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บทท่ี 1 
บทนํา   

 
1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
กกกกกกกกปจจุบันปรากฏการณการยายถ่ินขามชาติ  จัดเปนประเด็นสําคัญที่รัฐบาลทุกประเทศซึ่ง
ประสบกับปญหานี้ตองเรงวางนโยบาย  และหากลยุทธในการแกไข  เนื่องจากปรากฏการณ           
นี้กอใหเกิดผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และการเมืองอยางไม
เคยเกิดขึ้นมากอน 
กกกกกกกก“แรงงานขามชาติ”  หรือที่เรียกตามภาษาราชการวา “แรงงานตางดาว”  (คนตางดาว
หมายถึง  บุคคลธรรมดาซึ่งไมมีสัญชาติไทย)  เปนปรากฏการณที่เกิดจากการเคลื่อนยายแรงงาน
จากประเทศหนึ่งสูอีกประเทศหนึ่ง โดยมีลักษณะที่มีปฏิสัมพันธกับอีกสังคม  หรืออีกวัฒนธรรม
หนึ่งผานการวาจางแรงงาน   ซ่ึงการเคลื่อนยายลักษณะดังกลาวนี้เกิดขึ้นในแทบทุกภูมิภาคของโลก
โดยเฉพาะอยางยิ่งในยุคปจจุบันที่การคมนาคมและการสื่อสารไมไดเปนอุปสรรคตอการเดินทาง
ของมนุษยดังเชนอดีต  ผนวกรวมกับปจจัยทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง  และการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมที่มีความรวดเร็วและซับซอนมากขึ้น  แรงงานตางชาติหรือแรงงานตางดาว  เขามา
ทํางานในประเทศไทยมานานนับสิบป  และมีจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ   จากขอมูลตั้งแตป  พ.ศ.  2542  
จํานวนแรงงานตางดาวคงเหลือทั่วราชอาณาจักร  ณ  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2542 มีจํานวน  102,767  
คน   และเพิ่มขึ้นมาเรื่อย ๆ  เปน  790,664 คน ในป  พ.ศ. 2551  ณ  เดือนธันวาคม 2551  (กระทรวง
แรงงาน,  กรมการจัดหางาน  2551 : 1) 
กกกกกกกกกระทรวงแรงงาน  (2551 : 3)  รายงานวาจังหวัดที่มีแรงงานตางดาวคงเหลือ   5  อันดับ
แรก  จําแนกตามลักษณะการเขาเมืองรายจังหวัด  พบวา  กรุงเทพมหานคร มีจํานวนแรงงานตางดาว
มากที่สุด จํานวน  196,981  คน  รองลงมา  ไดแก  จังหวัดสมุทรสาคร  จํานวน  83,351  คน  จังหวัด
เชียงใหม  จํานวน  64,997  คน  จังหวัดภูเก็ต  จํานวน  37,338  คน  และจังหวัดสุราษฎรธานี  
จํานวน  34,661  คน  จากขอมูลดังกลาว  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัด  ที่มีการใชแรงงานตางดาว
มากจังหวัดหนึ่ง  สาเหตุที่พื้นที่นี้มีแรงงานตางดาวมากเนื่องมาจาก  การขาดแคลนแรงงานของ
ผูประกอบการในภาคธุรกิจประมงและอุตสาหกรรมตอเนื่องจากประมงทะเล   จังหวัดสมุทรสาคร
เปนแหลงธุรกิจประมงที่สําคัญของ ประเทศแตแรงงานไทยไมนิยมทํางาน  ในกิจการประมงทะเล
และในกิจการที่ตอเนื่องจากเปนงานหนัก  สกปรก  และมีกล่ินเหม็นนอกจากนี้ระยะเวลาการทํางาน 
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ไมแนนอน  สวนมากเปนการจางเหมาหรือจางเฉพาะฤดูกาลทําใหมีการเขา - ออกงานสูง  ทําใหเกิด
ปญหาการขาดแคลนแรงงานในกิจการเหลานี้  ดังนั้น  รัฐบาลจึงผอนผันใหใชแรงงานตางดาวไดจึง
เปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหมีแรงงานหลบหนีเขาเมืองผิดกฎหมายสัญชาติพมา  ลาว และกัมพูชา  
หล่ังไหลเขามาประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรสาครมาตั้งแตป  พ.ศ. 2539  เปนตนมา   แรงงานตาง
ดาวดังกลาว  เขามาทํางานอาชีพกรรมกรในประเภทกิจการประมง   กิจการตอเนื่องจากประมงทะเล  
งานกอสราง เกษตรกรรม  และผูรับใชในบาน  โดยสวนใหญแรงงานจะอยูในประเภทกิจการ
ตอเนื่องจากประมงทะเล   เชน  งานแกะกุง แลปลา  ตมหอย โรงน้ําแข็ง  ทั้งในโรงงานขนาดใหญ  
กลาง  เล็ก  หรือ ลง  เปนหลัก  (ลง  หมายถึง  การใชสถานที่ดานลางของบานประกอบการ  ซ่ึงใน
อดีตเปนบริเวณที่ใชเล้ียงเปด  ตอมาจึงปรับใชเปนสถานที่ประกอบการแปรรูปอาหารทะเล)  
แรงงานตางดาวที่พบ  ประกอบดวย  แรงงานชาย  แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก  แรงงานชายสวน
ใหญนายหนาจะสงไปทํางานบนเรือประมง   สวนแรงงานหญิงและแรงงานเด็กนายหนาจะสงไป
ทํางานตามโรงงานแปรรูปอาหารทะเล   แรงงานเด็กในจังหวัดสมุทรสาคร  ประกอบไปดวยแรงงาน
เด็กไทย  และ  แรงงานเด็กตางดาว  หรือ  อาจเรียกไดวาแรงงานเด็กพลัดถ่ิน  สามารถพบไดทั้งที่
เปนแรงงานเด็กผิดกฎหมาย  คือ  อายุต่ํากวา 15  ป  และแรงงานเด็กอยูในวัยหนุมสาวอายุ  15-18  ป
บริบูรณ   
กกกกกกกกจากสถานการณดานเด็กตางดาว  หรือเด็กพลัดถ่ิน ผนวกกับปญหาดานแรงงานที่ภาครัฐ
ยังไมสามารถบริหารจัดการดานแรงงานตางดาวไดอยางเปนระบบ  เนื่องจากตองปฏิบัติตามกรอบ
นโยบายจากสวนกลาง  กอใหเกิดปญหาตางๆ  แกเด็กพลัดถ่ิน  ซึ่งปญหาหลัก ๆ  ที่พบ  คือ  แรงงาน
เด็กพลัดถ่ินที่ทํางานในสถานประกอบการตางๆ  และในลง  มีเปนจํานวนมาก  เนื่องจากหลาย
สาเหตุ  เชน  เด็กตองมาชวยพอแม  หรือผูปกครองทํางาน  แรงงานเด็กจํานวนมาก  ตองจํายอมเขาสู
การเปนแรงงานเด็กกอนวัยอันควร  เนื่องจากไมมีทางเลือกในชีวิตมากนัก  เด็กโตเขาไมถึงโอกาส
ทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบจังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงเปนจังหวัดที่มีแรงงานตางดาวจํานวน
มาก  ดังนั้นจึงประสบปญหาในดานการใชแรงงานเด็ก  และการบังคับใชแรงงาน  กรณีแรงงานเด็ก
อายุต่ํากวา  18  ป  ที่ชวยผูปกครองทํางาน   ถูกจับเนื่องจากทํางานโดยไมไดรับอนุญาต  แต
ผูปกครองมีใบขออนุญาตทํางาน  เด็กเปนผูกระทําความผิดดังนั้นเด็กจึงถูกสงดําเนินคดี  และถูก
สงกลับประเทศ  ทําใหไมไดรับการคุมครองเนื่องจากพอแมผูปกครองยังตองทํางานอยูในประเทศ
ไทย  จากสถานการณดังกลาวจึงเปนประเด็นในเชิงนโยบายวาดวยการคุมครองเด็ก  และการปรับ
แนวคิดวาดวยเร่ืองเด็กตองตกเปนผูเสียหาย  จึงควรปรับเปลี่ยนใหเด็กพลัดถ่ินเหลานี้ไดรับการ
คุมครอง  ไมสมควรถูกจับ  และถูกเลือกปฏิบัติโดยรัฐที่มุงใชกฎหมายควบคุม    
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กกกกกกกกนอกจากนี้ เด็กพลัดถ่ินสวนมากไมไดรับการเขาถึงการบริการดานสุขภาพอยาง  
เหมาะสม  และไมไดรับการประกันสุขภาพ   กรณีเมื่อเกิดการเจ็บปวยผูปกครองตองเปนผูดูแล  และ
เสียคาใชจายตามจริง  เด็กแรกเกิดจํานวนมากไมไดรับใบรับรองการเกิดและใบสูติบัตรจากทาง
ราชการ   
กกกกกกกก ปญหาหลักของผูที่ยายถ่ินมาจากประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะที่มาจากประเทศ  พมา  
กัมพูชา  และลาว  คือ  การถูกกระบวนการนําพาโดยนายหนา  และถูกแสวงหาประโยชนในหลาย
รูปแบบจากนายหนาหลายประเภท  จนถึงขั้นรุนแรงที่สุดคือการตกเปนแรงงานเยี่ยงทาสจาก
กระบวนการนายหนา  การคามนุษยจากประเทศตนทาง  ระหวางทาง  ทางผาน  และปลายทาง
รวมถึงการถูกละเมิดสิทธิในชีวิต  รางกาย  และทรัพยสิน  นอกจากนี้  เด็กและแรงงาน  ตางดาวยัง
ตองเผชิญกับเงื่อนไขที่ไมเปนธรรมในสภาพการจางงานอยางไมมีทางเลือก  เด็กพลัดถ่ินเขาสูการ
เปนแรงงานเด็กเร็วกวาปกติจากหลายสาเหตุ  เชน  การติดตามผูปกครองหรือญาติๆ  มาประเทศไทย  
เพื่อมาทํางานชวยเหลือดานเศรษฐกิจของครอบครัว  ประกอบกับรัฐบาลไทยยังไมมีนโยบายเปด
กวางพอที่จะรับและคุมครองเด็กอายุที่ต่ํากวา  15  ป  ที่เดินทางมาภายหลังป  พ.ศ.2547  เด็กและ
แรงงานตางดาวจํานวนมากตองอยูในสภาพจําใจ  ฝนทน  ตอการเอารัดเอาเปรียบจากผูมีอํานาจ
เหนือกวา  ไมวาจะเปนนายหนาเหมาคาแรง  การตกเปนหนี้ในสภาพที่จํายอม  เพื่อตองการทํางาน
ในประเทศไทย  หรือการไดอยูใกลชิดกับครอบครัว  การมีวิถีชีวิตทางวัฒนธรรม  ความเปนอยูที่ไม
แตกตางจากวัฒนธรรมดั่งเดิมมากนัก  จนถึงการตกเปนหนี้จากกระบวนการคาแรงงาน  ไมสามารถ
ตอรองกับนายหนา  ตองรับสภาพหนี้ที่ตองชดใชดวยแรงงานเปนเวลานานหลายป  ปรากฏการณ
ดังกลาวขางตน  มิไดขึ้นเฉพาะกับผูที่ไดรับการผอนผันโดยการจดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางาน
เทานั้น  หากสามารถเกิดขึ้นแกแรงงานตางดาวเกือบทุกประเภท 
กกกกกกกกจากขอมูลดังกลาวขางตน และจากที่ผูวิจัยไดสัมผัสเหตุการณจริงในพื้นที่ดังกลาว      
เด็กพลัดถ่ินเหลานั้นตอไปจะเปนผูใหญในวันขางหนา  แต ณ วันนี้ยังไมรูวาอนาคตจะเปนอยางไร      
ในเมื่อนโยบายตางๆ  ของภาครัฐยังไมชัดเจน  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม  วัฒนธรรม  ส่ิงแวดลอม 
ไมวาจะเปนปญหาอาชญากรรม   ปญหาการใชแรงงาน   การกดขี่ขมเหง   การถูกแสวงหา
ผลประโยชนจากนายหนา  ปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็ก  ปญหาเรื่องสวัสดิการ  การศึกษา  ผูวิจัย
คิดวาถาเราดูแลเด็กพลัดถ่ินเหลานี้ใหไดรับในสิ่งที่เด็กควรจะไดรับ  ตอไปในอนาคตเด็กพลัดถ่ิน
เหลานั้นจะเปนแรงงานที่มีคุณภาพ  และเปนคนที่มีคุณภาพ  ถาไดรับการดูและไดรับสิทธิตาม
สมควรที่จะไดรับ  มีอนาคตที่ดี  เปนอนาคตของชาติไมวาจะที่ประเทศตนทาง  หรือ  ประเทศไทย  
ผูศึกษาคิดวาควรจะปลูกจิตสํานึกรักแผนดินไทย ความกตัญูตอแหลงทํามาหากินใหกับเด็กพลัด
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ถ่ินเหลานั้น  เมื่อเด็กโตขึ้นเปนผูใหญก็จะเปนผูใหญที่ดี  เปนแรงงานขามชาติที่มีคุณภาพ ไมเปน
ปญหาสังคม  เกิดความมั่นคงในชีวิตทั้งคนไทยและแรงงานขามชาติ   
กกกกกกกกดังนั้น  การศึกษาเรื่องชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร  จึงเปนกรณีศึกษาที่นาสนใจ  ดังที่ไดกลาวมาแลววาจังหวัดสมุทรสาครเปน
จังหวัดที่มีแรงงานขามชาติจํานวนมากอันดับตนๆ  ของประเทศ  ดังนั้นจํานวนแรงงานขามชาติ  
หรือ  เด็กพลัดถ่ินจึงมีจํานวนมากเชนกัน  การศึกษาชีวิตของเด็กพลัดถ่ินเหลานี้  จะสามารถทําให
ทราบถึงวิถีการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ินที่ถูกกฎหมาย  และไมถูกกฎหมาย  และทําใหทราบถึง
ปญหาในการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสมุทรสาคร  ซ่ึงจะ
นําไปสูการวางแนวทางในการแกไขปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  หรือการวางรูปแบบการดําเนิน
ชีวิตของเด็กพลัดถ่ิน  และอาจรวมถึงแรงงานขามชาติที่เปนผูใหญดวย  ซ่ึงการศึกษานี้จะเปน
ประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัด
สมุทรสาคร   
 
 2.  วัตถุประสงคของการวิจัย 
กกกกกกกกเพือ่ศึกษาการดําเนินชีวิตของเดก็พลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  
จังหวดัสมุทรสาคร  
  
3. ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษา 
กกกกกกกก3.1 ทราบถึงการดําเนินชีวิตและปญหาในการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ิน ในเขต
เทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งกลุมที่เปนเด็กพลัดถ่ินที่ถูกกฎหมาย  และ
ไมถูกกฎหมาย  นําไปสูการวางแนวทางในการแกไขปญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การวางรูปแบบ
การดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ิน  รวมถึงการแกไขปญหาและจัดระเบียบแรงงานขามชาติที่เปนผูใหญ
ดวย  ซ่ึงการศึกษานี้จะเปนประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร   
กกกกกกกก3.2  นําขอมูลที่ไดไปใชในการวางแนวทางในการแกไขปญหาและปรับปรุงสถานการณ
การดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ิน  ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร  เพื่อลดปญหาทาง
สังคม  เชน  ปญหาอาชญากรรม  ปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่ไมเหมาะสม  การคามนุษย  
ปลูกฝงการสํานึกรักถ่ินทํากิน  นําไปสูการเปนแรงงานที่มีคุณภาพตอไปในอนาคตและเกิดการ
คุมครองสิทธิมนุษยชนตามหลักการสากลสําหรับเด็กพลัดถ่ินที่เปนแรงงานเด็กตามสิทธิที่ควรจะ
ไดรับ 
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กกกกกกกก3.3  สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนแนวทางในการวางแผน หรือการกําหนดนโยบาย
ที่เกี่ยวของกับเด็กพลัดถ่ินเรื่องการใชแรงงานเด็กพลัดถ่ินในรูปแบบไมเหมาะสม  และลดจํานวน
แรงงานเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาครได  รวมถึงเปนการกระตุนใหผู
ที่สนใจทําการศึกษาเกี่ยวกับชีวิตเด็กพลัดถ่ินมากขึ้น  ทําใหทราบถึงวิถีชีวิต  การดํารงอัตลักษณ    
ในดานตาง ๆ  ของเด็กพลัดถ่ินมากยิ่งขึ้น   
 
4.  ขอบเขตของการวิจัย 
กกกกกกกก4.1 ขอบเขตดานประชากร 
กกกกกกกกกกกก4.1.1 เด็กพลัดถ่ิน  (เด็กตางดาวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาชัย อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร)  เด็กพลัดถ่ินที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย   
กกกกกกกกกกกก4.1.2 บิดา – มารดา ของเด็กพลัดถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร   
กกกกกกกกกกกก4.1.3 ผูเกี่ยวของ  ไดแก  ชุมชน  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  และองคกรที่       
ไมแสวงหาผลกําไร  (เอ็นจีโอ)    
กกกกกกกก4.2 ขอบเขตดานเนื้อหา  
กกกกกกกกกกกกสภาพการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ิน  ในดานประวัติชีวิต  อัตลักษณ  ชาติพันธุ  
เชน  ประวัติความเปนมา  ปจจัยผลักดันและสาเหตุที่ทําใหเขามาในประเทศไทย  ภาษา การแตงกาย    
อาชีพ  ที่อยูอาศัย  ตลอดจนประเพณี  และพิธีกรรมตางๆ  เปนตน การใชชีวิตประจําวัน  ประเด็นที่
ศึกษาไดแก  สภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ิน  การไดรับประทานอาหารและ
สารอาหารที่มีความจําเปนตอการเจริญเติบโตของเด็ก มีความเพียงพอตอความตองการของเด็กมาก
นอยเพียงใด  การไดรับการพักผอนในแตละวัน  กิจกรรมภายในครอบครัว  เปนตน  รวมถึงการเขาสู
อาชีพการทํางาน  ลักษณะงาน  รายไดที่ไดรับ  และโอกาสทางการศึกษา   
 4.3 ขอบเขตพื้นที่ 
กกกกกกกกกกกกผูวิจัยกําหนดพื้นที่ศกึษา  คือ  เขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวดั
สมุทรสาคร  เปนชุมชนที่มแีรงงานขามชาติ  และเดก็พลัดถ่ินเปนจํานวนมาก มีความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ  บุคคลกลุมนี้มีผลกับระบบเศรษฐกิจและการปกครองของจังหวัดสมุทรสาครในปจจุบนั   
 
5.  คําถามการวิจัย 
กกกกกกกกสภาพการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร  เปนอยางไร 
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กกกกกกกกทั้งนี้ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมมาประกอบการวิจัยในครั้งนี้คือ  แนวคิด  
แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ  และความเปนชายขอบ  (ปนแกว  เหลืองอรามศรี 2546 : 4-13) 
แนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  (บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  2549 : 22; อุดม  รัฐอมฤต 2544 : 74)  แนวคิด
มาตรฐานชีวิตของคนไรสัญชาติ  (มานะ  งามเนตร  2551 : 1-3)  แนวคิดสิทธิมนุษยชน  (อุดม        
รัฐอมฤต 2544 : 13; กุลพล  พลวัล  2547 : 1-5)  แนวคิดแรงงานเด็ก  (อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของ
สหประชาชาติ  2532)  แนวคิดสิทธิเด็ก  (สิทธิมนุษยชนในสังคมโลก 2550; กุลพล  พลวัล 2547 : 
272) งานวิจัยที่เกี่ยวของ (คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในพมา 2550; สุภางค จันทวานิช  
และคณะ  2549; วรางคณา วันธนาวิชัย  2548; วิวัฒน วองวิวัฒนไวทยะ  2541)  ดังจะไดกลาว
รายละเอียดในบทตอไป   
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บทท่ี  2 
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
กกกกกกกกการศึกษาชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร  มีความมุงหมายหลักเพื่อศึกษาการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมือง
มหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  ผูวิจัยไดเสนอแนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ตางๆ  เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการวิจัย  ตามลําดับดังนี้   
กกกกกกกก1.  แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ  และความเปนชายขอบ   
กกกกกกกก2.  แนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กกกกกกกก3.  แนวคิดมาตรฐานชีวิตของคนไรสัญชาติ 
กกกกกกกก4.  แนวคิดสิทธิมนุษยชน 
กกกกกกกก5.  แนวคิดแรงงานเด็ก 
กกกกกกกก6.  แนวคิดสิทธิเด็ก 
กกกกกกกก7.  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
กกกกกกกก8.  ขอมูลจังหวัดสมุทรสาคร 
 
1.  แนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ  และความเปนชายขอบ   
กกกกกกกก1.1  อัตลักษณทางชาตพิันธุ 
กกกกกกกก       คําวา  อัตลักษณ (อานวา  อัด-ตะ-ลัก) ประกอบดวยคําวา  อัต (อัด-ตะ) ซ่ึงหมายถึง 
ตน หรือ ตัวเอง  กับ ลักษณ ซ่ึงหมายถึง สมบัติเฉพาะตัว  คําวา อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา 
Identity  (อานวา ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําใหส่ิงนั้น
เปนที่รูจักหรือจําได  เชน นักรองกลุมนี้มีอัตลักษณทางดานเสียงที่เดนมากใครไดยินก็จําไดทันที    
กกกกกกกก      ปนแกว  เหลืองอรามศรี  (2546 : 4)  ไดกลาวถึง  อัตลักษณทางชาติพันธุ  ไวดังนี ้อัต
ลักษณทางชาติพันธุ  (ethnic  identity)  และกลุมชาติพันธุ  (ethnic  group)  เปนทั้งคําและแนวคิด
สําคัญที่นักมานุษยวิทยาตะวันตกนํามาใชในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา  เพื่อการศึกษา
กลุมชนที่มีวัฒนธรรม  และภาษาเฉพาะที่ไดสืบทอดกันมาหลายช่ัวอายุคน  บริบททางการเมืองใน
ชวงเวลาดังกลาวอันเปนยุคแหงการประกาศเอกราช  ไมขึ้นตอประเทศอาณานิคมตะวันตก           
ของประเทศในทวีปแอฟริกา  และเอเชีย  การเกิดขึ้นของประเทศและรัฐชาติใหม  ตลอดจน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
  8 

ขบวนการตอตานการลาอาณานิคมและการตอตานการเหยียดผิวและเชื้อชาติ  มีสวนสําคัญอยางยิ่ง
ตอการกอกําเนิดของแนวคิดชาติพันธุ  อันเปนคําที่เขามาแทนที่คําวาเชื้อชาติ  (race) ซ่ึงมีที่มาทาง
ความคิดวาความแตกตางระหวางชนชาติถูกกําหนดโดยลักษณะทางชีวกายภาพและพันธุกรรมที่
เปล่ียนแปลงไมได  ตรรกะดังกลาวทึกทักเองวา  เชื้อชาติบางเชื้อชาติ  (เชนพวกผิวขาว)  ฉลาดกวา
บางเชื้อชาติ  (เชนพวกผิวสี)  เพราะพันธุกรรมกําหนดมาเชนนั้น  แนวคิดเรื่องเชื้อชาติ  (race)  ได
นําไปสูความคิดในการคัดเลือกเชื้อชาติพันธุแท  (ที่ไมใชลูกผสม)  และการจัดชวงชั้นระหวางเชื้อ
ชาติที่สูงและเชื้อชาติที่ต่ํา  ในทางการเมืองแนวคิดเรื่องเชื้อชาติไดถูกนํามาเปนเหตุผลเพื่อสราง
ความชอบธรรมในการที่นักลาอาณานิคม  ผิวขาวกดขี่ชนผิวดําและผิวสีในทวีปตางๆ ทั่วโลก  
ตลอดจนการฆาลางเผาพันธุเพื่อรักษาไวซ่ึงเชื้อชาติอันบริสุทธิ์  แนวคิดเรื่องชาติพันธุ  ยังไดเขามา
แทนที่แนวคิดเรื่อง  เผา  (tribe)  ซ่ึงมักเนนอัตลักษณและวัฒนธรรมโดดๆ  ที่เฉพาะและแตกตางของ
ชนเผาพื้นเมือง  โดยเชื่อวาเกิดจากลักษณะการตั้งถ่ินฐานที่หางไกลและขาดการปฏิสัมพันธกับกลุม
ชนอื่นๆ  อัตลักษณทางชาติพันธุเสนอใหมองวัฒนธรรมและการนิยามตนเอง   ในความสัมพันธกับ
กลุมชนอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งในความสัมพันธรัฐชาติ   
กกกกกกกกปนแกว  เหลืองอรามศรี  (2546 : 6) ไดกลาวถึงขอถกเถียงสําคัญในหมูนักมานุษยวิทยา
ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จวบจนคริสตศตวรรษที่  1960  ในการใชแนวคิดเรื่องอัตลักษณ
ทางชาติพันธุในการอธิบายความแตกตางของสังคมมนุษยคือจะใชเกณฑอะไร  หากไมใช              
ชีวกายภาพที่มองเห็นได  มาอธิบายการแบงกลุมทางชาติพันธุหรือกลุมทางวัฒนธรรม  ทฤษฎีทาง
ภาษาศาสตรหรือนิรุกติศาสตร  (linguistic  theories)  ไดกลายเปนศาสตรอันทรงอิทธิพล  ที่นัก
มนุษยวิทยาจํานวนมากใชในการจัดกลุมทางชาติพันธุ  และการคนหาหนวยทางวัฒนธรรม  (culture 
– bearing)  ซ่ึงเชื่อกันวาเปนแนวคิดและวิธีการที่เปนวิทยาศาสตร  ที่สามารถตรวจสอบความ
สมเหตุสมผลได  อยางไรก็ตาม  ในปลายทศวรรษที่  1960  เปนตนมา  แนวทางของคําถามโดยนัก
มนุษยวิทยาในเรื่องอัตลักษณทางชาติพันธุไดเปล่ียนแปลงอยางมีนัยสําคัญ  ทั้งนี้ดวยอิทธิพลของ
งานชิ้นคลาสสิคของ  เอ็ดมันดอาร  ลีช  (Edmund R. Leach)  เร่ือง  Political  Systems  of  Highland  
Burma  ซ่ึงไดทวนกระแสความเชื่อเร่ืองความสัมพันธระหวางหนวยทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ
ทางชาติพันธุ  ที่มีขอบเขตและตําแหนงแหงที่ตายตัว  ดวยการเสนอแนวคิดเรื่องการขามมาขามไป
ทางวัฒนธรรมและอัตลักษณทางชาติพันธุแปรผันไปตามสถานการณ  ลีช  เชื่อวาการคนหาหนวย
หรือขอบเขตทางวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุหนึ่งๆ  เปนความพยายามที่เสียเวลาเปลา  ทั้งนี้  
เนื่องจากสิ่งที่คนหาดังกลาวนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา  งานของเฟรดริก  บารท  
(Fredrik Barth) ใน Ethnic Groups  and Boundaries ไดขยายการอธิบายแนวคิดเรื่องเสนขอบเขตอัน
ยืดหยุนของความเปนกลุมชาติพันธุวาเกิดจากการที่สมาชิกในกลุมนั้นสามารถที่จะเลือกใช
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คุณสมบัติทางวัฒนธรรม  (cultural  attribute)  อยางใดอยางหนึ่งที่มีอยูในการนิยามความเปนตัวตน
ของตนเอง  วัฒนธรรมจึงไมใชแบบแผนปฏิบัติ  หรือความเชื่ออันเดียวที่สืบทอดกันมาแตโบราณ  
แตเปนพหุวัฒนธรรมที่คนเลือกและปรับเปลี่ยนเพื่อนํามานิยามตนเองและกลุมขอบเขตหรือความ
เปนสมาชิกภาพของกลุมชาติพันธุจึงเปนสิ่งที่ขยับเขยื้อนและเปลี่ยนแปลงไปมาได หากอัตลักษณ
ทางชาติพันธุเปนสิ่งที่เล่ือนไหลและปรับเปลี่ยนไปมาได  คําถามสําคัญในการศึกษาอัตลักษณทาง
ชาติพันธุอีกอันหนึ่งคือ  ดวยเหตุผลอะไรที่ทําใหสมาชิกในกลุมชาติพันธุเลือกคุณสมบัติทาง
วัฒนธรรมแบบใดแบบหนึ่งในการนิยามความเปนตัวตนทางชาติพันธุ  ในขณะที่บารทอธิบาย
เหตุผลของการสรางขอบเขตของอัตลักษณทางชาติพันธุภายใตอิทธพลของแนวคิดเชิงโครงสราง
หนาที่วา  เพื่อการสรางเครือขายของการแลกเปลี่ยนทางดานสินคาและแรงงาน  นักมานุษยวิทยาที่
ไดรับอิทธิพลทางความคิดจาก แม็กเวเบอร  (Max  Weber) เชน  คลิฟฟอรด  เกิรต  (Clifford Geertz)  
และ  ชารล  คาย (Charles  Keyes)  กลับเห็นวา  พื้นฐานสําคัญของการสรางความเหมือนและความ
แตกตางของสมาชิกในกลุมชาติพันธุ  มาจากแนวคิดเรื่องกําเนิดหรือตนกําเนิดรวม  (shared  
descent)  ที่คนในกลุมเชื่อวาสืบทอดและปฏิบัติรวมกันมาจนกลายเปนที่มาและรากฐานของกลุม  
(primodial  attachment)  ที่มาของกําเนิดรวมอันเปนอัตลักษณทางชาติพันธุอาจมีลักษณะเปนเรื่อง
เลาถึงที่มา การอพยพมาตั้ง   ถ่ินฐานในที่ใหม  ความทรงจํารวมมือถึงประวัติศาสตรการถูกกดขี่จาก
กลุมชาติพันธุอ่ืน  เพลง  ตํานาน  และการเลนตางๆ  เปนตน  
กกกกกกกก1.2  ความเปนชายขอบและอัตลักษณของคนชายขอบ   
กกกกกกกก      ปนแกว  เหลืองอรามศรี  (2546 : 13)  ไดกลาวถึงความเปนชายขอบและอัตลักษณ
ของคนชายขอบไววา  ในการพิจารณาปฏิสัมพันธระหวางอัตลักษณนั้นเราอาจสามารถวิเคราะหผาน
มิติความสัมพันธระหวางศูนยกลางและชายขอบไดดวยเชนกัน  ในระบบความสัมพันธดังกลาว
อํานาจในการกําหนดตัวตน  และความมีตัวตนอยูที่รัฐสวนกลาง   ผูซ่ึงสถาปนาบรรทัดฐานกรอบ
ความคิด  “สังคมสวนใหญ”  และความเปนสมาชิกภาพของสังคม  อันไดแก  ความเปนไทย           
อัตลักษณไทย  วัฒนธรรมไทย  ตลอดจนแบบปฏิบัติของพลเมืองไทย  ในขณะที่ความเปนชาติพันธุ  
ซ่ึงถูกสรางใหมีนัยหมายถึงความเปน  “ชนสวนนอย”  ถูกผลักใหออกหางไปยังชายขอบ  อันตั้งอยู
ในทิศทางตรงกันขามกับศูนยกลาง  เนื่องจากมีคุณลักษณะที่ไมเขากับหรือเขากันไมไดกับกรอบ
ของคนสวนใหญ  (off – centered)  ความสัมพันธระหวางความเปนศูนยกลางและความเปนชายขอบ
นั้น ไมไดอยูที่เพียงการขีดเสนพรมแดนอันแนนหนาของความเปนศูนยกลางเพื่อสรางระยะหางใน
เชิงพื้นที่และเชิงสังคมที่เบียดขับความไมเหมือนหรือเขากันไมไดของสังคมอื่นออกไป  หากแตยัง
อยูที่การผลิตและสรางระบบความสัมพันธอันความเหล่ือมลํ้าและไมเทาเทียมระหวางศูนยกลางและ
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ชายขอบ  และความพยายามของศูนยกลางในการเขามาควบคุมและจัดระเบียบใหมใหกับสังคมใน
ชายขอบอีกดวย   
กกกกกกกกความเปนชายขอบจึงไมใชส่ิงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากแตกําเนิดขึ้นพรอมๆ  กับ
การสถาปนาอํานาจของความเปนศูนยกลางหรือกลาวอีกนัยหนึ่ง  ศูนยกลางเปนผูผลิตชายขอบ  
กระบวนการสรางความเปนชายขอบโดยศูนยกลางนั้น  มีลักษณะที่ซับซอนขณะเดียวกันการอยูใน
ชายขอบนั้น  แมวาจะหมายถึงการกีดกันออกจากการมีสวนรวมในการกําหนดความหมาย  และการ
มีตัวตนของชายขอบ  แตไมไดหมายถึงวาแยกขาดและไมมีความสัมพันธกับศูนยกลางตรงกันขาม  
ในทางเศรษฐกิจและสังคมแลวศูนยกลางและชายขอบมีความสัมพันธที่ขึ้นตรงตอกันและพึ่งพา    
ซ่ึงกันและกัน  กลุมชนในเขตชายขอบ  ไมวาจะเปนกลุมชาติพันธุที่อาศัยอยูในเขตปาเขาหรือยากจน
ในเมือง  ตางเปนผูที่ทําการผลิตและการเพาะปลูก หรือทํางานบริการเพื่อหลอเล้ียงคนในเมืองอัน
เปนศูนยกลางทั้งสิ้นเปนที่นาสังเกตวาในวาทกรรมกระแสหลักวาดวยคนชายขอบความสัมพันธใน
เชิงพึ่งพาซึ่งกันและกันกลับถูกปฏิเสธหรือมองไมเห็นคนชายขอบถูกทําใหเปนส่ิงที่ไมมีตัวตน ไร
คุณคา  หรือเปนภาระแกสังคมศูนยกลาง วาทกรรมวาดวยความเปนชายขอบจึงเปนวาทกรรมของ
พวกไมเปนที่พึงประสงค  (the unwanted)  ของสังคมศูนยกลางวาทกรรมวาดวยความเปนชายขอบ
จึงเปนวาทกรรมของพวก  “ชาวเขา”  “ขอทาน”  “กะเทย”  “คนเรรอน”   “โสเภณี”  “พวกติดยา”  
“พวกเปนเอดส”  ฯลฯ  เขาดวยกัน  
กกกกกกกกในทางวัฒนธรรม  อัตลักษณและวัฒนธรรมศูนยกลางถูกสรางขึ้นจากขอบเขตหรือ
พรมแดนที่ชัดเจน  แนนอน  และไมอาจกาวขามไปมาได  เปนตัวตนที่มีการจัดประเภทที่มองเห็นได  
มีกฎเกณฑที่เปนระเบียบและถาวร  อัตลักษณชายขอบกลับเกิดขึ้นจากการปฏิเสธเสนขอบเขตหรือ
พรมแดนที่แข็งตัว  กาวขามสูตัวตนที่อยูนอกประเภทที่จัดไวให  อยูนอกเหนือกฎเกณฑและระเบียบ
ที่สังคมศูนยกลางกําหนด  จึงเขาใจไมได ถูกมองวาสรางความปนปวน  สับสน  กอกวน ไรระเบียบ  
กลายเปนภาวะที่ไมอาจอดทนได  และตองใชมาตรการหรือระเบียบทางสังคมเขามาจัดการ  
กกกกกกกกความแตกตางทางชาติพันธุ  อัตลักษณทางชาติพันธุ  และความเปนชายขอบของกลุม
แรงงานขามชาติรวมไปถึงบุตร  หลาน  และผูติดตาม เปนสาเหตุที่กอใหเกิดการละเมิดสิทธิของ
แรงงานขามชาติ  บุตร  และผูติดตาม  มีการสรางและผลิตสื่อผานกลไกตาง ๆ เพื่อตอกย้ําใหเห็นวา
แรงงานขามชาติเปนอันตรายตอความมั่นคงของรัฐตองทําการควบคุมอยางจริงจัง  ผูวิจัยจึงนํา
แนวคิดชาติพันธุ  อัตลักษณทางชาติพันธุ  และความเปนชายขอบ  มาเปนสวนหนึ่งในการวิจัย เพื่อ
เปนแนวทางในการสังเกตนําไปสูความเปนตัวตนของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  
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 2.  แนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กกกกกกกก2.1 แนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย   
  บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  (2549 : 5) ไดกลาวถึงแนวความคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไว
วา  มีดวยกันหลายแนวคิด เชน แนวความคิดในสมัยกลางของอิตาลี  ไดกลาวถึงแนวความคิดเรื่อง
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยวายังไมถึงขั้นที่จะตั้งเปน    ขอเรียกรองถึงระดับที่วาเปนสิทธิอันแตะตอง
ไมได แตแนวความคิดดังกลาวก็เปนเพียงแนวความคิดในเชิงจริยธรรมทางสังคม  มิใชเปนขอ
เรียกรองทางการเมืองหรือเศรษฐศาสตรในปจจุบัน  ในสมัยกลางของยุโรปซึ่งแนวคิดทั้งหลายถูก
ครอบงําโดยความเชื่อทางศาสนา  นักบุญโธมัส  อไควนัส ซ่ึงเปนนักปราชญที่มีช่ือเสียงในสมัยนั้น
เร่ิมใชคําวา dignitas humana ซ่ึงความหมายก็คือ  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนั่นเอง ในชวงปลายของยคุ
กลางซึ่งมีการคนพบอารยธรรมเกาสมัยกรีก  และโรมันและมีการศึกษาคนพบกันอยางจริงจัง  จนได
ชื่อวาเปนยุคแหงการฟนฟู หรือการเกิดใหมของ อารยธรรมโบราณดังกลาว ในขณะที่แนวความคิด
ของเยอรมัน  นักคิดในยุคใหมของชาติอ่ืนๆ ใหความสนใจกับเรื่องของสิทธิเสรีภาพ  แตกลับ
มองขามประเด็นที่มีความลึกซึ้งยิ่งไปกวานั้น คือ ประเด็นเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนุษย จนกระทั่ง
ไดมีนักคิดชาวเยอรมันบางทานไดจุดประกายทางความคิดเกี่ยวกับประเด็นนี้ขึ้นมาแตอยางไรก็ตาม
ตองยอมรับวาแมจะมีนักคิดชาวเยอรมันหลายทานไดช่ือวาเปนผูบุกเบิกเกี่ยวกับความคิดเกี่ยวกับ
ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  แตเหตุการณในยุคที่เยอรมันอยูภายใตระบอบการปกครองแบบเผด็จ
การของฮิตเลอร (Hitler) ซ่ึงไดกออาชญากรรมตอชนชาวยิวโดยตองการฆาแบบลางเผาพันธุกัน
ทีเดียว      ทําใหนักกฎหมายชาวเยอรมันตองตั้งคําถามกับตัวเองวาเกิดอะไรขึ้นในชวงนั้น  จนเปน
ที่มาของการบัญญัติการคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ไวในรัฐธรรมนูญเปนประเทศแรก   
  บุญศรี  มีวงศอุโฆษ  (2549 : 22)  ใหความรูพื้นฐานเกี่ยวกับศักดิ์ศรีความเปนมนษุย      
ไววา  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในฐานะที่เปนพื้นฐานของสิทธิและเสรีภาพท้ังปวง ทั้งนี้เปน
วิวัฒนาการที่ดําเนินมาตามขั้นตอนของประวัติศาสตร และเนื่องจากวิวัฒนาการดังกลาวนี้มิได
เกิดขึ้นในประเทศไทยแตเพียงประเทศเดียว  หากแตเกิดขึ้นในทวีปยุโรป  และอเมริกาดวยเหตุนี้เอง  
จึงเปนความจําเปนที่จะตองศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการเหลานี้เสียกอน การศึกษา
ดังกลาวจะทําใหเราทราบถึงความสําคัญของคําๆ นี้ วิธีทําใหสามารถกําหนดสถานภาพและ
ความสําคัญของคําวาศักดิ์ศรีความเปนมนุษยนี้ในบริบทของระบบกฎหมายไทยตอไป  
  มนุษยกับ  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”  คําวา  “ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”  หมายถึง  
ความมีคาของมนุษยแตละคน  ทั้งในแงของความมีคาในตัวของผูนั้นเองและในสถานะภาพของ
ความเปนมนุษยของแตละคนอันไมอาจจะพรากเสียได  การที่ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดกลายมาเปน
สวนที่ เปนสาระสําคัญของมนุษยแตละคนนี้  ทําใหศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไดกลายมาเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
  12 

ความหมายจําเพาะและเปนตัวกําหนดความหมายของความเปนมนุษยไปโดยปริยาย  ศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย  มีอยูในตัวของมนุษยทุกคนโดยไมคํานึงถึงเพศ  วัย  สีผิว  สัญชาติ  หรือศาสนา  
นอกจากนี้แลว  เมื่อพูดถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยแลว  จะตองไมคํานึงถึงความสามารถทาง
สติปญญาในการรับรูส่ิงตางๆ  ของผูนั้นดวย  เรียกไดวาเพียงความเปนมนุษยเทานั้นที่เปนเงื่อนไขที่
นําไปสูความมีศักดิ์ศรีดังกลาว  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยที่มีอยูในตัวของมนุษยทุกคนดังกลาวนี้  จึง
ไดกลายมาเปนแกนสาระสําคัญตามธรรมชาติของความเปนมนุษยไปแลวอยางปฏิเสธไมไดและเมื่อ
เปนเชนนี้  ศักดิ์ศรีความเปนมนุษยจึงเปนส่ิงที่ไมอาจถูกพรากหรือทําใหสูญเสียไปดวยวิธีการใดๆ  
ได  
  อุดม  รัฐอมฤต  (2544 : 74) ใหความหมายของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยไววา  
ศักดิ์ศรี     เปนคํานาม  แปลวา  เกียรติศักดิ์  แมจะแปลแลวก็ตามเปนคําที่ชาวบานยังไมอาจเขาใจได
ทันที  ดังนั้นถาลองถอดความหมายจากการแยกคําออกจากันก็จะไดดังนี้   
  ศักดิ์ศรี  =  ศักดิ์ + ศรี 
  ศักดิ์  =  ฐานะ 
  ศรี  =  สิริ  =  มิ่งขวัญ  =  ผูเปนที่รักหรือเคารพนับถือ 
  เกียรติศักดิ์  =  เกียรติ + ศักดิ์ 
  เกียรติ  =  การยกยองนับถือ 
  ศักดิ์  =  ฐานะ  
  เมื่อพิจารณาคําทั้งหลายขางตนโดยรวมแลว  ทําใหคําตอบวา  ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย  หมายถึง  การยอมรับนับถือสถานภาพของบุคคล 
  ความหมายที่คนไทยเขาใจกัน  โดยพิจารณาจากสํานวน  โวหาร  สุภาษิต  คําพังเพย   
  สํานวน  =  ถอยคําที่มีความหมายไมตรงตัว  แตก็เขาใจกันได 
  โวหาร  =  คํากลาวที่คมคายใชถอยคําเพียงเล็กนอยแตกินความหมายลึกซึ้ง 
  สุภาษิต  =  คําที่เปนคติสอนใจ 
  คําพังเพย  =  คําที่แสดงความคิดเห็นหรือติชม 
 2.2 ประเภทของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
  จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตน  ทําใหสามารถเขาใจความหมายของคําวา  
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”  ไดพอสมควร  แตก็ยังมีปญหาที่ทําใหตองคิดตอไปอีก  กลาวคือ  
สถานภาพของบุคคลเหมือนกันหมดทุกคนหรือไม  มีความแตกตางกันอยางไร ความแตกตางนั้น
เกิดจากสาเหตุใด  คนไทยยอมรับความแตกตางเชนนั้นหรือไม  มีขอบเขตเพียงใด   
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  อุดม  รัฐอมฤต  (2544 : 77)  ไดกลาวถึงการแบงประเภทของศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยไววาการมองศักดิ์ศรีความเปนมนุษยอาจพิจารณาไดจากสองมิติ  คือ  
  1 มาตรฐานขั้นต่ําของศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 
กกกกกกกกกกกก ไดแก  ขอบเขตขั้นต่ําสุดของสถานภาพบุคคล  อันเปนแนวตั้งรับขั้นสุดทายที่
มนุษยคนหนึ่งคนใดมีอยูและหามมนุษยอ่ืนๆ  กาวลวงซึ่งถามีการฝาฝนก็ถือวาเปนการละเมิด
ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  เชน  ผูที่ถูกศาลพิพากษาลงโทษจําคุก  และถูกสงไปรับโทษในเรือนจํานั้น
ก็คือผูที่ทําผิดกฎหมายจึงตองชดใชกรรมที่ตนไดกระทํา  แตเนื่องจากเขาก็เปนมนุษยเมื่อถึงเวลา
รับประทานอาหารก็ตองมีจาน  มีชอน  ดังนั้นการที่จะเอาขาวโปรยลงบนพื้นแลวใหกมลงเลียเขา
ปากจึงเปนพฤติกรรมที่เห็นไดอยางชัดแจงวากระทบสถานภาพขั้นต่ําของบุคคล 
  2 มาตรฐานของศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตามลักษณะของกลุม 
กกกกกกกกกกกก การแยกลักษณะของกลุม  เปนไปตามประสบการณที่ทุกคนอาจพบดวยตนเอง
ได และจากวรรณกรรม  และส่ืออื่นๆ จึงเปนการเสนอตัวอยางบางเรื่องที่มิใชการกําหนดในเชิง
ปริมาณวามีจํานวนเทาไร 
กกกกกกกกกกกก ลักษณะของกลุมในที่นี้ไดแก  การรวมตัวของบุคคลที่มีอัตลักษณรวมกัน  คือ 
  2.1 กลุมของเพศ 
   ยกตัวอยางเชน  ศักดิ์ศรีของลูกผูหญิง “เราเปนลูกผูหญิงจะมาย่ํายีกันไมไดเรา
ตองลุกขึ้นตอสูเพื่อศักดิ์ศรี”  จากการใหสัมภาษณของสตรีผูสมัครผูวาราชการกรุงเทพมหานครทาน
หนึ่งซึ่งถูกโจมตีโดยผูที่ไมประสงคดีวา เธอมีความสัมพันธชูสาวกับชายอื่น ทั้งๆ ที่เธอมีสามีและ
บุตรแลวคํากลาวหาเชนนี้กระทบตอสถานภาพความเปนหญิงที่มีบุตรซึ่งเปนสถาบันอันทรงคุณคา
ของหญิงไทย เร่ืองเชนนี้จะทําใหเธออยูนิ่งมิได ตองสูเพื่อปกปองชื่อเสียงและเกียรติยศของเธอ เปน
เร่ืองของผูหญิงไมใชเร่ืองของมนุษยทั่วๆ ไป  
   หรือศักดิ์ศรีของลูกผูชาย  เชน  “ลูกผูชายฆาได  หยามไมได”  สํานวนนี้มักพูด
กัน  ในหมูผูชายวัยฉกรรจ  หรือผูที่มีความภาคภูมิในตนเอง เพื่อแสดงวาการทําใหชีวิตสิ้นสุดลงนั้น
อาจจะยอมใหทําไดถาไมไดมีการดูหมิ่นดูแคลนกัน แตถาเปนการดูถูกเหยียดหยามแลวแมจะไม
ถึงกับการทําลายชีวิตก็ถือเปนเรื่องใหญยอมไมไดเพราะกระทบตอความภาคภูมิใจในสถานภาพ  
(ศักดิ์ศรี) ของความเปนลูกผูชายซ่ึงถือวายิ่งใหญเหนือชีวิต  ตัวอยางนี้เปนการชี้ใหเห็นถึงสถานภาพ
เฉพาะกลุมเพศชายซึ่งอาจมีเงื่อนไขที่ตางไปจากที่ใชวัดมนุษยโดยทั่วๆ ไป 
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  2.2 กลุมวิชาชีพ   
   ยกตัวอยาง  เชน  ศักดิ์ศรีของชายชาติทหารแมปจจุบันจะมีสตรีเปนทหารอยู
บางก็ตามแตวลีนี้หมายถึง  สถานภาพของผูที่เปนทหารที่จะตองกลาหาญ  อดทน  และเสียสละเพื่อ
ชาติ  ดังนั้นเมื่อมีหนาที่หลักที่จะตองปฏิบัติเปนภาระที่ตองการความเสียสละ  มีกําลังกายกําลังใจ  
และความมุงมั่นอยางแนวแนจึงเปนผูที่ไดรับการยกยองวามีเกียรติ  (ศักดิ์ศรี)  มีสถานภาพที่ผูอ่ืน
ตองยอมรับนับถือ  ดวยเหตุนี้ถามีการลวงเกินศักดิ์ศรีจึงเปนสิ่งที่ทหารยอมรับไมได 
  2.3 กลุมบําเพ็ญประโยชน 
   ไดแก กลุมลูกเสือ แตเดิมลูกเสือจะมาจากเสือปาซึ่งพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎ
เกลาเจาอยูหัวทรงตั้งขึ้นเพื่อปองกันประเทศ  แตตอมาในระยะหลังลูกเสือคือผูที่บทบาทสําคัญใน
การชวยเหลือสังคม  ซ่ึงมีปณิธานอันเปนเอกลักษณของกลุม  คือ  “เสียชีพอยาเสียสัตย” คําปณิธาน
นี้มีความภาคภูมิ  และตองปฏิบัติอยางเครงครัด  ดังนั้นถามีการกลาวหาวาลูกเสือไมซ่ือตรงจึงเปน
การหมิ่น  “ศักดิ์ศรี”   
  2.4 กลุมวงศตระกูล 
   วงศตระกูลใดที่ไดรับการยกยองจากสังคมสืบตอกันมาเปนเวลานานๆ ในการ
ดําเนินธุรกิจที่ไมเอารัดเอาเปรียบการรับราชการที่สุจริตหรือมีการโอบออมอารีชวยเหลือผูตกทุกข
ไดยาก  ก็ยอมมีความภาคภูมิใจในการที่ผูคนยอมรับนับถือ  ดังนั้นถามีการกลาวหาไปในทางเสื่อม
เสียโดยเฉพาะถาทําใหปรากฏแนชัดวาไมจริง  จึงเปนเรื่องที่ผูดํารงวงศสกุลเหลานั้นไมอาจยอมรับ
ไดเพราะเปนการเขาไปจาบจวงสถานภาพที่บรรพบุรุษตองใชเวลา  ความวิริยะอุตสาหะ  สรางและ
สะสมดวยความบากบั่น  มานะ อดทน ลูกหลานผูสืบตอจึงมีหนาที่จําตองปกปองและรักษาใหยืน
ยาวตอไป  
   เหตุและผลของการที่ตองคุมครองศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  ธรรมชาติของ
มนุษยและภารกิจของรัฐ  เปนที่ยอมรับกันมาตั้งแตสมัยกรีกแลววามนุษยมิไดอยูคนเดียว  แตเปน
เร่ืองปกติธรรมดาที่มนุษยจะอยูรวมกันเปนประชาคม  จากคํากลาวสมัย  Aristotle  ที่วา  “zoon  
politikon”  หรือ  “animal  soziale”  โดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบันนี้  การดํารงชีวิตของมนุษยแตละ
คนมีความจําเปนตองพึ่งพาผูอ่ืนเปนอยางมาก  จนอาจกลาวไดวา  การอยูอยางไมตองพึ่งพาผูใดใน
สมัยปจจุบันนี้เปนส่ิงที่เปนไปไมไดเลยก็วาได  การอยูอยางไมตองพึ่งพาผูใดในสมัยปจจุบันนี้เปน
ส่ิงที่เปนไปไมไดเลยก็วาได  ฉะนั้น จึงอาจกลาวอีกนัยหนึ่งไดวา  ความเปนปจเจกบุคคลในปจจุบัน
มีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับความจําเปนของมนุษยที่ตองอยูรวมกันเปนสังคมอยางแยกไมออก     
ในประเด็นนี้  Pufendorf  เคยใชคําวา “socialites”  ซ่ึงหมายถึง “ธรรมชาติของมนุษยที่ตองอยู
รวมกันเปนสังคม”  นั่นเอง  ธรรมชาติดังกลาวนี้  เรียกไดวาเปนหัวใจของความเปนมนุษย  เนื่องจาก
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ดวยธรรมชาติดังกลาวนี้เอง  ที่ทําใหความเปนมนุษยพัฒนาตนเองอยางมีเอกลักษณและบรรลุถึง
เปาหมายที่พึงปรารถนาได  และการที่ไดอยูทามกลางเพื่อนมนุษยดวยกันนี้เทานั้นที่ทําใหมนุษย
ไดมาซึ่งศักดิ์ศรีที่แทจริง  (dignatio  nominis  humani)  ความสามารถในการอยูรวมกันของความ
เปนมนุษยนี้  อาจเปนเงื่อนไขสําหรับสภาพทางรางกายและจิตใจของมนุษย  กระนั้นก็ตาม  ยังมิได
หมายความวา  จะนําไปสูขอสรุปไดวา  เมื่อเปนมนุษยแลวจําเปนจะตองอยูรวมกันเสมอไป  
โดยเฉพาะอยางยิ่งจะเนนความเปนหนึ่งเดียวของมนุษยแตละคน  
   แนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย มีความเกี่ยวของกับงานวิจัยนี้ ในประเด็นของ
การอยูรวมกันในสังคม  ซ่ึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษยมีอยูในตัวของมนุษยทุกคนโดยไมคํานึงถึงเพศ  
วัย   สีผิว  สัญชาติ  หรือศาสนา  ซ่ึงธรรมชาติของมนุษยตองอยูรวมกันเปนสังคม  และการดํารงชีวิต
ของมนุษยแตละคนมีความจําเปนตองพึ่งพาผูอ่ืนเปนอยางมาก   
 
3.  แนวคิดมาตรฐานชีวิตของคนไรสัญชาติ 
 มานะ  งามเนตร (2551 : 1-3) ไดกลาวถึงมาตรฐานชีวิตของคนไรสัญชาติไววาการจัด
กลุมสถานภาพของสมาชิกในสังคมไมวาจะเปนของประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ  ตางมีหลักการ
ของกฎหมายระหวางประเทศวาดวยแผนกคดีบุคคล  เปนหลักกันมาเปนรอยๆ  ปมาแลว  คนไร
สัญชาติก็เปนมนุษยคนหนึ่งที่ตองไดรับสิทธิ  ตามสิทธิทมนุษยชน  ดังตอไปนี้  
 3.1 สมาชิกในสังคมตามสถานะของบุคคล  แบงไดดังนี้   
  3.1.1 คนชาติ  (National)  หมายถึง พลเมืองที่ประเทศนั้นใหการรับรองวาเปนผูอยู
ในการควบคุมของประเทศนั้นๆ  ไดแก ผูมีสัญชาติของประเทศนั้น  คนตางดาวผูที่ไดรับอนุญาตให
อยู  ในประเทศนั้นอยางถาวร  
  3.1.2 คนตางดาว  (Aliens)  หมายถึง บุคคลที่ยังไมมีสัญชาติของประเทศนั้นหรือ
คนตางดาวผูที่ไดรับอนุญาตใหอยูในประเทศนั้นแบบชั่วคราว  
  3.1.3 คนไรสัญชาติ  (Statelessperson) หมายถึง บุคคลที่ไมสามารถระบุไดวา เปน
ผูมีสถานะที่เปนสมาชิกของประเทศใด หรือไมมีประเทศใดรับวาเปนสมาชิกหรือเคยเปนสมาชิก
ของประเทศ  จากประสบการณการทํางานกับเรื่องลักษณะนี้ อาจจะมีทั้งคนตางดาวจริงๆ และผูที่มี
ฐานะทางกฎหมายที่เปนผูมีสัญชาติไทย เพียงแตยังไมมีการพิสูจน หรือไมมีโอกาสพิสูจน หรือไมมี
พยานหลักฐานในการพิสูจน ซ่ึงถือวาเปนการริดรอนสิทธิความเปนผูมีสัญชาติไทย ทําใหเสียโอกาส
ใชสิทธิตางๆ อยางมาก   
    ในกลุมของคนไรสัญชาติอาจจะเรียกอีกอยางหนึ่งวาคนไรรัฐก็ได  เพราะ
บางคนมีเช้ือชาติที่ยังคงอัตลักษณของชนชาติอยางชัดเจน เพียงแตในเวลานี้ชนชาตินั้น ๆอาจไมมี
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องคประกอบของคําวา รัฐ นั่นคือ ไมมีพื้นที่ที่บงบอกถึงความเปนอาณาเขต ไมมีแมแตอธิปไตยที่จะ
หาสิ่งที่มารับรองวา เปนสมาชิกของรัฐใดๆ ได  
 3.2 แนวทางขอกําหนดดานสิทธิทางสังคมและการคุมครองสิทธิ  
  คนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิเรื่อง     
การคุมครองสิทธิ  การคุมครองสิทธิ ในที่นี้หมายถึง  
  1. คนไรสัญชาติที่ไมมีช่ืออยูในทะเบียนราษฎร มีสิทธิอาศัยอยางนอยเปนการ
ช่ัวคราวในประเทศไทย  
  2. คนไรสัญชาติจะตองไมถูกสงกลับไปนอกราชอาณาจักรไทย โดยไมสมัครใจ 
หรือถูกสงกลับไปรับความยากลําบาก หรือความตาย  
  3. ไดรับการคุมครองความปลอดภัยจากการทํางาน ไมถูกเอาเปรียบเกี่ยวกับการ
ทํางาน  
  4. ไดรับการปฏิบัติในการเขาถึงบริการอยางเทาเทียมกับบุคคลอื่นในสังคมโดยไม
มีการละเมิดและถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม  
  5. สามารถเดินทางไปรับบริการการศึกษา การรักษาพยาบาลไดเชนเดียวกับบุคคล
ทั่วไป  
  คนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิเรื่อง
สถานภาพบุคคลทางกฎหมาย  สถานภาพบุคคลทางกฎหมาย ในที่นี้หมายถึง  
  1. บุคคลที่อพยพเขามาในประเทศไทยที่มีเชื้อสายไทย แตยังไมไดรับการพิจารณา
ทางสถานะทางกฎหมาย มีโอกาสไดรับการพิจารณาใหสัญชาติไทย  
  2. บุตรของบุคคลที่มีเชื้อสายไทย ที่เกิดในประเทศไทย ไดรับสัญชาติไทย  
  3. บุคคลที่มีช่ืออยูในระบบการทะเบียนราษฎร ซ่ึงอาศัยอยูในประเทศไทย
ติดตอกันเปนเวลานานไมต่ํากวา 10 ป จนกลมกลืนกับสังคมไทยและไมสามารถเดินทางกลับ
ประเทศตนทาง  มีโอกาสไดรับการพิจารณาสถานะเปนบุคคลตางดาวเขาเมืองโดยชอบดวยกฎหมาย
และมีโอกาสไดรับการพิจารณาใหไดสัญชาติไทย  
  4. บุคคลที่เกิดและอาศัยอยูในประเทศไทย แตยังไมมีสถานะทางกฎหมาย และ
ศึกษาสําเร็จในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย ไดรับการพิจารณาไดสัญชาติไทย  
  5. บุคคลที่เกิดและอาศัยอยูในประเทศไทย แตยังไมมีสถานะทางกฎหมาย และยัง      
ไมสําเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไดนําเขาสูกระบวนการพิจารณากําหนดสถานะทางกฎหมาย  
ก  6. บุคคลที่ขาดบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งตั้งแตวัยเยาว และมีช่ืออยูในระบบการ
ทะเบียนของทางราชการ และอาศัยอยูในประเทศไทยเปนเวลาอยางนอย 10 ป จนกลมกลืนกับ
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สังคมไทยและมีคุณสมบัติอ่ืนๆ ตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดไดรับการพิจารณาใหสัญชาติ
ไทย  
  7. บุคคลที่ขาดบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้ง ที่ไดรับสถานะเปนบุตรบุญธรรมตาม
คําส่ังของศาล เมื่อผูรับบุตรบุญธรรมเปนบุคคลที่มีสัญชาติไทย ไดรับสัญชาติไทย  
  8. บุคคลที่มีผลงาน/ความรูความเชี่ยวชาญที่เปนประโยชนในการพัฒนาประเทศ
ในดานการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและการกีฬา รวมทั้งดานอื่นๆ ซ่ึง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเห็นสมควรไดรับการพิจารณาใหไดสัญชาติไทย  
  9. บุตรของคนไรสัญชาติที่เกิดในประเทศไทย ไดรับการแจงเกิดและไดรับสูติ
บัตรซึ่งเปนเอกสารแสดงการเกิด   
 3.3 แนวทางขอกําหนดทางสังคมตอคนไรสัญชาติ  
  คนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิเร่ืองการ
เขาถึงบริการ  การเขาถึงบริการในที่นี้หมายถึง  
  1. คนไรสัญชาติสามารถเขาถึงกองทุนสวัสดิการดานการศึกษาในชุมชนกองทุน
สงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชน กระบวนการยุติธรรม  
  2. สามารถไปใชบริการจากภาครัฐ สามารถเขารวมกิจกรรมที่ชุมชนและสังคมจัด
ขึ้น   
  คนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิ  เร่ืองการมี
สวนรวม การมีสวนรวมในที่นี้หมายถึง คนไรสัญชาติไดรับโอกาสเปนสมาชิกและมีสวนรวม       
ในชุมชน คนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิเรื่องภูมิปญญา
และวัฒนธรรม ภูมิปญญาและวัฒนธรรม ในที่นี้หมายถึง คนไรสัญชาติ/ครอบครัว มีโอกาสถายทอด
ภูมิปญญาทองถ่ินที่มีรากฐานทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ คนไรสัญชาติควรไดรับ
การสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครองพิทักษสิทธิเร่ืองการบริโภคขอมูลขาวสาร  
 3.4 การบริโภคขอมูลขาวสารในที่นี้หมายถึง  
  1. คนไรสัญชาติรับทราบขอมูลขาวสารและแหลงบริการตางๆ ที่มีอยูในชุมชน
และภายนอกชุมชน  
  2. รับทราบและเขาใจถึงวิธีการไปใชสิทธิและบริการที่มีอยูตามความตองการคน 
ไรสัญชาติ  
  3. มีสวนรวมในการใหขอมูลขาวสารและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแกคนในชุมชน 
หนวยงานและสังคม มีฐานขอมูลชุมชนที่เปนประโยชนในการมาใชบริการ หรือการมาขอรับความ
ชวยเหลือ  
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 3.5 แนวทางขอกําหนดดานความมั่นคงในการดํารงชีวิต  
  มีการกําหนดมาตรฐานไว  ดังนี้ คนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพ
และคุมครองพิทักษสิทธิเร่ืองสุขภาพ   สุขภาพ ในที่นี้หมายถึง คนไรสัญชาติสามารถเขารับบริการ
ดานสุขภาพจากสถานพยาบาลเมื่อเจ็บปวย ไดรับการดูแลและรับผิดชอบการรักษาพยาบาลเมื่อ
เจ็บปวยจากการทํางานจากนายจางคนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพและคุมครอง
พิทักษสิทธิเร่ืองที่อยูอาศัย  ที่อยูอาศัย ในที่นี้หมายถึง คนไรสัญชาติและครอบครัว มีที่อยูอาศัยเปน
หลักแหลง โดยมีถ่ินที่อยู/ทะเบียนบาน หรือทะเบียนประวัติ  (ตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ)  
 3.6 แนวทางขอกําหนดดานการศึกษา  
  มีการกําหนดมาตรฐานไว ดังนี้  คนไรสัญชาติควรไดรับการสงเสริมสวัสดิภาพ
และคุมครองพิทักษสิทธิเร่ืองการศึกษา การศึกษานี้หมายถึง บุตรคนไรสัญชาติไดรับการศึกษาจน
สําเร็จขั้นพื้นฐาน และตองไดรับหลักฐานทางการศึกษา  (ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
หลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา พ.ศ.2548) สถานศึกษาในชุมชนที่มีคน
ไรสัญชาติเปดโอกาสให (ไมปดกั้น) บุตร ของคนไรสัญชาติไดเขาเรียน   
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดมาตรฐานชีวิตของคนไรสัญชาติ  มาเปนแนวคิดหนึ่งในงานวิจัย
ฉบับนี้  เนื่องจากเด็กพลัดถ่ินสวนหนึ่งในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร  ยังเปนคนไร
สัญชาติ  ซ่ึงหมายถึงบุคคลที่ไมสามารถระบุไดวา  เปนผูมีสถานะที่เปนสมาชิกของประเทศใด  
หรือไมมีประเทศใดรับวาเปนสมาชิกหรือเคยเปนสมาชิกของประเทศ  เด็กไรสัญชาติสวนใหญ
ประสบปญหาทางดานการศึกษา   ปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศ  และการดอยโอกาสทางสังคม  
รวมถึงการใชแรงงานเด็ก  ทําใหเด็กพลัดถ่ินเหลานั้นขาดความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต   
 
4.  แนวคิดสิทธิมนุษยชน 
กกกกกกกกแนวคิดสิทธิมนุษยชนเปนแนวคิดเกี่ยวกับมนุษย  ที่วาดวยเร่ืองของสิทธิหรือสถานะ
สากล  ซ่ึงไมขึ้นอยูกับขอบเขตของกฎหมาย หรือปจจัยทองถ่ินอื่นใด เชน เชื้อชาติ หรือ สัญชาติ   
ซ่ึงแนวคิดดังกลาวไดมีผูใหความหมายที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนไวดังตอไปนี้   
 4.1 สิทธิมนุษยชน 
  อุดม  รัฐอมฤต  (2544 : 13)  ไดใหความหมายของคําวา  “สิทธิมนุษยชน”  
หมายถึง  สิทธิ  ที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครองแกบุคคลทุกๆ  คน โดยมิไดแบงแยกวาบุคคล
นั้นจะเปนของชาติใด  เชื้อชาติใด  ภาษาใดหรือศาสนาใด  หากบุคคลนั้นมาอยูในอํานาจทางพื้นที่ที่
ใชรัฐธรรมนูญ  บุคคลยอมไดรับความคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญนั้นดวย  สิทธิมนุษยชนเปน
คุณลักษณะประจําตัวของมนุษยทุกคน  เปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เปนของมนุษยใน
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ฐานะที่เกิดมาเปนมนุษยและดวยเหตุผลแตเพียงวาเขาเกิดมาเปนมนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ
เหลานี้อยูแลวตั้งแตเกิด  โดยไมขึ้นกับวาเปนคนที่สังกัดชาติใด  สิทธิมนุษยชนจึงมีลักษณะคลายกับ  
“ศักดิ์ศรีความเปนมนุษย”  ที่มุงคุมครอง  “มนุษย”   
  “สิทธิพลเมือง”  หมายถึง  สิทธิที่รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครองเฉพาะบุคคล
ที่เปนพลเมืองของรัฐนั้นเทานั้น  ไมใชสําหรับบุคลที่เปนคนตางดาว 
  อยางไรก็ดี  เราอาจแยกประเภทของสิทธิขั้นพื้นฐานโดยอาศัยแนวคิดของ  Georg   
Jellinek  ศาสตราจารยกฎหมายชาวเยอรมนั  (อางถึงใน  อุดม รัฐอมฤต  2544 : 15) เสนอการจัดแบง
สิทธิออกเปน  3  ประเภท  ดงันี้  
  1. Status  negativus  หมายถึง  สภาพการณที่การใชสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจก
บุคคลจะตองปราศจากการเขามาละเมิดใดๆ  ของรัฐ  การใชสิทธิขั้นพื้นฐานประเภทนี้เปนเรื่องที่
ปจเจกบุคคลดําเนินการไปไดเอง  โดยรัฐไมตองเขามาดําเนินการใดๆ  สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทนี้
เปนสิทธิขั้นพื้นฐานที่ปฏิเสธอํานาจรัฐ สิทธิประเภทนี้ประกาศออกมาในรูปของสิทธิในการปองกัน
ไมใหรัฐใชอํานาจกระทําการอยางหนึ่งอยางใดในกรณีที่มีการละเมิดหรือจะมีการละเมิดจากรัฐ     
จึงอาจใชสิทธิเรียกรองใหรัฐละเวนจากการกระทําดังกลาวได ตัวอยางของสิทธิประเภทนี้ เชน  เสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา  (มาตรา  38) เสรีภาพในเคหสถาน (มาตรา  35) เสรีภาพในการสื่อสาร(มาตรา  
37)  สิทธิเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  (มาตรา  31)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น (มาตรา 39)  
และเสรีภาพในทางวิชาการ  (มาตรา  42)  เปนตน 
  2. Status  positivus  หมายถึง  สภาพการณที่การใชสิทธิขั้นพื้นฐานของปจเจก
บุคคล    มิอาจจะบรรลุจุดมุงหมายไดหากปราศจากการเขามาดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งจากทาง
ฝายรัฐ  สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทนี้ปรากฏออกมาในรูปของสิทธิประเภทสิทธิเรียกรองใหรัฐกระทํา
การเพื่อใหราษฎรไดรับประโยชนในทางหนึ่งทางใด  สิทธิประเภทนี้ไดแก  สิทธิไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน  (มาตรา  43)  สิทธิไดรับการบริการทางสาธารณสุข (มาตรา 52) เด็กและเยาวชนซึ่งไมมี
ผูดูแลมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดูและการอบรมจากรัฐ (มาตรา 53)  บุคคลผูซ่ึงมีอายุเกินหกสิบปบริบูรณ
และไมมีรายไดเพียงพอมีสิทธิไดรับความชวยเหลือจากรัฐ  (มาตรา  55)  บุคคลซึ่งพิการและทุพพล
ภาพมิสิทธิไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกอันเปนสาธารณะและความชวยเหลือจากรัฐ (มาตรา  55)  
และสิทธิทางศาสนา  (มาตรา  28)  เปนตน 
  3. Status  activus  หมายถึง  สภาพการณที่ปจเจกบุคคลใชสิทธิของตนในการเขา
ไป     มีสวนรวมในการสรางเจตจํานงกับองคกรของรัฐก็ดี  สิทธิขั้นพื้นฐานประเภทนี้ไดบัญญัติ
รับรองการคุมครองในรูปของ  “สิทธิพลเมือง”  ไดแก  สิทธิของผูเลือกตั้ง สิทธิลงสมัครรับการ
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เลือกตั้ง  สิทธิในการสมัครเขารับราชการ  สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง รวมทั้งสิทธิเขาไปมีสวนรวม
ในกิจกรรมทางการเมืองอื่นๆ  สิทธิประเภทนี้มักจํากัดใหเฉพาะพลเมืองของรัฐนั้นเทานั้น 
   จากแนวในการพิจาณาสิทธิขั้นพื้นฐานขางตน  ทําใหสามารถแบงแยกสิทธิและ
เสรีภาพระหวาง  “สิทธิมนุษยชน”  กับ  “สิทธิพลเมือง”  ไดดังนี้  
   สิทธิในกลุมของ  “status activus”  ถือวาเปนสิทธิประเภท  “สิทธิพลเมือง” สิทธิ
พลเมือง  ไดแก  สิทธิซ่ึงแยกออกเปนสิทธิและเสรีภาพของพลเมืองทั่วไป  กับสิทธิและเสรีภาพ
ทางการเมือง  สิทธิและเสรีภาพของพลเมืองทั่วไป ไดแก  เสรีภาพในการชุมนุม (มาตรา  44) 
เสรีภาพในการจัดตั้งพรรคการเมือง  (มาตรา  47)  เสรีภาพในการรวมกันเปนสมาคม (มาตรา  45) 
เปนตน  สวนสิทธิเสรีภาพทางการเมือง  ไดแก  สิทธิของผูเลือกตั้ง (มาตรา  104  และมาตรา  105)  
สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง  (มาตรา 107  และมาตรา  125)  สิทธิจัดตั้งพรรคการเมือง (มาตรา  47) สิทธิ
เขาชื่อของประชนเพื่อใหรัฐสภาพิจารณากฎหมาย  (มาตรา  107) สิทธิออกเสียงประชามติ (มาตรา  
214)  สิทธิเขาชื่อเพื่อถอดถอนผูดํารงตําแหนง ทางการเมือง (มาตรา  304) สิทธิถอดถอนผูบริหาร
ทองถ่ิน  (มาตรา  286)  และสิทธิเขาชื่อเพื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน  (มาตรา  287)  
   สิทธิในกลุมของ  “status negativus”  เปนสิทธิที่มีลักษณะไปในทาง  “สิทธิ
มนุษยชน”  เชน  สิทธิในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามมาตรา  237 – 247  สิทธิและเสรีภาพ
ตามหมวด  3  ซ่ึงไดแกความเสมอภาค  (มาตรา  30)  สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย  (มาตรา  
31) เสรีภาพในการนับถือศาสนา  (มาตรา  38)  เสรีภาพในเคหสถาน  (มาตรา 35)  และสิทธิของ
บุคคลในทรัพย  (มาตรา  48)  เปนตน  
   สวนสิทธิในกลุมของ  “status  positivus”  หรือท่ีเรียกวา “สิทธิขั้นพื้นฐานใน
สังคม”  สิทธิประเภทหลังนี้โดยหลักเปนสิทธิที่ตกไดแกพลเมืองของรัฐนั้นๆ  แตการกระทําใหสิทธิ
เหลานี้มีผลเปนจริงในทางปฏิบัติรัฐสภาจะตองออกกฎหมายเพื่อกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  และ
ดวยเหตุนี้รัฐสภาจะตองออกกฎหมายเพื่อกอใหเกิดผลในทางปฏิบัติ  และดวยเหตุนี้รัฐสภาจึงมี
ดุลพินิจอิสระที่จะกําหนดขอบเขตของบุคคลที่จะไดรับประโยชนจากสิทธิในเรื่องนั้นๆ   
   โดยรัฐธรรมนูญ  มาตรา 4 ไดบัญญัติใหความรับรองคุมครองสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลเปนการทั่วไป  โดยไมไดจําแนกแยกแยะวาเปนคนไทยหรือตางดาว  แตเนื้อหาของการ
คุมครองสิทธิและเสรีภาพที่สําคัญบัญญัติไวในหมวด  3 วาดวยสิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย  
อันมุงหมายคุมครองแกคนสัญชาติไทยเปนการเฉพาะ  ดังนั้น เพื่อใหการใชบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญสอดคลองกันจึงอาจตีความไปในทํานองเดียวกับการคุมครอง  “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย”  กลาวคือบุคคลทุกคนไมวาจะเปนคนไทยหรือคนตางดาวยอมอางสิทธิและเสรีภาพเฉพาะ
สวนที่มีลักษณะเปน  “สิทธิมนุษยชน”  ได  แตจะเห็นไดวาการเปนผูทรงสิทธิและเสรีภาพตาม
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รัฐธรรมนูญของคนตางดาวเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมายซึ่งหมายความวา  สิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตางดาวยอมถูกจํากัดไดโดยกฎหมายความวา  สิทธิและเสรีภาพของบุคคลตางดาวยอมถูก
จํากัดดวยกฎหมายมาจํากัดสิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญได  ถึงกระนั้นบุคคลตางดาวไมอาจที่
จะกลาวอางอิงสิทธิที่มีลักษณะเปน  “สิทธิพลเมือง”  ได   
   การใชสิทธิเพื่อปกปองการละเมิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิและเสรีภาพตาม
รัฐธรรมนูญ  อาจกระทําไดทั้งตอองคกรที่ไมใชศาล  และองคกรที่มีสถานะเปนศาล   
   การใชสิทธิรองเรียนตอองคกรที่ไมใชศาล  เพื่อใหมีการแกไขการใชอํานาจของ
รัฐที่ขัดตอรัฐธรรมนูญในกรณีนี้ประกอบดวยองคกรอิสระที่ทําหนาที่ตรวจสอบที่สําคัญ  2  
ประการ  คือ  ผูตรวจการแผนการแผนดินของรัฐสภา  และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ  
   กุลพล  พลวัล  (2547 : 1) ไดใหความสําคัญของสิทธิมนุษยชนไววา เปน
เวลานานพันปมาแลวที่มนุษยไดพยายามคนหาคําตอบที่วา  มนุษยทุกคนควรมีสิทธิประเภทหนึ่งอัน
เปนสิทธิประจําตัวไมอาจโอนใหแกกันได  และไมอาจถูกทําลายลางโดยอํานาจใดๆ  ขณะเดียวกันก็
ไดมีการตอสูดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งสิทธิเชนนี้วามีอยูตลอดเวลา ระหวางผูที่อยูใตการปกครองซึ่ง
เปน “ผูควรไดรับสิทธิ”  และผูมีอํานาจปกครองซึ่งเปน “ผูมีอํานาจใหสิทธิอยางแทจริง” ทําให
ความคิดในทางปรัชญาไดวิวัฒนาการมาสูหลักของกฎหมาย  โดยประเทศตางๆ  บัญญัติกฎหมาย
เพื่อรับรองสิทธิของบุคคลไวเปนที่แนนอน  แตวิธีการดังกลาวนี้ไมไดผลดีเปนที่พอใจ  เพราะยัง
ปรากฏวามนุษยในสวนตางๆ  ของโลกมีสิทธิไมเทาเทียมกันฉะนั้นจึงมีการหาวิธีคุมครองมนุษยให
มีผลดียิ่งขึ้นไปอีก  โดยนําหลักกฎหมายระหวางประเทศและองคการระหวางประเทศ  คือ องคการ
สหประชาชาติเขามารวมในการคุมครองสิทธิดวย   
   ประกาศปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  เมื่อวันที่  10  ธันวาคม  ค.ศ.1948  
นําความคิดในทางปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิของมนุษย  อันมีผูคิดคนนานนับพันปมาบัญญัติในเอกสาร
ฉบับเดียวกัน  เพื่อรับรองสิทธิของมนุษยเปนมาตรฐานสากล  
   นับตั้งแตนั้นเปนตนมา  สิทธิของมนุษยชนไดทวีความสําคัญมากขึ้นตามลําดับ 
จนกลาวไดวาเปนหนาที่ของประเทศตางๆ  ที่จะตองรวมมือกันหาทางคุมครองสิทธิมนุษยชนใหดี
ที่สุด  นอกจากนี้สถาบันอิสระบางแหง  เชน  คณะกรรมาธิการนิติศาสตรสากล  (International  
Commission of Jurist) ซ่ึงประกอบดวยนักกฎหมายอาชีพตางๆ เชน อัยการ  ผูพิพากษา  ทนายความ  
ฯลฯ โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินงานเพื่อธํารงไวซ่ึงหลักกฎหมายก็ไดใหความสนใจเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้เปนอันมาก  ดังจะเห็นไดจากการประชุมนักกฎหมายซึ่งคณะกรรมาธิการฯ นี้ไดจัดขึ้นหลาย
คร้ัง ไดมีการสัมมนาและลงมติรวมกันเรียกรองใหบรรดาประเทศตางๆ หาทางคุมครองสิทธิ
มนุษยชนใหดีกวาเดิม 
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 4.2 กฎหมายธรรมชาติและสิทธิธรรมชาติ 
  กุลพล  พลวัล  (2547 : 5)  ไดใหความหมายของกฎหมายธรรมชาติไวดังนี้  
กฎหมายธรรมชาติ  หมายถึง  กฎหมายซึ่งบุคคลอางวามีอยูตามธรรมชาติ  คือเกิดมีมาเองโดยมนุษย
ไมไดทําขึ้น  เปนกฎหมายที่อยูเหนือรัฐ  และใชไดโดยไมจํากัดกาลเทศะ  ซ่ึงกฎหมายธรรมชาติมี
ลักษณะสําคัญ  3  ประการ  คือ   
  ประการแรก  เปนกฎหมายที่ใชโดยไมจํากัดเวลา  คือ  ไมมีเวลาลวงพนสมัย 
  ประการที่สอง  ใชไดทุกแหงไมจํากัดวาตองใชในรัฐใดรัฐหนึ่ง 
  ประการที่สาม  อยูเหนือกฎหมายของรัฐ  คือ  รัฐจะออกกฎหมายใหขัดแยงกับ
กฎหมายธรรมชาติไมได  มิฉะนั้น  กฎหมายของรัฐก็จะใชบังคับไมได 
  เฮราลิตัล  (Heralitus,  อางถึงใน กุลพล  พลวัล 2547 : 4) นักปราชญชาวกรีกกลาว
ถึงกฎหมายธรรมชาติวาเปนกฎหมายที่มิไดเขียนไวเปนลายลักษณอักษร  กฎหมายดังกลาวได
แพรหลายและควบคุมไวซ่ึงธรรมชาติ  ถาไมมีกฎหมายนี้แลวโลกจะเกิดความวุนวาย  ดังนั้นตาม
ความคิดของเขา  กฎหมายธรรมชาติจึงมีพื้นฐานมาจากหลักที่วา  ทุกสิ่งเกิดขึ้นตามที่ควรเปนเชนนั้น 
  เพลโต  (Plato,  อางถึงใน  กุลพล  พลวัล 2547 : 4) ไดพัฒนาแนวความคิดเรื่อง
กฎหมายธรรมชาติมาสูวิชาตรรกวิทยาโดยเขาไดยืนยันถึงความแตกตางระหวางกฎหมายตามความ
เปนธรรมและบรรดากฎหมายที่ไดบัญญัติขึ้นโดยรัฐ 
  อริสโตเติล  (Aristotle,  อางถึงใน กุลพล  พลวัล 2547 : 4) 384 กอนคริสตศักราช  
นักปรัชญาชาวกรีกซึ่งเปนสานุศิษยของเพลโตไดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งซ่ึง  “เปนธรรมโดย
ธรรมชาติ”  วาเปนความเปนธรรมที่สมบูรณ  กับส่ิงซ่ึง  “เปนธรรมโดยเพียงกฎหมาย”  อันเปน
ความเปนธรรมที่ไมสมบูรณที่เขาเห็นวาความเปนธรรมตามธรรมชาติ  มีความสมบูรณ  ก็เพราะวามี
ผลบังคับใชในทุกๆ  แหงเหมือนกัน   
  ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา  เพลโตและอริสโตเติลเปนนักปราชญรุนแรกที่คํานึงถึง
กฎหมายตามธรรมชาติวาเปนเสมือนวินัย  ซ่ึงมนุษยจะตองประพฤติตนใหสอดคลองกับสิ่งนี้
เพื่อที่จะไดตระหนักถึงคุณงามความดีสวนตัวและคุณงามความดีทั่วๆ ไป   
  นักปราชญกลุม  Stoics  ซ่ึงเปนกลุมนักปราชญที่มีช่ือเสียงเมื่อประมาณสี่ศตวรรษ
กอน คริสตศักราชไดรับแนวความคิดจากเพลโต  และอริสโตเติล  พวกเขาเชื่อวากฎหมายธรรมชาติ
นั้นใชบังคับเหนือพระเจาและมนุษยและเปนกฎหมายซึ่งแนะนําวา  “อะไรคือส่ิงที่ตองทําและหาม
ส่ิงที่ไมตองทํา”  พวกเขาเนนวาระเบียบและความมั่นคงเปนพลังตามธรรมชาติ  ถาไมมีส่ิงนี้แลว
สังคมจะปราศจากสันติและความเปนระเบียบและความมั่นคงเชนวานี้ก็คือ  กฎหมายธรรมชาติ
นั่นเอง   
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  อาจสรุปแนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีกฎหมายตามธรรมชาติไดวามีวัตถุประสงค
เพื่อแสดงถึงหลักแหงธรรม  ความยุติธรรมและความถูกตอง  ซ่ึงฝงแนนอยูในจิตใจของมนุษยและ
ใชนําทางในการปฏิบัติตามกฎเกณฑตางๆ  การใชสิทธิ  การปฏิบัติตามพันธกรณี  การรักษาไวซ่ึง
ระเบียบและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  การละเลยไมรักษาไวซ่ึงขอเรียกรองของกฎหมายตาม
ธรรมชาติจึงเปนการทําลายกฎหมายดังกลาว 
  กฎหมายธรรมชาติ  ไดทําใหเกิดความคิดเกี่ยวกับสิทธิธรรมชาติสืบเนื่องตามมา  
โดยมีความคิดอยูวา  “มนุษยเกิดมาเทาเทียมกัน  และพระเจาเปนผูสรางมนุษยขึ้นมาไดใหสิทธิ
บางอยางแกมนุษย  สิทธิเหลานี้ไมอาจโอนใหแกกันได  และไมมีใครจะลวงละเมิดได  ซ่ึงไดแก
สิทธิในชีวิต  เสรีภาพ  และสิทธิที่จะหาความสุขและรัฐทั้งหลายจะตองทําทุกอยางเพื่อใหมนุษยมี
สิทธิเหลานี้อยางเต็มที่  วิธีการเชนนี้ทําใหมนุษยซ่ึงเปนสัตวโลกที่ใชเหตุผลยอมรับวาเปนหลักที่ดี  
และเชื่อวาจะทําใหมนุษยอยูในสังคมอยางสันติและมีความสุข”   อาจสรุปไดวาสิทธิตามธรรมชาติ
นั้นมีที่มาไดสามทาง  ดังนี้   
  ทางแรกเกิดจากหลักแหงเหตุผล  (Rationalism)  ซ่ึงถือวา  “สิทธิตามธรรมชาติของ
มนุษย”  ไดถูกคิดขึ้นจาก  “หลักการแทๆ  และไมอาจโตแยงได”  หลักแหงเหตุผลนี้มีรากฐานมาจาก
ความคิดเรื่องกฎหมายตามธรรมชาติและเกี่ยวของกับเรื่องอ่ืน  “เหตุผลตามธรรมชาติ”  (Natural  
Reason)  กลาวคือ  คิดจากเหตุทั่วๆ  ไปวาบุคคลควรมีสิทธิอะไรบาง  โดยคํานึงจากเกียรติภูมิ  
อํานาจ  ความจริงใจ  หรือความสุจริตใจของมนุษย 
  ทางที่สองเกิดจากลัทธิเฉพาะบุคคล  (Individualism)  ซ่ึงมีแนวความคิดวา  สิทธิ
ธรรมชาติของบุคคลเปนสิทธิที่ไมอาจโอนใหแกกันได  สิทธิธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นพรอมกับบุคลและ
เปนสิทธิประจําตัวของบุคคลนั้น  จะจํากัด  ลิดรอน  หรือใหแกผูอ่ืนไมไดเลย  
  ทางที่สามเกิดจากลัทธินิยมความรุนแรง  (Radicalism)  โดยถือวา  การใชกําลัง  
“จะถูกกลาวอางเวลาหนึ่งเวลาใดวาเปนจุดมุงหมายของสถาบันการเมืองทั้งมวล”  และจุดมุงหมาย
ของสถาบันการเมืองดังกลาวนั้นคือ  “การรักษาไวซ่ึงสิทธิธรรมชาติของมนุษย”  ตัวอยางของ
ความคิดนี้จะเห็นไดใน  American  Declaration  of  Independence  ซ่ึงไดกลาวอางวา  “หากรัฐบาล
ดําเนินการปกครองไปในทางที่เปนปรปกษตอหลักการดังกลาวเมื่อใด  เมื่อนั้นก็เปนสิทธิของ
ประชาชนที่จะเปลี่ยนแปลง  หรือลมเลิกรัฐบาลนั้นเสียก็ได  และกลับสถาปนารัฐบาลใหมขึ้นมา
ตามที่เห็นวาจะทําใหเขาไดรับความปลอดภัย  และยังความผาสุกใหเกิดมากขึ้นที่สุด” 
 4.3 สิทธิของชนกลุมนอย 
  กุลพล  พลวัล  (2547 : 275)   กลาวถึงสิทธิของชนกลุมนอยไวดังนี้  รัฐทั้งหลายซ่ึง
มีชนกลุมนอยทางเผาพันธุ  ศาสนาหรือภาษา  บุคคลกลุมนอยดังกลาวนี้ไมถูกปฏิเสธสิทธิในอันที่
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จะมีวัฒนธรรมของตนเอง  ในอันที่จะนับถือและปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนาหรือใชภาษาของตนเอง  
สิทธิชนิดนี้มีความแตกตางออกไปและเปนสิทธิที่กําหนดใหเพิ่มนอกเหนือไปจากสิทธิทั้งหลายที่
บุคคลทุกคนไมวาจะเปนชนกลุมนอยหรือไมตางมีเหมือนกันอยูแลวบุคคลทุกคนที่วานี้ตางใชสิทธิ
ทั้งหลาย   สิทธิของชนกลุมนอยเปนสิทธิเฉพาะและไมควรนําไปปะปนกับสิทธิอ่ืนๆ   
  ผูวิจัยไดนําแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาใชกับงานวิจัยในสวนของการนํามาตั้งเปน
แนวคําถามในเรื่องของการไดรับการคุมครองสิทธิมนุษยชน  ตามหลักกฎหมายระหวางประเทศ
และองคการระหวางประเทศ  คือ องคการสหประชาชาติเขามารวมในการคุมครองสิทธิของเด็กพลัด
ถ่ิน  และแรงงานเด็กพลัดถ่ิน 
 
5.  แนวคิดแรงงานเด็ก 
 ฝายวิชาการสูตรไพศาล  (2549)  กลาวถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็กของสหประชาชาติ  
“เด็ก”  คือผูที่มีอายุไมเกิน 18  ป  เมื่อกลาวถึงแรงงานเด็ก  อายุขั้นต่ําของแรงงานเด็กที่ปรากฏใน
กฎหมายของแตละประเทศ  มีความแตกตางกัน  สําหรับคําจํากัดความขององคการระหวางประเทศ  
(International Labour  Organization)  “เด็ก”  หมายถึงผูที่มีอายุต่ํากวา  15  ป  ซ่ึงเปนอายุที่กําหนด
โดยอนุสัญญา  ฉบับที่  138  วาดวยอายุขั้นต่ํา  แตสําหรับประเทศไทย  อายุขั้นต่ําของเด็กตามที่ระบุ
ไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ที่อนุญาตใหจางงานไดคือ  15  ป บริบูรณ     
โดยเด็กที่มีอายุระหวาง  15 – 18  ป  ที่กําลังทํางานอยูจะไดรับการคุมครองตามกฎหมาย  แตเมื่อ
พิจารณาในเรื่องของ  “งาน”  แลวกลับปรากฏวายังมีความเขาใจที่ไมตรงกันในประเด็น  “งาน
สําหรับเด็ก”  (Child  Work) กับ  “การใชแรงงานเด็ก”  Child  Labour  ซ่ึงในประเด็นหลังนี้หมายถึง  
การใหเด็กทํางานที่ไมเหมาะสม  และมีผลเสียตอพัฒนาการของเด็ก  ถูกเอาเปรียบ  เสียโอกาสที่จะมี
ชีวิตสนุกสนานตามวัยอยางเด็กทั่วไป  ดังนั้นจึงไมไดหมายถึงงานทุกประเภท   
 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ระบุการใชแรงงานเด็ก ไวดังนี้   
 มาตรา  44  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง   
 มาตรา  45  ในกรณีที่มีการจางเด็กที่มีอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจาง  ใหนายจาง
ปฏิบัติดังนี้   
 1. แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแต
วันที่เด็กเขาทํางาน   
 2. จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว  ณ  สถาน
ประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง  พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลา  
ทําการ 
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 3. แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่เด็กออกจากงาน 
 การแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนดตาม
มาตราตางๆ  ดังนี้   
 มาตรา  46  ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กซึ่งมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่ง
ช่ัวโมงติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ช่ัวโมง  แตในสี่ช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปน
เด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด 
 มาตรา  47 หามมิใหนายจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ําวาสิบแปดป  ทํางานในระหวางเวลา  
22.00  นาฬิกา  ถึงเวลา  06.00  นาฬิกา  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมาย 
 นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร  ละคร
หรือการแสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได  ทั้งนี้ ใหนายจางจัดให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร  
 มาตรา  48  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป  ทํางานลวงเวลา
หรืองานในวันหยุด  
 มาตรา  49  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป  ทํางานอยางอนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 
   1. งานหลอม เปา  หลอ  หรือรีดโลหะ  
   2. งานปมโลหะ  
   3. งานเกี่ยวกับความรอน  ความเย็น  ความสั่นสะเทือน  เสียง  และแสงที่มีระดับ
แตกตางจากปกติ  อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎหระทรวง 
   4. งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   5. งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื่อไวรัส  แบคทีเรีย  รา  หรือเชื้ออ่ืน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   6. งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ  เวนแตงานในสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   7. งานขับหรือการบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
   8. งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 
   9. งานที่ตองทําใตดิน  ใตน้ํา  ในถ้ํา  อุโมงค  หรือปลองภูเขา 
   10. งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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   11. งานทําความสะอาดเครื่องจักร   หรือเคร่ืองยนตขณะที่ เครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตกําลังทํางาน 
   12. งานที่ตองนั่งทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป  
   13. งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  50  หามมิใหนายจางใหนายจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป ทํางานใน
สถานที่ดังตอไปนี้ 
   1. โรงฆาสัตว  
   2. สถานที่เลนการพนัน 
   3. สถานเตนรํา  รําวง  หรือรองเง็ง 
   4. สถานที่ที่มีอาหาร  สุรา  น้ําชา  หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดย
มีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา  หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแก
ลูกคา  
   5. สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 มาตรา  51  หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น หามมิให
นายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆ  จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก  
 ในกรณีที่นายจาง  ลูกจางซึ่งเปนเด็ก  บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจาง ซ่ึงเปนเด็ก
จายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ  เปนการลวงหนากอนมีการจางขณะแรกจางหรือกอน
ถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กในแตละคราว  มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจาง
สําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น  และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหัก
จากคาจางตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา  
 มาตรา  52  เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของ
เด็กใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป  มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุมสัมมนา  รับการอบรม รับการ
ฝกหรือเพื่อการอื่น  ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง  พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่
เกี่ยวของ  ถามี  และใหนายจางจายคาจางลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันที่ทํางานตลอด
ระยะเวลาที่ลา  แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  49  (3)  (4)  (5)  (6)  (7)  และ  (10)  
แหงพระราชบัญญัติตุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมออกกฎกระทรวงไว  ดังตอไปนี้   
 งานซึ่งหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํา  ไดแก   
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   1. งานเกี่ยวกับความรอน  ความเย็น  ความสั่นสะเทือน  และเสียงอันอาจเปน
อันตรายดังตอไปนี้ 
    1.1 งานซึ่งทําในที่ที่มีอุณหภูมิในสภาวะแวดลอมในการทํางานสูงกวาสี่สิบหา
องศาเซลเซียส 
    1.2 งานซึ่งทําในหองเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหารโดย
การทําเยือกแข็ง   
    1.3 งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก 
    1.4 งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินแปดสิบหาเดซิเบล  (เอ)  ใน
การทํางานวันละแปดชั่วโมง 
   2. งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย  วัตถุมีพิษ  วัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ  
ดังตอไปนี้  
    2.1 งานผลิตหรือขนสงสารกอมะเร็งตามรายชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
    2.2 งานที่เกี่ยวของกับสารไซยาไนด 
    2.3 งานผลิตหรือขนสงพลุ  ดอกไมเพลิง  หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ  
    2.4 งานสํารวจ  ขุดเจาะ  กล่ัน  บรรจุ  หรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ  
เวนแตงานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง   
   3. งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส  แบคทีเรีย  รา  หรือเชื้ออ่ืนๆ  
ดังตอไปนี้ 
    3.1 งานที่ทําในหองปฏิบัติการชันสูตรโรค 
    3.2 งานดูแลผูปวยดวยโรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
    3.3 งานทําความสะอาดเครื่องใชและเครื่องนุงหมผูปวยในสถานพยาบาล  
    3.4 งานเก็บ  ขน  กําจัดมูลฝอยหรือส่ิงปฏิกูลในสถานพยาบาล 
   4. งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นที่ใชพลังงานเครื่องยนตหรือไฟฟาไมวา
การขับหรือบังคับจะกระทําในลักษณะใด 
   5. งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  6  และมาตรา  22  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน  พ.ศ.2541  รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้   
   ขอ 1 การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเลนอกจากที่ กํ าหนดไว ใน
กฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน  เวนแตการคุมครองแรงงานตาม
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บทบัญญัติหมวด 1 บททั่วไปตั้งแตมาตรา 7 ถึงมาตรา 21 หมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในกาทํางานตั้งแตมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 หมวด 12 การยื่นคํารองและการพิจารณา
คํารองตั้งแตมาตรา 123 ถึงมาตรา 125 หมวด 13 กองทุนสงเคราะหลูกจางเฉพาะมาตรา 134 และ
มาตรา 135 หมวด 147 พนักงานตรวจแรงงาน ตั้งแตมาตรา 139 ถึงมาตรา 142 และหมวด 15 การสง
หนังสือมาตรา 143 ใหนายจางและลูกจางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541   
   ขอ 2 กฎกระทรวงนี้มใิหใชบังคับแก  
     2.1 งานประมงทะเลที่มีจํานวนลูกจางนอยกวายี่สิบคน  เวนแตขอกําหนด
เกี่ยวกับการจายคาจางตามขอ 7  และขอ 8  ใหใชบังคับแกงานประมงที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป   
     2.2 เรือประมงที่ไปดําเนินการประจําอยูนอกราชอาณาจักรติดตอกันตั้งแต
หนึ่งปขึน้ไป 
   ขอ 3 ในกฎกระทรวงนี้ 
     “งานประมง”  หมายความวา  งานหรือการกระทําใด  ที่เกี่ยวกับกากรทํา
ประมงในทะเลโดยใชเรือประมง 
     “เรือประมง”  หมายความวา  เรือที่ใชสําหรับการทําประมงในทะเล 
     “นายจาง”  หมายความรวมถึง  เจาของเรือประมงซึ่งใชหรือยอมใหบุคคลอื่น
ใชเรือประมงนั้นทํางานประมงทะเลเพื่อแบงปนผลประโยชนกัน  แตมิไดหมายความรวมถึงเจาของ
เรือประมงซึ่งใชใหผูอ่ืนเชาเรือประมงเพื่อประกอบกิจการโดยตนเองไมมีสวนเกี่ยวของดวย 
     “คาจาง”  หมายความรวมถึง  สวนแบงที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจางตาม
มูลคาของสัตวน้ําที่จับได 
   ขอ 4 หามมิใหนายจางรับเด็กอายุต่ํากวาสิบหกปทํางานในเรือประมงเวนแตเด็ก
นั้นอายุไมต่ํากวาสิบหาปและบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้นทํางานอยูในเรือประมงนั้น
ดวย  หรือบิดาบิดาหรือมารดาหรือผูปกครองของเด็กนั้นใหความยินยอมเปนหนังสือ 
   ขอ 5 ใหนายจางจัดทําทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทยและเก็บไว  ณ  สถานที่ทํางาน
ของนายจางเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได  และใหสงสําเนาทะเบียนลูกจางใหอธิบดีหรือผู
ซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันที่เร่ิมจางลูกจางเขาทํางานทะเบียนลูกจางตาม
วรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบ  คร. ทายกฎกระทรวงนี้ 
     5.1 ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวนัสิน้สดุ
การจางลูกจางแตละราย 
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     5.2 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง  ใหนายจางแกไข
เพิ่มเติมทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงและแจงมีการ
เปลี่ยนแปลงใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายทราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง 
   ขอ 6 ใหนายจางจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดเปน
ภาษาไทยและเก็บไว  ณ  สถานที่ทํางานของนายจาง  เพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได  และ
อยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
     1. ช่ือตัวและชื่อสกุล 
     2. ตําแหนงหนาที่ในงานประมงทะเล 
     3. อัตราและจํานวนคาจาง  คาทํางานในวันหยุด  และประโยชนอยางอื่นที่
นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 
     เมื่อมีการจาคาจางใหกับลูกจาง  ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือช่ือใน
เอกสารประกอบตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน 
     ในกรณีที่นายจางจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง  โดยการ
โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน  ใหถือวาหลักฐานการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเอกสารการจายเงินดังกลาว  
     ใหนายจางเก็บรักษาเอกสารตามวรรคหนึ่งไวนอยกวาสองปนับแตวัน
จายเงินดังกลาว  
   ขอ 7 ในกรณีที่มีการยื่นคํารองวานายจางไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงนี้  หรือมีขอ
พิพาทแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  หรือมีการฟองรองคดีใหนายจางเก็บรักษา
ทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดไวจนกวาจะมีคําส่ังหรือ
คําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว  
   ขอ 8 ใหนายจางจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลา  
ดังตอไปนี้ 
     1. ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน  รายวัน รายช่ัวโมง หรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือน  หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่ง     
ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง  เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง 
     2. ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางนอกเวลา (1) ใหจายตามกําหนดเวลา       
ที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 
     3. คาทํางานในวันหยุด  ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง 
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   ขอ 9 ในกรณีที่นายจางผิดนัดในการจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดใหนายจาง
จายดอกเบี้ยแกลูกจางในระหวางผิดนัดรอยละสิบหาตอป 
     ถานายจางจงใจผิดนัดในการจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควรเมื่อพื้นกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันถึงกําหนดจาย  นายจางจะตองจายเงินเพิ่มใหแกลูกจาง
รอยละหาของเงินที่คางชําระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 
     ถานายจางพรอมที่จะชําระเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  และไดนําเงิน
นั้นไปมอบไวแกพนักงานตรวจแรงงานทองที่ที่ทําสัญญาจางหรือท่ีนายจางมีภูมิลําเนาเพื่อจายใหแก
ลูกจางการจายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มสําหรับจํานวนดังกลาวใหเปนอันระงับตั้งวันที่นายจางนําเงินนั้น
ไปมอบไว 
   ขอ 10 ใหนายจางจัดวันหยุดประจําปหนึ่งไมนอยกวาสามสิบวันโดยไดรับคาจาง
ทั้งนี้ ใหนายจางเปนผูกําหนดลวงหนา  
      ถานายจางใหลูกจางทํางานใหวันหยุดประจําปตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจาง
จายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางเพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางในสวนที่คํานวณจายตาม
ระยะเวลา 
   ขอ 11 ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริงและใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางในวันลาปวยเทากับคาจางในวันทํางานตลอดเวลาที่ลา  แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน
ทํางาน  
   ขอ 12 ในกรณีที่ลูกจางตกคางอยูในตางประเทศเนื่องจากการทํางานใหแก
นายจาง  ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจาง  ในสวนที่คํานวณจาย
ตามระยะเวลาตลอดเวลาที่ลูกจางไมไดทํางาน 
      ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับถานายจางไดแจงเปนหนังสือตอ
หนวยงานราชการ    ที่รับผิดชอบภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกจางตองไปตกคางอยูในตางประเทศ 
โดยนายจางแสดงเจตนานําลูกจางทั้งหมดกลับภูมิลําเนาของลูกจาง  และออกคาใชจายในการ
เดินทางกลับ 
   ขอ 13 ใหนายจางหรือจัดการหรือออกคาใชจายในทางเดินทางกลับภูมิลําเนาของ
ลูกจางในกรณีดังตอไปนี้   
      1. เรืออับปางหรือไมอาจใชการไดโดยส้ินเชิง 
      2. ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน 
      3. นายจางบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนดอายุ สัญญา   หรือ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาจางโดยนายจางไมยินยอม 
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      4. สัญญาจางครบกําหนดในระหวางเวลาที่ลูกจางทํางานอยูในที่อ่ืนอัน
มิใชสถานที่ทําสัญญาจาง    
 ผูวิจัยไดนําแนวคิดแรงงานเด็กมาใชกับงานวิจัย  เนื่องจากเด็กพลัดถ่ินที่อาศัยอยูในเขต
เทศบาลเมืองมหาชัย  สวนใหญไปเปนแรงงานเด็ก  เนื่องจากความยากจน  ตองการมีรายได  และ
ตอบแทนบุญคุณพอแม  ทําใหเด็กยอมทํางานแบกของหนัก งานเสี่ยงอันตราย  ซ่ึงขาดอุปกรณ
ปองกัน และมีคาจางนอยกวาผูใหญ   
 
6.  แนวคิดสิทธิเด็ก 
 อัจฉรา  ฉายากุล  (2546 : 78)  กลาวถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  (Convention on the 
Rights of the Child)  เปนสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สุด
ในโลก โดยทุกประเทศในโลกไดใหสัตยาบัน ยกเวนประเทศโซมาเลียและสหรัฐอเมริกา  เดก็มสิีทธิ
ในการมีชีวิต การไดรับการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ความรัก  การเอาใจใสจากครอบครัวและ
สังคมในการเลี้ยงดูอยางดีที่สุด การศึกษา การมีชีวิตที่ถูกตอง ประเทศไทยไดเขารวมเปนภาคี
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซ่ึงสมัชชาใหญสหประชาชาติ  ไดรับรองเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 
กุมภาพันธ พ.ศ.2535 และมีผลการบังคับใชเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2535   มีจํานวนทั้งสิ้น  54  ขอ   
สามารถจัดแบงสาระสําคัญออกเปนหมวดหมูไดดังนี้   
 6.1 สิทธิท่ีจะอยูรอด   
  เด็กมีสิทธิในการมีชีวิต การไดรับการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ความรัก การ
เอาใจใสจากครอบครัวและสังคมในการเลี้ยงดูอยางดีที่สุด การศึกษา  การมีชีวิตที่ถูกตอง กลาวคือ    
  ขอ 6 “รัฐภาคียอมรับวา เด็กทุกคนมีสิทธิติดตัวที่จะมีชีวิต รัฐภาคี จะประกันอยาง
เต็มที่เทาที่จะทําไดใหมีการอยูรอดและพัฒนาของเด็ก”    
  ขอ 7 “เด็กจะไดรับการจดทะเบียนทันทีหลังการเกิด และมีสิทธิที่จะมีช่ือนับแต
เกิดและสิทธิที่จะไดสัญชาติเทาที่เปนไปได สิทธิที่จะไดรูจักและไดรับการเลี้ยงดูจากบิดา มารดาตน  
รัฐภาคีจะประกันใหการปฏิบัติตามสิทธิเหลานี้ตามกฎหมายภายใน และพันธกรณีของรัฐภาคี  ที่มี
อยูภายใตตราสารระหวางประเทศที่เกี่ยวของในเรื่องนี้โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีเด็กตกอยูใน
สถานะไรสัญชาติ ในกรณีที่มีการตัดอัตลักษณบางอยางหรือทั้งหมดของเด็กออกไปโดย ไมชอบ
ดวยกฎหมาย รัฐภาคีจะใหความชวยเหลือและความคุมครองตามสมควร เพื่อใหอัตลักษณของเด็ก
กลับมาโดยเร็ว”    
  ขอ 9 “รัฐภาคีจะประกันวาเด็กจะไมถูกแยกจากบิดามารดาโดยขัดกับความ
ประสงคของบิดามารดา  เวนแตในกรณีที่หนวยงานที่มีอํานาจซึ่งอาจถูกทบทวนโดยทางศาล        
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จะกําหนดตามกฎหมายและวิธีพิจารณาที่ใชบังคับอยูวา การแยกเชนนี้จําเปนเพื่อผลประโยชนสูงสุด
ของเด็ก  การกําหนดเชนวานี้อาจจําเปนในกรณีเฉพาะ เชน กรณีเด็กถูกกระทําโดยมิชอบ ถูกทอดทิ้ง
ละเลยโดยบิดามารดา 
 6.2 สิทธิท่ีจะไดรับการปกปองคุมครอง   
  เด็กมีสิทธิที่จะไดรับการคุมครองจากการถูกเลือกปฏิบัติ จากการถูกลวงละเมิด
สิทธิ ถูกกลั่นแกลงรังแก ทอดทิ้ง คุมครองเด็กที่ไมมีครอบครัว  เด็กล้ีภัย เด็กพิการ แรงงานเด็ก  การ
เอาเปรียบความเปนสวนตัวของเด็ก กลาวคือ   
  ขอ 2 “รัฐภาคีจะเคารพและประกันสิทธิตามที่กําหนดไวในอนุสัญญานี้ แกเด็กแต
ละคนที่อยูในเขตอํานาจของตนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติไมวาชนิดใดๆโดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ 
สีผิว ภาษา เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น ตนกําเนิดทางชาติพันธุหรือสังคม 
ทรัพยสิน ความทุพพลภาพ การเกิด หรือ สถานะอ่ืนของเด็ก หรือ บิดามารดา ผูปกครองตาม
กฎหมาย รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมทั้งปวง เพื่อประกันวาเด็กไดรับความคุมครองจาก
การถูกเลือกปฏิบัติ หรือ การลงโทษทุกรูปแบบบนพื้นฐานของสถานภาพ กิจกรรม ความคิดเห็น    
ที่แสดงออก ความเชื่อของบิดามารดา ผูปกครองตามกฎหมายหรือสมาชิกในครอบครัวของเด็ก"  
  ขอ 3 “ในการกระทําทั้งปวงที่ เกี่ยวแกเด็กไมวาจะกระทําโดยสถาบันสังคม
สงเคราะหของรัฐหรือเอกชน ศาลยุติธรรม หนวยงานฝายบริหาร องคกรนิติบัญญัติ ผลประโยชน
สูงสุดของเด็กเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึงลําดับแรก รัฐภาคีรับที่จะใหมีการประกันคุมครอง  ดูแลแกเด็ก
เทาที่จําเปนสําหรับความอยูดีของเด็ก โดยคํานึงถึงสิทธิ หนาที่ของบิดามารดา ผูปกครองตาม
กฎหมาย และ  เพื่อการนี้จะดําเนินมาตรการทางนิติบัญญัติ และ บริหารที่เหมาะสมทั้งปวง รัฐภาคี
จะประกันวาสถาบัน การบริการ และการอํานวยความสะดวกที่มีสวนรับผิดชอบตอการดูแลหรือ
คุมครองเด็กนั้นจะเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวโดยหนวยงานที่มีอํานาจโดยเฉพาะในดาน
ความปลอดภัย สุขภาพ และในเรื่องจํานวนและความเหมาะสมของเจาหนาที่ ตลอดจนการกํากับ
ดูแลที่มีประสิทธิภาพ”  
 6.3 สิทธิจะไดรับการพัฒนา  
  เด็กมีสิทธิที่จะไดเลนและพักผอน  มีสวนรวมกิจกรรมทางวัฒนธรรม  คือ 
การศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน การรับขาวสาร สิทธิที่จะได มีมาตรฐานความเปนอยูพอเพียงกับ
การพัฒนาทางรางกาย จิตใจ ความรูสึกนึกคิด ศีลธรรม และสังคม  กลาวคือ 
  ขอ 5 “รัฐภาคีจะเคารพตอความรับผิดชอบ สิทธิ หนาที่ของบิดามารดา หรือ
สมาชิกของครอบครัวขยาย หรือชุมชน ซ่ึงกําหนดไวโดยขนบธรรมเนียมในทองถ่ินหรือของ
ผูปกครองตามกฎหมาย ในอันที่จะใหแนวทางและการแนะแนวตามที่เหมาะสมในการใชสิทธิ    
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ของเด็กตามที่อนุสัญญานี้ใหการรับรอง ในลักษณะที่สอดคลองกับความสามารถที่พัฒนาตามวัย
ของเด็ก”  
  ขอ 10 “ภายใตขอ 9 วรรค 1 คํารองของเด็ก หรือบิดามารดาที่จะเดินทางเขาหรือ
ออกนอกรัฐภาคี เพื่อวัตถุประสงคของการกลับไปอยูรวมกันใหมเปนครอบครัว จะไดรับการ
ดําเนินการโดยรัฐภาคีในลักษณะที่เปนคุณ มีมนุษยธรรมและรวดเร็ว การยื่นคํารองดังกลาวจะไม
กอใหเกิดผลเสียตอผูรองและสมาชิกในครอบครัว”  
  ขอ 11 “รัฐภาคีจะดําเนินมาตรการตางๆที่จะหยุดยั้งการโยกยายเด็กและการไมสง
เด็กกลับคืนประเทศโดยมิชอบดวยกฎหมาย เพื่อการนี้รัฐภาคีจะสงเสริมใหมีการจัดทําความตกลง       
ทวิภาคี หรือพหุภาคี หรือการภาคยานุวัติความตกลงที่มีอยู”  
  ขอ 12 “รัฐภาคีจะประกันแกเด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเปนของตนเองไดแลว 
ซ่ึงสิทธิ    ที่จะแสดงความคิดเห็นเหลานั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็กทั้งนี้ความ
คิดเห็นดังกลาวของเด็กจะไดรับการพิจารณาตามสมควรแกอายุและวุฒิภาวะของเด็ก”  
 6.4 สิทธิท่ีจะมีสวนรวม   
  เด็กมีสิทธิแสดงความคิดเห็นทุกเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก เปดโอกาสใหเด็กมี
บทบาทในชุมชน มีเสรีภาพในการติดตอ การแสดงทัศนะของเด็กจะตองมีการใหความสําคัญอยาง
เหมาะสมกลาวคือ     
  ขอ 1 “เพื่อความมุงประสงคแหงอนุสัญญานี้ เด็ก หมายถึง มนุษยทุกคน ที่มีอายตุ่าํ
กวาสิบแปดป เวนแตจะบรรลุนิติภาวะกอนหนานั้นตามกฎหมายที่ใชบังคับแกเด็กนั้น”  
  ขอ 4 “รัฐภาคีจะดําเนินการที่เหมาะสมทั้งปวง ทั้งดานนิติบัญญัติบริหาร และดาน
อ่ืนเพื่อการปฏิบัติใหเปนไปตามสิทธิที่อนุสัญญานี้ไดใหการยอมรับ ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิทาง
เศรษฐกิจ สังคม  วัฒนธรรมนั้น รัฐภาคีจะกําเนินมาตรการเชนวานั้น โดยใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
เต็มที่ ภายในกรอบของความรวมมือระหวางประเทศเมื่อจําเปน”    
  ขอ 12 “รัฐภาคีจะประกันแกเด็กที่สามารถมีความคิดเห็นเปนของตนเองไดแลว 
ซ่ึงสิทธิ   ที่จะแสดงความคิดเห็นเหลานั้นโดยเสรีในทุกๆเรื่องที่มีผลกระทบตอเด็ก ทั้งนี้ความ
คิดเห็นดังกลาวของเด็กจะไดรับการพิจารณาตามสมควรแกอายุและวุฒิภาวะของเด็ก”    
  ขอ 13 “เด็กมีสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธินี้จะรวมถึงเสรีภาพที่จะ
แสวงหา ไดรับ หรือ ถายทอดขอมูลขาวสารและความคิดทุกลักษณะ ไมถูกจํากัดโดยเขตแดน ไมวา
จะโดยวาจา หรือ ลายลักษณอักษร การตีพิมพ ในรูปของศิลปะ หรือผานสื่ออ่ืนใดตามที่เด็กเลือก 
การใชสิทธิดังกลาวนี้อาจอยูภายใตขอจํากัดบางประการ แตขอจํากัดเหลานี้ตองเปนขอจํากัดเชนที่
บัญญัติตามกฎหมาย และ เชนที่จําเปนเทานั้น”    
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 กุลพล  พลวัล  (2547 : 272)   กลาวถึงสิทธิเด็กไวดังนี้  เด็กทุกคนจะไดรับการคุมครอง
จากครอบครัวสังคมและรัฐ  ในฐานะที่เปนผูเยาว  ทั้งนี้  โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ  ดวยเหตุผล
ดังกลาว  จึงนํามาซึ่งการจัดใหมีมาตรการพิเศษเพื่อคุมครองเด็ก  นอกเหนือไปจากการจัดใหมี
มาตรการตางๆ  ที่รัฐภาคีจําตองจัดใหมีขึ้น  เพื่อใหทุกคนสามารถใชสิทธิตางๆ ไดตามบทบัญญัติ  
บอยครั้ง  ที่รายงานของรัฐภาคีไดใหความสําคัญแกภาระหนาที่ดังกลาวไมเทาที่ควร และใหขอมูล
ไมเพียงพอที่จะแสดงใหเห็นวาเด็กๆ  ไดรับสิทธิตางๆ  ในการคุมครองเปนพิเศษดังกลาวขางตน 
 ในฐานะที่เปนบุคคลคนหนึ่ง  เด็กยอมไดรับประโยชนจากสิทธิของพลเมืองทั้งปวง    
ในการกําหนดสิทธิตางๆ  โดยมีแนวความคิดที่วาจะตองใหความคุมครองแกเด็กมากกวาผูใหญ  
ดังนั้น  ในสวนที่เกี่ยวกับสิทธิในชีวิต  การลงโทษประหารชีวิตเด็กที่กระทําผิดอาญา  ซ่ึงมีอายุต่ํา
กวา  18  ป  จึงเปนสิ่งตองหาม  ในทํานองเดียวกัน ในกรณีที่มีการจํากัดเสรีภาพโดยอํานาจของ
กฎหมาย  ผูเยาวที่เปนผูตองหาในคดีอาญาจะตองถูกแยกขังออกจากผูใหญ  และจะตองนําตัวขึ้น
พิจารณาพิพากษาคดีใหเร็วที่สุดเทาที่จะทําได  และเด็กที่ตองคําพิพากษาวากระทําผิดจะตองนําไปสู
ระบบฟนฟูความประพฤติ  ซ่ึงจะตองแบงแยกอกจาการฟนฟูความประพฤติตามความเหมาะสม    
แกวัยและสถานะตามกฎหมายของเด็กแตละคน  จุดมุงหมายของการใหการอุปถัมภเพื่อการ
ปรับปรุงความประพฤติและกลับเนื้อกลับตัวเขาสูสังคมในกรณีอ่ืนๆ  ซ่ึงเด็กไดรับการคุมครองโดย
ขอจํากัดของบางประการที่สามารถทําไดหรืออนุญาตใหมีการจํากัดได  หรือโดยสิทธิที่ไดรับการ
ยอมรับ  ตัวอยางเชน  สิทธิในการจัดพิมพเผยแพรคําพิพากษาในคดีอาญาหรือคดีทั่วไปก็อาจมี
ขอยกเวนได  ในกรณีเพื่อผลประโยชนของผูเยาว  สิทธิที่จะไดรับมาตรการพิเศษในการคุมครองนั้น 
จะใหแกเด็กทุกคนเนื่องจากการมีฐานะเปนผูเยาว  แตไมไดระบุอายุที่เด็กไดกลายเปนผูบรรลุนิติ
ภาวะ รัฐภาคีเปนผูกําหนดเองโดยใหเปนไปตามความเหมาะสมของสภาพสังคมและมโนธรรม
ภายในภาครัฐนั้นๆ  และเพื่อใหความเคารพแกเร่ืองนี้   รัฐภาคีควรช้ีใหเห็นวาอายุของเด็กซึ่งมีสิทธิ
ทํางานรับจางไดตามกฎหมาย  และอายุของเด็กที่จะไดรับการปฏิบัติเหมือนผูใหญภายใตกฎหมาย
แรงงานนั้น  เด็กควรไดรับการคุมครองจากการเลือกปฏิบัติไมวาดวยเหตุใดๆ  เชน  เชื้อชาติ  ผิว  
เพศ  ภาษา  ศาสนา  เผาพันธุแหงชาติหรือสังคม  ทรัพยสินหรือแหลงกําเนิด  โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็ก
ที่มีสัญชาติของรัฐนั้นๆ  กับเด็กที่เปนคนตางดาวหรือระหวางบุตรชอบดวยกฎหมายกับบุตรนอก
สมรส  การใหหลักประกันแกเด็กในการไดรับการคุมครองที่จําเปนนี้  เปนหนาที่ของครอบครัว  
สังคมและรัฐนั้นๆ  หนาที่เบื้องตน  คือ  ครอบครัว  ซ่ึงแปลความหมายอยางกวางไดวารวมถึงบุคคล
ทุกคนที่ประกอบกันเปนครอบครัวในสังคมนั้น โดยเฉพาะอยางยิ่งบิดามารดาที่จะกอใหเกิด
สภาวการณตางๆ  ในอันที่จะสงเสริมการพัฒนาการบุคลิกภาพของเด็กไดอยางกลมกลืน  และทําให
เด็กสามารถใชสิทธิตางๆ   
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 นอกจากนั้น  กรณีที่บิดามารดาหรือครอบครัวทําผิดหนาที่ของตนอยางรายแรงมีการกด
ขี่เด็กหรือทอดทิ้งเด็ก  รัฐควรเขาไปแทรกแซงโดยการจํากัดอํานาจปกคอรงของบิดามารดาและเด็ก
ควรถูกนําแยกออกจากครอบครัวในเมื่อมีความจําเปนตามสถานการณ  ถาการสมรสสิ้นสุดลงควรมี
มาตรการตางๆ  ติดตามมา  ทั้งนี้  โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดสําหรับเด็กดวย  ใหการคุมครองที่
จําเปนเทาที่จะสามารถทําได  และใหหลักประกันในความสัมพันธสวนตัวระหวางเด็กกับพอแม ก 
 ผูวิจัยนําแนวคิดดานสิทธิเด็กมาเปนสวนหนึ่งในการวิจัย  เนื่องจากเด็กพลัดถ่ินในเขต
เทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดรับการดูแลและคุมครองไมครบถวนหรือสมควรกับ
สิทธิที่เด็กควรจะไดรับ  จากหนวยงานที่เกี่ยวของ  ซ่ึงสงผลเสียตอพัฒนาการของเด็กพลัดถ่ินกลุมนี้    
 
7  งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 คณะกรรมการรณรงคเพื่อประชาธิปไตยในพมา  (2550)  ศึกษาเรื่องการเขาถึงโอกาส
ทางการศึกษาของเด็กแรงงานพมา  กรณีศึกษาพื้นที่  แมสอด  มหาชัย  และคุระบุรี  ผลที่ไดจาก
การศึกษา  คณะผูวิจัยพบวารัฐบาลจะออกระเบียบเปดโอกาสใหกับเด็กแรงงานขามชาติทั้งที่ถูกและ
ผิดกฎหมาย  ไดรับโอกาสในการเขาถึงการบริการการศึกษาของรัฐ  แตนโยบายดังกลาว ยังขาด
รายละเอียดในการตอบสนองตอการจัดการการศึกษาที่เขาถึงคนเหลานั้นในทางปฏิบัติ ซ่ึงสาเหตุ
สําคัญประการหนึ่งนั้นมาจาการที่รัฐบาลไทยไมไดมีการจัดตั้งหนวยงานใดๆ  ที่ตั้งขึ้นเฉพาะเพื่อให
การสนับสนุน  และทําการศึกษาวิจัยในประเด็นเรื่องการจัดการศึกษาของเด็กตางชาติ  รวมทั้งการที่
ขาดระบบฐานขอมูลของเด็กแรงงานขามชาติที่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะนํามาประเมินการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐ  ไมมีการซักซอม  ทําความเขาใจ  และเตรียมความคิดของผูบริหาร  
และครูในโรงเรียนของรัฐ  เพื่อใหเขาใจนโยบาย  บทบาท  ภารกิจ  และเปาหมายตางๆ  ไมมีการ
พัฒนาหลักสูตร  ที่สามารถตอบสนองตอชุมชนในพื้นที่ตางๆ  ไมมีคําแนะนําและสงเสริมใหจัดทํา  
ตําราเรียนและรับสมัครอาสาสมัครครูผูสอนชาวพมา  เพื่อชวยใหการเรียนของเด็กในชวงเริ่มตน
สามารถปรับตัวได  ไมมีแนวทางการสื่อสารที่โรงเรียนควรดําเนินการเพื่อสรางบรรยากาศความ
เขาใจกับชุมชนรอบขาง  นอกจากนั้นรัฐยังมีทัศนคติไมคอยไววางใจตอโรงเรียนที่จัดการศึกษานอก
ระบบและจําเปนตองควบคุมดวยการขึ้นทะเบียนโรงเรียนเหลานั้นกอนที่รัฐจะใหการสนับสนุน  
จากผลการศึกษาที่พบนั้นสะทอนใหเห็นถึงความฉาบฉวยในแนวคิดและการจัดการในประเด็นเรื่อง
การศึกษาเด็กตางชาติของรัฐบาลไทย  ซ่ึงเปนเรื่องที่ไมนาแปลกใจเพราะปญหาของกระบวนการจัด
การศึกษาของเด็กไทย  สะทอนใหเห็นถึงความลมเหลวในการพัฒนามนุษยของรัฐบาลไทยมาโดย
ตลอด  ถารัฐมองหาประเด็นตางๆ  ที่ไดกลาวมาและเปดใจกวางแลวจะพบวา  การศึกษาที่จัดโดย
โรงเรียนนอกระบบ  จะเปนคําตอบที่สําคัญที่จะชวยใหเด็กแรงงานขามชาติ  มีโอกาสเขาถึง
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การศึกษาในรูปแบบตางๆ  โดยท่ีรัฐไมตองใชกลไกของตนที่แบกภาระที่เกินขีดความสามารถอยู
แลวไปดําเนินการ   
 สุภางค  จันทวานิช  และคณะ  (2550)  ศึกษาเรื่องแรงงานเด็กภาคประมง ตอเนื่อง
ประมง  เกษตรกรรม  และคนรับใชในบาน  จังหวัดสมุทรสาคร  ไดเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุม
ตัวอยางแรงงานเด็ก  643  คน  เปนเด็กในงานประมง  111  คน  งานตอเนื่องประมง  303  คน  งาน
รับใชในบาน  120  คน  และงานเกษตร  109  คน  ในจํานวน  643  คน  ผูวิจัยตัดสินวาเปนแรงงาน
เด็กทั่วไป  461  คน  (รอยละ  71.1)  สวนที่เหลือ    182   คน   (รอยละ  28.3)  ถือเปนแรงงานเด็กใน
รูปแบบที่ไมเหามะสม  มีเด็กชายอยูในงานที่ไมเหมาะสม   ถึงรอยละ  21  ในขณะที่มีเด็กหญิงรอย
ละ  7.3  เปนเด็กอายุต่ํากวา  15  ป  ในงานที่ไมเหมาะสมรอยละ  5.59  และอายุเกิน  15  ป  ในงานที่
ไมเหมาะสมรอยละ  22.7   
 ขอมูลจากสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร  พบวา  แรงงาน
เด็กไทยอายุ  15- 18  ป  ที่จดทะเบียนที่ถูกตองตามกฎหมายมีจํานวน  4,715  คน  ประมาณการการ
ใชแรงงานเด็กในจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งแรงงานเด็กไทยและแรงงานเด็กตางชาติ  ทั้งที่ถูกกฎหมาย
และผิดกฎหมายนั้น  มีไมต่ํากวา  20,000  คน  จากการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางแรงงานเด็กทั้งหมด  
643  คน  นักวิจัยใชขอมูลจากการสัมภาษณตัดสินวาเปนแรงงานเด็กทั่วไปรอยละ 71.70  และเปน
แรงงานเด็กในรูปแบบที่ไมเหามะสมรอยละ  28.30  และพบวากลุมตัวอยางเชื้อชาติมอญมีจํานวน
มากที่สุด  รองลงมาคือไทยและพมา  ถาแบงเด็กตามการตัดสินใจของนักวิจัย  พบวา  เด็กตางชาติ
และเด็กไรสัญชาติเปนแรงงานเด็กในรูปแบบที่ไมเหมาะสมรอยละ  97.25  ซ่ึงมีจํานวนมากกวา
เด็กไทยซึ่งอยูในรูปแบบที่ไมเหมาะสมรอยละ  2.75  กลุมตัวอยางแรงงานประมงและตอเนื่อง
ประมงสวนใหญอยูในชวงอายุ  15 – 17  ป  คนรับใชในบานสวนใหญอยูในชวงอายุ  13 – 14  ป  
และเกษตรกรรมอยูในชวงอายุ  9 – 12  ป  กลุมตัวอยางที่เปนแรงงานตางชาติสวนใหญจะเขามา
อาศัยในประเทศไทยแลวไมต่ํากวา  24  เดือน  และมีจาํนวนครึ่งหนึ่งที่ไมไดจดทะเบียนอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย  กลุมตัวอยางสวนใหญมีพอแมเปนผูเล้ียงดูในชวงระยะแรกของชีวิต  และยังอาศัยอยู
กับพอแมและ/หรือแมของตน  โดยเอกสารแสดงตนของแรงงานตางชาติสวนใหญมักเก็บอยูกับ
นายจาง  สวนแรงงานไทยมักเก็บไวเองและ/หรือเก็บกับพอแม  ในแงสถานภาพการศึกษา  แรงงาน
ประมงและตอเนื่องประมงเกือบทั้งหมดจะทํางานอยางเดียว  แตถาเปนแรงงานเกษตรและรับใชใน
บานจะไดรับการศึกษาอยู  และจําทํางานนอกเวลาเรียนหรือในชวงวันหยุด   
 ในแงสภาพการทํางาน  เด็กสวนใหญเริ่มทํางานไดไมเกิน  2  ป  การตัดสินใจเขา
ทํางานมาจากตัวของเด็กเอง  มีการชักจูงโดยนายหนาเพียงรอยละ  5.9  สวนเด็กที่ทํางานในรูปแบบ
ที่ไมเหมาะสมสวนใหญเร่ิมทํางานโดยการตัดสินใจของญาติและการตัดสินใจของตนเองดวย  
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นอกจากนั้นยังไดงานโดยการหางานของญาติพี่นอง  เหตุผลหลักของเด็กทั้งสองกลุมเขาสูระบบการ
ทํางานก็คือเพื่อชวยเหลือครอบครัวและตอบแทนบุญคุณของพอแม  เหตุผลอ่ืนๆ  ไดแก  ความอยาก
มีเงินเก็บ  อยากมีรายไดพิเศษ  และตองการความเปนอยูที่ดีขึ้น  ลักษณะงานเปนการจางรายวันเปน
สวนใหญ  แตเด็กที่ทํางานในรูปแบบที่ไมเหมาะสมมัก๔กวาจางเปนรายเดือน  รายคาบ  แรงงานเด็ก
ปกติไดคาจางนอยกวาคือประมาณไมเกิน  1,000  บาท  ตอเดือน  แตแรงงานเด็กในรูปแบบที่        
ไมเหมาะสมไดสูงถึง  4,000 – 5,000  บาทขึ้นไป  (รวมรอยละ  17.7)  อยางไรก็ตามเด็กสวนใหญ
ไมไดทํางานทุกวัน  แตทํางานเปนบางวัน  เมื่อพิจารณาจากคาแรงเปนรายวันแลวเด็ก   รอยละ 73  
ไดเงินนอยกวาคาจางขั้นต่ําของจังหวัดสมุทรสาคร  (กอน  1  ม.ค.2549  คือ  181  บาท  และตั้งแต  1  
ม.ค. 2549  คือ  184  บาท)  นอกจากคาจางแลว  เด็กโดยรวมไดสวัสดิการอื่นๆ  ตามลําดับจากมาก
ไปหานอยโดยไมน้ําดื่ม  คือ  อาหาร  เงินโบนัส  หรือไดหลายๆ  อยาง  และมีเด็กถึงรอยละ  47.58            
ที่ไมไดรับสวัสดิการเลยทั้งที่เปนแรงงานเด็กปกติ  และแรงงานเด็กในรูปแบบที่ไมเหมาะสม เด็ก
สวนใหญทํางานในเวลาชวงกลางวันและมีเวลาพักแตแรงงานเด็กในรูปแบบที่ไมเหมาะสมสวนมาก
ทํางานเกิน  10  ช่ัวโมงตอวัน  ที่พักและที่ทํางานอยูไมไกลกัน  เมื่อมีปญหาที่เกิดจากการทํางานเด็ก
ทั้งสองกลุมมักปรึกษากับครอบครัว  เด็กมักสงรายไดใหครอบครัวดูแล  ในแงความพึงพอใจตองาน
และตอนายจาง  เด็กทั้งสองกลุมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง  แตแรงงานเด็กปกติมีความพึง
พอใจมากตองาน  ตอนายจางและคาจางสูงถึงรอยละ  32 – 34  ในขณะที่แรงงานเด็กในรูปแบบที่ไม
เหมาะสมความพึงพอใจระดับมาเพียงรอยละ  6 – 9  เทานั้น  แรงงานเด็กในรูปแบบที่ไมเหมาะสม
จึงอยากยายงานมากกวาแรงงานเด็กปกติ  นอกจากนั้นเด็กกลุมนี้ยังมีความคาดหวังที่จะศึกษาตอ
นอยและคิดจะมีครอบครัวนอยมาก 
 ความยากลําบากของการทํางานในรูปแบบที่ไม เหมาะสม   งานในรูปแบบที่                
ไมเหมาะสมโดยปกติ  ไดแกงานที่เกี่ยวกับสิ่งเสพติด  งานที่ผิดกฎหมายหรือศีลธรรม  ในการวจิยัใน
จังหวัดสมุทรสาครไมพบเด็กทํางานเกี่ยวกับสิ่งเสพติดในกลุมตัวอยาง  มีเด็กที่ถูกบังคับใหเด็กขาย
บริการทางเพศหรือถูกําลามากอนาจารเพียงรอยละ  3.2  มีเด็กทํางานในเวลาเรียน  และเด็กที่ถูก
ลอลวงบังคับใหทํางานบางไมมากนัก  สวนใหญงานในรูปแบบที่เลวรายเปนงานแบกของหนัก  
(รอยละ  8.2)  และถูกละเมิดมากที่สุด  (รอยละ  31.2)  ลักษณะของถูกละเมิดเปนการดาทอวาราย  
บังคับใหทํางานเกินเวลาหรือทํารายทุบตี  ซ่ึงเกิดขึ้นกับเด็กทั้งสองกลุมในปริมาณใกลเคียงกัน 
 ช่ัวโมงการทํางานที่ทําใหแรงงานเด็กตองพบความยากลําบาก  คือ  งานประมงและ
ตอเนื่องประมง  ซ่ึงตองทํางานกลางคืน  และทํางานตอเนื่องเกิน  4  ช่ัวโมงโดยไมไดพัก  การเอารัด
เอาเรียบแรงงานเด็กมีไมมากนัก  เพียงหนึ่งในหาของกลุมตัวอยาง  สวนใหญหักเพื่อเปนคา
ดําเนินการจดทะเบียนสําหรับแรงงานเด็กตางชาติ  การผัดผอนคาจางก็มีนอยมาก  ในแงสุขภาพ
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อนามัย  เด็กทั้งสองกลุมสวนใหญไมคอยเจ็บปวยและไมไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน  อยางไร       
ก็ตาม  แรงงานเด็กที่ทํางานในรูปแบบไมเหมาะสมมีสัดสวนการเจ็บปวยจากการทํางานถึงครึ่งหนึ่ง
ของเด็กในกลุมนี้ทั้งหมด  แรงงานเด็กในกิจการประมงอยูในรูปแบบที่ไมเหมาะสมมากที่สุด
รองลงมาคือ  กิจการตอเนื่องประมง  ในงานทั้งสองประเภทนี้  มีการจางแรงงานเด็กตางชาติมาก  
เด็กตองแบกของหนักและลากอวน  ทําความสะอาดเรือ  คัดปลาแชในน้ําแข็ง  ในกิจการตอเนื่อง
ประมง  เด็กตองแกะกุง  ลางปลา  ลอกหมึก  ขนถายของที่แพปลา  ตาก  ตม  หรือปอกสัตวน้ํา  เด็ก
ไมคอยไดอุปกรณปองกันนอกจากถุงมือ  มีด  กรรไกร  ซ่ึงเปนอุปกรณสําหรับทํางานมากกวา
อุปกรณปองกัน  สําหรับแรงงานเด็กในงานรับใชในบาน  มีเด็กที่ทํางานในรูปแบบที่ไมเหมาะสม
เพียง  3  ราย  สภาพงานคือตองยกของหนัก  และถูกนายจางลวนลาม  สวนแรงงานเด็กในรูปแบบ
ไมเหมาะสมในงานเกษตรมี  7  ราย  ถูกนายจางดุดาทุบตีบาง  หรือทํางานที่ตองใชสารเคมีและยาฆา
แมลง  โดยไมมีอุปกรณปองกัน  อาจกลาวไดวาปญหาการใชแรงงานเด็กในสองอาชีพหลังนี้ไมนา
เปนหวงนัก   
 ในแงสาเหตุที่ทําใหแรงงานเด็กตองเขาสูการทํางาน  ไดพบวาเปนสาเหตุจากความ
ยากจน  คือ  ความตองการรายไดและตอบแทนบุญคุณพอแมมากที่สุด  สําหรับเด็กทั้งสองกลุม  
สาเหตุเกี่ยวกับการขาดโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับเกิดกับเด็กตางชาติมากที่สุด  ความตองการลด
ตนทุนของนายจาง  ไมเปนสาเหตุหลักที่ทําใหจางแรงงานเด็ก  เพราะเด็กรอยละ  40  ได คาจางตอ
วันเกิน  150  บาทอยางไรก็ตาม  มีนายจางสวนหนึ่งที่จายคาจางต่ํา  แตมักเปนการทํางานใน
ครอบครัวโดยแรงงานเด็กทํางานใหพอแมหรือญาติแลวไดคาขนม  จึงไมไดคาจางในความหมาย
ของการจางงาน  สวนสาเหตุการยายงานหรืออพยพยายถ่ินไปหางานเพื่อใหไดคาจางสูงขึ้นก็เปนอีก
สาเหตุหนึ่ง  ที่ทําใหแรงงานเด็กขาสูแรงงาน 
 สําหรับสาเหตุที่ทําใหแรงงานเด็กเขาสูรูปแบบการจางงานที่ไมเหมาะสม  มีลักษณะ
คลายกับสาเหตุที่ทําใหแรงงานเด็กทั่วๆ ไปตัดสินใจทํางาน  นั่นคือความตองการมีรายไดและตอบ
แทนบุญคุณพอแม  ทําใหเด็กยอมทํางานแบกของหนักและงานเสี่ยงอันตราย  นายจางที่ตองการลด
ตนทุนโดยใชแรงงานเด็กมักเปนนายจางที่ใหเด็กทํางานแบกของหนัก  เสี่ยงอันตรายและขาด
อุปกรณปองกันโดยจายคาใชจางใหเด็กนอยกวาผูใหญนอกจากนั้นการไมมีระบบการศึกษาภาค
บังคับมีผลอยางมากทําใหเด็กตองทํางานในรูปแบบที่ไมเหมาะสม  ดังจะพบวามีเด็กที่เรียนจบระดับ
มัธยมศึกษาทํางานในรูปแบบที่ไมเหมะสมเพียงรอยละ  2  แตมีเด็กที่ไมไดเรียนหนังสือทํางานใน
รูปแบบที่ไมเหมาะสมถึงรอยละ  35  สวนเด็กที่อพยพไปหางานทําหรือยายงานใหมมักเขาสูรูปแบบ
ที่ไมเหมาะสมเพราะตองการไดคาจางสูงขึ้น 
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 วรางคณา วันธนาวิชัย  (2548)  ศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตแรงงานขามชาติในจังหวัด
สมุทรสาคร  การศึกษาเรื่อง  ปญหาคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร  มี
วัตถุประสงคเพื่อการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร ตามเกณฑ ของ
หลักสิทธิมนุษยชน และเพื่อศึกษาปจจัยที่มีตอคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติในจังหวัด
สมุทรสาคร ศึกษาในเชิงปริมาณ โดยการสุมตัวอยางตอบแบบสอบถามจากแรงงานขามชาติ ใน
จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 120 คน ผลการศึกษาพบวา แรงงานขามชาติสวนใหญเปนเพศหญิง  ที่มี
อายุระหวาง 21-30 ป สวนใหญเปนสัญชาติพมามีสถานภาพเปนโสด และไมไดเรียนหนังสือ 
แรงงานขามชาติสวนใหญอยูคนเดียว อาชีพเดิมกอนเดินทางเขามาทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร 
สวนใหญมีอาชีพ ทํานา ทําไร สวนใหญเขามาอยูในประเทศไทยแลวประมาณ 4-5 ป โดยทํางานเปน
แรงงานรับจางในอุตสาหกรรมทะเลแชแข็ง การไดรับคาจางจะรับเปนรายวัน การเขามาในจังหวัด
สมุทรสาคร สวนใหญเปนนายหนาพมา เสียคาใชจายในการเดินทางเขามาทํางาน ที่จังหวัด
สมุทรสาครประมาณ 2,001-3,000 บาท สวนใหญตั้งใจจะทํางานที่จังหวัดนี้ตอไปอีก 2-3 ป และ
แรงงานขามชาติสวนใหญเก็บเงินรายไดไวเอง ไมมีการสงเงินหรือส่ิงของกลับไปใหครอบครัวใน
ประเทศของตนเอง สวนปญหาดานคุณภาพชีวิตของแรงงานขามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร พบวา 
แรงงานขามชาติมีคุณภาพชีวิตต่ําขณะเดียวกันผลการศึกษาพบวา คุณภาพชีวิตมิไดเปลี่ยนแปลงตาม
ความแตกตางดานเพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวนปที่เขามาอยูในประเทศไทย อายุงานที่ทําใน
ปจจุบัน และลักษณะงาน ผูศึกษาจึงมีขอเสนอแนะแบงเปน 3 ดาน  คือ ขอเสนอแนะตอแรงงานขาม
ชาติ แรงงานขามชาติควรไดรับความรูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของตนเอง ทั้งดานสุขภาพ ดานความ
ปลอดภัย ดานครอบครัว ดานการทํางาน และดานสังคม เพื่อใหทราบถึงสิทธิที่ตนเองจะไดรับ และ
เปนที่มาถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ แรงงานขามชาติ ขอเสนอแนะ ตอนายจาง นายจางควรไดรับการ
ปลูกจิตสํานึกใหปฏิบัติตอแรงงานขามชาติดวยความเปนธรรม รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมาย
แรงงานตอแรงงานขามชาติ    
 วิวัฒน   วองวิวัฒนไวทยะ  (2541)  ศึกษาเรื่องการคุมครองการใชแรงงานเด็กตาม
พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 : ศึกษาเปรียบเทียบกับมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศและกฎหมายตางประเทศ   ศึกษาเกี่ยวกับปญหาการใชและการคุมครอง แรงงานเด็ก  โดย
ศึกษาประวัติและวิวัฒนาการการใชและการคุมครองแรงงานเด็กในตาง ประเทศและในประเทศไทย 
เร่ิมตนจากประเทศอังกฤษซึ่งถือวาเปนประเทศแรกที่มีการใช  และการคุมครองแรงงานเด็กและมี
อิทธิพลสําคัญตอการคุมครองแรงงานเด็กในประเทศตางๆ ในระยะเวลาตอมา รวมถึงการศึกษาการ
คุมครองแรงงานเด็กตามกฎหมายระหวางประเทศ วาดวยสิทธิเด็กและตามมาตรฐานแรงงาน
ระหวางประเทศขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงการศึกษานี้ไดเนนความสําคัญมุงวิเคราะห

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

 
  40 

เปรียบเทียบการคุมครองแรงงานเด็กของประเทศ ไทยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 กับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและ กฎหมายของตางประเทศ ไดแก ลาว เวียดนาม 
เกาหลีใต ญี่ปุน  สิงคโปร  ฟลิปปนส  บรูไน  และอินโดนีเซีย  โดยแยกหัวขอการเปรียบเทียบตาม
ลักษณะของการคุมครองการใชแรงงานเด็ก เชน การกําหนดอายุขั้นต่ําของแรงงานเด็กในงาน
ประเภทตางๆ การกําหนดระยะเวลาการทํางาน ของเด็ก เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหเห็นถึงขอดี ขอดอย 
และขอแตกตางที่ควรนํามาเพื่อเปนแนวทาง ในการปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงานเด็กของ
ประเทศไทยใหเหมาะสมและสามารถคุมครอง แรงงานเด็กไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จาก
การศึกษาพบวา การคุมครองแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังไม
สามารถแกไขปญหาใชแรงงานเด็กไดอยางสมบูรณ เนื่องจากยังมีบทบัญญัติบางประการ ที่ไม
สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ และมิไดใหความคุมครองแรงงานเด็กโดย           
เทาเทียมกันในงานบางประเภท เชน การกําหนดใหสามารถใชแรงงานเด็กในสถานีบริการน้ํามัน 
เชื้อเพลิงได เปนตน ซ่ึงถือวาเปนการกําหนดไวต่ํากวามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศและในเรื่อง
การตรวจสุขภาพแรงงานเด็กก็ไมมีการกําหนดไว นอกจากนี้ในสวนที่เกี่ยวกับมาตรการ การตรวจ
แรงงานและบทกําหนดโทษก็ยังไมเด็ดขาดเพียงพอ โดยเฉพาะในเรื่องมาตรการการ ลงโทษนายจาง
สําหรับการฝาฝนการใชแรงงานเด็กก็ไมมีสภาพการบังคับใชที่แนนอน นายจาง อาจหลุดพนจากการ
ถูกดําเนินคดีอาญาตามกฎหมายดวยเพียงปฏิบัติตามคําสั่งของเจาพนักงาน ตรวจแรงงานเทานั้น 
ดังนั้น ผูเขียนจึงขอเสนอใหมีการแกไขกฎหมายฉบับนี้รวมทั้งออกกฎ กระทรวงเพิ่มเติมเพื่อ
กําหนดการคุมครองแรงงานเด็กใหมีลักษณะเปนรูปธรรมมากขึ้น เชน การกําหนดใหงานในสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงเปนงานอันตรายที่หามเด็กอายุต่ํากวา 18 ป  ทําการกําหนดอายุขั้นต่ําในแตละ
ประเภทของงานอันตรายใหแตกตางกันตามความเหมาะสม แตละ ชวงอายุของแรงงานเด็ก การ
กําหนดชั่วโมงทํางานของแรงงานเด็กไวเปนพิเศษนอยกวาชั่วโมง ทํางานของแรงงานโดยทั่วไป 
การกําหนดอัตราโทษใหสูงขึ้นหรือเพิ่มมาตรการลงโทษ  ในลักษณะ พักใบอนุญาตโรงงานหรือส่ัง
ปดกิจการเพื่อใหนายจางเกิดความเกรงกลัว ซ่ึงจะสงผล  ใหสภาพ การบังคับใชพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยเฉพาะหมวด 4  การใชแรงงานเด็ก เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้
เพื่อใหเกิดการคุมครองการใชแรงงานเด็กอยางจริงจังและ สอดคลองกับสภาพความเปนจริงของ
ประเทศไทยในขณะนี้โดยไมกอใหเกิดสภาพการวางงาน ที่เพิ่มมากขึ้น และยืนอยูบนหลักการที่วา
การพัฒนาปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน  ใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริงจะเปนหนทางหนึ่ง    
ที่สําคัญในการสรางความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ของประเทศไทยในขณะนี้และตอไปใน
อนาคต ทั้งยังจะเปนการชวยนําพาประเทศไทยใหสามารถ หลุดพนภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจใน
ขณะนี้ไปไดอีกประการหนึ่งดวย 
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8  ขอมูลจังหวัดสมุทรสาคร 
 ขอมูลจังหวัดสมุทสาครซึ่งประกอบดวยขอมูลดานประวัติความเปนมา  สภาพ
เศรษฐกิจทั่วไป กลุมงานขอมูลสารสนเทศ และการสื่อสาร สํานักงานจังหวัดสมุทรสาคร (2554)  
สรุปไดดังนี้   
 8.1 ประวัติความเปนมา   
  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดชายทะเล ตั้งอยูปากแมน้ําทาจีน  จากหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร กลาวไววาในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีชุมชนขนาดใหญตั้งอยูบริเวณปากอาวไทย ซ่ึงมี
ชาวจีนนําเรือสําเราเขามาจอดเทียบทาคาขายแลกเปลี่ยนสินคาและพักอาศัยอยูเปนจํานวนมาก       
จึงเรียกวา “บานทาจีน” ในสมัยแผนดินสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ (พ.ศ. 2099) ไดโปรดใหยกฐานะ 
“บานทาจีน”  ขึ้นเปน “เมืองสาครบุรี”  เพื่อเปนหัวเมืองสําหรับเรียกระดมพลเวลาเกิดสงครามและ
เปนเมืองดานหนาปองกันขาศึกศัตรูที่จะเขามารุกราน บุกรุกทางทะเล 
  ตอมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 4 
ทรงโปรด ใหเปล่ียนชื่อ “เมืองสาครบุรี” เปน “เมืองสมุทรสาคร”  ซ่ึงมีความหมายวา  “เมืองแหง
ทะเลและแมน้ํา”  ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 5 (พ.ศ. 2448) ทรง
ปฏิรูปการปกครองมีการจัดระบบการบริหารราชการสวนภูมิภาคเปนมณฑลเทศาภิบาล และไดทรง
มีพระราชดําริที่จะสรางสรรคความเจริญใหแกทองถ่ิน  โดยใชการปกครองรูปแบบสุขาภิบาล จึงได
มีพระบรมราชโองการใหยกฐานะ “ตําบลทาฉลอม”  เปน  “สุขาภิบาลทาฉลอม”  เมื่อวันที่  18  
มีนาคม 2448  จึงถือไดวา สุขาภิบาลทาฉลอมเปนสุขาภิบาลที่ตั้งขึ้นในหัวเมืองเปนแหงแรกของ
ประเทศไทย 
  ตอมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 6  (พ.ศ. 
2456)  โปรดเกลาใหทางราชการเปลี่ยนคําวา  “เมือง”  เปน  “จังหวัด”  ทั่วทุกแหง ในพระ
ราชอาณาจักร  “เมืองสมุทรสาคร”  จึงไดเปล่ียนเปน  “จังหวัดสมุทรสาคร”  ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา
จวบจนถึงปจจุบัน 
  สวนคําวา  “มหาชัย”  ที่คนทั่วไปชอบเรียกกันนั้น เปนชื่อคลองที่สมเด็จพระ
สรรเพชญที่  8  แหงกรุงศรีอยุธยาโปรดใหขุดคลองลัดจากเมืองธนบุรี เปนแนวตรงไปออกปากน้ํา
เมืองสาครบุรี แทนคลองโคกขามที่คดเคี้ยว  แตยังไมทันเสร็จทรวงสวรรคตเสียกอน จนถึงรัชสมัย
สมเด็จพระสรรเพชญที่ 9 (ขุนหลวงทายสระ) โปรดใหขุดคลองไดเกิดชุมชนขนาดใหญขึ้นชื่อวา  
“มหาชัย”  จึงเปนที่นิยมเรียกขานแตนั้นเปนตนมา 
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 8.2 สภาพเศรษฐกิจท่ัวไป  
  จากคําขวัญของจังหวัดที่ว า   “เมืองประมง   ดงโรงงาน   ลานเกษตร   เขต
ประวัติศาสตร”  สะทอนใหเห็นอยางเดนชัดวา    จังหวัดสมุทรสาครเปนเมืองแหงเศรษฐกิจที่มี
ศักยภาพทั้งทางดานการประมง   การอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม  จากขอมูลผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด  (GPP)  ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช.)  พบวา
สภาพเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาครมีการขยายตัวอยางตอเนื่องเปนจังหวัด  1  ใน  10  ของ
ประเทศที่มีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมสูง  ตลอดระยะเวลา  10  ปที่ผานมาโดยในป  2551  จังหวัด
สมุทรสาครมีมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด  (GPP)  เทากับ  340,816  ลานบาท  เปนอันดับที่  6  
ของประเทศ  (ป  2550  จังหวัดสมุทรสาครมีมูลคา  GPP  เทากับ  315,473  ลานบาท)  และ
ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอคน  ตอป  (GPPPer  Capita) เทากับ  602,374  บาท  เปนอันดับที่  2  ของ
ประเทศ  รองจากจังหวัดระยอง  (ป  2550  จังหวัดสมุทรสาครมีรายไดเฉลี่ยตอคนตอปเทากับ  
564,488  บาท)   
  สาขาการผลิตท่ีสําคัญ      
  อุตสาหกรรม 
  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพเอื้อตอการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม
เนื่องจากอยูมนเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร  มีการคมนาคมขนสงที่สะดวกรวดเร็วประกอบกับ  
มีโครงสรางพื้นฐานและปจจัยการผลิตที่เหมาะสมตอการลงทุน  จึงมีผูประกอบการดานธุรกิจ
อุตสาหกรรมใหความสนใจมาลงทุนตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรสาครเปนจํานวน
มาก  
  การเกษตรกรรม 
  การเกษตร   สภาพทั่วไปของจังหวัดสมุทรสาครเปนพื้นที่ราบลุมสูงกวา
ระดับน้ําทะเลประมาณ  1-2  เมตร  มีแมน้ําทาจีนไหลผานตอนกลางของพื้นที่จากทางดานเหนือ
ไหลลงสูอาวไทยที่อําเภอเมืองสมุทรสาคร  มีคลองชลประทานจํานวนมากระจายอยูทั่วพื้นที่  เพื่อ
การคมนาคมและเพื่อการชลประทาน  ทําใหการใชที่ดินครึ่งหนึ่งของจังหวัดเปนไปเพื่อการ
เกษตรกรรม 
  การประมง   
  จังหวัดสมุทรสาคร  มีชายฝงทะเลยาว  41.8  กิโลเมตร  จึงมีการประกอบอาชีพ  ทํา
การประมง  และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเปนอาชีพหลัก  ผลผลิตจากการประมงทะเลสวนใหญไดรับ
จากแหลงน้ําธรรมชาติ  ไดแก  บริเวณอาวไทย  ทะเลอันดามัน  และมหาสมุทรอินเดีย  รวมทั้งทะเล
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ดานประเทศเวียดนาม  ชาวประมงสมุทรสาคร  มีความกระตือรือรน  ในการพัฒนาอาชีพแสวงหา
เทคนิคใหมๆ  อยูเสมอ  ทําใหสมุทรสาครเปนจังหวัดที่มีศักยภาพทางการประมงสูงมาก     
  การปศุสัตว 
  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดที่เหมาะกับการทําปศุสัตว  เนื่องจากเปนแหลง
วัตถุดิบอาหารสัตว  และโรงงานผลิตอาหารสัตวที่สําคัญของประเทศ  มีแหลงน้ําอุดมสมบูรณตาม
ธรรมชาติ  มีโครงขายการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  เปนตลาดสําหรับผูบริโภค  ผูประกอบการผลิต
อาหารสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว  แตขอจํากัดในภาคปศุสัตวของจังหวัด  คือ  พื้นที่จะทําปศุ
สัตวมีจํากัดและราคาแพง  แรงงานภาคปศุสัตวมีนอย  การเลี้ยงสัตวจํานวนมากอาจจะมีผลกระทบ
ตอชุมชนและสิ่งแวดลอมทั่วไป  สงผลใหการเลี้ยงสัตวในจังหวัดเปนการเลี้ยงแบบรายยอย  และ
การทําฟารมขนาดเล็กเทานั้น   
  การจางแรงงานตางดาว 
  จังหวัดสมุทรสาครเปนจังหวัดหนึ่งที่ประสบปญหาการขาดแคลนแรงงานคนไทย
โดยเฉพาะแรงงานในระดับลาง  ซึ่งคนไทยไมนิยมทํางานในกิจการประมงทะเล  กิจการตอเนื่อง
ประมงทะเลและภาคเกษตรกรรม  อันเนื่องมาจากเปนงานหนัก  งานสกปรก  และมีกล่ินเหม็น  
ระยะเวลาการทํางานไมแนนอนเปนงานที่อยูกลางแจงตากแดด  การทํางานไมเปนเวลา  ขาดความ
มั่นคง  เปนงานที่เส่ียงตอสารเคมีตกคางเปนงานตองออกทะเลซึ่งหาแรงงานไทยไดยาก  จากสภาพ
ปญหาดังกลาว  ทําใหนายจาง/สถานประกอบการตางๆ  ที่ขาดแคลนแรงงานในระดับลาง  มีความ
จําเปนตองการแรงงานตางดาวมาทดแทนเพื่อใหกิจการสามารถดําเนินตอไปไดอยางตอเนื่อง 
  รัฐบาลไดมีมติผอนผันใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองสัญชาติพมา  ลาว  และ
กัมพูชา  อยูในราชอาณาจักรเปนการชั่วคราว  เพื่อรอการสงกลับและทํางานได  โดยมีหนวยงาน     
ที่เกี่ยวของรวมดําเนินการจัดทําระเบียนประวัติ  การตรวจสุขภาพ  การออกใบอนุญาตทํางาน  
ตลอดจนการรักษาความมั่นคงของชาติสําหรับงานที่อนุญาตใหแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมืองทํา
ไดเพียง  2  งาน  คือ  งานกรรมกร  และงานรับใชในบาน  ใน  10  ประเภทกิจการ  และตามที่
คณะอนุกรรมการฯ  จังหวัดพิจารณาอนุญาต  ไดแก  กิจการประมง  กิจการตอเนื่องประมงทะเล  
กิจการเกษตรและปศุสัตว  กิจการโรงสีขาว  กิจการโรงอิฐ  กิจการโรงน้ําแข็ง  กิจการขนถายสินคา
ทางน้ํา  กิจการกอสราง  กิจการเหมืองแร  เหมืองหิน  ลูกจางครัวเรือสวนบุคคล  (ผูรับใชในบาน)  
และกิจการอื่นๆ  ตามคําแนะนําของอนุกรรมการพิจารณาการทํางานของคนตางดาวระดับจังหวัด   
  ปจจุบันจังหวัดสมุทรสาคร  มีคนตางดาวเขามาทํางานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร  
2  ประเภท  คือ  คนตางดาวเขาเมืองโดยถูกกฎหมายและหลบหนีเขาเมือง  (ผิดกฎหมาย) รวมทั้งสิ้น  
134,568  คน  (ขอมูล  ณ  วันที่  30  มีนาคม  2553)    
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  นอกจากแรงงานขามชาติ  (แรงงานตางดาว)  ที่เปนผูใหญแลวยังมี  บุตร  หลาน  
และ ผูติดตามแรงงานดวยซ่ึงในที่นี้เรียก  “เด็กพลัดถ่ิน”   
  สมพงค   สระแกว  (2550)  ผูอํานวยการมูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิต
แรงงาน (LPN)  สมุทรสาคร  ไดกลาวถึงกลุมเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัยไว   5  กลุม   
ดังนี้      
  กลุมแรก    คือ   เด็กที่ เกิดในประเทศไทย  อาจได รับใบรับรองการเกิดจาก
โรงพยาบาลและหรือไดรับใบสูติบัตรจากกรมการปกครอง  ณ  ที่วาการอําเภอ หรือเทศบาลเมือง
สมุทรสาคร กลุมนี้บางสวนไดรับการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  5 กรกฎาคม พ.ศ.2548  ที่
ผานมาเด็ก  บางสวนเขาสูการเปนแรงงานเด็กเนื่องจากขาดความพรอมในดานครอบครัว  และที่พัก
อยูไกลจากสถานศึกษา    
  กลุมท่ีสอง   คือ  เด็กที่ติดตามพอแมมาอาศัยและเติบใหญในประเทศไทย  สวน
หนึ่งไดรับการจดทะเบียนราษฎรตางดาว (ทร. 38/1) เมื่อป  พ.ศ.2547  ในขณะนั้นรัฐบาลไทยมี
นโยบายเปดใหบุคคลตางดาวทุกคนใน 3  สัญชาติ  ไดแก  พมา  ลาว และกัมพูชา  มาขึ้นทะเบียน
ทั้งหมด  กลุมที่หนึ่ง และสอง จึงมีตัวเลขอยูในระบบฐานขอมูลของกรมการปกครองจํานวน  2,800  คน   
อีกสวนหนึ่งไมสามารถมาขึ้นทะเบียนไดเนื่องจากระยะเวลาจํากัด   
  กลุมท่ีสาม   คือ  กลุมเด็กที่อายุไมถึง  15 ป แตมาจดทะเบียนเปนอายุที่เกินกวา  15  
ปโดยอาศัยชองวางทางกฎหมายเพื่อสามารถจดทะเบียนขอใบอนุญาตทํางานได (ตท. 14) กลุมนี้        
มีจํานวนหนึ่งจึงไมสามารถคาดจํานวนได    
  กลุมท่ีสี่   คือ  กลุมเด็กที่เปนผูติดตามมาภายหลังป  พ.ศ.2547 หรือเดินทางเขา
ประเทศไทยตามลําพังไมมีพอแม   พี่นอง  หรืออาจมีญาติอยูที่ประเทศไทย  กลุมนี้ไมสามารถจด
ทะเบียน ทร. 38/1  ได   ยกเวนในเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2549   มีการจดทะเบียนระบบประกันตัว  อาจ
มีเด็กสวนหนึ่งเขาไปจดทะเบียน  เด็กกลุมนี้สวนใหญเปนเด็กโต อายุต่ํากวา  18  ป  โดยมี
วัตถุประสงคคือเขามาทํางานเพื่อเล้ียงชีพ   
  กลุมท่ีหา  คือ  กลุมเด็กอายุระหวาง 15-18 ป ซ่ึงเปนกลุมที่สามารถจดทะเบียน            
ขอใบอนุญาตทํางานได  (ตท. 14)  แตอยางไรก็ตามแรงงานเด็กกลุมนี้สวนใหญประสบปญหาสภาพ
การจาง ถูกบังคับใหเหมาคาแรง อยูในกลุมนายจางซึ่งเปนนายหนาเหมาคาแรง  (Sub – Contractor)   
  กลุมเด็กพลัดถ่ินทั้งหมด  5 กลุมนี้  กลุมที่นาเปนหวงสําหรับการคุมครองเด็ก คือ
กลุม  ที่ 2-4  แตกลุมที่ 4  มีความสุมเสี่ยงตอการถูกเลือกปฏิบัติเมื่อถูกจับ และดําเนินคดีเปนผูตองหา
หลบหนีเขาเมือง   เนื่องจากรัฐบาลยังไมมีนโยบายชัดเจนในการดําเนินการเกี่ยวกับสถานการณของ
เด็กพลัดถ่ินเหลานี้   
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 จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆ  ขางตน ทําใหผูวิจัยสามารถตอยอด
แนวคิดและแนวคําถามเพื่อใชในการดําเนินการวิจัยในบทตอไปได 
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บทท่ี  3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเร่ืองชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  
จังหวัดสมุทรสาคร  เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  (Qualitative  Research) โดยวิธีการวิจัยเชิงชาติ
พันธุวรรณนา  (Ethnographic  Approach)  ซ่ึงใชวิธีการเก็บขอมูลใน  2  ลักษณะ  คือ    
 1. เก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร  (Documentary Study)  รวบรวมเอกสารขอมูลตางๆ    
ที่ เกี่ยวของทั้งในสวนของรายงานการศึกษาวิจัย  ตลอดจนระเบียบปฏิบัติ  บันทึกขอตกลง           
และนโยบายที่เกี่ยวของทั้งในดานการคุมครอง  การศึกษา  การสาธารณสุข  ตลอดจนมาตรการ
กลไกที่มีในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานเด็กตางชาติ  เพื่อนํามาใชเปนฐานขอมูลเบื้องตน
และนํามาวิเคราะหเพื่อนําเสนอสถานการณและแนวทางในการเฝาระวัง  คุมครอง   
 2. การเก็บรวบรวมขอมูลจากภาคสนาม  (Field  Study)  โดยการสัมภาษณและสังเกต
แบบมีสวนรวมในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร ที่มีความ
หนาแนนของกลุมเด็กพลัดถ่ิน 
 
1.  การเลือกพื้นท่ี 
 การวิจัยในครั้งนี้ศึกษาเฉพาะเด็กพลัดถ่ินที่อาศัยอยูในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาชัย  
อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  เนื่องจากเปนเขตพื้นที่ที่มีจํานวนเด็กพลัดถ่ินอาศัยอยูอยาง
หนาแนน  ซ่ึงมีปญหาเรื่องการใชแรงงานเด็กพลัดถ่ิน  การศึกษาขั้นพื้นฐานของเด็กพลัดถ่ิน        
เด็กพลัดถ่ินไมไดรับการบริการดานสุขภาพ  การประกันสุขภาพถวนหนา  เด็กพลัดถ่ินแรกเกิด
จํานวนมากไมไดรับใบรับรองการเกิดและใบสูติบัตรจากทางการ   
 
2.  ประชากร  
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้   ไดแก   
 1. เด็กพลัดถ่ินซึ่งอาศัยอยูในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร  แบงกลุมตามอายุ  เชื้อชาติ  ถูกกฎหมาย  และไมถูกกฎหมาย   
 2. บิดา – มารดา ของเด็กพลัดถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร 
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 3. ผูเกี่ยวของ  ไดแก  ชุมชน  หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ  และองคกรที่ไมแสวงหา
ผลกําไร  (เอ็นจีโอ) 
 
3.   เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. ตัวผูวิจัย  ซ่ึงตัวผูวิจัยจะตองมีความพรอมรอบดาน  เชน สุขภาพรางกายที่แข็งแรง  
พรอมที่จะเก็บขอมูลภาคสนาม  พรอมที่จะสังเกตและวิเคราะหปรากฏการณตางๆ  เพื่อใหไดขอมูล
ที่ตรงตามความเปนจริง 
 2. สมุดจดบันทึก / ปากกา 
 3. กลองถายรูป  
 4. เครื่องบันทึกเสียง 
 5. ยานพาหนะ 
 6. แนวคําถามในการสัมภาษณ   
 7. ลาม 
 
4.  ขั้นตอนในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 4.1 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการศึกษาเอกสาร  (Documentary  Research) โดย
การศึกษาคนควาเอกสารตางๆ  รวมทั้ง  ส่ือตางๆ  บทความทางวิชาการ  และรายงานการวิจัยตางๆ  
ทั้งในและตางประเทศ  เพื่อรวบรวมขอมูลมาประกอบการประมวลและวิเคราะหปญหา 
 4.2 การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนาม  (Field  Research)  โดยใชวิธีดังนี้   
  4.2.1 การสังเกตแบบไมมีสวนรวม  (Non – Participant  Observation) ผูศึกษา
สังเกตพฤติกรรมของกลุมประชากรหลักอยูหางๆ  โดยการสังเกตพฤติกรรมในการดําเนินชีวิตของ
เด็กพลัดถ่ินในแตละวันวามีกิจกรรมอะไรบาง  และจดบันทึก   
  4.2.2 การสังเกตแบบมีสวนรวม  (Participant  Observation)  ผูศึกษาปรับตัวใหเขา
กับกลุมประชากรผูใหขอมูลหลัก  คือเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร  
โดยการเขาไปคลุกคลีฝงตัวอยูในเหตุการณ  มีการทํากิจกรรมรวมกัน  กับเด็กพลัดถิ่น  จนเด็กพลัด
ถ่ินใหการยอมรับและสนิทสนม  ทําใหผูศึกษาสามารถสังเกตพฤติกรรมที่เปนธรรมชาติของเด็ก
และเขาถึงขอมูลไดงาย  รวมถึงการตรวจสอบขอมูลไดซํ้าๆ   
  4.2.3 การเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ  เปนการสัมภาษณบุคคลผูให
ขอมูลหลัก  (Key informants)  คือ  เด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร  และผูเกี่ยวของกับการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอ
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เมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยการสัมภาษณกลุม  (Group  Interview)  การสัมภาษณเชิงลึก (In – 
depth Interview)  การสัมภาษณขอมูลแบบกึ่งโครงสราง  (Semi-structure Interview)  คือการ
สัมภาษณแบบไมไดใชแบบสอบถาม  แตจะทําการสัมภาษณโดยการรางประเด็นคําถามที่ตองการ
ศึกษาอยางกวางๆ  กอนแลวจึงแตกประเด็นคําถามในระหวางการสัมภาษณ  ซ่ึงผูศึกษาใชวิธีการ
ประสานติดตอนัดหมายเวลาการสัมภาษณกับ เด็กพลัดถ่ิน บิดา มารดา  ผูปกครอง และผูเกี่ยวของ
ดําเนินการสัมภาษณตามแนวคําถามในการวิจัยที่ไดเตรียมไว โดยการสัมภาษณจะเปนไปใน
ลักษณะการพูดคุยแบบธรรมชาติมากกวาการตั้งใจถามแบบเครงเครียดเพื่อใหไดคําตอบ  ในขณะที่
ทําการสนทนาและสัมภาษณผูศึกษาขออนุญาตผูใหขอมูลบันทึกเทปการสัมภาษณ และจดบันทึก
การสัมภาษณควบคูไปดวย    
 
5.  การตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูล 
 ตรวจสอบความนาเชื่อถือของขอมูลดวยวิธีการ  Triangulation  (สามเสา)  ผูศึกษา
ดําเนินการเก็บขอมูลบางสวนดวยวิธีการที่กลาวมาแลวจึงทําการตรวจสอบขอมูลควบคูกันไปตลอด 
การตรวจสอบขอมูลกระทําเพื่อใหทราบวาขอมูลที่ไดมานั้นเปนความจริงหรือไม มากนอยเพียงใด 
และเพื่อใหผูวิจัยแนใจวาขอมูลนั้นเปนจริงมากที่สุดกอนที่จะนําเสนอ อีกทั้งยังเปนการตรวจสอบดู
วาขอมูลที่ไดมานั้นตอบปญหาครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษาเพียงพอหรือยัง การ
ตรวจสอบขอมูลทําโดยการสังเกต สัมภาษณจากผูใหขอมูลหลัก เปนการยืนยันในลักษณะสามเสา 
วาขอมูลมีความสอดคลองกับขอมูลเดิมที่ผูวิจัยเก็บมาเปนระยะ ๆ หรือไม เพื่อใหไดขอมูลที่
นาเชื่อถือมากที่สุด ในการตรวจสอบขอมูลผูวิจัยทําในขณะที่อยูในภาคสนาม และยังไดยอนกลับ
ไปตรวจสอบอีกในระหวางการวิเคราะหขอมูลในขั้นตอนสุดทาย 
 
6.  การวิเคราะหขอมูล 
 ในการวิเคราะหขอมูล  ผูศึกษานําขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่ภาคสนาม  จากการ
สัมภาษณเชิงลึก   การจัดสนทนากลุมเด็กพลัดถ่ินและผูเกี่ยวของ  มาเรียบเรียง  จัดลําดับเหตุการณ
เพื่อพรรณนาวิเคราะห  หากขอมูลสวนใดที่ยังบกพรองผูวิจัยจะทําการเก็บขอมูลเพิ่มเติมในระหวาง
ที่ทําการวิจัยเพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองเปนจริง 
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7.  ระยะเวลา ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 เร่ิมตั้งแตเดือน  กันยายน  2552  ถึง  กันยายน  2553  โดยการสํารวจพื้นที่จากนั้นก็เก็บ
รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของ ลงพื้นที่เพื่อหาขอมูล ในสวนของการวิเคราะหขอมูล         
เชิงคุณภาพใชวิธีการสรางขอสรุปจากขอมูลโดยการจําแนกขอมูล วิเคราะห และเชื่อมโยงขอมูล
โดยการพรรณนาวิเคราะห   
 จากขอมูลพื้นฐานเหลานี้ทําใหผูวิจัยสามารถศึกษาถึงบริบทของพื้นที่ที่ผูวิจัยจะเขาไป
ศึกษานําไปสูผลของการวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว  ดังจะไดกลาวรายละเอียดในบทตอไป 
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บทท่ี 4 
ผลการวิจัย 

 
 บทนี้เปนการนําเสนอขอมูลที่ไดจากการศึกษาภาคสนามที่ผูวิจัยไดลงพื้นที่ในการเก็บ
ขอมูลพรอมกับการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก  3  กลุม  คือ   
 1. เด็กพลัดถ่ิน  (เด็กตางดาวในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร) เด็กพลัดถ่ินที่ถูกกฎหมายและไมถูกกฎหมาย    
 2. บิดา – มารดา ของเด็กพลัดถ่ิน ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร   
 3. ผูเกี่ยวของ ไดแก ชุมชน หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ และองคกรที่  ไมแสวงหาผล
กําไร (เอ็นจีโอ)    
 โดยผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหและตีความเพื่อประกอบการอธิบายและตอบคําถามการวิจัย
ในครั้งนี้  ดังนั้นการสําเสนอในบทนี้  ผูวิจัยแบงการนําเสนอออกเปนหัวขอและเรียบเรียงไดดังนี้   
 
1.  ประวัติความเปนมา   
 จากการศึกษาพบวาเด็กพลัดถ่ินสวนใหญเขามาประเทศไทยโดยการติดตามพอแมมา  
หรือตามมากับญาติ  โดยเขามาในประเทศไทยเพื่อเปนแรงงานขามชาติ  แรงงานขามชาติสวนใหญ
เขามาในประเทศไทยดวยปจจัยผลักดันจากสภาวะความยากจน  การขาดแคลนที่ทํากิน  สภาวะ
สงคราม  การเกณฑแรงงาน  รวมถึงตองการความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองเขา
มาทํางานในประเทศไทย  ประกอบกับสมาชิกในครอบครัวมาก  พบวามีจํานวน  4 – 10  คน ซ่ึงเปน
ครอบครัวขนาดใหญ   
 
 “อยูบานลําบาก  ยากจนมาก ที่บานไมมีงานใหทํา  ไมมีอะไรกิน  อยูกันหลายคน     
ของ กินหายาก  ไมพอกิน” (ด.ช.อองมินพิว  อายุ  13  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “ที่บานทํานา  รอนมาก  เหนื่อย  ขาวก็ไดนอย  ไมพอกิน  ผักก็ไมมี” (ด.ญ.นีลเงิน อายุ
12  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



  
  51 
 

 การเขามาในประเทศไทยของเด็กพลัดถ่ินนั้นมีดวยกันหลายวิธีแตกตางกันไป  แต
สวนมากแลวใชวิธีการเดินเทาขามชายแดนเขามา  เนื่องจากภูมิประเทศบางสวนของแนวชายแดน
เปนแมน้ําที่แคบ  หรือเปนชองเขาซึ่งสามารถเดินเทาเขามาไดแมวาไมสะดวกนัก และเขามาทางเรือ  
บางรายเขามาดวยวิธีทางรถยนตตามดานเขาเมืองตางๆ  การเดินทางจากพมามายังประเทศไทย  
แรงงานขามชาติมักขอใหนายหนาหรือบุคคลที่มีความคุนเคยกับเสนทาง หรือเครือขายการจางงาน
ตางๆ  ชวยเหลือในการเดินทางเขาประเทศไทย  ก 
  
 “คนสงของพมาพามา  เดินมาแลวก็มานั่งเรือมาขึ้นที่ประเทศไทยแลวก็นั่งรถมาอีกที” 
(ด.ช.โซนาย  อายุ  13  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวมอญ) 
 
 “นั่งเรือมากับพอแม” (ด.ช.นัน  อายุ  12  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “แมเพื่อนพามา  ขึ้นรถมา  พอแมอยูที่ประเทศไทยแลวหนูตามมาทีหลัง  แลวมาอยูดวย 
กันที่ประเทศไทย” (ด.ช.ปลายชั่น  อายุ  10  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวมอญ) 
  
 เมื่อถึงประเทศไทย  สวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดเดียวไมยายถ่ินฐานไปจังหวัดอื่นๆ     
ในประเทศไทยอีก หรืออยูเปนหลักแหลง เพราะกลัวการจับกุมจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง  
(ต.ม)  และเจาหนาที่ตํารวจ  นอกจากนี้ยังถูกดูถูกจากคนไทยบางกลุมที่มองวาแรงงานเหลานี้เปน
ชาติพันธุที่ต่ํากวา  สอดคลองกับแนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ  และความเปนชายขอบ การดําเนิน
ชีวิตเปนไปดวยความยากลําบาก  และถายายบานบอยทําใหไมมีเพื่อน    
  
 “อยากกลับไปอยูที่ประเทศพมาเลย  ที่ประเทศไทยไมสนุก  ไปไหนไมได   
เวลาจะไปไหนตองไปกับแม  เพราะถาไปคนเดียวอาจถูกตํารวจจับ”  (ด.ช.โกมิน อายุ 14  ป         
เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “อยากกลับพมา  เพราะอยูที่ประเทศไทยออกเที่ยวไมได  ลําบาก  ตํารวจจับ  แตที่พมา
จะไปไหนก็ได”  (ด.ช.เซมโม  อายุ  12  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 

 
 เด็กพลัดถ่ินมีความหลากหลายทั้งชวงอายุ  และเชื้อชาติ  สวนใหญเด็กพลัดถ่ิน ที่ศึกษา
มาจากพื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยหรือไมหางจากประเทศไทยมากนัก  มีสัญชาติพมา  มอญ  และไม
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ทราบสัญชาติ  สวนใหญไมทราบสัญชาติของตนเอง ไมสามารถบอกไดวาตนเองสัญชาติอะไร  
บอกไดเพียงวาเปนคนพมา  มอญ  ฯ  ตามที่พอแมหรือผูปกครองบอก  แตไมมีเอกสารที่เปนลาย
ลักษณอักษรแสดงถึงการเปนสมาชิกของประเทศใด ระยะเวลาที่อาศัยในประเทศไทยจนถึงปจจุบัน
อยูระหวาง  1-10  ป  มีทั้งเด็กที่มีใบอนุญาตเขาเมืองตามกฎหมาย และไมมีใบอนุญาตเขาเมือง  สวน
เด็กที่เกิดในเมืองไทย เมื่อเกิดแลวพอแมมักสงกลับไปเลี้ยงกับญาติในประเทศที่พอแมจากมา  เมื่อ
โตแลวจึงไปรับกลับมาประเทศไทย    
  
 “หนูเกิดที่ประเทศไทยแลวไปโตที่ประเทศพมา แลวแมไปรับมาตอนอายุ  5 ป” (ด.ญ. 
มีนา อายุ  9  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “ผมเกิดที่ประเทศไทยไปโตที่ประเทศพมาแลวกลับมาที่ประเทศไทย มากับพี่โดยการ 
นั่งเรือ และนั่งรถเขามา” (ด.ช.วัชระ (บี)  อายุ  13  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “หนูเกิดที่ประเทศไทยไปโตที่ประเทศพมาแลวกลับมาที่ประเทศไทยตอนอายุ 7 ป” กก 
(ด.ช. มินเทดา  อายุ  10  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “เกิดที่ประเทศไทยไปโตที่ประเทศพมาแลวกลับมาที่ประเทศไทย มากับพอแมทางเรอื” 
(ด.ช.วินโทน อายุ  9  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
2.  การใชชีวิตประจําวัน    
 สภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ินโดยสวนใหญเขามากับพอแม  
ญาติ  เพื่อน  และคนรูจัก  อยูรวมกันเปนชุมชนมีรูปแบบการใชชีวิตและพฤติกรรมที่คลายคลึงกัน  
คือ  มุงเนนการอยูรอด  จากการศึกษาการใชชีวิตประจําวันของเด็กพลัดถ่ินพบวา มีเด็กที่ไดรับ
อาหารไมครบทั้ง 3 มื้อ สวนใหญจะเปนมื้อเชาที่ไมไดรับประทาน  เนื่องจากตอนเชาพอแมหรือ
ผูปกครองจะรีบไปทํางานแตเชาทําใหไมไดเตรียมอาหารไวใหเด็กรับประทาน อาหารที่เด็ก
รับประทาน  เปนอาหารที่มีสารอาหารไมเพียงพอ เด็กไดรับประทานอาหารซ้ําๆ  ที่หาไดในทองถ่ิน 
เชน ผัดกระเจี๊ยบ ซ่ึงเด็กหลายคนตอบวารับประทานบอย  อาหารที่เด็กๆ  รับประทานสวนใหญเปน
อาหารที่ผูปกครองปรุงขึ้นเอง  เปนอาหารพื้นบานที่เด็กมีความคุนเคย  ผูปกครองจะซื้อผัก และ
เครื่องปรุงตางๆ จากตลาดที่อยูใกลที่พัก  มีพอคาแมคาที่เปนคนไทย  และ คนพมา  นํามาจําหนาย  
ซ่ึงมีผักที่และ  เครื่องเทศตางๆ  ที่สงตรงมาจากประเทศพมา  ซ่ึงมีกล่ินฉุนรุนแรงมาก 
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 “ชอบกินผัดกระเจี๊ยบกับหมู  อรอยดี” ด.ญ.ซุยแซอู  อายุ  12  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “แมทําแกงแดง  แกงกระเจี๊ยบใหกิน” (ด.ช.ปลายชั่น  อายุ  10  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวมอญ) 
 
 “ชอบกินกระเจี๊ยบผัดกับหมู  รสชาติเปรี้ยวดี” (ด.ช.วินโทน  อายุ  9  ป  เด็กพลัดถ่ินชาว
พมา) 
 เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไดรับการพักผอนเพียงพอตอวัน สวนใหญพักผอนครบ 8 ช่ัวโมง  
นอนหลังจากดูละครหลังขาวจบ  เวลาประมาณ  22.00  น.  และตื่นนอนตอนเชาในเวลา  05.00 – 
06.00  น.  สาเหตุที่ตื่นเชาเพราะตองตื่นพรอมกับผูปกครองที่ตองออกไปทํางานนอกบาน  ตื่นขึ้นมา
ก็อาบน้ําทําความสะอาดรางกาย  อาบน้ํา  แปรงฟน  รับประทานอาหารเชา  เตรียมตัวไปโรงเรียน  
แตในเด็กบางคนไมไดรับประทานอาหารเชา  เด็กบอกวาไมหิว  เด็กที่มีที่อยูอาศัยใกลโรงเรียน
เดินทางไปโรงเรียนโดยการเดินเทา  เด็กบางคนผูปกครองไปสงโดยรถจักรยานยนต  สวนเด็กที่มีที่
อยูอาศัยไกลจากโรงเรียน  มีรถรับสงซ่ึงจัดขึ้นโดย  เครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตและแรงงาน  
(Labour  Rights  Promotion  Network. (LPN))  ซ่ึงจะเก็บเงินคารับสงคนละ  300  บาท  ตอเดือน  
สวนเกินจากเงินที่ไดรับจากผูปกครองเด็ก   LPN  รับผิดชอบคาใชจายใหเอง  รถแบงออกเปนสาย  
จํานวน  3  สาย  คือหมูบานเบญจทรัพย   เคหะชุมชน  และ  ทาจีน  โดยมีครูอาสาของ  LPN  นั่งรถ
ไปสงเด็กดวย  แลวรถก็ไปสงครูอาสาที่  LPN  เปนจุดสุดทาย  เด็กทยอยลงจากรถรับสงตามจุด
ตางๆ  เด็กบางคนพักอยูกับผูปกครองในหอพักที่อยูในบริเวณโรงาน  ผูปกครองบางคนก็เชาหองพัก
อยูนอกโรงงาน 
 
 “ตอนเย็นกลับจากโรงเรียนถึงบานก็กวาดบาน ลางจาน ชวยแมทํากับขาว คุยกัน             
ดูละคร ชอบดูละครสนุกดี  พอละครจบก็สวดมนตไหวพระเสร็จก็นอน ตื่นมาอีกทีตอนเชามืด     
พอแมไปทํางานหนูกับนองก็อาบน้ําแตงตัวไปรอรถที่หนาหมูบานมารับไปสงที่โรงเรียน”ก(ด.ช.ซอ  
อายุ  10  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา)  
  
 กิจกรรมภายในครอบครัวของเด็กพลัดถ่ินสวนใหญเปนการชวยพอแมทํางานบาน       
ดูละคร นั่งคุยกัน  สวดมนตไหวพระ  กินขาวพรอมกัน  ไปเที่ยวงานวัดกับพอแม วันพระไปทาํบญุที่
วัด  รวมงานวันระลึกถึงบรรพบุรุษ ในวันหยุดหรือเวลาวางเด็กจะนอนพักผอน  ดูโทรทัศน  ฟงวิทยุ  
ฟงเพลง  วาดรูป ชวยเล้ียงนอง รองเพลง  ฟงเพลง  ชวยขายของ เลนกีฬา  และอานหนังสืออยูในที่
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พัก  และมีการออกกําลังกายตามวัย เชน เด็กผูหญิง จะออกกําลังกายโดยการโดดยาง   เลน
วอลเลยบอล  เลนชิงชา  และวิ่งเลน  สวนเด็กผูชาย กีฬาที่นิยมคือการเลนฟุตบอล เลนตระกรอ และ
ขี่จักรยาน โดยใชเวลาในตอนพักกลางวัน และตอนเย็น 
 
3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 สาเหตุหลายประการที่ทําใหแรงงานอพยพตางชาติลักลอบเขาเมืองมาทํางานใน
ประเทศไทย  แรงงานเหลานี้ยังมีครอบครัวติดตามมาดวย  ประกอบดวย  พอแม  ลูกหลาน  ญาติๆ  
นอกจากนั้นเด็กพลัดถ่ิน  ที่มากับแรงงาน  หรือกําเนิดในประเทศไทย  ขณะพอหรือแม  ยังทํางาน
และพํานักอยูในประเทศไทยในชวงเวลานั้นจนถึงปจจุบัน  ขณะนี้พบวาในสังคมไทยมีเด็กเด็กพลัด
ถ่ินจํานวนหนึ่งเขาทํางานในสถานประกอบการกอนวัยอันควร  สาเหตุที่แรงงานเหลานี้จําเปนตอง
อพยพเขามาทํางานในประเทศไทยมีหลายสาเหตุดวยกัน  เชน  ความยากจน  ตอบแทนพระคุณพอ
แม  ชวยเหลือครอบครัว  การตองการความเปนอยูที่ดีขึ้น การใชแรงงานเด็กเพื่อลดตนทุนของ
ผูประกอบการ  เปนตน   
 สําหรับการเขาสูอาชีพการทํางานของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัด
สมุทรสาคร  พบวาเด็กพลัดถ่ินเขาสูการทํางานโดยการตัดสินใจของพอแม  ญาติพี่นอง  รวมถึงการ
ตัดสินใจของตนเอง  นอกจากนั้นยังไดงานโดยการหางานของญาติพี่นอง  เหตุผลหลักที่เด็กพลัดถ่ิน
เขาสูระบบการทํางานเพื่อชวยเหลือครอบครัว  ความยากจน  ตอบแทนบุญคุณพอแม  อยากมีเงินเกบ็  
อยากมีรายไดพิเศษ  และตองการความเปนอยูที่ดีขึ้น อาชีพที่ทําไดแก การแกะกุง รับจางทํางานบาน 
และขูดปลา  มีเด็กพลัดถิ่นบางสวนที่ตามพอแมไปทํางานเนื่องจากไมมีใครดูแล  เพราะไมมีเงินจาง
พี่เล้ียงเด็ก  การนําเด็กไปทํางานดวยจะดีกวาการทิ้งเด็กไวที่บานคนเดียว  และสวนใหญเด็กเหลานี้
ทํางานโดยไมไดเขาสูระบบงานอยูแลว  เชน  พอแมไดรับคาจางเปนรายเหมารวมน้ําหนักไปกับพอ
แม   อยากทําหรือหยุดเมื่อไหรก็ได  ไมมีการบังคับใหทํางาน   
 เด็กพลัดถ่ินที่ทํางานเองแบบเดี่ยวๆ ไมไดทํารวมกับพอแมหรือผูปกครองไดคาจาง
ระหวาง  100 – 200  บาท  จากการแกะกุง  หรือ  ขูดปลา  เปนงานที่ไดรับคาตอบแทนตามผลผลิตที่
ตนเองทําไดตอวัน  ใหคาจางตามกุงที่แกะได  โดยการนํามาชั่งกิโล  กิโลกรัมละประมาณ  4 – 7  
บาท  ซ่ึงนายจางแตละรายใหคาตอบแทนที่สูงต่ําไมเทากัน และมีบางสวนที่ทํางานรวมกับพอแม  
หรือผูปกครองไดรับเงินสวนแบง  30 – 40  บาท จากพอแม  หรือผูปกครอง ซ่ึงเด็กก็พอใจกับเงิน
สวนแบงที่ไดรับ   
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 “หนูชวยพอแมแกะกุงเวลาที่ไมไดไปโรงเรียน  ไดเงินคร้ังละ  30  บาท  บางครั้งก็ได 
40 บาท  ถาแกะกุงไดเยอะก็ไดเงินเยอะ  หนูทําไปเรื่อยๆ  บางวันกุงมีนอยทําครึ่งวันก็หมดกลับบาน  
ก็ไดเงินนอย  บางวันกุงมีเยอะก็แกะไปเรื่อยๆ  จนกวากุงจะหมดก็ไดเงินเยอะ หนูอยากไดเงินเยอะๆ  
จะไดใหพอแม” (ด.ญ.ซุยแซอู  อายุ  12  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “ไปทํางานกับพอแม  เดินไปทํางานแตเชา  เที่ยงๆ  กุงหมดก็กลับ  บางวันกุงเยอะก็
กลับ มืดก็ไดเงินเยอะ  วันไหนกุงนอยก็ไดเงินนอยหนอย  อยากใหมีกุงเยอะๆจะไดไดเงินเยอะๆ             
(ด.ช.โกมิน  อายุ  14  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “ไปแกะกุงกับนา  นาแบงเงินใหจะไดใหแม  จะไดมีเงินเยอะๆ” (ด.ญ.มีนา  อายุ  9  ปก 
เด็กพลัดถ่ินชาวพมา)  
 
 การเขาสูอาชีพการทํางานของเด็กพลัดถ่ินเปนเรื่องยากที่ไมใหเด็กเขาสูตลาดแรงงาน
กอนวัยอันสมควร เด็กที่เขาสูตลาดแรงงานมักถูกกดขี่ เอารัดเอาเปรียบดานคาจางและสวัสดิการ  
และการที่เด็กเขาสูตลาดแรงงานเร็วเกินไปทําใหเด็กขาดการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งขาดความรู
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน  เด็กพลัดถ่ินที่ไรการศึกษาตองเปนแรงงานไรฝมือใน
ตลาดแรงงานอยางหลีกเลี่ยงไมไดแลว  ยังถูกกดขี่  เอารัดเอาเปรียบดานคาจางและสวัสดิการ   

 
4.  ลักษณะงาน 
 ระยะแรกที่เด็กเริ่มทํางานเริ่มทํางานกับโรงงานขนาดเล็กหรือ ลง ที่ตนมีคนรูจัก  เชน  
พอแม  และญาติพี่นองที่ทําอยู  เพราะสถานภาพสวนใหญของแรงงานที่เขามามักเปนแรงงานที่ผิด
กฎหมายและไมไดพยายามไปทํางานที่โรงงานขนาดใหญซ่ึงมีรายไดคอนขางดีกวาและมีการจาง
งานที่ถูกกฎหมาย  ลักษณะการรับจางเปนงานระยะสั้นเปนการจางรายวัน  และ งานเหมา   เด็ก
บางสวนมีโอกาสไดเรียนเพิ่มเติมนอกเวลางาน  เชน  วันเสาร – วันอาทิตย  ในระบบชุมชนและ
สวนที่องคกรพัฒนาเอกชนจัดขึ้น   
 งานที่เด็กพลัดถ่ินทํา คือ การแกะกุง  ขูดปลา   คัดปลา  การทํางานมีทั้งนั่งทํางาน และ
ยืนทํางานแลวแตสถานที่ที่โรงงานจัดไว  ซ่ึงพักเวลาใดก็ได  อุปกรณหลักที่เด็กตองใชในการทํางาน
คือ  มีด  หรือมีดโกน  กรรไกร  และปลอกนิ้วสําหรับปอกกุง  และมีอุปกรณปองกันขณะทํางานคือ  
ถุงมือยาง  ถุงมือผา  รองเทาบูต  ซ่ึงตองหาซื้อเอง  มีบางสวนที่นายจางจัดไวในสวัสดิการ     
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 “ไปทํางานที่ลงกับแมกับนา  นั่งแกะเอาเปลือกกุงออก  สนุกดีถาไดเยอะก็จะไดตังค 
เยอะ แตทําเยอะๆ  ก็เจ็บนิ้วเหมือนกันแตก็อดทนเอาอยากไดตังคเยอะๆ” (ด.ช.อาตี้  อายุ  11  ป     
เด็กพลัดถ่ินชาวพมา ) 
 
 ชวงเวลาการทํางานสวนใหญทํางานในเวลากลางวัน  แตก็มีการทํางานในตอนกลางคืน
และกะหมุนเวียนดวย  ทําใหเด็กไมสามารถพักผอนไดอยางเพียงพอ เด็กสวนใหญทํางานเกินวันละ  
8  ช่ัวโมง  และทํางานลวงเวลา  เด็กตองทํางานตอเนื่องเกิน  4  ช่ัวโมงแลวจึงพัก เนื่องจากตอง
ทํางานเพื่อใหไดปริมาณมากๆ  เพราะมีผลตอรายไดที่ไดรับ  เชน  การแกะกุงหากในชวงที่มีกุงมาก  
พอแมและเด็กตองชวยกันแกะกุงใหเสร็จ  โดยบางครั้งปริมาณกุงที่เขามามีมากตองใชเวลามากกวา  
10 ช่ัวโมงในการแกะซึ่งงานที่เรงรัดทําใหเด็กตองทํางานโดยไมมีเวลาพักผอนซึ่งไดเลิกงานเมื่อของ
หมด   ซ่ึงอาจสงผลถึงสุขภาพเด็ก  เชน  ปญหาดานสุขภาพมือเปอย  เทาเปอย  เปนเชื้อรา  เนื่องจาก
ตองอยูในที่แฉะเปนเวลานานๆ  เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการทํางานเด็กจะปรึกษากับครอบครัว   

    
5.  รายได 
 รายไดจากการทํางานของเด็กพลัดถ่ินไดอยูที่ประมาณ 30 – 40 บาท ตอวัน ในกรณีที่
ชวยพอแมทํางาน  ซ่ึงมีระยะเวลาในการทํางานที่ไมแนนอน ซ่ึงเด็กสวนใหญพอใจกับรายไดทีไ่ดรับ
คาแรงที่ไดจะเก็บสะสมไว  เวลาที่พอแมไมมีเงินหรือเงินไมพอใชก็นําเอาเงินที่เก็บสะสมไวเอา
ออกมาใชจาย  คาจางของแรงงานเด็กสวนใหญมากกวา  5,000  บาท  หรือประมาณวันละ  200  บาท
ตอวัน  แตเด็กตองรับผิดชอบตัวเองในเกือบทุกเรื่อง  เชน  อาหาร    ที่อยู  คาเดินทาง  เปนตน เมื่อ
เทียบกับระยะเวลาการทํางานของเด็กสวนใหญที่ทํางาน  10  ช่ัวโมงทําใหคาแรงที่เด็กไดรับอาจต่ํา
กวาคาแรงขั้นต่ํา  บางโรงงานตองทํางานจนของหมดจึงเลิกงานได  ในขณะเดียวกันก็มีเด็กบางกลุม
ที่มีรายไดต่ํากวา  1,000  บาท   
 
 “วันเสารอาทิตยไปชวยพอแมแกะกุงบางวันก็ไปตอนเชา  บางครั้งก็ไปตอนสาย ถากุง
มากก็กลับเย็นบางวันกุงนอยก็ไดกลับบานเร็วแตไดเงินนอย  พอไปชวยพอแมทํางานก็จะไดเงิน
พิเศษจากพอแมเปนคาแรงวันละ 30 – 40  บาท แลวแตวากุงเยอะ หรือวากุงนอยไดเงินมาก็เก็บไว  
เวลาแมไมมีเงินซื้อของหนูก็เอามาใหแม”   (ด.ญ.ซุยแซอู  อายุ  12  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
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 การรับคาจางไดรับเปนเงินสด  การจางแบงออกเปนแบบรายวัน  และรายเหมา  การจาย
คาจางจายเปนรายสัปดาห  การคิดคาจางของรายเหมามีความแตกตางดานราคากับขนาดของสัตว  
เชน  กุงตัวเล็กไดคาเหมาในการแกะตอกิโลกรัมมากกวากุงตัวใหญ  เชน  กุงตัวใหญไดคาจางแกะ
กิโลกรัมละ  2  บาท  กุงตัวเล็กไดกิโลกรัมละ  4  บาท  เปนตน  เด็กๆ  ชอบแกะตัวใหญมากกวา
เพราะวาแกะงายกวาตัวเล็ก  และแกะไดเร็ว  นอกจากเงินคาจางดังกลาวเด็กไมไดรับสิ่งของตอบ
แทนอื่นๆ  นอกจากน้ําดื่มฟรี  สถานประกอบการบางแหงก็ไมมีน้ําดื่มใหแรงงาน  เด็กตองหาซื้อเอง  
ในการรับคาจางเด็กเปนคนรับเองนอกจากบางสวนที่ไมไดรับคาตอบแทนเพราะชวยพอแมทํางาน
หรือมีคนรับแทน   
 สภาพเงื่อนไขในเชิงเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวแรงงานขามชาติยังเปนเรื่อง
สําคัญที่ไมอาจละเลยได  เพราะมีผลกระทบตอการศึกษาของบุตรแรงงานขามชาติดวย  โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องรายไดของครอบครัว  และการมีสถานภาพเปนบุคคลตางดาว  แมรายไดโดยเฉลี่ยแตละ
เดือนของหลายครอบครัวเกินกวา  10,000  บาท  แตสวนใหญก็มีภาระหนี้สินที่ตองจายใหกับ
นายหนา  ซ่ึงตกประมาณรายละ 12,000 - 15,000  บาท  สําหรับเด็กถามีความจําเปนตองกลับพมา  
การเขามาในประเทศไทยอีกครั้งเพื่อทํางานจึงหมายถึงการเปนหนี้ใหมอีกครั้ง   
 
 “อยากไปโรเรียนแตเงินไมพอ  เปนหนี้ใชหนี้ยังไมหมดใหนองไปเรียนกอนไปเรียน
พรอมกันหลายคนไมมีเงิน  หนูทํางานใหนองเรียนกอน  หนูไปเรียนกับครู  ที่ LPN  เวลาที่งานหยุด
มีครูสอน” (ด.ช.มุงแซ  อายุ  14  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
6.  โอกาสทางการศึกษา 
 โอกาสทางการศึกษาของเด็กพลัดถ่ินพบวา เด็กมีโอกาสไดรับศึกษานอย  เด็กสวนใหญ
ไมสามารถศึกษาไดตอเนื่องมักออกกลางคัน เนื่องจากองคประกอบที่ครอบครัวของเด็ก และสภาพ
สังคม   คือเด็กมีโอกาสเขาเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐที่ใหเรียนฟรี  แตความพรอมทางครอบครัว
ของเด็กมีนอย  เนื่องจากมีคาใชจายในสวนอ่ืน   เชนคาเดินทาง   คาอาหาร   เปนตน  พอแมเด็กไม
สามารถรับภาระในสวนนี้ได   และสภาพสังคมของโรงเรียนในสังกัดหนวยงานปกครองทองถ่ิน ไม
ใสใจยอมรับ มีทัศนคติเชิงลบตอบุตรแรงงานขามชาติ ดวยเห็นวาการจัดการศึกษาใหแกบุตร
แรงงานตางดาว  เปนการสรางภาระ นอกจากนี้เด็กที่ไมมีใบอนุญาตเขาเมืองตามกฎหมาย การ
เดินทางไปเรียน ถาถูกจับจะถูกสงกลับประเทศที่จาก  สําหรับการชวยเหลือทางการศึกษา พบวามี
องคกรพัฒนาเอกชน เปดสอนใหกับเด็กพลัดถ่ินในวันเสาร อาทิตย เพื่อใหเด็กพลัดถ่ินที่ตองทํางาน
ชวยครอบครัวมีโอกาสไดรับความรู สวนเด็กพลัดถ่ินที่มีโอกาสไดเรียนในวันธรรมดา มีโรงเรียน
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สังกัด สปช. จังหวัดสมุทรสาคร และโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย ที่เปดรับเด็กพลัดถ่ินเขา
เรียน 
 
 “เด็กบางคนมาเรียนไดวันสองวันก็หยุดไปชวยพอแมทํางาน  สลับกันไปมา พอบอยเขา
ก็ไมไดมาเรียนเลยเพราะตองไปชวยพอแมทํางาน  บางคนออกกลางคันเพราะพอแมหรือผูปกครอง
ยายที่ทํางานมาเรียนไมไดตองตามพอแมไป  ไมมีใครสงไปโรงเรียนเลย ตองอยูที่หองเชากหรือไมก็
ตามพอแมไปเลนที่ทํางานของพอแม  บางคนก็ตอง  ออกจากโรงเรียนเพราะตองอยูบานเล้ียงนอง” 
(ครูสุรชัย  ครูอาสา  LPN  ชาวมอญ)  
 
 จากการสัมภาษณหนวยงานที่เกี่ยวของ  ไดขอมูลในสวนนี้วา  แมวาเด็กตางชาติมี
โอกาสเขาเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐตามนโยบายที่ดีของรัฐบาลไทย  แตในทางปฏิบัติพบวา
โรงเรียนของรัฐหลายๆ  แหง  และโรงเรียนในสังกัดหนวยงานปกครองทองถ่ิน  ไมไดใสใจยอมรับ  
ซํ้ายังมีทัศนคติเชิงลบตอบุตรแรงงานขามชาติ  ไมมีการประชาสัมพันธ  ไมมีการทํางานเชิงรุก  เพื่อ
เปนการสงเสริมโอกาสเด็กพลัดถ่ินใหไดเรียนในระบบโรงเรียน  มองวาเปนการสรางภาระแก
ประเทศในขณะที่ลูกหลานไทยเองก็ยังไมไดรับโอกาสนี้อยางเต็มที่  กลายเปนอุปสรรคหนึ่งที่
กระทบตอความมั่นคงของมนุษยดานการศึกษาซึ่งเกิดจากมุมมองแคบๆ เพียงมุมเดียว  เพราะหาก
มองดวยสายตาที่เปนธรรมบุตรแรงงานขามชาติเหลานี้  ไมไดแตกตางไปจากมนุษยคนใด   
 การสนับสนุนแรงงานตางดาวไดรับการศึกษาจึงเปนวิธีการเชิงรุกที่สําคัญและมีความ
เหมาะสมที่สุด  เพราะนอกจากจะเปนการชวยพัฒนา  ความรู  ความคิด  ความประพฤติ  ทัศนคติ  
ตลอดจนคุณธรรมของบุคคลและกลุม  อันจะสงผลดีในระยะยาวแลว  ส่ิงที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น  คือ  
การปรับเปลี่ยนทัศนคติและดําเนินนโยบายไมเลือกปฏิบัติ  ตลอดจนเปนการสรางดุลยภาพให
เกิดขึ้นระหวางการควบคุมและการคุมครอง  รวมถึงเปนการมุงเนนเรื่องความเปนธรรมขาม
พรมแดน   
 สําหรับประเทศไทยนับเปนเรื่องที่นายินดีที่ในป  พ.ศ. 2548  กระทรวงศึกษาธิการไดมี
นโยบายเปดโอกาสทางการศึกษาใหกับเด็กและเยาวชนที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมี
สัญชาติไทยมากขึ้นกวาเดิม  นั่นคือ  การประกาศ  “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยหลักฐาน  
วัน  เดือน  ปเกิด  ในการรับนักเรียนนักศึกษาเขาเรียนในสถานศึกษา  พ.ศ. 2548  (การจัดการศึกษา
แกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย)  อันมีสาระสําคัญอยูที่การขยาย
โอกาสทางการศึกษาใหแกบุคคลที่ไมมีหลักฐานทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทย  จากเดิมที่เคย
จํากัดไวใหเพียงบางกลุม  บางระดับการศึกษา  มาเปดกวางใหทุกคนที่อาศัยในประเทศสามารถเขา
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เรียนไดโดยไมจํากัดระดับ  ประเภท  หรือพื้นที่การศึกษา  ทั้งจะมีการจัดสรรงบประมาณอุดหนุน  
เปนคาใชจายรายหัวใหแกโรงเรียนที่จัดการศึกษาแกกลุมบุคคลดังกลาว   ตั้งแตระดับกอน
ประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในอัตราเดียวกับคาใชจายรายหัวที่จัดสรรใหแกเด็กไทย  
โดยใชงบประมาณเพิ่มเติมเพื่ออุดหนุนการจัดการศึกษาแกนักเรียน  นักศึกษาที่ไมมีหลักฐาน
ทะเบียนราษฎรหรือไมมีสัญชาติไทยในความดูแลของสํานักบริหารงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน  นอกจากนี้เด็กและเยาวชนที่มีขอกําหนดเฉพาะระเบียบปฏิบัติ  หรือมีกฎหมาย
ควบคุมเฉพาะใหจํากัดพื้นที่อยูอาศัย  ยังสามารถเดินทางไปศึกษาไดเปนระยะเวลาตามหลักสูตร
ระดับนั้นๆ  โดยไมตองขออนุญาตเปนครั้งคราวอีกตอไป  นโยบายดังกลาวนี้  ไดสงผลครอบคลุม
ใหบุตรแรงงานตางดาวมีโอกาสเขาเรียนในโรงเรียนของรัฐบาลไทย  และไดรับวุฒิบัตรเมื่อสําเร็จ
การศึกษา  ตลอดจนมีเงินอุดหนุนการศึกษาจนจบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   
 เด็กพลัดถ่ินบางสวนเรียนในระบบชุมชน เชน เรียนกับองคกรพัฒนาเอกชนเฉพาะวัน
เสาร  และ  อาทิตย  (ในวันธรรมดาเด็กจะไปทํางาน)   และเด็กที่ไมไดเขาระบบการทํางาน  เด็กจะ
ไดเขาเรียนในโรงเรียนที่สังกัด  สปช.  ในจังหวัดสมุทรสาคร  มีโรงเรียนที่รับเด็กพลัดถ่ินเขาเรียน
หลายโรงเรียน  และโรงเรียนที่อยูในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  คือ  โรงเรียนวัดกําพรา   
 กระบวนการเขาสูระบบการศึกษา  ประกอบดวยการกลั่นกรองของครอบครัว  และ
ผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับนโยบาย  โดยจุดเริ่มตนการเขาสูระบบการศึกษาอยูที่  เจตคติตอการศึกษา
ของครอบครัวแรงงานตางดาว  โดยผูปกครองใหการสนับสนุนใหบุตรเขาสูระบบการศึกษา  สวน
ใหญเห็นคุณคาการศึกษาในแงการเพิ่มความรูและพัฒนาทักษะสื่อสารภาษาไทย  ในขณะที่ตัวบุตร
แรงงานตางดาวมีมุมมองดานการศึกษาเชื่อมโยงกับโอกาสการทํางานและการยอมรับจากคนไทย  
 รายไดสุทธิของครอบครัวแรงงานขามชาติในแตละเดือนมีไมมากนัก  เมื่อผสมรวมกับ
ความไมมั่นคงของรายไดแลว  จึงสงผลสําคัญตอการเขาสูระบบการศึกษาของเด็ก  ในครอบครัวท่ี
สมาชิกสวนใหญยังไมไดทํางาน  หรือมีปญหาการติดสุรา  การพนัน  หรือถูกจับกุมเพื่อดําเนินคดี  
ไมใชแคโอกาสการเขาสูระบบการศึกษาจะลดลง  แตอาจทําใหเด็กที่มีโอกาสไดเรียน  ตองออกจาก
โรงเรียนกลางคันเพื่อเขาสูระบบการทํางาน  หรือในกรณีมีสมาชิกใหมวัยทารก  ก็เปนสาเหตุหนึ่ง
ของการเขาเรียนชากวาเกณฑอายุ  หรือการพักการเรียนของบุตรที่โตกวาและยังไมไดทํางาน  แม
ครอบครัวนั้นจะสนับสนุนใหเด็กไดเรียนก็ตาม  สงผลใหเด็กพลัดถ่ินจํานวนมาก  ไมไดเรียน
หนังสือ  ตองหันหลังกลับไปสูสภาพการเปนแรงงานเด็ก   
 เด็กพลัดถ่ินที่เขาเรียนในโรงเรียนวัดกําพราแบงได  2  กลุม  คือ  กลุมแรกเรียนในศูนย
เด็กนานาชาติ  (ตามที่คุณครูในโรงเรียนและชุมชนเรียก) โดยใชสถานที่ภายในโรงเรียนวัดกําพรา  
จัดการเรียนการสอนโดยมูลนิธิเครือขายสงเสริมคุณภาพชีวิตและแรงงาน  (LPN)  ซ่ึงถาเรียกอยาง
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โรงเรียนทั่วๆ ไป  เทียบไดกับชั้นเตรียมอนุบาล  ซ่ึงจัดการเรียนการสอนโดยครูอาสาของ  LPN  มี
จํานวน  3  หองเรียน  แตละหองมีนักเรียนอยูหองละประมาณ  35  คน  สองหองแรกสอนโดยครูที่
เปนคนพมาที่สามารถพูดภาษาไทยและเขียนภาษาไทยได  ลักษณะการจัดเรียนการสอนเนนใหเด็ก
เขาใจภาษา  เชน   

 
ภาษาไทยเรียกวา ภาษามอญเรียกวา 

เสื้อ อะเลาะ 
ชาม อะงาน 
สุนัข กลอ 
กลวย ปราด 
รัก ชาน 

 
 และหองที่  3  เปนเด็กโตขึ้นมาอีกหนอยเพราะผาน 2 หองแรกมาแลว แตก็ยังมีหลายชวงอายุปนกัน
อยู  สอนโดยครูอาสาของ  LPN  เชนกัน  แตเปนคนไทย  ลักษณะการสอนเริ่มเหมือนกับการเรียน
การสอนในระดับชั้น  ป. 1 ตามหลักสูตรของประถมศึกษา  ฝกเขียน  ฝกอานภาษาไทย  ฝกทําโจทย
คณิตศาสตรอยางงาย  แตงประโยคภาษาไทย   กลุมที่  2  คือเด็กที่เขาเรียนในโรงเรียนวัดกําพรา
จัดการเรียนการสอนและประเมินผลตามหลักสูตรประถมศึกษา ซ่ึงในระดับชั้น ป. 1 มีนักเรียน       
ที่เปนเด็กพลัดถ่ินจํานวน 1 หอง โดยไมมีเด็กไทยปนอยูเลย  จํานวน  50  คน  สอนโดยครูคนไทยที่
เรียนจบสาขาวิชาภาษาพมา  ครูเลาวาเด็กๆ มีความตั้งใจในการเรียนดี  แตก็มีเลนซนบางตามประสา
เด็ก  เด็กในหองเรียนมีอายุตั้งแต  9 – 14  ป  และเด็กที่เรียนรวมกับเด็กไทยในระดับที่สูงขึ้นหองละ  
1 -2 คน  ชวงเวลาที่ผูวิจัยลงไปเก็บขอมูล  มีเด็กพลัดถ่ินที่เรียนอยูในระดับชั้นสูงสุดคือช้ัน  ป.4  
(โรงเรียนวัดกําพราเปนโรงเรียนขยายโอกาสมีถึงชั้น  ม. 3)  ครูคนไทยเลาใหฟงวา  เด็กพลัดถ่ินที่เขา
มาเรียนในโรงเรียนสวนใหญเปนเด็กดี  เนื่องจากมีความรูสึกเจียมเนื้อเจียมตัว  และไมตองการ        
มีปญหากับเด็กไทย  ในมุมมองของเด็กไทยบางกลุมยังมองวาเด็กพลัดถ่ินเหลานี้เปนชนชั้นที่ต่ําวา
ตน  จึงมีการแกลงบางตามธรรมชาติของเด็ก  แตก็ไมเปนเรื่องรายแรงมาก  ในขณะเดียวกันก็มี
เด็กไทยบางกลุมที่เห็นอกเห็นใจและยินดีที่จะชวยเหลือดูแลนองๆ ที่เปนเด็กพลัดถ่ิน   
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7.  ครอบครัว 
 ครอบครัวของเด็กพลัดถ่ิน มักอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ ตั้งแต 4 - 10 คนขึ้นไป      
มีพี่นองวัยใกลกัน สงผลตอคาใชจายในครอบครัว การที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว หรือการมีพี่
นองอยูในวัยที่ไลเล่ียกัน อาจสงผลกระทบตอการเขาสูระบบการศึกษาโดยเฉพาะการเขาเรียนใน
โรงเรียน  เพราะแมวาในปจจุบันจะไมตองเสียคาเลาเรียน  แตครอบครัวยังคงตองรับภาระคาใชจาย
ทางการศึกษา ไดแก คาชุดนักเรียน  คาอาหารกลางวัน  คาเดินทาง และคากิจกรรม เปนตน  ดังนั้น  
การมีบุตรในวัยเรียนหลายคน  ยอมทําใหคาใชจายทางการศึกษาเพิ่มมากขึ้นตามไปดวย  ทําใหหลาย
ครอบครัวสงเด็กเขาสูตลาดแรงงานเร็วขึ้น  รายไดหลักของครอบครัวสวนใหญมาจากพอและแม 
และทุกคนในครอบครัว  โดยอาชีพหลักเปนงานตอเนื่องประมง งานโรงงาน งานกอสราง งาน
แมบาน  และงานรับจางแรงงานตางๆตามโรงงาน 
 ภาษาที่ใชในครอบครัวของเด็กสวนใหญใชภาษาถิ่น  เชน  ภาษามอญ  ภาษาพมา  
ภาษาทวาย  เปนตน  เด็กที่ติดตามพอแมมาภายหลังพูดภาษาไทยไมไดเลย  ตองใชเวลาในการฝกพูด
ภาษาไทยและทําความเขาใจกับภาษาไทยประมาณ  6  เดือนถึง  1  ป  จึงพอสื่อสารได เด็กพลัดถ่ิน
สวนใหญจะใชภาษาถิ่นที่จากมาเปนหลัก  แตเมื่อพูดกับคนไทยพยามพูดภาษาไทย 
 กิจกรรมที่ทํารวมกันในครอบครัวเปนประจํา คือ ทํางานบาน ทํากับขาว ซักเสื้อผา     
รับประทานอาหารพรอมกัน  ดูโทรทัศนดวยกัน และไปเที่ยวงานวัดไหวพระ  
 เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมตองการกลับประเทศที่จากมา เนื่องจากมีความเปนอยูที่
ยากลําบากกวาอยูในประเทศไทย แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในอนาคตวาจะมีเด็กพลัดถ่ินที่เขามา
อาศัยในเมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทุกฝายตองชวยกันวางนโยบายไวรองรับปญหาที่ตามมากับเด็ก
พลัดถ่ิน   
 เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมเคยกลับไปประเทศที่จากมา เชน ประเทศพมา มีสวนนอยที่
เคยกลับและเด็กที่เคยกลับมักกลับไปมากกวา 1 คร้ัง สวนเด็กที่ไมเคยกลับสวนใหญตองการกลับไป
เที่ยวประเทศที่จากมามากกวาที่ตองการกลับไปอยูเลย สาเหตุที่อยากกลับไปเที่ยวเนื่องจากคิดถึง
ญาติ  เชน ยา ยาย เพื่อน พี่ นอง เปนตน  ที่อยูประเทศนั้นแตมีบางคนอยากกลับไปอยูเลย  
 
 “เพราะอยูที่ประเทศไทยออกเที่ยวไมได ลําบาก ตํารวจจับ แตที่พมาไปไหนก็ได”  
 (ด.ช.แซมโม  อายุ 3 ป เด็กพลัดถ่ินชาวพมา)  
 
 “อยากกลับไปอยูเลย ที่ประเทศไทยไมสนุก ไปไหนไมได  เวลาจะไปไหนตองไปกับ
แมเพราะถาไปคนเดียวอาจจะถูกตํารวจจับได” (ด.ช.โกมิน  อายุ 9 ป เด็กพลัดถ่ินชาวมอญ)   
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 สวนสาเหตุที่เด็กพลัดถ่ินไมอยากกลับไปอยูที่ประเทศที่จากมาแตอยากอยูในประเทศ 
ไทยมากกวา ใหเหตุผลวา  
 
 “ไมอยาก เพราะไมไดดูโทรทัศน  กลัวลําบาก” (ด.ช.อนุสรณ (โบพัน) อายุ  12 ป     
เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “ไมชอบ เพราะประเทศไทยดีกวาอยากไปเที่ยวทะเลที่เมืองไทยมากกวา”  (ด.ช.ปลายชั่น  
อายุ  10  ป เด็กพลัดถ่ินชาวมอญ 2553) 
 
กกกกกกกก“ไมอยากกลับเพราะเหงาไปแลวไมรูจักใครเลย” (ด.ช.เคน อายุ   9 ป เด็กพลัดถ่ิน      
ชาวพมา ) 
 
8.  สังคม 
 สภาพทางสังคมของเด็กพลัดถ่ิน พบวา  เด็กพลัดถ่ินพักอาศัยกับครอบครัวตามหองเชา
ในแหลงชุมชนแออัด อยูรวมกันเปนกลุมชุมชนในแตละกลุมแตละชาติพันธ  เมื่อเกิดปญหา
ชวยเหลือกันไดดี  โดยมีคาเชาอยูประมาณ 1,500-2,000 บาทตอเดือน สวนใหญเปนหองเชาที่มี
ลักษณะปลูกสรางเปนแถว หรือบานเชาที่แบงซอยเปนหองเล็กๆ บางหองก็อยูรวมกันหลาย
ครอบครัว  แบงเปนหองใครหองมัน  หรือแบงมุมกันตามใจชอบ ราคาคาเชาอยูที่ 1,500 -2,000 บาท
ตอเดือน โดยเนนใกลที่ทํางานเดินทางสะดวก   
 “อยูหองแถวใกลๆ กับโรงงานที่แมไปทํางาน ตอนเชาแมเดินไปทํางาน  หนูออกมารอ
รถมารับไปโรงเรียน  อยูกันหลายคน มีพอ  แม  พี่เตมินโทน  พี่เอมิน  นาซูปะ  นาอองซาน  นอน
เรียงกัน  พอตอนเชาก็เก็บที่นอน”  (ด.ญ. อุงซู  อายุ  11  ป  เด็กพลัดถ่ินชาวพมา)   
  
 “ที่นอนอยูเปนหองเชา  มีหองเดียว  หองไมใหญ  กินขาวเสร็จก็กวาดพื้นปูทีน่อนกกกก 
ตรงที่กินขาว  พอตอนเชาก็เก็บที่นอน  อาบน้ํา  แปรงฟนไปโรงเรียนพอแมก็ไปทํางาน”ก          
(ด.ช.อนุสรณ (โบพัน) อายุ  12 ป เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
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 เด็กพลัดถ่ินที่มากับครอบครัวพักอาศัยกับครอบครัว โดยเชาหองอยูในแหลงชุมชน     
ซ่ึงเปนหองขนาดเล็กไมสมดุลกับจํานวนสมาชิกในครอบครัว  บางครอบครัวมีจํานวนมากถึง 10  
คน  ซ่ึงหองพักใชหองน้ํารวมกัน  ขาดสุขลักษณะที่สะอาด  ลักษณะหองเปนหองโลงวางเปลามี
หองน้ําในตัว  ผูปกครองเด็กจะปรุงอาหารตรงบริเวณใกลๆ  กับหองน้ําภายในหอง  และนั่ง
รับประทานอาหารดูโทรทัศนตรงบริเวณดานหนาประตูทางเขาหอง  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ  
จะนําอุปกรณครัว  อาหารที่เหลือ  เก็บไวบริเวณใกลหองน้ําโดยมีฝาครอบปดไว  หลังจากนั้นทํา
ความสะอาดพื้น  ปูที่นอนตรงบริเวณที่ทําครัวและรับประทานอาหารใหเปนสถานที่พักผอนหลับ
นอนตอไป  เมื่อถึงเวลาตื่นนอนพับที่นอนไวตรงมุมหนึ่งของหองพัก เพื่อใชพื้นที่นั้นในการปรุง
อาหารและรับประทานอาหาร  สงผลใหไดรับหรือแพรโรคระบาดได  นายจางบางรายจัดที่พักใหอยู
ในสถานประกอบการแตตองอยูรวมกันอยางแออัด  สถานที่ทํางานและงานบางประเภทสงผลตอ
สุขภาพเด็ก  เชน  ปญหาดานสุขภาพมือเปอย  เทาเปอย  เปนเชื้อรา  เนื่องจากตองอยูในที่แฉะเปน
เวลานานๆ  เนื่องจากการอยูรวมกันเปนจํานวนมากในสถานที่คับแคบจึงมีปญหาดานสุขภาพอนามัย
โรคติดตอตางๆ  โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ยังไมมีภูมิตานทานโรค  หองน้ํา หองสุขาไมถูกสุขลักษณะและ
มีจํานวนนอย  บางครั้งมีการขัดถายในที่สาธารณะ  ทําใหสภาพแวดลอมสกปรกเพราะไมมีการ
กําจัดขยะอยางถูกวิธีหรือไมสนใจกําจัด  ทําใหเกิดน้ําเสียเปนแหลงเพาะพันธุยุงลาย   
 เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมมีปญหากับคนในชุมชนที่อาศัย เนื่องจากชาติพันธุเดียวกันมัก
พกัอาศัยอยูในแหลงเดียวกัน แตอาจมีทะเลาะกันบางที่โรงเรียนในกลุมเด็กดวยกัน เชน เลนฟุตบอล
ทะเลาะกัน  วิ่งเลนแลวทะเลาะกันไมนานก็ดีกัน   
 เด็กพลัดถ่ินมีปญหาเรื่องการปรับตัวในการเขามาใชชีวิตในประเทศไทยที่มีความ
แตกตางทางดานภาษา  สังคม  วัฒนธรรม  เด็กตองปรับตัวเปนอยางมากซึ่งตองเรียนรูชีวิตความ
เปนอยูแบบใหม  เด็กมีความรูสึกแปลกแยกจากสังคม  เนื่องจากประเพณีความเชื่อ  และวัฒนธรรม
ของประเทศตนที่ติดตัวมา  ยังไมสามารถปรับตัวใหกลมกลืนกับสังคมไทยได  และพอแมหรือ
ผูปกครองของเด็กพลัดถ่ินเปนกรรมกรรับจาง  ใชแรงงาน ระยะเวลาการทํางานยาวนานจึงทําใหการ
ดูแลเด็กๆ  ไมดีเทาที่ควร  เด็กพลัดถ่ินบางคนติดตามครอบครัวมาเปนแรงงานแอบแฝงตองอยูอยาง
หลบซอนใชชีวิตอยูกับเฉพาะกลุมของตัวเอง  เนื่องจากเปนแรงงานผิดกฎหมาย เมื่อถูกจับเด็กจะถูก
สงกลับประเทศตนทาง  เด็กจะหาทางกลับมาที่ประเทศไทยอีกเนื่องจากพอแมและครอบครัวอยูที่
ประเทศไทย  ถือวาไมมีความมั่นคงในการดําเนินชีวิต  มีรูปแบบการใชชีวิตมุงเนนการอยูรอด  มี
สภาพความเปนอยูที่แรนแคน  ถูกแยกออกจากสังคม ไดรับการศึกษาอยางไมตอเนื่อง  จึงขาด
โอกาสที่จะเขาสังคมหรือไดเขารวมกลุมตางๆ  เพื่อพัฒนาตนเอง  อีกทั้งทัศนคติของคนไทยบางคน
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มองเด็กวาเปนภาระของสังคมไทย จึงทําใหเด็กประเมินคาตนเองในระดับต่ําซึ่งเกี่ยวของกับ
ผลกระทบทางจิตใจอันมีสาเหตุมาจากการยายถ่ิน   

  
9.  สวัสดิการ 
 สวัสดิการตางๆ  ที่เด็กควรไดรับยังไมครอบคลุมถึงเด็กพลัดถ่ิน  สถานพยาบาลบาง
แหงเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีทัศนคติเชิงลบ  มองเด็กพลัดถ่ินเปนบุคคลที่รัฐตองแบกภาระคาใชจาย
จํานวนมาก  เปนผูนําพาโรคติดตอตางๆ  เขามาในประเทศไทย  หากรัฐบาลไทยไมสามารถบริหาร
จัดการใหแรงงานขามชาติเขาถึงการบริการตรวจสุขภาพ  การเขาถึงระบบการประกันสุขภาพ  อาจ
ทําใหเกิดโรคตางๆ  ที่ไมสามารถปองกันไดในอนาคต  เชน  โรควัณโรคที่ระบาดในกลุมแรงงาน
ขามชาติ   เด็กพลัดถ่ินที่ไมมีใบอนุญาตใหทํางาน  ไมไดรับวัคซีนสรางภูมิคุมกัน  ไมไดรับการ
ประกันสุขภาพ  เมื่อเจ็บปวยตองดูแลรักษาตัวเองเปนสวนใหญ  หากครอบครัวมีรายไดมากพอจงึพา
ไปรักษาที่โรงพยาบาล  หรือใชบริการคลินิกใกลชุมชนที่พักอาศัยอยู   
 เด็กพลัดถ่ินที่มีโอกาสไดไปโรงเรียนไดรับความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพจากหลายฝายทั้ง
จากครูที่โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เด็กทราบขอมูลวาตองปฏิบัติอยางไรสําหรับการดูแล
สุขภาพของตน แตก็ตองอาศัยพอแมที่ตองตรวจสอบดูแลดวย  เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมมีบัตร
ประกันสุขภาพ  เมื่อมีอาการเจ็บปวยผูปกครองมักไปหาซื้อยาตามรานมาใหกิน หรือมีบางครอบครวั
ที่ผูปกครองพาไปหาพบแพทยตามโรงพยาบาล  โดยผูปกครองของเด็กพลัดถ่ินเปนผูจายคารักษาเอง 
แตจากการสัมภาษณพบวามีเด็ก 1 คนที่ตอบวา “พอแมจาย บางครั้งนายจางก็จายให” (ด.ญ. ซุยแซอู  
อายุ 12 ป เด็กพลัดถ่ินชาวพมา)  สาเหตุการเจ็บปวยสวนใหญเกิดจากการเปนไขหวัด  ไอ  มีไขตัว
รอน มีน้ํามูก สวนที่มีอาการไมสบายที่เปนอาการเฉพาะ เชน ปวดทอง ปวดตา ปวดหู  เมื่อเจ็บปวย
หายาทานเอง สาเหตุการเจ็บปวยสวนใหญเกิดจากการเปนไขหวัด แตพบวามีเด็กบางสวนพอแมพา
ไปตรวจสุขภาพประจําป  เด็กพลัดถ่ินที่มีโอกาสไปโรงเรียนมีการดูแลสุขภาพเปนอยางดี และมี
หลายคนที่พอแมใหความสนใจในเรื่องสุขภาพโดยการพาเด็กไปตรวจสุขภาพ  
 
 “กินขาวเปนเวลา อาบน้ําวันละ 2 ครั้ง  สระผมทุกวัน  แปรงฟนวันละ 2 คร้ัง  พอแม  
เคยพาไปตรวจสุขภาพ”  (ด.ช.นาย  อายุ 6 ป เด็กพลัดถ่ินชาวมอญ)    
 
 “รับประทานอาหารเปนเวลา อาบน้ํา สระผม แปรงฟน  ตรวจสุขภาพ”  (ด.ช.กรุงเทพ  
อายุ 11 ป เด็กพลัดถ่ินชาวมอญ) 
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 “ กินขาวเปนเวลา อาบน้ําวันละ 2 คร้ัง  สระผมทุกวัน  แปรงฟนเชา กลางวัน เย็น พอแม
พาไปหาหมอตรวจดูวาเปนอะไรหรือเปลา”  (ด.ญ.ฮองซา อายุ 7 ป เด็กพลัดถ่ินชาวพมา) 
 
 “สระผมทุกวัน แปรงฟนทุกครั้งที่อาบน้ําคะ” (ด.ญ.ซุยแซอู  อายุ 12  ป  เด็กพลัดถ่ิน  
ชาวพมา) 
 จากการศึกษาภาคสนามในบทนี้  ทําใหเห็นถึงการดําเนินชีวิตและปญหาของเด็กพลัด
ถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร  โดยผูวิจัยไดกลาวสรุปชีวิตของเด็ก
พลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาครในบทถัดไป 
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บทท่ี 5  
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาเรื่อง  “ชีวิตของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย อําเภอเมือง จังหวัด
สมุทรสาคร”  มีวิธีการศึกษาในลักษณะการสัมภาษณเชิงลึก จากผูใหขอมูลหลัก 3 กลุม คือ           
เด็กพลัดถ่ิน บิดา – มารดา ของเด็กพลัดถ่ิน และผูเกี่ยวของ ซ่ึงสรุปผลการศึกษาไดดังตอไปนี้ 
 1. ประวัติความเปนมา เด็กพลัดถ่ินสวนใหญเขามาประเทศไทยโดยการติดตามพอแม
มา  หรือตามมากับญาติโดยเขามาในประเทศไทยเพื่อเปนแรงงานขามชาติ แรงงานขามชาติสวน
ใหญเขามาในประเทศไทยดวยปจจัยผลักดันจากสภาวะความยากจน  การขาดแคลนที่ทํากิน  สภาวะ
สงคราม  การเกณฑแรงงาน  รวมถึงตองการความเปนอยูที่ดีขึ้น จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองเขา
มาทํางานในประเทศไทย  ประกอบกับสมาชิกในครอบครัวมาก  พบวามีจํานวน  4 – 10  คน ซ่ึงเปน
ครอบครัวขนาดใหญ  การเขามาในประเทศไทยของเด็กพลัดถ่ินนั้นมีดวยกันหลายวิธีแตกตางกันไป  
แตสวนมากแลวใชวิธีการเดินเทาขามชายแดนเขามา  และเขามาทางเรือ  บางรายเขามาดวยวิธีทาง
รถยนตตามดานเขาเมืองตางๆ  การเดินทางจากพมามายังประเทศไทยแรงงานขามชาติมักขอให
นายหนาหรือบุคคลที่มีความคุนเคยกับเสนทาง หรือเครือขายการจางงานตางๆ  ชวยเหลือในการเดิน
ทางเขาประเทศไทย  เมื่อถึงประเทศไทยสวนใหญอาศัยอยูในจังหวัดเดียวไมยายถ่ินฐานไปจังหวัด
อ่ืนๆ  ในประเทศไทยอีกหรืออยูเปนหลักแหลง เพราะกลัวการจับกุมจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง  
(ต.ม)  และเจาหนาที่ตํารวจ  นอกจากนี้ยังถูกดูถูกจากคนไทยบางกลุมที่มองวาแรงงานเหลานี้เปน
ชาติพันธุที่ต่ํากวา  และถายายบานบอยทําใหไมมีเพื่อน  เด็กพลัดถ่ินมีความหลากหลายทั้งชวงอายุ  
และเชื้อชาติ  สวนใหญเด็กพลัดถ่ินที่ศึกษามาจากพื้นที่ที่ติดกับประเทศไทยหรือไมหางจากประเทศ
ไทยมากนัก  มีสัญชาติพมา  มอญ  และไมทราบสัญชาติ  สวนใหญไมทราบสัญชาติของตนเอง ไม
สามารถบอกไดวาตนเองสัญชาติอะไรบอกไดเพียงวาเปนคนพมา  มอญ  ฯ  ตามที่พอแมหรือ
ผูปกครองบอกระยะเวลาที่อาศัยในประเทศไทยจนถึงปจจุบันอยูระหวาง  1-10  ป  มีทั้งเด็กที่มี
ใบอนุญาตเขาเมืองตามกฎหมาย และไมมีใบอนุญาตเขาเมือง  สวนเด็กที่เกิดในเมืองไทย เมื่อเกิด
แลวพอแมมักสงกลับไปเลี้ยงกับญาติในประเทศที่พอแมจากมา  เมื่อโตแลวจึงไปรับกลับมาประเทศ
ไทย   
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 2. การใชชีวิตประจําวัน สภาพความเปนอยูและการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถ่ินโดย
สวนใหญเขามากับพอแม  ญาติ  เพื่อน  และคนรูจัก  อยูรวมกันเปนชุมชนมีรูปแบบการใชชีวิตและ
พฤติกรรมที่คลายคลึงกัน  คือ  มุงเนนการอยูรอด  จากการศึกษาการใชชีวิตประจําวันของเด็กพลัด
ถ่ินพบวา มีเด็กที่ไดรับอาหารไมครบทั้ง 3 มื้อ สวนใหญจะเปนมื้อเชาที่ไมไดรับประทาน  เนื่องจาก
ตอนเชาพอแมหรือผูปกครองรีบไปทํางานแตเชาทําใหไมไดเตรียมอาหารไวใหเด็กรับประทาน 
อาหารที่เด็กรับประทาน  เปนอาหารที่มีสารอาหารไมเพียงพอ เด็กไดรับประทานอาหารซ้ําๆ  ที่หา
ไดในทองถ่ิน เชน ผัดกระเจี๊ยบ  เปนอาหารพื้นบานที่เด็กมีความคุนเคย  ผูปกครองจะซื้อผัก และ
เครื่องปรุงตางๆ จากตลาดที่อยูใกลที่พัก  มีพอคาแมคาที่เปนคนไทย  และ คนพมา  นํามาจําหนาย   
มีผักที่และเครื่องเทศตางๆ  ที่สงตรงมาจากประเทศพมา  ซ่ึงมีกล่ินฉุนรุนแรงมาก  เด็กพลัดถ่ินสวน
ใหญไดรับการพักผอนตอวัน  8 ช่ัวโมง  นอนหลังจากดูละครหลังขาวจบ  และตื่นนอนตอนเชาใน
เวลา  05.00 – 06.00  น.  สาเหตุที่ตื่นเชาเพราะตองตื่นพรอมกับผูปกครองที่ตองออกไปทํางานนอก
บาน  เด็กที่มีที่อยูอาศัยใกลโรงเรียนเดินทางไปโรงเรียนโดยการเดินเทา  เด็กบางคนผูปกครองไปสง
โดยรถจักรยานยนต   สวนเด็กที่มีที่อยูอาศัยไกลจากโรงเรียน  มีรถรับสงซ่ึงจัดขึ้นโดยเครือขาย
สงเสริมคุณภาพชีวิตและแรงงาน   กิจกรรมภายในครอบครัวของเด็กพลัดถ่ินสวนใหญเปนการชวย
พอแมทํางานบาน  ดูละคร นั่งคุยกัน  สวดมนตไหวพระ  กินขาวพรอมกัน  ไปเที่ยวงานวัดกับพอแม 
วันพระไปทําบุญที่วัด  รวมงานวันระลึกถึงบรรพบุรุษ ในวันหยุดหรือเวลาวางเด็กจะนอนพักผอน  
ดูโทรทัศน ฟงวิทยุ  ฟงเพลง  วาดรูป ชวยเล้ียงนอง รองเพลง  ฟงเพลง  ชวยขายของ เลนกีฬา  และ
อานหนังสืออยูในที่พัก และมีการออกกําลังกายตามวัย เชน เด็กผูหญิง จะออกกําลังกายโดยการโดด
ยาง เลนวอลเลยบอล  เลนชิงชา  และวิ่งเลน   
 3. การเขาสูอาชีพการทํางาน การเขาสูอาชีพการทํางานของเด็กพลัดถ่ิน  พบวาเด็กพลัด
ถ่ินเขาสูการทํางานโดยการตัดสินใจของพอแม  ญาติพี่นอง  รวมถึงการตัดสินใจของตนเอง  
นอกจากนั้นยังไดงานโดยการหางานของญาติพี่นอง  เหตุผลหลักที่เด็กพลัดถ่ินเขาสูระบบการ
ทํางานเพื่อชวยเหลือครอบครัว  ความยากจน  ตอบแทนบุญคุณพอแม  ตองการมีเงินเก็บ  ตองการมี
รายไดพิเศษ  และตองการความเปนอยูที่ดีขึ้น อาชีพที่ทําไดแก การแกะกุง รับจางทํางานบาน และ
ขูดปลา  มีเด็กพลัดถ่ินบางสวนที่ตามพอแมไปทํางานเนื่องจากไมมีใครดูแล  เพราะไมมีเงินจางพี่
เล้ียงเด็ก  การนําเด็กไปทํางานดวยจะดีกวาการทิ้งเด็กไวที่บานคนเดียว  และสวนใหญเด็กเหลานี้
ทํางานโดยไมไดเขาสูระบบงานอยูแลว  เชน  พอแมไดรับคาจางเปนรายเหมารวมน้ําหนักไปกับพอ
แม   อยากทําหรือหยุดเมื่อไหรก็ได  ไมมีการบังคับใหทํางาน  แตการที่เด็กเขาสูตลาดแรงงานเร็ว
เกินไปทําใหเด็กไมไดรับการศึกษาภาคบังคับ รวมทั้งขาดความรูเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน   
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 4. ลักษณะงาน ระยะแรกที่เด็กเริ่มทํางานเริ่มทํางานกับโรงงานขนาดเล็กหรือ ลง ที่ตน
มีคนรูจัก  เชน  พอแม  และญาติพี่นองที่ทําอยู  เพราะสถานภาพสวนใหญของแรงงานที่เขามามัก
เปนแรงงานที่ผิดกฎหมายและไมไดพยายามไปทํางานที่โรงงานขนาดใหญซ่ึงมีรายไดคอนขางดีกวา
และมีการจางงานที่ถูกกฎหมาย  ลักษณะการรับจางเปนงานระยะสั้นเปนการจางรายวัน  และ งาน
เหมา  ลักษณะงานที่เด็กทํา  คือ การแกะกุง  ขูดปลา   คัดปลา  การทํางานมีทั้งนั่งทํางาน และยืน
ทํางานแลวแตสถานที่ที่โรงงานจัดไว  พักเวลาใดก็ได  อุปกรณหลักที่เด็กตองใชในการทํางานคือ  
มีด  หรือมีดโกน  กรรไกร  และปลอกนิ้วสําหรับปอกกุง  และมีอุปกรณปองกันขณะทํางานคือ  ถุง
มือยาง   ถุงมือผา  รองเทาบูต  ซ่ึงตองหาซื้อเอง  มีบางสวนที่นายจางจัดไวในสวัสดิการ เด็กทํางาน
ตอเนื่องเกิน  4  ช่ัวโมงแลวจึงพัก  เพื่อใหไดปริมาณมากๆ เพราะมีผลตอรายไดที่ไดรับ  เชน  การ
แกะกุงหากในชวงที่มีกุงมาก  พอแมและเด็กตองชวยกันแกะกุงใหเสร็จ  โดยบางครั้งปริมาณกุงที่
เขามามีมากตองใชเวลามากกวา  10 ช่ัวโมง  อาจสงผลถึงสุขภาพเด็ก เชน  ปญหาดานสุขภาพมือ
เปอย  เทาเปอย  เปนเชื้อรา เนื่องจากตองอยูในที่แฉะเปนเวลานานๆ  เมื่อมีปญหาเกี่ยวกับการทํางาน
เด็กจะปรึกษากับครอบครัว 
 5. รายได รายไดจากการทํางานของเด็กพลัดถ่ินไดอยูที่ประมาณ 30 – 40 บาท ตอวันใน
กรณี     ที่ชวยพอแมทํางาน  ซ่ึงมีระยะเวลาในการทํางานที่ไมแนนอน ซ่ึงเด็กสวนใหญพอใจกับ
รายไดที่ไดรับคาแรงที่ไดจะเก็บสะสมไว  เวลาที่พอแมไมมีเงินหรือเงินไมพอใชก็นําเอาเงินที่เก็บ
สะสมไวเอาออกมาใชจาย  คาจางของแรงงานเด็กสวนใหญมากกวา  5,000  บาท  หรือประมาณวัน
ละ 200  บาทตอวัน  แตเด็กตองรับผิดชอบตัวเองในเกือบทุกเรื่อง  เชน อาหาร ที่อยู  คาเดินทาง  เปน
ตน  เมื่อเทียบกับระยะเวลาการทํางานของเด็กสวนใหญที่ทํางาน  10  ช่ัวโมงทําใหคาแรงที่เด็กไดรับ
อาจต่ํากวาคาแรงขั้นต่ํา  บางโรงงานตองทํางานจนของหมดจึงเลิกงานได  ในขณะเดียวกันก็มีเด็ก
บางกลุมที่มีรายไดต่ํากวา  1,000  บาท  การรับคาจางไดรับเปนเงินสด การจางแบงออกเปนแบบ
รายวัน  และรายเหมา  การจายคาจางจายเปนรายสัปดาห  การคิดคาจางของรายเหมามีความแตกตาง
ดานราคากับขนาดของสัตว  เชน  กุงตัวเล็กไดคาเหมาในการแกะตอกิโลกรัมมากกวากุงตัวใหญ  
เชน  กุงตัวใหญไดคาจางแกะกิโลกรัมละ  2  บาท  กุงตัวเล็กไดกิโลกรัมละ  4  บาท เปนตน  
นอกจากเงินคาจางดังกลาวเด็กไมได รับสิ่งของตอบแทนอื่นๆ   นอกจากน้ําดื่มฟรี   สถาน
ประกอบการบางแหงไมมีน้ําดื่มให  เด็กตองหาซื้อเอง  ในการรับคาจางเด็กเปนคนรับเองนอกจาก
บางสวนที่ไมไดรับคาตอบแทนเพราะชวยพอแมทํางานหรือมีคนรับแทน สภาพเงื่อนไขในเชิง
เศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวแรงงานขามชาติยังเปนเรื่องสําคัญที่ไมอาจละเลยได  เพราะมี
ผลกระทบตอการศึกษาของบุตรแรงงานขามชาติดวย  โดยเฉพาะประเด็นเรื่องรายไดของครอบครัว  
และการมีสถานภาพเปนบุคคลตางดาว  แมรายไดโดยเฉลี่ยแตละเดือนของหลายครอบครัวเกินกวา  
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10,000  บาท  แตสวนใหญก็มีภาระหนี้สินที่ตองจายใหกับนายหนา  ซ่ึงตกประมาณรายละ 12,000 - 
15,000  บาท  สําหรับเด็กถามีความจําเปนตองกลับพมา  การเขามาในประเทศไทยอีกครั้งเพื่อทํางาน
จึงหมายถึงการเปนหนี้ใหมอีกครั้ง 
 6. โอกาสทางการศึกษาโอกาสทางการศึกษาของเด็กพลัดถ่ินพบวา เด็กมีโอกาสไดรับ
ศึกษานอย  เด็กสวนใหญไมสามารถศึกษาไดตอเนื่องมักออกกลางคัน เนื่องจากองคประกอบ
ครอบครัว และสภาพสังคมของเด็ก คือเด็กมีโอกาสเขาเรียนในระบบโรงเรียนของรัฐที่ใหเรียนโดย
ไมเสียคาใชจาย  แตความพรอมทางครอบครัวของเด็กมีนอย เนื่องจากมีคาใชจายในสวนอ่ืน เชนคา
เดินทาง คาอาหาร ซ่ึงพอแมเด็กไมสามารถรับภาระในสวนนี้ได และสภาพสังคมของโรงเรียนใน
สังกัดหนวยงานปกครองทองถ่ิน  ไมใสใจยอมรับ มีทัศนคติเชิงลบตอบุตรแรงงานขามชาติ ดวยเห็น
วาการจัดการศึกษาใหแกบุตรแรงงานตางดาว  เปนการสรางภาระ นอกจากนี้เด็กที่ไมมีใบอนุญาต
เขาเมืองตามกฎหมาย การเดินทางไปเรียน ถาถูกจับจะถูกสงกลับประเทศตนกําเนิด  สําหรับการ
ชวยเหลือทางการศึกษา พบวามีองคกรพัฒนาเอกชน เปดสอนใหกับเด็กพลัดถ่ินในวันเสาร อาทิตย 
เพื่อใหเด็กพลัดถ่ินที่ตองทํางานชวยครอบครัวมีโอกาสไดรับความรู สวนเด็กพลัดถ่ินที่มีโอกาสได
เรียนในวันธรรมดา มีโรงเรียนสังกัดสํานักงานประถมศึกษาแหงชาติ. จังหวัดสมุทรสาคร และ
โรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย ที่เปดรับเด็กพลัดถ่ินเขาเรียน 
 7. ครอบครัว สําหรับครอบครัวของเด็กพลัดถ่ิน มักอยูรวมกันเปนครอบครัวใหญ 
ตั้งแต 4 คนขึ้นไป มีพี่นองวัยใกลกัน สงผลตอคาใชจายในครอบครัว รายไดสวนใหญของครอบครัว
เกิดจากทุกคนในครอบครัวชวยกัน อาชีพที่ทํา  ไดแก อาชีพประมง อาชีพตอเนื่องประมง งาน
รับจางแรงงานตางๆตามโรงงาน และงานกอสราง  ภาษาที่ใชในครอบครัวของเด็กสวนใหญใชภาษา
ถ่ินและ เด็กที่ติดตามพอแมมาภายหลังพูดภาษาไทยไมได   กิจกรรมที่ทํารวมกันในครอบครัวเปน
ประจํา คือ  ทํางานบาน เชน ทํากับขาว ซักเสื้อผา  รับประทานอาหารพรอมกัน  ดูโทรทัศนดวยกัน 
และไปเที่ยวไหวพระ   
  เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมอยากกลับประเทศตนกําเนิด  เนื่องจากมีความเปนอยูที่ยาก    
ลําบากกวาอยูในประเทศไทย แสดงใหเห็นถึงแนวโนมในอนาคตวาจะมีเด็กพลัดถ่ินที่เขามาอาศัยใน
เมืองไทยเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงทุกฝายตองชวยกันวางนโยบายไวรองรับปญหาที่ตามมากับเด็กพลัดถ่ิน 
 8. สังคม  เด็กพลัดถ่ินพักอาศัยกับครอบครัวตามหองเชาในแหลงชุมชนแออัด            
อยูรวมกันเปนกลุมชุมชนในแตละกลุมแตละชาติพันธ  เมื่อเกิดปญหาชวยเหลือกันไดดี มีคาเชาอยู
ประมาณ 1,500-2,000 บาทตอเดือน สวนใหญเปนหองเชาที่มีลักษณะปลูกสรางเปนแถว หรือบาน
เชาที่แบงซอยเปนหองเล็กๆ บางหองก็อยูรวมกันหลายครอบครัว  ขาดสุขลักษณะที่สะอาด แบงเปน
หองใครหองมัน หรือแบงมุมกันตามใจชอบ ราคาคาเชาอยูที่ 1,500 -2,000 บาทตอเดือน โดยเนน
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ใกลที่ทํางานเดินทางสะดวก  เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมมีปญหากับคนในชุมชนที่อาศัย เนื่องจากชาติ
พันธุเดียวกันมักพักอาศัยอยูในแหลงเดียวกัน แตอาจมีทะเลาะกันบางที่โรงเรียนในกลุมเด็กดวยกัน 
เชน เลนฟุตบอลทะเลาะกัน   
  เด็กมีปญหาเรื่องการปรับตัวในการเขามาใชชีวิตในประเทศไทยที่มีความแตกตาง
ทางดานภาษา  สังคม  วัฒนธรรม  เด็กตองปรับตัวเปนอยางมากซึ่งตองเรียนรูชีวิตความเปนอยูแบบ
ใหม  เด็กมีความรูสึกแปลกแยกจากสังคม  เนื่องจากประเพณีความเชื่อ  และวัฒนธรรมของประเทศ
ตนที่ติดตัวมา  ยังไมสามารถปรับตัวใหกลมกลืนกับสังคมไทยได  และพอแมหรือผูปกครองของเด็ก
พลัดถ่ินเปนกรรมกรรับจาง  ใชแรงงาน ระยะเวลาการทํางานยาวนานจึงทําใหการดูแลเด็กๆ ไมดี
เทาที่ควร 
 9. สวัสดิการ  สวัสดิการตางๆ  ที่ เด็กควรได รับยังไมครอบคลุมถึงเด็กพลัดถ่ิน  
สถานพยาบาลบางแหงเจาหนาที่ปฏิบัติงานมีทัศนคติเชิงลบ  มองเด็กพลัดถ่ินเปนบุคคลที่รัฐตอง
แบกภาระคาใชจายจํานวนมาก  เปนผูนําพาโรคติดตอตางๆ  เขามาในประเทศไทย  หากรัฐบาลไทย
ไมสามารถบริหารจัดการใหแรงงานขามชาติเขาถึงการบริการตรวจสุขภาพ  การเขาถึงระบบการ
ประกันสุขภาพ  อาจทําใหเกิดโรคตางๆ  ที่ไมสามารถปองกันไดในอนาคต  เชน  โรควัณโรคที่
ระบาดในกลุมแรงงานขามชาติ   เด็กพลัดถ่ินที่ไมมีใบอนุญาตใหทํางาน  ไมไดรับวัคซีนสราง
ภูมิคุมกัน  ไมไดรับการประกันสุขภาพ  เมื่อเจ็บปวยตองดูแลรักษาตัวเองเปนสวนใหญ  หาก
ครอบครัวมีรายไดมากพอจึงพาไปรักษาที่โรงพยาบาล  หรือใชบริการคลินิกใกลชุมชนที่พักอาศัยอยู  
เด็กพลัดถ่ินที่มีโอกาสไดไปโรงเรียนไดรับความรูเร่ืองการดูแลสุขภาพจากหลายฝายทั้งจากครูที่
โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของ เด็กทราบขอมูลวาตองปฏิบัติอยางไรสําหรับการดูแลสุขภาพของ
ตน แตก็ตองอาศัยพอแมที่ตองตรวจสอบดูแลดวย  เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมมีบัตรประกันสุขภาพ  
เมื่อมีอาการเจ็บปวยผูปกครองมักไปหาซื้อยาตามรานมาใหรับประทาน หรือมีบางครอบครัวที่
ผูปกครองพาไปหาพบแพทยที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร  โดยผูปกครองของเด็กพลัดถ่ินเปนผูจายคา
รักษาเอง  สาเหตุการเจ็บปวยสวนใหญเกิดจากการเปนไขหวัด  ไอ  มีไขตัวรอน  มีน้ํามูก สวนที่มี
อาการไมสบายที่เปนอาการเฉพาะ เชน ปวดทอง ปวดตา ปวดหู  เมื่อเจ็บปวยหายาทานเอง  มีเด็ก
บางคนพอแมพาไปตรวจสุขภาพประจําป  เด็กพลัดถ่ินที่มีโอกาสไปโรงเรียนมีการดูแลสุขภาพเปน
อยางดี และมีหลายคนที่พอแมใหความสนใจในเรื่องสุขภาพโดยการพาเด็กไปตรวจสุขภาพที่
โรงพยาบาลสมุทรสาคร  (โรงพยาบาลรัฐบาล)  หรือคลินิกทั่วไปในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย 
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อภิปรายผลการศึกษา 
 ลักษณะที่แสดงความเปนตัวตนของเด็กพลัดถ่ินมีรากฐานมาจากความเชื่อ วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณี โดยแสดงผานบุคลิกภาพ ลักษณะนิสัย อุดมคติ สถานภาพ พิธีกรรมและ
พื้นฐานทางสังคมวัฒนธรรมที่มีความรูสึกวาเปนพวกเรา แตกตางจากพวกเขาหรือคนอ่ืน  เชน 
หนาตาแปลกไปจากคนไทย  การแตงกาย  ภาษาที่ใชในชีวิตประจําวัน อาหารที่รับประทาน วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมที่แตกตางออกไป  และงานที่แรงงานขามชาติทําสวนใหญเปนงานหนัก  สกปรก และ
รายไดต่ํา  จากแนวคิดอัตลักษณทางชาติพันธุ  และความเปนชายขอบ  คําวา  อัตลักษณ (อานวา  อัด-
ตะ-ลัก) ประกอบดวยคําวา  อัต (อัด-ตะ) ซ่ึงหมายถึง  ตน หรือ ตัวเอง กับ ลักษณ ซ่ึงหมายถึง สมบัติ
เฉพาะตัว  คําวา อัตลักษณ ตรงกับคําภาษาอังกฤษวา Identity  (อานวา ไอ-เด็น-ติ-ตี้) หมายถึง 
ผลรวมของลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทําใหส่ิงนั้นเปนที่รูจักหรือจําได  เชน นักรองกลุมนี้
มีอัตลักษณทางดานเสียงที่เดนมากใครไดยินก็จําไดทันที  จากการแสดงความเปนตัวตนของแรงงาน
ขามชาติและเด็กพลัดถ่ิน  เชน  การแตงกาย  ภาษา  และวิถีชีวิต  เปนสาเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดการ
ละเมิดสิทธิของแรงงานขามชาติ  และเด็กพลัดถ่ิน ซ่ึงมีความขัดแยงกับความหมายของคําวา “สิทธิ
มนุษยชน”  ซ่ึง  อุดม  รัฐอมฤต (2544 : 13) ใหความหมาย “สิทธิมนุษยชน” ไววา สิทธิที่
รัฐธรรมนูญมุงที่จะใหความคุมครองแกบุคคลทุกๆ  คน โดยมิไดแบงแยกวาบุคคลนั้นจะเปนของ
ชาติใด เช้ือชาติใด  ภาษาใดหรือศาสนาใด  หากบุคคลนั้นมาอยูในอํานาจทางพื้นที่ที่ใชรัฐธรรมนูญ 
บุคคลยอมไดรับความคุมครองภายใตรัฐธรรมนูญนั้นดวย  สิทธิมนุษยชนเปนคุณลักษณะประจําตัว
ของมนุษยทุกคน เปนสิทธิและเสรีภาพตามธรรมชาติที่เปนของมนุษยในฐานะที่เกิดมาเปนมนุษย
และดวยเหตุผลแตเพียงวาเขาเกิดมาเปนมนุษยทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพเหลานี้อยูแลวตั้งแตเกิด  
โดยไมขึ้นกับวาเปนคนที่สังกัดชาติใด  สิทธิมนุษยชนจึงมีลักษณะคลายกับ  “ศักดิ์ศรีความเปน
มนุษย”  ที่มุงคุมครอง  “มนุษย”   
 จากแนวคิดศักดิ์ศรีความเปนมนุษยผูวิจัยพบวาคนไทยบางกลุมมีทัศนคติเชิงลบกับเด็ก
พลัดถ่ิน  มองวาเปนปญหากับชุมชน  เด็กไทยเองยังไดรับสิทธิตางๆ ไมเทาเทียมกัน พอมีเด็กพลัด
ถ่ินเหลานี้เพิ่มเขามาอีกทําใหมีปญหาเพิ่มมากขึ้น  ผูวิจัยตองการใหคนไทยในจังหวัดสมุทรสาคร
มองเด็กพลัดถ่ินในจังหวัดสมุทรสาครวาเปนมนุษยเหมือนกัน  มีศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเทากัน  
และเราตองพึ่งพอแม  ผูปกครองของเด็กพลัดถ่ินเพื่อเปนแรงงานขามชาติในการทํางานบางประเภท  
เชน  งานประมง  งานประมงตอเนื่อง  ฯ  ที่คนไทยไมทํา  เนื่องจากเปนงานหนัก  สกปรก  มีกล่ิน
เหม็น  มีระเวลาการทํางานที่ไมแนนอน  ถาไมมีแรงงานขามชาติเหลานั้น  อาจจะกระทบถึงสภาพ
ความคลองตัวทางเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสาคร   
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 จากการวิจัยพบวาเด็กพลัดถ่ินที่อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย   จังหวัด
สมุทรสาคร  สวนใหญเปนแรงงานเด็ก  เนื่องจากความยากจน  ตองการมีรายได  และตอบแทน
บุญคุณพอแม  ทําใหเด็กเขาสูระบบแรงงานเด็ก  ยอมทํางานแบกของหนัก งานเสี่ยงอันตราย  ซ่ึง
ขาดอุปกรณปองกัน และมีคาจางนอยกวาผูใหญ  เด็กพลัดถ่ินประสบปญหาทางดานการศึกษา  
ปญหาการถูกลวงละเมิดทางเพศ  และการดอยโอกาสทางสังคม ทําใหเด็กพลัดถ่ินเหลานั้นขาดความ
มั่นคงและความปลอดภัยในชีวิต  ขอคนพบนี้นําไปสูแนวคิดแรงงานเด็กและแนวคิดสิทธิเด็ก  ดังที่  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  2541  ระบุการใชแรงงานเด็ก  มาตรา  44 หามมิใหนายจาง
จางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
 
 อัจฉรา  ฉายากุล  (2546 : 78)  กลาวถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก  (Convention on the 
Rights of the Child)  เปนสัญญาดานสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศที่ไดรับความเห็นชอบมากที่สุด
ในโลก โดยทุกประเทศในโลกไดใหสัตยาบัน ยกเวนประเทศโซมาเลียและสหรัฐอเมริกา  เดก็มสิีทธิ
ในการมีชีวิต การไดรับการดูแลสุขภาพอนามัย โภชนาการ ความรัก  การเอาใจใสจากครอบครัวและ
สังคมในการเลี้ยงดูอยางดีที่สุด  การศึกษา  การมีชีวิตที่ถูกตอง  ซ่ึงรัฐบาลไทยมีนโยบายกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญไดระบุใหโอกาสทางการศึกษากับเด็กพลัดถ่ิน แตในทางปฏิบัติกลับพบวาเด็ก
เหลานี้ไมไดรับโอกาสในการศึกษา โดยมีสาเหตุหลายประการ เชน การที่พอแมไมใหเด็กออกไป
เรียน  เนื่องจากเกรงวาเมื่อออกจากบานไปแลวจะถูกเจาหนาที่ตํารวจจับกุมและสงตัวกลับประเทศ
ตนกําเนิด  ปญหาเศรษฐกิจภายในครอบครัวของเด็กพลัดถ่ินเอง  เด็กสวนใหญตองชวยพอแม
ทาํงานโดยเฉพาะการแกะกุงที่กลายเปนงานยอดนิยม  ปญหาในเรื่องทัศนคติของคนในสังคม ทําให
เด็กพลัดถ่ินสวนใหญไมไดรับการศึกษาหรือตองออกจากการศึกษากลางคัน  เพื่อเขาสูตลาดแรงงาน 
ซ่ึงการเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันสมควรนั้น  สงผลกระทบตอพัฒนาการของเด็ก  เนื่องจาก
ทํางานภายใตสภาพแวดลอมที่ขาดอุปกรณปองกันในการทํางาน  และชั่วโมงการทํางานที่ยาวนาน
เกินไป  และเด็กไมไดรับการดูแลเรื่องสุขภาพที่ดี เด็กสวนใหญเมื่อเจ็บปวยไมไดรับการรักษาที่
ถูกตองเนื่องจากไมมีบัตรประกันสุขภาพ  จึงตองรักษาโดยการซื้อยารับประทานเอง   
 
 บุคคลไรสัญชาติ  หมายถึง  บุคคลที่ไมสามารถระบุไดวา  เปนผูมีสถานะที่เปนสมาชิก
ของประเทศใด  หรือไมมีประเทศใดรับวาเปนสมาชิกหรือเคยเปนสมาชิกของประเทศ  เด็กพลัดถ่ิน
บางคนไมมีสัญชาติ  เด็กควรมีสถานะที่ชัดเจนเพื่อประโยชนในสิทธิของเด็ก จากแนวคิดมาตรฐาน
ชีวิตของคนไรสัญชาติ  พบวาเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัด
สมุทรสาคร  สวนใหญไมมีสัญชาติรัฐบาลยังไมมีมาตรการที่ชัดเจน ไมสามารถควบคุมผูติดตามเขา
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มากับแรงงานขามชาติได  จึงเปนชองทางใหเกิดการยายถ่ินเขามาตั้งหลักแหลงในประเทศไทยอยาง
ถาวร ซ่ึงในอนาคตปญหาบุตรแรงงานขามชาติทั้งที่เกิดและไมไดเกิดในประเทศไทยจะเปนปญหา
สําคัญ  แนวโนมจํานวนของเด็กพลัดถ่ินที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเด็กพลัดถ่ินสวนใหญ  เห็นวาความ
เปนอยูในประเทศไทยดีกวาประเทศตนกําเนิด 
 
ขอเสนอแนะ   
 ขอเสนอแนะจากการทําวิจัย 
 1. ผูปกครองเด็กพลัดถ่ินบางคนไมเห็นความสําคัญของการศึกษาเนนใหบุตรหลานชวย
ทํางานเพื่อสรางรายได  ทําใหเด็กเขาสูตลาดแรงงานกอนวัยอันควร  กลายเปนแรงงานไรฝมือขาด
ความรูในการปองกันตนเองจากการทํางาน  ควรสรางความรูหรือความเขาใจแกผูปกครองของเด็ก
พลัดถ่ิน  ถึงความสําคัญและความจําเปนที่ตองใหเด็กในปกครองไดรับการศึกษา  
 2. เด็กพลัดถ่ินและผูปกครองใชภาษาถิ่นเปนหลักในการสนทนาในครอบครัวและใน
กลุมชาติพันธเดียวกัน  มีบางคนที่พูดภาษาไทยไดและเขาใจภาษาไทย  บางคนพูดภาษไทยไมได
และไมเขาใจภาษาไทยเลย  ผูวิจัยควรเตรียมความพรอมดานภาษาที่ใชส่ือสารไดเองในระดับหนึ่ง  
เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ลึกซ้ึงมากขึ้นและยังทําใหกลุมตัวอยางเกิดความรูสึกทางบวกกับผูวิจัย
เหมือนเปนพวกเดียวกัน   
 3. แตละกลุมชาติพันธมีขนบธรรมเนียม  ประเพณี  และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน  ทําให
การดําเนินชีวิตแตกตางกันออกไป  ผูวิจัยควรเตรียมความพรอมดานความรู และความเขาใจใน
วัฒนธรรม  ประเพณี ของกลุมตัวอยาง เพื่อความเขาใจอยางดีในวิถีการดําเนินชีวิต  
 4. ผูประกอบการหรือนายจางใหขอมูลไมครบ   ไม เปนจริง   (กรณีขอมูลจาก
ผูประกอบการ  หรือนายจาง)  อาจเนื่องมาจากผูวิจัยไมใชคนในพื้นที่  ไมมีความคุนเคย  และอาจไม
แนใจวาขอมูลที่ใหมาจะกระทบกับสถานประกอบการของตนหรือไม  ดังนั้นถาเปนคนในพื้นที่  
หรือมีความคุนเคยกับผูประกอบการ  หรือนายจาง  อาจไดขอมูลที่เปนจริง   
 5. ในการสัมภาษณผูใหขอมูลมีปญหาดานการสื่อสาร  เนื่องจากผูใหขอมูลใชภาษาถิ่น
ของตนเองในการสื่อสารเปนหลัก  จึงจําเปนตองมีลามในการสัมภาษณ     
 
 ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
 1. การจัดประเภทกลุมตัวอยางประชากรที่จะศึกษาควรมีการศึกษาแยกตามชวงวัยของ
เด็ก  เชน  วัยเด็กตอนตน  วัยเด็กตอนกลาง  และวัยเด็กตอนปลาย  ทั้งนี้เพราะพฤติกรรมจาก
ครอบครัว  สังคม ที่ปฏิบัติตอเด็กแตละชวงวัยจะแตกตางกันไป  ดังนั้นขอมูลท่ีเปนผลการศึกษาควร
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ตองนํามาวิเคราะหแยกกลุมกอนจะนํามาอภิปรายรวมกัน  จึงจะทราบปญหาการดําเนินชีวิตชัดเจน
ขึ้น 
 2. การเตรียมความพรอมดานภาษา  (ฟง-พูด)  วัฒนธรรม  และอ่ืนๆ   
 3. ควรศึกษาถึงสาเหตุที่ทําใหองคกรตางๆ ที่เกี่ยวของไมสามารถทําหนาที่ไดตาม
นโยบายของรัฐบาล 
 4. นําหัวขอใดหัวขอหนึ่งที่เปนผลหรือเห็นปญหาจากงานวิจัยนี้ไปศึกษาเชิงลึก  เชน 
โอกาสทางการศึกษาของเด็กพลัดถ่ินในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร   
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แนวคําถามในการสัมภาษณการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถิ่น  

ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 
เปาหมาย ดาน กรอบ / แนวคดิ ลักษณะขอมูลที่คาดวาจะได 

1. ประวัติความเปนมา ประวัติ  ที่มา  หรือการยายถิ่นมาอยูในประเทศไทย ประวัติสวนตวัของเด็ก  เชน  ชื่อเด็ก  อายุ
ของเด็ก   

2.  การใชชีวิตประจําวนั    การใชชีวิตตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน เดก็มี
กิจกรรมอะไรบางในแตละวนั 

3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน  เสนทางการเขาประกอบอาชพีในปจจุบันของเด็ก วิธีการหรือขั้นตอนการเขาสูอาชีพการ
ทํางานของเดก็ 

4.  ลักษณะงาน  ลักษณะงานที่เด็กทํามีลักษณะเปนอยางไร  และเดก็มี
ความตองการหรือความพอใจกับงานที่ทําอยูในปจจุบัน   

ลักษณะงานที่เด็กประกอบอาชีพใน
ปจจุบัน  ความพึงพอใจของเด็กที่มีตองาน
ที่ทําอยูในปจจุบัน 

5.  รายได  รายไดที่เด็กไดรับการนําไปใชจาย รายไดที่เด็กไดรับ  การนําเงนิที่รับไปใช
จายในชีวิตประจําวัน  

เด็กพลัดถิ่น 

6.  โอกาสทางการศึกษา  โอกาสทางการศึกษาของเดก็ โอกาสทางการศึกษา  ความตองการใน
เรื่องการศึกษาของเด็ก 
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เปาหมาย ดาน กรอบ / แนวคดิ ลักษณะขอมูลที่คาดวาจะได 

7.  ครอบครัว  ขนาดของครอบครัว  ความเปนอยูในครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัวของเด็ก  
ความเปนอยู  ภาษาทีใ่ชสื่อสารกัน  
ความสัมพันธในครอบครัว  อาชีพของ
สมาชิกในครอบครัว   

8.  สังคม  ถิ่นที่อยูอาศัยในปจจุบัน  ปญหาตางๆ ในชมุชน  รวมถึง
สถานที่ประกอบอาชีพ 

สิ่งแวดลอมในสังคม  เพื่อนรวมชุมชน      
นายจาง  รวมถึงคนคนไทยที่อยูในบริเวณรอบ  ๆ  

เด็กพลัดถิ่น 

9.  สวัสดิการ  การไดรับการดูแลดานสวัสดิการตางๆ  จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ  
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  และ  นายจาง 

1.  ประวัติเด็ก   ประวัติ  ที่มา  หรือการยายถิ่นมาอยูในประเทศไทยของ
เด็ก 

ประวัติสวนตวัของเด็ก  รายละเอียดตางๆ    
ที่เกี่ยวกับเด็ก   เชน  ชื่อเด็ก  อายุของเด็ก   

2.  การใชชีวิตประจําวนั  การใชชีวิตตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอนของเด็ก  ตั้งแตตื่นนอนจนกระทั่งเขานอน เดก็มี
กิจกรรมอะไรบางในแตละวนั 

3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน เสนทางการเขาประกอบอาชพีในปจจุบันของเด็ก วิธีการหรือขั้นตอนการเขาสูอาชีพการ
ทํางานของเดก็ 

พอแม  /  ผูปกครอง  

4.  ลักษณะงาน  ลักษณะงานที่เด็กทํามีลักษณะเปนอยางไร  และเดก็มี
ความตองการหรือความพอใจกับงานที่ทําอยูในปจจุบัน   

ลักษณะงานที่เด็กประกอบอาชีพใน
ปจจุบัน  ความพึงพอใจของเด็กที่มีตองาน
ที่ทําอยูในปจจุบัน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 80 
เปาหมาย ดาน กรอบ / แนวคดิ ลักษณะขอมูลที่คาดวาจะได 

5.  รายได  รายไดที่เด็กไดรับการนําไปใชจาย รายไดที่เด็กไดรับ  การนําเงนิที่รับไปใช
จายในชีวิตประจําวัน  

6.  โอกาสทางการศึกษา  โอกาสทางการศึกษาของเดก็ โอกาสทางการศึกษา  ความตองการใน
เรื่องการศึกษาของเด็ก 

7.  ครอบครัว  ขนาดของครอบครัว  ความเปนอยูในครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัวของเด็ก  
ความเปนอยู  ภาษาทีใ่ชสื่อสารกัน  
ความสัมพันธในครอบครัว  อาชีพของ
สมาชิกในครอบครัว   

8.  สังคม  ถิ่นที่อยูอาศัยในปจจุบัน  ปญหาตางๆ ในชมุชน  รวมถึง
สถานที่ประกอบอาชีพ 

สิ่งแวดลอมในสังคม  เพื่อนรวมชุมชน      
นายจาง  รวมถึงคนคนไทยที่อยูในบริเวณรอบ  ๆ  

พอแม  /  ผูปกครอง 

9.  สวัสดิการ  การไดรับการดูแลดานสวัสดิการตางๆ  จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ  
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  และ  นายจาง 

1.  ประวัติเด็ก   ประวัติ  ที่มา  หรือการยายถิ่นมาอยูในประเทศไทย ประวัติสวนตวัของเด็ก  เชน  ชื่อเด็ก  อายุ
ของเด็ก   

นายจาง 

2.  การใชชีวิตประจําวนั  การใชชีวิตตั้งแตเริ่มทํางานจนกระทั่งเลิกงาน  ตั้งแตเริ่มทํางานจนกระทั่งเลกิงาน  เดก็มี
กิจกรรมและปฏิบัติตัวอยางไรบาง ในแต
ละวัน 
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เปาหมาย ดาน กรอบ / แนวคดิ ลักษณะขอมูลที่คาดวาจะได 

3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน เสนทางการเขาประกอบอาชพีในปจจุบันของเด็ก วิธีการหรือขั้นตอนการเขาสูอาชีพการ
ทํางานของเดก็ 

4.  ลักษณะงาน  ลักษณะงานที่เด็กทํามีลักษณะเปนอยางไร  และเดก็มี
ความตองการหรือความพอใจกับงานที่ทําอยูในปจจุบัน   

ลักษณะงานที่เด็กประกอบอาชีพในปจจุบัน  
ความพึงพอใจของเด็กที่มีตองานที่ทําอยูใน
ปจจุบัน 

5.  รายได  รายไดที่เด็กไดรับการนําไปใชจาย รายไดที่เด็กไดรับ  การนําเงนิที่รับไปใช
จายในชีวิตประจําวัน  

6.  สังคม  พฤติกรรมตางๆ  ของเด็กที่มีตอเพื่อนรวมงาน  เจานาย  
รวมถึงคนไทยที่อยูบริเวณใกลเคียง   

พฤติกรรมตางๆ  ของเด็กที่มีตอเพื่อน
รวมงาน  เจานาย  รวมถึงคนไทยที่อยู
บริเวณใกลเคยีง    

7.  สวัสดิการ  การไดรับการดูแลดานสวัสดิการตางๆ  จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ  
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  และ  นายจาง 

นายจาง 

8.  โอกาสทางการศึกษา  โอกาสทางการศึกษาของเดก็ โอกาสทางการศึกษา  ความตองการใน
เรื่องการศึกษาของเด็ก 
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เปาหมาย ดาน กรอบ / แนวคดิ ลักษณะขอมูลที่คาดวาจะได 

1.  ประวัติเด็ก   
 

ประวัติ  ที่มา  หรือการยายถิ่นมาอยูในประเทศไทย ประวัติสวนตวัของเด็ก  เชน  ชื่อเด็ก  อายุ
ของเด็ก   

2.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 

เสนทางการเขาประกอบอาชพีในปจจุบันของเด็ก วิธีการหรือขั้นตอนการเขาสูอาชีพการ
ทํางานของเดก็ 

3.  ลักษณะงาน  ลักษณะงานที่เด็กทํามีลักษณะเปนอยางไร  และเดก็มี
ความตองการหรือความพอใจกับงานที่ทําอยูในปจจุบัน   

ลักษณะงานที่เด็กประกอบอาชีพใน
ปจจุบัน  ความพึงพอใจของเด็กที่มีตองาน
ที่ทําอยูในปจจุบัน 

4.  รายได  รายไดที่เด็กไดรับการนําไปใชจาย รายไดที่เด็กไดรับ  การนําเงนิที่รับไปใช
จายในชีวิตประจําวัน  

5.  สังคม  พฤติกรรมตางๆ  ของเด็กที่มีตอเพื่อนรวมงาน  เจานาย  
รวมถึงคนไทยที่อยูบริเวณใกลเคียง   แนวทางแกไข
ปญหาที่เกิดขึน้ 

พฤติกรรมตางๆ  ของเด็กที่มีตอเพื่อน
รวมงาน  เจานาย  รวมถึงคนไทยที่อยู
บริเวณใกลเคยีง   แนวทางแกไขปญหาที่
เกิดขึ้น 

6.  สวัสดิการ  การไดรับการดูแลดานสวัสดิการตางๆ  จากหนวยงานที่
เกี่ยวของ 

การไดรับความชวยเหลือจากภาครัฐ  
หนวยงานทีเ่กีย่วของ  และ  นายจาง 

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

7.  โอกาสทางการศึกษา  โอกาสทางการศึกษาของเดก็ โอกาสทางการศึกษา  ความตองการใน
เรื่องการศึกษาของเด็ก 
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แนวคําถามในการสัมภาษณการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถิ่น  
ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
สัมภาษณเด็ก 
1.  ประวัติ / ความเปนมา   
 1. ช่ืออะไร  
 2. อายุเทาไหร  
 3. มีพี่นองกี่คน 
 4. เปนคนที่เทาไหร  
 5. เกิดที่ไหน   (ประเทศอะไร) 
 6. สัญชาติอะไร 
 6. อยูในประเทศไทยมานานหรือยัง  
 7. มีใบอนุญาตหรือเปลา  
 8. วิธีการเขามาในประเทศไทย  
2.  การใชชีวติประจําวัน  
 1. ตื่นนอนกี่โมง 
 2. นอนตอนกี่โมง 
 3. ทานอาหารวนัละกี่มื้อ  ครบทุกมื้อหรือไม  คิดวาเพยีงพอตอความตองการของ
รางกายหรือไม  
 4. อาหารที่รับประทานสวนใหญเปนอะไร     
 5. งานอดิเรก  หรือกิจกรรมที่ทาํยามวาเปนประจําคืออะไร   
 6. มีกิจกรรมหรอืประเพณีอะไรที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณหรือความเปนตัวตนของ
ตัวเองบาง  
 7. กอนนอนทํากจิกรรมอะไรหรือเปลา  เชน  ดูละคร  นั่งคุยกันในครอบครัว  ทํางาน
พิเศษ  
3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน  
 1. ทราบขาวการสมัครงานจากที่ไหน 
 2. วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางาน   เชน   
  - สมัครเอง 
  - เพื่อนพาไป  
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  - ไปกับผูปกครอง / พอแม  
  - นายหนา  
4.  ลักษณะงาน  
 1. ลักษณะของงานเปนอยางไร  
 2. ระยะเวลาในการทํางานตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง 
 3. โดยเฉลี่ยแลวทํางานวันละกีช่ั่วโมง 
 4. ชอบงานที่ทําอยูหรือไม   
  ถาชอบ  ทําไมถึงชอบ  เชน  งานสบาย  รายไดดี  เจานายใจดี  เพื่อนรวมงานดี  
  ถาไมชอบ   
    - ทําไมถึงไมชอบ  เชน  เหนื่อย  ลําบาก  งานหนกั  เพื่อนรวมงานไมดี  เจานาย

ไมคอยดีเทาไหร   
    - อยากทํางานอะไร  ลักษณะงานแบบไหนทีอ่ยากทํา   
5.  รายได  
 1.  ไดคาแรงเทาไหร   
 2.  รับคาแรงจากใคร  
  -  พอแม / ผูปกครอง  
  -  นายจาง  
  -  นายหนา  
 3.  พอใจกับรายไดที่ไดรับหรือไม  
 4.  นําเงินที่ไดไปใชจายอะไรบาง  
 5.  มีเงินเหลือเก็บบางหรือเปลา  ถามีเหลือเก็บ  เก็บออมเดือนละประมาณเทาไหร  
6.  โอกาสทางการศึกษา  
   ไดเรียนหนังสือหรือไม  
  ถาไดเรียน  
   -  ชอบการเรียนหนังสือหรือเปลา  
   -  ถาชอบ  (ทําไมถึงชอบ)  
   -  ถาไมชอบ  (ทําไมถึงไมชอบ)  
   -  เรียนทีไ่หน  
   -  เพื่อน ๆ  และคุณครูที่โรงเรียนเปนอยางไรบาง 
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   -  ผลการเรียนเปนอยางไร  
   -  ใชหลักสูตรเดียวกับเด็กไทยหรือไม  
  ถาไมไดเรียน 
   -  ทําไมถึงไมไดเรียน  เชน  ถูกปฏิเสธ  ไมมีเงิน  ไมมีเวลาเพราะตองทํางาน 
   -  อยากเรยีนหรือเปลา  
   -  ถามีโอกาสไดเรียนจะเรียนหรือเปลา  
7.  ครอบครัว  
 1.  สมาชิกในครอบครัวมีทั้งหมดกี่คน 

2.  ภาษาที่ใชในครอบครัว  
 3.  สมาชิกในครอบครัวทํางานอะไร  
 4.  กิจกรรมทีท่ํารวมกันในครอบครัวเปนประจําคืออะไร  
 5.  รายไดหลักของครอบครัวไดจากใคร  จากงานอะไร  
 6.  เคยกลับไปเที่ยวที่ประเทศที่จากมาหรือไม  
 7.  ถาไมเคยกลับไปเที่ยวทีป่ระเทศที่จากมาอยากกลับไปหรือไม  เพราะอะไร  
8.  สังคม  
 1.  พักอยูที่ไหน  
 2.  เคยมีปญหาในชุมชนที่อยูอาศัยหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนปญหา
อะไร 
 3.  เคยมีปญหากับนายจางหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึน้สวนใหญเปนปญหาอะไร 
 4.  เคยมีปญหากับคนไทยหรือไม ถาเคยมปีญหาที่เกิดขึน้สวนใหญเปนปญหาอะไร 
 5.  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร 
9.  สวัสดิการ  
 1.  ดูแลสุขภาพอยางไร  
 2.  ออกกําลังกายบางหรือเปลา  
 3.  กีฬาที่เลนเปนประจําคืออะไร  

4.  เวลาปวยทาํอยางไร  
  -  รักษาเองโดยการซื้อยารับประทานเอง 
  -  ไปหาหมอทีค่ลินิก  หรือโรงพยาบาล  
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 5.  คาใชจายในการรักษาพยาบาลเอาที่ไหน   
  -  จายเองโดยผูปกครองหรือพอแม  
  -  นายจาง  
  -  องคกรหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 6.  สวนใหญปวยเปนอะไร  
 
สัมภาษณพอแม  /  ผูปกครอง  
1.  ประวัติเด็ก   
 1.  เด็กชื่ออะไร 
 2.  เด็กอายเุทาไหร 
 3.  เด็กเกิดที่ไหน 
 4.  เด็กสัญชาติอะไร 
 5.  เด็กเปนบุตรคนที่เทาไหร  
2.  การใชชีวติประจําวัน  
 1.  เด็กนอนตอนกี่โมง  
 2.  โดยเฉลี่ยแลวเด็กไดนอนวันละประมาณกี่ช่ัวโมง 
 3.  เด็กไดรับประทานอาหารวันละกี่มื้อ   
 4.  อาหารที่รับประทานสวนใหญเปนอะไร    
 5.  อาหารที่รับประทานสวนใหญปรุงขึ้นเองหรือวาซ้ือสําเร็จรูป  
 6.  งานอดิเรก  หรือกิจกรรมที่ทํายามวาเปนประจําคืออะไร   
 7.  มีกิจกรรมหรือประเพณอีะไรที่แสดงถงึความเปนอัตลักษณหรือความเปนตัวตนของ
ตัวเองบาง  
 8.  กอนนอนทาํกิจกรรมอะไรหรือเปลา  เชน  ดูละคร  นั่งคุยกันในครอบครัว  ทํางานพิเศษ  
3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 1.  เด็กทราบขาวการสมัครงานจากที่ไหน 
 2.  วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางานของเดก็   เชน   
  - สมัครเอง 
  - เพื่อนพาไป  
  - ไปกับผูปกครอง / พอแม  
  - นายหนา  
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4.  ลักษณะงาน  
 1. เด็กทํางานแบบไหน  ลักษณะงานเปนอยางไร   
 2. ระยะเวลาในการทํางานนานแคไหน  (วนัละกี่ช่ัวโมง) 
 3. ทํางานตั้งแตกีโ่มงถึงกี่โมง  
 4. เด็กชอบงานทีท่ําอยูหรือไม  
 5. ถาไมชอบงานอะไรที่เดก็อยากทํา 
5.  รายได  
 1. เด็กไดรับคาแรงจากใคร  
  - พอ – แม     
  - ผูปกครอง 
  - นายจาง 
 2. จํานวนเงินคาแรงที่เด็กไดรับจํานวนเทาไหร   
 3. เด็กพอใจกับเงนิคาแรงที่ไดรับหรือไม  
 4. เด็กนําเงินที่ไดไปใชจายอะไรบาง 
 5. เด็กมีเงนิเหลือเก็บออมบางหรือเปลา ถามีเก็บเดือนละประมาณเทาไหร  
6.  โอกาสทางการศึกษา  
 1. เด็กไดเรียนหนังสือหรือไม  
  ถาไดเรียน  
   - เด็กชอบการเรยีนหนังสือหรือเปลา  
   - ถาชอบ  (ทําไมถึงชอบ)  
   - ถาไมชอบ  (ทําไมถึงไมชอบ)  
   - เด็กเรยีนที่ไหน  
   - ผลการเรียนเปนอยางไร  
   - ใชหลักสูตรเดยีวกับเดก็ไทยหรือไม  
   - เด็กเคยมีปญหากับเพื่อนที่โรงเรียนหรือเปลา  
  ถาไมไดเรียน 
   - ทําไมเด็กถึงไมไดเรียน   
   - อยากใหเดก็เรยีนหรือเปลา  
   - ถามีโอกาสไดเรียนจะใหเดก็เรียนหรือเปลา  
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7.  ครอบครัว  
 1. ในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน  
 2. ภาษาทีใ่ชกันในครอบครัวคือภาษาอะไร  
 3. กิจกรรมที่ทํารวมกันในครอบครัวเปนประจําคืออะไร  
 4. สมาชิกในครอบครัวทํางานอะไร  
 5. รายไดหลักของครอบครัวไดจากใคร  จากงานอะไร  
 6. เคยกลับไปเทีย่วที่ประเทศทีจ่ากมาหรือไม  
 7. ถาไมเคยกลับไปเที่ยวที่ประเทศที่จากมาอยากกลับไปหรือไม  เพราะอะไร  
8.  สังคม  
 1. พักอยูที่ไหน  
 2. เด็กเคยมีปญหาในชุมชนที่อยูอาศัยหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญเปน
ปญหาอะไร 
 3. เด็กเคยมีปญหากับนายจางหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึน้สวนใหญเปนปญหาอะไร   
 4. เด็กเคยมีปญหากับคนไทยหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึน้สวนใหญเปนปญหาอะไร 
 5. แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นอยางไร 
9.  สวัสดิการ  
 1. ดูแลสุขภาพเดก็อยางไร  
 2. เด็กเคยออกกําลังกายบางหรอืเปลา  
 3. กีฬาที่เด็กเลนเปนประจําคืออะไร  
 4. เวลาที่เดก็ปวยทําอยางไร  
  - รักษาเองโดยการซื้อยารับประทานเอง 
  - ไปหาหมอที่คลินิก  หรือโรงพยาบาล  
 5. คาใชจายในการรักษาพยาบาลเอาที่ไหน   
  - จายเองโดยผูปกครองหรือพอแม  
  - นายจาง  
  - องคกรหนวยงานที่เกีย่วของ  
 6. สวนใหญปวยเปนอะไร  
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สัมภาษณนายจาง 
1.  ประวัติเด็ก   
 1. เด็กชื่ออะไร 
 2. เด็กอายเุทาไหร 
 3. เด็กเกิดที่ไหน 
 4. เด็กสัญชาติอะไร 
2.  การใชชีวติประจําวัน  
 1. เด็กมาทํางานกับใคร 
 2. เด็กเดินทางมาทํางานดวยวิธีไหน   เชน  เดนิ  รถโดยสารประจําทาง  รถรับสงประจํา 
 3. อาหารที่เด็กรบัประทานสวนใหญเปนอะไร    
 4. เด็กไดรับประทานอาหารครบทุกมื้อหรือไม  
 5. อาหารที่เด็กรับประทานสวนใหญนํามาจากที่บานหรือวาซื้อจากรานคาที่ขายในที่
ทํางาน 
3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 1. เด็กทราบขาวการสมัครงานจากที่ไหน 
 2. วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางานของเด็ก   เชน   
  - เด็กมาสมัครเอง 
  - เพื่อนพามา  
  - เด็กติดตามมากับผูปกครอง / พอแม  
  - นายหนาพาเดก็มาสมัคร  
4.  ลักษณะงาน  
 1. เด็กทํางานแบบไหน  ลักษณะงานเปนอยางไร   
 2. ระยะเวลาในการทํางานนานแคไหน  (วนัละกี่ช่ัวโมง) 
 3. ทํางานตั้งแตกีโ่มงถึงกี่โมง  
 4. คิดวาเดก็ชอบงานที่ทําอยูหรือไม  
  ถาชอบ  เพราะไรถึงคิดวาชอบ 
  ถาไมชอบ  เพราะอะไรถึงคดิวาไมชอบ 
5.  รายได  
 1. จายคาแรงใหเด็กอยางไร  เชน  
  - จายใหกับเด็กโดยตรง 
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  - จายคาแรงผานทางพอ  แม  ผูปกครอง 
  - จายผานนายหนา   
 2. จํานวนเงินคาแรงที่เด็กไดรับจํานวนเทาไหร   
 3. เด็กพอใจกับเงนิคาแรงที่ไดรับหรือไม  
 4.  เด็กนําเงินที่ไดไปใชจายอะไร  
 5.  เด็กมีเงนิเหลือสําหรับเก็บออมหรือไม  
10.  สังคม  
 1. เด็กมีมนษุยสัมพันธที่ดีกับเพื่อนรวมงานหรือไม  
 2. เด็กเคยมีปญหากับที่ทํางานหรือเพื่อนรวมงานหรือไม  ถาเคยมีปญหาทีเ่กิดขึ้นสวน
ใหญเปนปญหาอะไร 
 3. แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นอยางไร 
 4. เด็กใชภาษาอะไรในการติดตอส่ือสารในที่ทํางาน  
11.  สวัสดิการ  
 1. มีสวัสดิการอะไรใหเด็กบาง  
 2. เวลาที่เดก็ปวยทําอยางไร  
  - รักษาเองโดยการซื้อยารับประทานเอง 
  - ไปหาหมอที่คลินิก  หรือโรงพยาบาล  
 3. คาใชจายในการรักษาพยาบาลเอาที่ไหน   
  - จายเองโดยผูปกครองหรือพอแม  
  - นายจาง  
  - องคกรหนวยงานที่เกีย่วของ  
 6. สวนใหญเด็กปวยเปนอะไร  
  
สัมภาษณหนวยงานที่เก่ียวของ 
1.  ประวัติเด็ก   
 - เด็กมีประวัติอยูในทะเบยีนหรือไม 
 - เด็กอาศัยอยูกบัใคร 
 - เด็กมีใบอนุญาตหรือไม  
 - เด็กที่เกิดในประเทศไทยมเีอกสารแสดงสัญชาติหรือไม  
 - เด็กกลุมไหน  ชวงอายุเทาไหรที่พบวามีปญหาในการดําเนินชีวิตมากทีสุ่ด  
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2.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 1. เด็กทราบขาวการสมัครงานจากที่ไหน 
 2. วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางานของเด็ก   เชน   
  - เด็กไปสมัครเอง 
  - เพื่อนพาไป  
  - เด็กติดตามไปกับผูปกครอง / พอแม  
  - นายหนาพาเดก็ไปสมัคร  
3.  ลักษณะงาน  
 1. เด็กทํางานแบบไหน  ลักษณะงานเปนอยางไร  เหมาะสมกับเด็กหรือไม 
 2. ระยะเวลาในการทํางานนานแคไหน  (วนัละกี่ช่ัวโมง) 
 3. ทํางานตั้งแตกีโ่มงถึงกี่โมง  
 4. คิดวาเดก็ชอบงานที่ทําอยูหรือไม  
 5. งานลักษณะแบบไหนที่เด็กตองการทํามากที่สุด 
4.  รายได  
 1. เด็กไดรับคาแรงจากการทํางานจากใคร 
  - นายจาง 
  - พอ  แม  ผูปกครอง 
  - นายหนา   
 2. จํานวนเงินคาแรงที่เด็กไดรับจํานวนเทาไหร   
 3. คาแรงที่เด็กไดรับเหมาะสมหรือไม  
 4. เด็กนําเงินที่ไดไปใชจายอะไร  
 5. เด็กมีเงนิเหลือสําหรับเก็บออมหรือไม  
5.  สังคม  
 1. เด็กเคยมีปญหากับที่ทํางานหรือเพื่อนรวมงานหรือไม  ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปนปญหาอะไร 
 2. แกไขปญหาทีเ่กิดขึ้นอยางไร 
 3. เด็กใชภาษาอะไรในการติดตอส่ือสารในที่ทํางาน ที่บาน(ในครอบครัว)  
6.  สวัสดิการ  
 1. มีหนวยงานอะไรบางที่ดแูลและใหความชวยเหลือแกเดก็ 
 2. รัฐหรือหนวยงานที่เกีย่วของมีสวัสดิการอะไรใหเด็กบาง  
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 3. แนวทางหรือนโยบายที่มีอยูในเรื่องของสวัสดิการและการใหความชวยเหลือกับเด็ก  
7.  โอกาสทางการศึกษา  
 1. เด็กสวนใหญไดเรียนหนังสือหรือไม  
 2. เด็กอยากเรียนหนังสือหรือเปลา  
 3. พอแม  หรือ  ผูปกครอง  สนับสนุนใหเดก็เรียนหรือไม  
 4. โรงเรียนไหนบางที่ใหเด็กพลัดถ่ินเขาไปเรียน  
 5. เด็กพลัดถ่ินทีไ่ปเรียนหนังสือมีปญหาอะไรบางหรือเปลา  
 6. แนวทางหรือนโยบายที่มีอยูในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาของเดก็มอีะไรบาง  
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แนวคําถามในการสัมภาษณการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถิ่น  
ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

 
วันที่........................เดือน...................................พ.ศ........................................ 
สัมภาษณเด็ก 
1.  ประวัติ / ความเปนมา   
 1.  ช่ือจริง.........................................................................ช่ือเลน.................................... 
 2.  อายุ................................................................ป  
 3.  มีพี่นอง..........................................................คน 
 4.  เปนบุตรคนที่................................................  
 5.  เกิดที่ไหน (ประเทศอะไร)………………………….. 
 6.  มีใบอนุญาตหรือเปลา / ใบเกิด     มี    ไมม ี
 7.  สัญชาติอะไร.............................................................. 
 8.  อยูในประเทศไทยมานานหรือยัง........................ป.......................เดือน  
 9.  วิธีการเขามาในประเทศไทย
............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
2.  ครอบครัว  
 1.  สมาชิกในครอบครัวมีทัง้หมดกี่คน......................................คน 

2.  ภาษาที่ใชในครอบครัว …………………………………………………………………. 
 3.  สมาชิกในครอบครัวทํางานอะไร................................................................................ 
............................................................................................................................................................. 
 4.  กิจกรรมทีท่ํารวมกันในครอบครัวเปนประจําคืออะไร
............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
 5.  รายไดหลักของครอบครัวไดจากใคร  จากงานอะไร
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 6.  เคยกลับไปเที่ยวที่ประเทศที่จากมาหรือไม
............................................................................................................................................................. 
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  7.  ถาไมเคยกลับไปเที่ยวทีป่ระเทศที่จากมาอยากกลับไปหรือไม  เพราะอะไร 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................  
3.  การใชชีวติประจําวัน  
 1.  ตื่นนอนกี่โมง…………………………….. 
 2.  นอนตอนกีโ่มง…………………………... 
 3.  ทานอาหารวันละกี่มื้อ   
    1  มื้อ   2  มื้อ   3  มื้อ     มากกวา  3  มื้อ     

  อ่ืนๆ 
............................................................................................................................... 

 4.  คิดวาเพยีงพอตอความตองการของรางกายหรือไม  
    เพียงพอ    ไมเพยีงพอ 
 5  อาหารที่รับประทานสวนใหญเปนอะไร 
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 

6  งานอดิเรก  หรือกิจกรรมที่ทํายามวาเปนประจําคืออะไร 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 7  มีกิจกรรมหรือประเพณีอะไรที่แสดงถึงความเปนอัตลักษณหรือความเปนตัวตนของ
ตัวเองบาง 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 8  กอนนอนทาํกิจกรรมอะไรหรือเปลา  เชน  ดูละคร  นั่งคุยกันในครอบครัว  ทํางาน
พิเศษ  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
4.  สังคม  
 1.  พักอยูที่ไหน
.............................................................................................................................................................. 
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 2.  เคยมีปญหาในชุมชนที่อยูอาศัยหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนปญหา
อะไร 
..............................................................................................................................................................  
เคยมีปญหากบัเพื่อนๆ  ที่เปนพมา  มอญ หรือวาไทยบางหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกดิขึ้นสวนใหญ
เปนปญหาอะไรและแกปญหาที่เกิดขึน้อยางไร………………………………………........................ 
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
 4.  เคยมีปญหากับคนไทยทีอ่ยูในชุมชนเดยีวกันหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปนปญหาอะไรและแกปญหาที่เกิดขึน้
อยางไร……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………. 
5.  สวัสดิการ /การดูแลสุขภาพตนเอง 
 1.  ดูแลสุขภาพอยางไร  (การรับประทานอาหารใหเปนเวลา  การอาบน้ํา  การสระผม  
แปรงฟน  ตรวจสุขภาพ)  
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ออกกําลังกายบางหรือเปลา (ถาออกกําลัง  (ออกกําลังกายเวลาไหน ออกกําลังกาย
อยางไร)) 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
 3.  กีฬาที่เลนเปนประจําคืออะไร  
.............................................................................................................................................................. 
 4.  มีบัตรประกันสุขภาพหรือไม 
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  

5.  เวลาปวยทาํอยางไร  
    รักษาเองโดยการซื้อยารับประทานเอง……………………………………….. 
    ไปหาหมอที่คลินิก  หรือโรงพยาบาล ……………………………………….. 
 6.  คาใชจายในการรักษาพยาบาลเอาที่ไหน   
    จายเองโดยผูปกครองหรอืพอแม  
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    นายจาง  
    องคกรหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 7.  สวนใหญปวยเปนอะไร  
.............................................................................................................................................................. 
6.  การเขาสูอาชีพการทํางาน  
 1.  ทํางานหรือเปลา
................................................................................................................. 
 2.  (ถาทํางาน)  ทราบขาวการสมัครงานจากที่
ไหน………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางาน   เชน   
    สมัครเอง 
    เพื่อนพาไป  
    ไปกับผูปกครอง / พอแม  
    นายหนา  
    อ่ืนๆ .................................................................................................................. 
7.  ลักษณะงาน  
 1.  ลักษณะของงานเปนอยางไร   
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ระยะเวลาในการทํางานตัง้แตกี่โมงถึงกีโ่มง 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 3.  โดยเฉลี่ยแลวทํางานวนัละกี่ช่ัวโมง 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 4.  เดินทางไปทํางานดวยวิธีไหน   เชน  เดนิ  รถโดยสารประจําทาง  รถรับสงประจํา 
.............................................................................................................................................................. 
 5.  ชอบงานที่ทําอยูหรือไม   
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    ถาชอบ  ทําไมถึงชอบ  เชน  งานสบาย  รายไดดี  เจานายใจดี  เพื่อนรวมงานดี   
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

  ถาไมชอบ   
-  ทําไมถึงไมชอบ  เชน  เหนื่อย  ลําบาก  งานหนกั  เพื่อนรวมงานไมด ี 

เจานายไมคอยดีเทาไหร   
  -  อยากทํางานอะไร  ลักษณะงานแบบไหนที่อยากทํา   

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

.............................................................................................................................................................. 
8.  รายได  
 1.  ไดคาแรงเทาไหร  ……………………………บาท 
 2.  รับคาแรงจากใคร  
    พอแม / ผูปกครอง  
    นายจาง  
    นายหนา  
 3.  พอใจกับรายไดทีไ่ดรับหรือไม  
    พอใจ 
    ไมพอใจ 
 4.  นําเงินที่ไดไปใชจายอะไรบาง
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 5.  มีเงินเหลือเก็บบางหรือเปลา  ถามีเหลือเก็บ  เก็บออมเดือนละประมาณเทาไหร  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
9.  โอกาสทางการศึกษา  
   ไดเรียนหนังสือหรือไม  
  ถาไดเรียน  
      ชอบการเรียนหนงัสือหรือเปลา  

 ถาชอบ  (ทําไมถึงชอบ) ……………………………………………... 
 ถาไมชอบ  (ทําไมถึงไมชอบ) ………………………………………. 
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 เรียนที่ไหน …………………………………………………………. 
 เพื่อน ๆ  และคุณครูที่โรงเรียนเปนอยางไรบาง……………………… 

        ผลการเรียนเปนอยางไร ……………………………………………. 
 ใชหลักสูตรเดยีวกับเดก็ไทยหรือไม ………………………………… 

 
  ถาไมไดเรียน 
    ทําไมถึงไมไดเรียน  เชน  ถูกปฏิเสธ  ไมมีเงิน  ไมมีเวลาเพราะตอง
ทํางาน……………………………………………………………………………………………….. 
    อยากเรยีนหรือเปลา …………………………………………………. 
    ถามีโอกาสไดเรียนจะเรยีนหรือเปลา ................................................... 
 

………………………………………..ผูบันทึก 
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แนวคําถามในการสัมภาษณการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถิ่น  
ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

วันที่.....................เดือน........................................พ.ศ............................... 
 

สัมภาษณพอแม  /  ผูปกครอง  
 

ช่ือผูปกครอง........................................................................................................................................ 
 

1.  ประวัติเด็ก   
 1.  เด็กชื่ออะไร  ช่ือจริง……………………………ช่ือเลน………………… 
 2.  เด็กอายเุทาไหร...........................ป.......................เดือน 
 3.  เด็กเกิดที่ไหน.............................................................. 
 4.  เด็กสัญชาติอะไร........................................................ 
 5.  เด็กเปนบุตรคนที่เทาไหร ………………………….. 
2.  ครอบครัว  
 1.  ในครอบครัวมีสมาชิกทั้งหมดกี่คน ……………………………………….. 
 2.  ภาษาที่ใชกนัในครอบครัวคือภาษาอะไร ………………………………….. 
 3.  กิจกรรมทีท่ํารวมกันในครอบครัวเปนประจําคืออะไร 
………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  สมาชิกในครอบครัวทํางานอะไร  
..............................................................................................................................................................
. 
 5.  รายไดหลักของครอบครัวไดจากใคร  จากงานอะไร  
.............................................................................................................................................................. 
 6.  เด็กเคยกลบัไปเที่ยวที่ประเทศที่จากมาหรือไม  
.............................................................................................................................................................. 
 7.  ถาไมเคยกลับไปเลย  เพราะอะไรถึงไมไดกลับไป  
.............................................................................................................................................................. 
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3.  การใชชีวติประจําวัน  
 1.  เด็กนอนตอนกี่โมง.............................. ตื่นนอนตอนกีโ่มง............................... 
 2.  โดยเฉลี่ยแลวเด็กไดนอนวันละประมาณกี่ช่ัวโมง………………………….. 
 3.  เด็กไดรับประทานอาหารวันละกี่มื้อ 
  Ο  1  มื้อ   Ο  2  มื้อ   Ο  3  มื้อ  Ο  มากกวา  3  มื้อ   
  Ο  อ่ืนๆ .............................................................................................................   
  4.  อาหารที่เดก็รับประทานสวนใหญเปนอะไร 
.............................................................................................................................................................. 
 5.  อาหารที่เดก็รับประทานสวนใหญปรุงขึ้นเองหรือวาซื้อสําเร็จรูป 
.............................................................................................................................................................. 
 6.  งานอดิเรก  หรือกิจกรรมที่เด็กทํายามวางเปนประจําคอือะไร 
.............................................................................................................................................................. 
 7.  มีกิจกรรมหรือประเพณอีะไรที่แสดงถงึความเปนอัตลักษณหรือความเปนตัวตนของ
ตัวเองบาง เชน   
งานลํารึกถึงบรรพบุรุษ 
............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
 8.  กอนนอนเด็กทํากจิกรรมอะไรหรือเปลา  เชน  ดูละคร  นั่งคุยกันในครอบครัว  
ทํางานพิเศษ  
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
4.  สวัสดิการ / การดูแลสุขภาพ 
 1.  เด็กดแูลสุขภาพตวัเองอยางไร (การรับประทานอาหารใหเปนเวลา  การอาบน้ํา  การ
สระผม  แปรงฟน  ตรวจสุขภาพ) 
………………………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  เด็กเคยออกกําลังกายบางหรือเปลา (ถาออกกําลัง  (ออกกําลังกายเวลาไหน ออก
กําลังกาย
อยางไร))…………………………………………………………………………………………… 
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 3.  กีฬาที่เด็กเลนเปนประจําคือ
อะไร……………………………………………………….. 
..............................................................................................................................................................  

4.  เวลาที่เด็กปวยทําอยางไร  
  Ο  รักษาเองโดยการซื้อยารบัประทานเอง………………………………………… 
  Ο  ไปหาหมอที่คลินิก  หรือโรงพยาบาล …………………………………………. 
 5.  คาใชจายในการรักษาพยาบาลเอาที่ไหน   
  Ο  จายเองโดยผูปกครองหรอืพอแม  
  Ο  นายจาง  
  Ο   องคกรหนวยงานที่เกี่ยวของ  
 6.  สวนใหญเด็กปวยเปนอะไร  
.............................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................  
5.  สังคม  
 1.  พักอยูที่ไหน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................. 
เด็กเคยมีปญหาในชุมชนที่อยูอาศัยหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวนใหญเปนปญหาอะไร   
และแกไขปญหาที่เกิดขึน้อยางไร
..............................................................................................................................................................   
.............................................................................................................................................................. 
 3.  เด็กเคยมีปญหากับนายจางหรือไม (กรณีที่เดก็ทํางาน)  ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึน้สวน
ใหญเปนปญหาอะไร   
..............................................................................................................................................................  
 
 
เด็กเคยมีปญหากับคนไทยหรือไม ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึน้สวนใหญเปนปญหาอะไรและแกปญหา 
ที่เกิดขึ้นอยางไร
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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6.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 1.  เด็กทราบขาวการสมัครงานจากที่ไหน 
 2.  วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางานของเดก็   เชน   
  Ο  สมัครเอง  Ο  เพื่อนพาไป   Ο   ไปกับผูปกครอง / พอแม  
  Ο  นายหนา   Ο  อ่ืนๆ........................................................................... 
7.  ลักษณะงาน  
 1.  เด็กทํางานแบบไหน  ลักษณะงานเปนอยางไร
..............................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ระยะเวลาในการทํางานนานแคไหน  (ตัง้แตกี่โมง  ถึงกี่โมง  เฉล่ียแลววันละกี่
ช่ัวโมง) 
……………………………………….................................................................................................. 
 3.  เด็กชอบงานที่ทําอยูหรือไม
.............................................................................................................................................................  
............................................................................................................................................................. 
 4.  ถาไมชอบงานที่ทําอยู  งานอะไรที่เดก็อยากทํา……………………………………. 
............................................................................................................................................................ 
 5.  เด็กเดินทางมาทํางานดวยวิธีไหน   เชน  เดิน  รถโดยสารประจําทาง  รถรับสง
ประจํา……………………………………………………………………………………………… 
8.  รายได  
 1.  เด็กไดรับคาแรงจากใคร  
  Ο  พอ – แม     Ο  ผูปกครอง  Ο  นายจาง Ο  อ่ืนๆ ........................... 
 2.  จํานวนเงินคาแรงที่เด็กไดรับจํานวนเทาไหร...................................................  
 3.  เด็กพอใจกบัเงินคาแรงทีไ่ดรับหรือไม............................................................ 
 4.  เด็กนําเงินที่ไดไปใชจายอะไรบาง………………………………………………….. 
 5.  เด็กมีเงนิเหลือเก็บออมบางหรือเปลา ถามีเก็บเดือนละประมาณเทาไหร
............................................................................................................................................................. 
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9.  โอกาสทางการศึกษา  
 1.  เด็กไดเรียนหนังสือหรือไม  
  ถาไดเรียน  
  -  เรียนทีไ่หน............................................................................................................. 
  - เด็กชอบการเรียนหนงัสือหรือเปลา  

Ο  ชอบ  (ทําไมถึงชอบ) 
.............................................................................................................................................................. 

Ο  ไมชอบ  (ทําไมถึงไมชอบ)  
.............................................................................................................................................................. 
  -  ผลการเรียนเปนอยางไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
  -  ใชหลักสูตรเดียวกับเด็กไทยหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………. 
..............................................................................................................................................................
.  -  เด็กเคยมีปญหากับเพื่อนทีโ่รงเรียนหรือเปลา  (ถามีสวนใหญเปนเรื่องอะไร)......... 
.............................................................................................................................................................. 
  ถาไมไดเรียน 
  -  ทําไมเดก็ถึงไมไดเรียน 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
  -  อยากใหเด็กเรียนหรือเปลา
............................................................................................................................................................. 
 ............................................................................................................................................................. 
  -  ถามีโอกาสไดเรียนจะใหเด็กเรียนหรือเปลา
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 

                                                                       ............................................................ผูบันทึก 
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แนวคําถามในการสัมภาษณการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถิ่น  
ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

วันที่.....................เดือน........................................พ.ศ............................... 
สัมภาษณนายจาง 
 

ช่ือ.................................................................................................................................... 
1.  ประวัติเด็ก   
 1.  เด็กชื่ออะไร  ช่ือจริง…………………….ช่ือเลน.......................................... 
 2.  เด็กอายเุทาไหร.........................................ป..............................เดือน 
 3.  เด็กเกิดที่ไหน…………………………………………………………… 
 4.  เด็กสัญชาติ
อะไร………………………………………………………………………… 
2.  การใชชีวติประจําวัน  
 1.  เด็กมาทํางานกับใคร……………………………………………………… 
 2.  เด็กเดินทางมาทํางานดวยวิธีไหน   เชน  เดิน  รถโดยสารประจําทาง  รถรับสง
ประจํา 
.............................................................................................................................................................. 

3.  อาหารที่เดก็รับประทานสวนใหญเปนอะไร   
………………………………………………………………………………………………………. 
.............................................................................................................................................................. 

4.  เด็กไดรับประทานอาหารครบทุกมื้อหรือไม
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 5.  อาหารที่เดก็รับประทานสวนใหญนํามาจากที่บานหรือวาซ้ือจากรานคาที่ขายในที่
ทํางาน 
.............................................................................................................................................................. 
3.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 1.  เด็กทราบขาวการสมัครงานจากที่ไหน
............................................................................................................................................................. 
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 2.  วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางานของเดก็   เชน   
  Ο  เด็กมาสมคัรเอง    Ο  เพื่อนพามา  
  Ο  เด็กตดิตามมากับผูปกครอง / พอแม   Ο  นายหนาพาเด็กมาสมัคร  
  Ο  อ่ืนๆ.............................................................................. 
4.  ลักษณะงาน  
 1.  เด็กทํางานแบบไหน  ลักษณะงานเปนอยางไร 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  ระยะเวลาในการทํางานนานแคไหน  (วนัละกี่ช่ัวโมง)……………………………… 
 3.  ทํางานตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง …………………………………………………………. 
 4.  คิดวาเดก็ชอบงานที่ทําอยูหรือไม  
  Ο  ถาชอบ  เพราะไรถึงคิดวาชอบ………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................. 
  Ο  ถาไมชอบ  เพราะอะไรถึงคิดวาไมชอบ
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
5.  รายได  
 1.  จายคาแรงใหเด็กอยางไร  เชน  
  Ο  จายใหกับเด็กโดยตรง 
  Ο  จายคาแรงผานทางพอ  แม  ผูปกครอง 
  Ο  จายผานนายหนา   
  Ο  อ่ืนๆ.................................................................................................................... 
 2.  จํานวนเงินคาแรงที่เด็กไดรับจํานวนเทาไหร  
……………………………………………………………………………………………………….. 
 3.  เด็กพอใจกบัเงินคาแรงทีไ่ดรับหรือไม  
.............................................................................................................................................................. 
 4.  เด็กนําเงินที่ไดไปใชจายอะไร 
…………………………………………………………………………..............................................
............................................................................................................................................................. 
 5.  เด็กมีเงนิเหลือสําหรับเก็บออมหรือไมถามี  ออมเดือนละประมาณเทาไหร 
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.............................................................................................................................................................. 
6.  สังคม  
 1.  เด็กมีมนษุยสัมพันธที่ดีกบัเพื่อนรวมงานหรือไม  
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
 2.  เด็กเคยมีปญหากับที่ทํางานหรือเพื่อนรวมงานหรือไม  ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปนปญหาอะไร………………………………………………………………………………. 
 3.  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร……………………………………………………… 
.............................................................................................................................................................. 
 4.  เด็กใชภาษาอะไรในการติดตอส่ือสารในที่ทํางาน 
……………………………………………………………………………………………………….. 
.............................................................................................................................................................. 
11.  สวัสดิการ  
 1.  มีสวัสดิการอะไรใหเด็กบาง ………………………………………………………... 
.............................................................................................................................................................. 
 2.  เวลาที่เด็กปวยทําอยางไร  
  Ο  รักษาเองโดยการซื้อยารบัประทานเอง 
  Ο  ไปหาหมอที่คลินิก  หรือโรงพยาบาล  
  Ο  อ่ืนๆ....................................................................................................... 
 3.  คาใชจายในการรักษาพยาบาลเอาที่ไหน   
  Ο  จายเองโดยผูปกครองหรอืพอแม  
  Ο  นายจาง  
  Ο  องคกรหนวยงานที่เกีย่วของ  
  Ο  อ่ืนๆ................................................................................................................. 
 6.  สวนใหญเด็กปวยเปนอะไร  
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

                                                                        
.............................................................ผูบันทึก 
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แนวคําถามในการสัมภาษณการดําเนินชีวิตของเด็กพลัดถิ่น  
ในเขตเทศบาลเมืองมหาชัย  จังหวัดสมุทรสาคร 

 

วันที่.....................เดือน........................................พ.ศ............................... 
 

สัมภาษณหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของ 
ช่ือ................................................................หนวยงาน...................................................................... 
1.  ประวัติเด็ก   
 -  เด็กชื่ออะไร  ช่ือจริง………………………………….ช่ือเลน........................ 
 -  เด็กมีประวตัิอยูในทะเบยีน
หรือไม……………………………………………………….. 
 -  เด็กอาศยัอยูกับใคร..................................................................................... 
 -  เด็กมใีบอนญุาตหรือไม ……………………………………………………… 
 -  เด็กทีเ่กิดในประเทศไทยมเีอกสารแสดงสัญชาติหรือไม 
………………………………… 
 -  เด็กกลุมไหน  ชวงอายเุทาไหรที่พบวามปีญหาในการดําเนินชวีิตมากที่สุด  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  สังคม  
 1.  เด็กเคยมีปญหากับที่ทํางานหรือเพื่อนรวมงานหรือไม  ถาเคยมีปญหาที่เกิดขึ้นสวน
ใหญเปนปญหาอะไร………………………………………………………………………………. 
 2.  แกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางไร……………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  เด็กใชภาษาอะไรในการติดตอส่ือสารในที่ทํางาน ที่บาน(ในครอบครัว) 
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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3.  สวัสดิการ / การดูแลสุขภาพ 
 1.  มีหนวยงานอะไรบางที่ดแูลและใหความชวยเหลือแกเด็ก
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  รัฐหรือหนวยงานที่เกีย่วของมีสวัสดิการอะไรใหเด็กบาง 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  แนวทางหรือนโยบายที่มอียูในเรื่องของสวัสดิการและการใหความชวยเหลือกับเดก็ 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  การเขาสูอาชีพการทํางาน 
 1.  เด็กทราบขาวการสมัครงานจากที่ไหน
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  วิธีการหรือกระบวนการเขาสูอาชีพการทํางานของเดก็   เชน   
  Ο   เด็กไปสมัครเอง Ο  เพื่อนพาไป   Ο  เด็กตดิตามไปกับ
ผูปกครอง / พอแม  
  Ο  นายหนาพาเด็กไปสมัคร  Ο  อ่ืนๆ............................................................ 
5.  ลักษณะงาน  
 1.  เด็กทํางานแบบไหน  ลักษณะงานเปนอยางไร  เหมาะสมกับเดก็หรือไม
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  ระยะเวลาในการทํางานนานแคไหน  (วนัละกี่ช่ัวโมง)……………………………. 
 3.  ทํางานตั้งแตกี่โมงถึงกี่โมง ………………………………………………………… 
 4.  คิดวาเดก็ชอบงานที่ทําอยูหรือไม …………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.  งานลักษณะแบบไหนที่เด็กตองการทํามากที่สุด
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
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6.  รายได  
 1.  เด็กไดรับคาแรงจากการทํางานจากใคร 
  Ο  นายจาง   Ο พอ  แม  ผูปกครอง Ο  นายหนา   Ο  อ่ืนๆ..................... 
 2.  จํานวนเงินคาแรงที่เด็กไดรับจํานวนเทาไหร  
………………………………………………………………………………………………………. 
 3.  คาแรงที่เดก็ไดรับเหมาะสมหรือไม 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 4.  เด็กนําเงินที่ไดไปใชจายอะไร 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 5.  เด็กมีเงนิเหลือสําหรับเก็บออมหรือไม  ถามีประมาณเดือนละเทาไหร
............................................................................................................................................................. 
……………………………………………………………………………………………………… 
7.  โอกาสทางการศึกษา  
 1.  เด็กสวนใหญไดเรียนหนังสือหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 2.  เด็กอยากเรยีนหนังสือหรือเปลา 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 3.  พอแม  หรือ  ผูปกครอง  สนับสนุนใหเด็กเรียนหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
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 4.  โรงเรียนไหนบางที่ใหเดก็พลัดถ่ินเขาไปเรียน 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 5.  เด็กพลัดถ่ินที่ไปเรียนหนังสือมีปญหาอะไรบางหรือเปลา 
............................................................................................................................................................. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 6.  แนวทางหรือนโยบายที่มอียูในเรื่องของโอกาสทางการศึกษาของเดก็มีอะไรบาง  
……………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

                                                                       ........................................................ผูบันทึก 
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