครงการเฉพาะ และ
3. ผู้มีบทบาทจากภาครัฐ ที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำ�นวยภายในภาครัฐ หรือกรอบการกำ�กับดูแล
ที่สนับสนุนการเข้าถึงบริการและการเคารพสิทธิ์ต่าง ๆ
โครงการริเริ่มที่เน้นในบทที่ 2 เกิดจากการทำ�งานผ่านความร่วมมือกันระหว่างภาคีหลายฝ่ายในภาคเอกชน ภาค
ประชาสังคม และภาครัฐ นอกเหนือจากความสำ�คัญของการทำ�งานร่วมกันระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ แล้ว ต้องเข้าใจ
ด้วยว่าผลที่ได้รับในโครงการริเริ่มหล่านี้ ได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากบริการสาธารณะต่าง ๆ ที่มีอยู่ ซึ่งรวมทั้งกรอบการ
กำ�กับดูแลแรงงานและการย้ายถิ่นในประเทศไทยทั้งหมด ประเด็นดังกล่าวเป็นการอธิบายบริบทของรายงานฉบับนี้
แต่ไม่ใช่จุดเน้นของรายงานแต่อย่างใด
กรอบปฏิบัติการ ถือเป็นสิ่งจำ�เป็นเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคีหลายฝ่ายตามบริบทที่เป็น
อยู่นี้ และเพื่อสร้างความมั่นใจว่าทุกฝ่ายจะดำ�เนินโครงการริเริ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของเด็ก ๆ การสนับสนุน
ภายใต้เงื่อนไขเหล่านี้ จะช่วยวางโครงสร้างและขยายขอบเขตโครงการริเริ่มอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะสามารถขยาย
ไปให้ครอบคลุมเด็ก ๆ ทุกคน เพื่อช่วยให้พวกเขาเอาชนะความท้าทายต่าง ๆ ได้
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ตารางด้านล่างนำ�เสนอ กรอบปฏิบัติการเชียงใหม่ (Chiang Mai Framework For Action) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็น
แนวทางสำ�หรับโครงการริเริ่มต่าง ๆ ทั่วประเทศ ชื่อนี้เน้นว่ากรอบปฏิบัติการนี้ไม่เพียงแต่วางอยู่บนพื้นฐานการวิจัย
เท่านั้น แต่มีพื้นฐานจากโครงการริเริ่มที่ประสบความสำ�เร็จ โดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้ดำ�เนินการและได้รับ
การศึกษาเชิงลึกเพื่อให้ได้กรอบปฏิบัติการที่ตรงตามความต้องการและมีผลด้านการปฏิบัติอย่างแท้จริง
แนวทางสำ�คัญในการแก้ไขปัญหา

ทำ�อย่างไรจึงจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คนงานก่อสร้างได้
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12 ปฏิบัติการสำ�คัญที่สร้างความแตกต่าง

กรอบปฏิบัติการเชียงใหม่
ประเภท

ความต้องการของเด็กๆ

1
2
3

สภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยมีความปลอดภัยมากขึ้น

โครงสร้างพื้นฐาน

มีระบบจัดการของเสียที่ดีขึ้น มีน้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย
โอกาสและพื้นที่สำ�หรับมีปฏิสัมพันธ์และเล่นกับเด็กอื่น

4
5
6

ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเด็กและการคุ้มครองเด็ก รวมทั้งการนำ�ไปใช้
ในทางปฏิบัติ

สิทธิ

ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเข้าถึงบริการต่าง ๆ (ด้านสุขภาพ การศึกษา
เอกสารทางกฎหมาย)
มีพัฒนาการทางสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น (ป้องกันจากการ
ถูกเลือกปฏิบัติ ความรุนแรงในครอบครัว และปัญหาแรงงานเด็ก)

สุขภาพ

7
8
9
10
11
12

การบริจาควัสดุก่อสร้างเพื่อนำ�ไปใช้ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยให้ดีขึ้น เช่น ความปลอดภัย
เกี่ยวกับไฟฟ้าและวัสดุโลหะต่างๆ
โอกาสที่จะปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่อยู่อาศัยด้วยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในที่พักคนงาน เช่น
ห้องอาบน้ำ� ห้องสุขา น้ำ�สะอาด สุขาภิบาล สุขอนามัย
จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย และอุปกรณ์ที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้เล่น เรียนรู้ และมีปฏิสัมพันธ์กันอยู่ภายในบริเวณ
ที่พักคนงานก่อสร้าง
โครงการฝึกทักษะชีวิต (มุ่งเน้นเรื่องสิทธิและการคุ้มครองเด็ก) โดยวางเป้าหมายที่กลุ่มพ่อแม่และเด็ก
การแบ่งปันข้อมูลผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ ให้ความสำ�คัญกับเรื่องวิธีการเข้าถึงบริการจากที่พักคนงาน
แต่ละแห่ง (ฝึกอบรมสมาชิกหลักของชุมชน เช่น ลูกพี่ พ่อบ้าน และแม่บ้าน)
โครงการให้การสนับสนุนเฉพาะรายเพื่อจัดการแก้ไขสถานการณ์ปัญหาร้ายแรงที่สุดที่กระทบต่อเด็ก
(เช่น ปัญหาสุขภาพ การทอดทิ้งเด็ก การทำ�ร้าย ความรุนแรงภายในครอบครัว การแสวงประโยชน์จากเด็ก)
โดยมีช่องทางส่งต่อที่ชัดเจนในการเข้าสู่บริการของรัฐ

การเข้าถึงวัคซีน

โครงการรณรงค์เรื่องวัคซีน ตั้งเป้าหมายที่กลุ่มเด็กที่ต้องได้รับวัคซีน

การเข้าถึงบัตรประกันสุขภาพ

โครงการรณรงค์ทำ�บัตรสุขภาพ แบ่งปันข้อมูลกันภายในเครือข่ายในที่พักเกี่ยวกับวิธีทำ�บัตรประกัน
สุขภาพ

การมีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพื้นฐานและการปฏิบัติ

การศึกษา

การดำ�เนินงานที่ต้องการ

โครงการส่งเสริมสุขนิสัยและการป้องกันโรค ตั้งเป้าหมายที่กลุ่มพ่อแม่และเด็ก

การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ระบบการศึกษาในโรงเรียน

โครงการฝึกทักษะชีวิต (มุ่งเน้นที่การศึกษา) ตั้งเป้าหมายที่กลุ่มพ่อแม่และเด็ก

การลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียน

ความช่วยเหลือเรื่องการลงทะเบียนเข้าเรียนในโรงเรียน จัดรถบริการรับ-ส่ง ให้พ่อหรือแม่ได้หยุดงาน
1 คน ในวันที่ลงทะเบียนเรียน (ครึ่งวัน) พร้อมกับมีค่าใช้จ่ายที่จำ�เป็นสำ�หรับโรงเรียน

การสนับสนุนของโรงเรียนผ่านการศึกษานอกระบบ

กลยุทธ์การเรียนการสอนที่ยืดหยุ่นได้ (เช่น การสนับสนุนเรื่องการเรียน เครื่องมือเรียนรู้แบบดิจิตอล)

หมายเหตุ: กรอบปฏิบตั กิ ารนีจ้ ดั ทำ�และดำ�เนินการโดยมูลนิธเิ ครือข่ายพัฒนาบ้านเด็กเพือ่ การประเมินผลและเป็นเครือ่ งมือในโครงการ และได้รบั
การปรับปรุงเพิม่ เติมตามผลการค้นพบทีไ่ ด้รบั จากการเก็บบันทึกข้อมูลทีด่ �ำ เนินร่วมกับองค์การยูนเิ ซฟ

แนวทางสำ�คัญในการแก้ไขปัญหา

ทำ�อย่างไรจึงจะช่วยเหลือเด็ก ๆ ทีอ่ าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คนงานก่อสร้างได้
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3.2 สรุป
ผลการศึกษาที่แสดงไว้ใน บทที่ 1 ของรายงานฉบับนี้ ได้เน้นย้ำ�ให้เห็นถึงปัญหาและความท้าทายที่เด็ก ๆ ที่อาศัย
อยู่ในที่พักคนงานก่อสร้างทั่วประเทศต้องเผชิญ และ บทที่ 2 ได้เสนอภาพรวมของโครงการริเริ่มที่แนะนำ� ที่ได้เกิดขึ้น
ในปัจจุบันและแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่ทั้งเด็กและบริษัทเจ้าของโครงการต่างได้รับ แสดงให้เห็นว่า การลงทุนเพียง
เล็กน้อยในโครงการริเริ่มดังกล่าวสามารถนำ�ไปสู่ผลตอบแทนสูงสุด สำ�หรับบริษัทที่มีความตั้งใจทำ�ให้เกิดขึ้น
กรอบปฏิบัติการเชียงใหม่ เสนอข้อแนะนำ�ที่สามารถนำ�ไปขยายผลสู่การช่วยเหลือเด็กที่อาศัยอยู่ในที่พักคนงาน
ก่อสร้างทั่วประเทศไทยทั้งหมดได้ ข้อแนะนำ�นี้กล่าวถึงแนวทางดำ�เนินงานที่หลากหลาย จากการสร้างความตระหนัก
ระดับชุมชนเกี่ยวกับการขอเอกสารจำ�เป็นและการปฏิบัติเพื่อคุ้มครองเด็ก จนถึงการปรับปรุงที่พักอาศัยในเรื่อง
เฉพาะเจาะจง อาทิ ปรับปรุงน้ำ�สะอาด สุขาภิบาล และสุขอนามัย และการกำ�หนดพื้นที่ปลอดภัย กรอบปฏิบัติการ นี้
สามารถปรับให้เข้ากับที่พักคนงานแบบต่างๆ และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ได้ เป็นแนวทางในการปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสม การเข้าถึงสิทธิ์บริการสุขภาพ และการศึกษาที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขและ
การพัฒนาทั่วประเทศ
ขณะนี้ได้มีการวางรากฐานสำ�หรับการปรับปรุงระดับทั่วทั้งภาคอุตสาหกรรมไว้แล้ว ในเรื่องการจัดการกับ
ปัญหาและความท้าทายที่เด็กซึ่งเป็นประชากรกลุ่มเปราะบางต้องเผชิญอยู่ นอกจากนั้นยังมีโครงการริเริ่ม
ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะนำ�ไปขยายผลในวงกว้าง ซึ่งท้ายที่สุดจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ
มีการกำ�หนดบรรทัดฐานใหม่ๆ สำ�หรับภาคอุตสาหกรรมนี้ ภายใต้กรอบการกำ�กับดูแลของภาครัฐ บริษัท
อสังหาริมทรัพย์และบริษัทก่อสร้างที่นำ�ข้อแนะนำ�เหล่านี้ไปใช้ จะเป็นผู้นำ�ในเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมที่
มุ่งเป้าช่วยเหลือเด็กและครอบครัวเหล่านี้

ดีเข้าโรงเรียนครั้งแรกเมื่ออายุ 9 ขวบ และต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 15 ปี เพื่อทำ�งานช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
ญในการแก้
ร่วมกับแนวทางสำ
พ่อและแม่�คัในงานก่
อสร้าไขปั
ง ดีญพหา
บว่าตนเองตั้งท้องเมื่ออายุ 16 ปี และสามีทิ้งให้เธอต้องเลี้ยงลูกตามลำ�พัง
างไรจึ
งจะช่
อเด็กนๆสุทีขอ่ ภาพจากการช่
าศัยอยูใ่ นทีพ่ กั คนงานก่
างได้ กรไม่แสวงหาผลกำ�ไรในพื้นที่
ปัจจุบันทำดี�อย่
และลู
กได้
รับวบัยเหลื
ตรประกั
วยเหลืออสร้ขององค์
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