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ก้าวสําคัญของกรมประมงในการร่วมแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
โดย ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ ผู้เช่ียวชาญด้านท่ีปรึกษาการประมงต่างประเทศ 

 

มูลเหตุของปัญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
 ในขณะท่ีอุตสาหกรรมกุ้งไทยเป็นท่ียอมรับในตลาดโลก โดยข้อมูลล่าสุด ปี 2554 มีปริมาณการผลิต 
600,000 ตัน ปริมาณการส่งออก 350,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 120,000 ล้านบาท ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดใน
ประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญคือ สหรัฐอเมริกา (53%) ญี่ปุ่น (21%) สหภาพยุโรป (8%) แคนาดา (6%) และอ่ืนๆ 
อย่างไรก็ตาม ในช่วง 4 ปี ท่ีผ่านมาตั้งแต่ปี 2551 ได้มีกระแสผลักดันในระดับสากล เพ่ือเรียกร้องและกระตุ้น
เตือนให้ประชาคมโลกมีการปกป้องการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงอุตสาหกรรมกุ้ง โดยเฉพาะ
จากประเทศคู่ค้าท่ีสําคัญของไทย คือ สหรัฐอเมริกา ซึ่งสื่อสหรัฐฯ ได้เผยแพร่บทความ The True Cost of 
Shrimp ในขณะท่ีกระทรวงแรงงานของสหรัฐฯ ได้ออกรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย (Findings on the Worst Forms of Child Labour) ประจําปี 2552 รวมถึงได้เผยแพร่รายการ
สินค้าท่ีผลิตโดยแรงงานเด็กและแรงงานบังคับต่อเนื่องกัน จํานวน 2 รายการ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้ได้แสดงให้
เห็นถึงปัญหาการใช้แรงงานเด็กของประเทศไทยในอุตสาหกรรมกุ้ง โดยเน้นในส่วนการประกอบการแปรรูป 
เป็นหลัก 

ก)  การเผยแพร่บทความ The True Cost of Shrimp 
  เม่ือเดือนเมษายน 2551 สื่อของสหรัฐฯ ได้เผยแพร่บทความเรื่อง “The True Cost of 
Shrimp” จัดทําโดย Solidarity Center ซึง่รายงานผลการศึกษาวิจัยโดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์แรงงาน 
ข้อมูลจากอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ข้อมูลจากองค์กร NGOsต่างๆ และข้อมูลจากการวิจัยของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย โดยบทความดังกล่าวรายงานว่า อุตสาหกรรมกุ้งไทยมีการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ ค่าแรง
ต่ํา ได้รับค่าแรงตามผลงาน คือ ปริมาณกุ้งท่ีแรงงานแกะเปลือกกุ้งได้ในแต่ละวัน ไม่ได้คิดตามรายชั่วโมง 
รวมถึงมีการใช้แรงงานต่างด้าวท้ังชั่วคราวและถาวร มีการหักค่านายหน้าแรงงานต่างด้าว มีการบังคับให้
ทํางานวันละ 18 ชั่วโมง มีการทารุณกรรม เช่น กร้อนผม ถอดเสื้อผ้าประจาน เฆ่ียนตี กดข่ีทางเพศ ท้ังนี้ได้
ระบุว่ามีปริมาณแรงงานเด็กท่ีมีอายุต่ํากว่า 18 ปี จํานวน 20,000 คน ทํางานในจังหวัดสมุทรสาคร โดย
ปริมาณเด็กน้อยกว่าครึ่งหนึ่งท่ีทํางานในงานท่ีเก่ียวข้องกับกิจการประมง ซึ่งรวมถึงการแกะเปลือกกุ้งในล้ง 
การแบกของหนักในโรงงาน รวมถึงงานอ่ืนในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล นอกจากนี้ยังได้กล่าวว่า สถาน
ประกอบการยังมีสภาพแวดล้อมไม่สะอาดถูกต้องตามหลักสุขอนามัย และไม่คํานึงถึงความปลอดภัยของ
แรงงาน รวมถึงขาดการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือความปลอดภัย ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ ซึ่ง
บทความนี้กล่าวว่า ได้ข้อมูลดังกล่าวมาจากการสัมภาษณ์แรงงานในโรงงานแปรรูปกุ้งของไทย 15 แห่ง ใน
จังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่ได้ระบุชื่อและประเภทว่าเป็นโรงงานสถานแปรรูปเบื้องต้น/ล้ง ท้ังยังได้ระบุชื่อบริษัท
ผู้นําเข้ากุ้งไทยท่ีสําคัญของสหรัฐฯ 12 ราย รวมถึงซุปเปอร์มาเก็ต 12 ราย ท่ีนําเข้ากุ้งไทย และแสดงรายชื่อ
สินค้ากุ้งท่ีผลิตจากประเทศไทย 25 รายการในบทความ The True Cost of Shrimp เพ่ือแสดงให้ผู้อ่าน/



 2 

ผู้บริโภคสหรัฐฯ ได้ทราบข้อมูลท่ีมาของสินค้ากุ้งของไทยมายังตลาดสหรัฐอเมริกาผ่านผู้นําเข้าและจําหน่ายใน
ซุปเปอร์มาเก็ตนั้นๆ ตามรายชื่อสินค้า (brand) กุ้งดังกล่าว 
  ท้ังนี้ บทสรุปของบทความ ได้กล่าวว่า ได้มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข้องให้การ
ควบคุมเข้มในเรื่องมาตรฐานแรงงาน สวัสดิการแรงงาน และควบคุมนายหน้าจัดหางานและนายจ้างไม่ให้
กดข่ีแรงงานอย่างเข้มงวด รวมท้ังให้มีการใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อควบคุมการใช้แรงงานอย่าง
แท้จริง และปรารถนาให้มีสหภาพแรงงานเพื่อเป็นตัวแทนในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างท้ังในเรื่อง
ค่าแรงงาน สภาพของสถานท่ีทํางาน และมาตรฐานของสถานประกอบการ 
 ข) กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ เผยแพร่รายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ายประจําปี 2552 (Findings on the Worst Forms of Child Labour) โดยรัฐมนตรีกระทรวง
แรงงานสหรัฐฯ ได้นําเสนอรายงานนี้ต่อรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ เม่ือวันท่ี 15 ธันวาคม 2553 พร้อมได้เผยแพร่
ไปท่ัวโลก ซึ่งรายงานดังกล่าวกระทรวงแรงงานสหรัฐฯได้แสดงเจตจํานงท่ีสนับสนุนการจัดการใช้แรงงานเด็ก
ในรูปแบบท่ีเลวร้ายซึ่งมีจํานวนถึง 115 ล้านคนท่ัวโลก ตามท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO ได้
ประมาณการไว้ ท้ังยังแสดงความมุ่งม่ันในการปฏิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับท่ี 
182 ว่าด้วยการห้ามและการดําเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบท่ีเลวร้ายท่ีสุดของการใช้แรงงานเด็ก 
ยิ่งกว่านั้นในการดําเนินการขจัดปัญหาดังกล่าว สหรัฐฯพร้อมจะดําเนินการร่วมกับประเทศต่างๆ เพ่ือขจัด
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายให้หมดสิ้นไป ซึ่งเป้าหมายหลักของการเผยแพร่รายงานนี้มุ่งหวังท่ี
จะกระตุ้นเตือนให้รัฐบาลของประเทศต่างๆ ท่ัวโลกดําเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กใน
รูปแบบท่ีเลวร้ายดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผล 
  รายงานประจําปีของสหรัฐฯฉบับนี้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ายของ 144 ประเทศท่ีได้รับสิทธิ GSP ของสหรัฐฯ ซึ่งข้อมูลแต่ละประเทศแสดงเก่ียวกับสถิติแรงงานเด็ก
ของประเทศ ความพยายามของรัฐบาลประเทศนั้นๆ ในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย ซึ่ง
สําหรับข้อมูลเก่ียวกับประเทศไทยท่ีระบุในรายงานนี้ สรุปสาระสําคัญ ดังนี ้

1. รัฐบาลไทยมีนโนบายและแผนการดําเนินการเพ่ือลดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้ายรวมถึงการดําเนินการกิจกรรมต่างๆ ในการดําเนินการตามกฎหมายต่อต้านการค้ามนุษย์ แต่ตาม
รายงานได้ระบุว่าประเทศไทยมีการใช้แรงงานเด็กทํางานอันตราย  (hazardous child labour)  ในงาน
เกษตรกรรมและการแปรรูปอาหารทะเล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการใช้แรงงานเด็กต่างด้าว ซึ่งยังคงมีข้อจํากัด/
อุปสรรคในเรือ่งบุคคลากร งบประมาณ และช่องว่างของกฎหมายต่อความพยายามการดําเนินการของภาครัฐ 

2. แสดงข้อมูลการทํางานของเด็ก และการเข้าเรียนของเด็ก ซึ่งรวมถึงเด็กท่ีทํางาน 13% 
เด็กท่ีเรียนหนังสือ 96% และเด็กท่ีทํางานและเรียนด้วย 15% 

3. มีการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายส่วนใหญ่ในงานเกษตรกรรม รวมถึงเด็กท่ีทํางาน
ในงานอ่ืนๆ เช่น ตามปั๊มน้ํามัน สถานบริการต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า ทํางานขายของบนถนน 
ขอทานซึ่งยังระบุถึงเด็กท่ีทํางานประมง ซึ่งอาจใช้เวลาทํางานยาวนานในทะเล ทํางานในชั่วโมงท่ียาวนาน ยก
ของหนัก ซึ่งมีความเสี่ยงหรือเกิดโทษต่อร่างกายของเด็กได้ รวมถึงเด็กท่ีทํางานในโรงงานแปรรูปอาหารทะเล
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และกุ้ง ซึ่งต้องทํางานเป็นระยะเวลาชั่วโมงยาวนาน ทํางานถึงดึก ทํางานในสถานประกอบการท่ีอันตราย 
สกปรก เปียกชื้น มีกลิ่นเหม็น ท้ังยังขาดอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยในระหว่างทํางาน 

4. รายงานได้ระบุว่าประเทศไทยเป็นท้ังประเทศเป้าหมายและประเทศทางผ่านของการค้า
มนุษย์สําหรับแรงงานต่างด้าวมายังประเทศไทยเพ่ือการค้าทางเพศ ท้ังยังมีเด็กต่างด้าวท่ีอพยพมาพร้อม
ครอบครัว และต้องทํางานในรูปแบบแรงงานบังคับในงานเกษตรกรรม งานก่อสร้าง โรงงานทอผ้า การประมง
พาณิชย ์รวมถึงในอุตสาหกรรมกุ้ง การทําประมงน้ําลึก และงานบ้าน 

5. แม้รัฐบาลไทยได้มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ีกําหนดอายุข้ันต่ําสําหรับแรงงานท่ัวไปท่ี
อายุ 15 ป ีและอายุข้ันต่ําสําหรับงานอันตรายท่ีอายุ 18 ปี พร้อมกําหนดบทลงโทษต่างๆ ไว้ ซึ่งได้ระบุกิจกรรม
ท่ีห้ามเด็กทํางานอันตราย ซึ่งมีความอันตรายต่อร่างกายหรือจิตใจ ก่อให้เกิดการยับยั้งของการพัฒนาการของ
เด็ก แตร่ัฐบาลไทยยังไม่ได้ดําเนินการเผยแพร่รายการหรือรายชื่อเฉพาะกิจกรรมแรงงานอันตราย ยิ่งไปกว่านั้น 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้รวมการทํางานของเด็กในงานเกษตรกรรม การประมง และงานบ้าน แต่มีการ
ออกกฎกระทรวงเพ่ือป้องกันแรงงานเด็กดังกล่าว ซึ่งเป็นการใช้กฎระเบียบเพ่ือช่วยปกป้องเด็กในงานดังกล่าว
ได้เพียงส่วนหนึ่ง 

6. รายงานได้กล่าวว่าแม้มีการปกป้องเด็กอายุ 15 ปี โดยให้ทํางานภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของไทย  แต่ยังไม่มีการดําเนินการเพ่ือปกป้องเด็กอายุ 16–17 ปี เก่ียวกับการมีจํานวนชั่วโมง 
ท่ีทํางาน เวลาท่ีอนุญาตให้ทํางาน การห้ามทํางานนอกเวลา หรือการทํากิจกรรมอันตราย ท้ังนี้รายงานระบุว่า
แม้ไทยมีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กท่ีเข้มแข็ง แต่ยังขาดการคุ้มครองเด็ก และยังขาดการทํางานเด็กในงาน
เกษตรกรรม การประมง และงานบ้าน 

7. นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังมีข้อจํากัดในการตรวจแรงงาน พนักงานตรวจแรงงานของไทย 
ไม่สามารถสื่อสารกับแรงงานต่างด้าว/แรงงานชาวเขา  

8. แม้มีการเก็บข้อมูลของจํานวนแรงงานเด็ก แต่ในการตรวจแรงงานไม่มีการเก็บข้อมูล
เก่ียวกับการลงโทษ ค่าปรับ การสารภาพ หรือการให้ความช่วยเหลือต่อแรงงานเด็กเหล่านั้นท่ีได้รับการ
ตรวจสอบ 

9. ภายใต้นโยบายของรัฐบาลไทย ควรมีการจัดให้มีการศึกษาฟรีแก่เด็กทุกคน ซึ่งรวมถึงเด็ก
ต่างด้าว เด็กไร้สัญชาติ โดยคํานึงถึงการปกป้องเด็กเข้าสู่การทํางานในรูปแบบท่ีเลวร้าย 

10. รายงานได้เน้นย้ําว่า ในขณะท่ีรัฐบาลไทยได้ให้การช่วยเหลือเด็กท่ีมีความเสี่ยงต่อการ
ทํางานในรูปแบบท่ีเลวร้าย ในบางกลุ่มแรงงานแล้วก็ตาม แต่ยังไม่มีกิจกรรมท่ีให้ความช่วยเหลือทางสังคมและ
การให้บริการต่อแรงงานเด็กทํางานในงานเกษตรกรรม งานประมง งานแปรรูปอาหารทะเล และงานบ้าน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานเด็กต่างด้าวท่ีทํางานดังกล่าวนี้ ยังไม่ได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา หรือได้รับปกป้อง
ทางกฎหมายเท่าท่ีควร 
  จากข้อมูลสรุปรายงานดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่ารัฐบาลสหรัฐฯ โดยกระทรวงแรงงาน 
มีนโยบายและดําเนินการอย่างจริงจัง ในการท่ีจะช่วยผลักดันการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย
จํานวน 115  ล้านคน  ตามท่ีองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ระบุไว้  การนําเสนอข้อมูลในรายงานของ
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ประเทศไทยในเชิงลึกพอสมควร เพื่อพยายามกระตุ้นให้รัฐบาลไทยพยายามเร่งรัดในการแก้ไขปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการดําเนินการปกป้องการใช้แรงงานเด็กในกิจการ
ประมง และกิจการแปรรูปอาหารทะเลและกุ้งท่ีรัฐบาลไทยควรดําเนินการ ได้ถูกหยิบยกเป็นเรื่องสําคัญใน
รายงานฉบับนี ้
 ค) กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ตีพิมพ์และเผยแพร่รายการสินค้าท่ีผลิตโดยแรงงานเด็กท่ีถูก
บังคับ ภายใต้ Executive Order 13126 สาระสําคัญ คือ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้มีการลงนามใน Executive 
Order (EO) 13126 เม่ือวันท่ี 12 มิถุนายน 2542 เพ่ือห้ามหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ ซื้อสินค้าท่ีผลิตจาก
แรงงานเด็กท่ีถูกบังคับ (forced or indentured child labour) ส่งผลให้บริษัทท่ีเป็นผู้จัดหา จัดส่งสินค้าให้
รัฐบาลสหรัฐฯ จะต้องให้การรับรองว่าได้ดําเนินการอย่างดีและซื่อตรงโดยพิจารณาว่าสินค้าดังกล่าว ได้มีการ
ผลิตจากแรงงานเด็กท่ีถูกบังคับตามรายการท่ีระบุไว้ใน EO 13126 หรือไม่ 
  รายการสินค้าดังกล่าว ภายใต้ Executive Order 13126 ได้ถูกประกาศใช้ 2 ครั้ง ในปี 
2553 และ 2554 ซึ่งครอบคลุมรายการสินค้าจาก 21 ประเทศ 
25 ชนิดสินค้า ท่ีระบุว่ามีการใช้แรงงานเด็กท่ีถูกบังคับ 
  ท้ังนี้ รายงานสินค้าใน Executive Order 13126 ได้ระบุสินค้าไทย 2 รายการ คือ กุ้ง 
และเสื้อผ้า อยู่ในรายการประกาศท้ัง 2 ครั้งนี้ด้วย ซ่ึงการท่ีรายการสินค้ากุ้งของไทยปรากฏในรายการ
สินค้าดังกล่าว เป็นผลให้ไทยไม่สามารถจําหน่ายสินค้ากุ้งผ่านบริษัทผู้จัดหาของสหรัฐฯ ให้แก่หน่วยงาน
ใดๆ ของรัฐบาลสหรัฐฯ ได ้
 ง) กระทรวงแรงงานสหรัฐฯได้ตีพิมพ์และเผยแพร่รายการสินค้าท่ีผลิตโดยแรงงานเด็ก หรือ
แรงงานบังคับซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายป้องกันการค้ามนุษย์ของสหรัฐฯ  (Trafficking Victims 
Protection Reauthorization Act (TVPRA) of 2005) 
  กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้จัดทําและเผยแพร่รายการสินค้าท่ีมีสาเหตุเชื่อได้ว่าผลิตโดย
แรงงานบังคับและแรงงานเด็ก โดยได้มีประกาศรายการดังกล่าวทุกป ีตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ดังนี ้
  ปี 2552 : ประกาศรายการสินค้า จํานวน 122 ชนิด จาก 58 ประเทศ 
  ปี 2553 : ประกาศรายชื่อสินค้า จํานวน 128 ชนิด จาก 70 ประเทศ 
  สําหรับประเทศไทยได้ถูกระบุรายการสินค้า 4 รายการในการประกาศรายการสินค้าของ
สหรัฐฯ ท้ัง 2 ครั้ง ในปี 2552 และ 2553 คือ 
   กุ้ง     มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ 
   อ้อย     มีการใช้แรงงานเด็ก 
   เสื้อผ้า     มีการใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ 
   สื่อลามก    มีการใช้แรงงานเด็ก 
  ท้ังนี้ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าวัตถุประสงค์ของการเผยแพร่
รายช่ือสินค้าดังกล่าว เพื่อประสงค์ให้มีการตระหนักถึงความสําคัญต่อสาเหตุท่ีก่อให้เกิดการจัดทํารายการ
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สินค้าและรายช่ือประเทศท่ีใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ เพื่อท่ีจะกระตุ้นเตือนให้มีความพยายามใน
อันท่ีจะร่วมกันขจัดการใช้แรงงานดังกล่าวให้หมดสิ้นไป 

 กล่าวโดยสรุป การท่ีมีข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท้ังจากบทความของสื่อสหรัฐฯ รายงานและรายการ
สินค้าของกระทรวงแรงงานสหรัฐฯ ท่ีระบุมีการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมกุ้งไทย
เผยแพร่ไปท่ัวโลกอย่างต่อเนื่อง 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2551–2554 ย่อมไม่ส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ ท้ังยัง
อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการค้าสินค้ากุ้งของไทยท่ีมีมูลค่าถึงปีละเกือบ 1 แสนล้านบาทในตลาดโลก จึงมี
ความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีประเทศไทย โดยภาครัฐและผู้ประกอบการภาคเอกชนท่ีเก่ียวข้องจะต้องให้ความสําคัญ
ในปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้ง รวมถึงการร่วมมือกันเพ่ือเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
โดยเร็ว ก่อนท่ีปัญหานี้จะลุกลามมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะหากปัญหานี้ขยายไปยังประเทศคู่ค้าอ่ืนๆ ของไทย  
 

การดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งไทย 
  ด้วยมูลเหตุของปัญหาดังกล่าวข้างต้น ได้มีการริเริ่มดําเนินโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายในการผลิตสินค้ากุ้งปี 2554-2557 ซึ่งเป็นโครงการกรอบความร่วมมือระหว่าง
ไทยและสหรัฐ โดยรัฐบาลสหรัฐสนับสนุนงบประมาณ 9 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 280 ล้านบาทเพ่ือให้
ประเทศไทยดําเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้มอบหมายให้องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เป็นหน่วยงาน
บริหารโครงการร่วมกับ หน่วยงานของภาครัฐและเอกชนร่วมดําเนินการภายใต้การดําเนินการของคณะทํางาน
แก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับในกิจการสินค้ากุ้งและเกษตรกรรม โดยมีกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน เป็นประธานและเลขานุการ กรมประมง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง 
มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน ร่วมเป็นคณะทํางาน โดยหน่วยงานต่างๆ เหล่านี้ร่วมดําเนิน 44 
กิจกรรมของโครงการท้ังในฐานะหน่วยงานหลัก หน่วยงานรองและหน่วยงานสนับสนุน 
  ท้ังนี้วัตถุประสงค์หลักของโครงการมี 3 ประการ คือ 1) เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านนโยบาย
และกรอบดําเนินการ 2) ผู้ประกอบการในห่วงโซ่การผลิตสินค้ากุ้งท้ังระบบปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน และ
สร้างหลักปฏิบัติท่ีดีในการปรับปรุงสภาพการทํางาน และ 3)การทํางานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย บริการการศึกษา 
การคุ้มครองทางสังคม การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตสําหรับเด็กและครอบครัว 
  สําหรับกรมประมงได้จัดส่งผู้แทนร่วมดําเนินการภายใต้การดําเนินการของคณะทํางาน 
ดังกล่าว โดยมีภารกิจท่ีรับผิดชอบภายใต้โครงการดังกล่าว จํานวน 27 กิจกรรม จาก 44 กิจกรรม ซึ่งจะต้อง
ดําเนินการในฐานะหน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง และหน่วยงานร่วมดําเนินการ พร้อมได้ประสานการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ ILO 
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กรมประมงร่วมดําเนินกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้ง 
  กรมประมงได้ร่วมดําเนินกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้ง ซึ่งได้
ดําเนินการร่วมกันระหว่างกรมประมงและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2555 
โดยมีแผนดําเนินกิจกรรม ดังนี ้
  1) การจัดทําบันทึกข้อมูลและจัดทําแผนท่ีล้งกุ้งและอาหารทะเลในจังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดอ่ืน ๆ 

 กิจกรรมนี้เป็นการดําเนินการร่วมกันระหว่าง กรมประมง และ ILO โดยมีเป้าหมายหลักท่ีจะ
ปรับปรุงคุณภาพของอุตสาหกรรม โรงงาน/ล้ง สถานท่ีทํางาน การจ้างงานในภาพรวม รวมถึงการส่งเสริม
สถานประกอบการแปรูปสัตว์น้ําให้มีมาตรฐานด้านสุขอนามัย โดยมีวัตถุประสงค์ของกิจกรรม คือ 1) เพ่ือ
ทราบข้อมูลท่ีตั้ง รวมถึงขนาดของล้งกุ้งและอาหารทะเลในเขตอ.เมือง จ.สมุทรสาคร 2) เพ่ือเข้าใจลักษณะของ
การดําเนินกิจการของล้งกุ้ง/อาหารทะเล 3) เพ่ือพัฒนาแผนท่ีตั้งล้งกุ้งและอาหารทะเลในเขตอ.เมือง จ.
สมุทรสาคร บนระบบ GIS 4) เพ่ือสร้างฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยของ
การล้งกุ้งและอาหารทะเล 

 ท้ังนี้ กรมประมงและ ILO ได้มอบหมายให้ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมด้วย
สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย ดําเนินการสํารวจและจัดทําบันทึกข้อมูลล้ง ใช้ระยะเวลาดําเนินการระหว่าง
เดือนมกราคม – เมษายน 2555 โดยผลท่ีคาดว่าจะได้รับและประโยชน์การใช้ คือได้รับแผนท่ีตั้งล้งกุ้งและ
อาหารทะเลบนระบบ GIS แสดงการกระจายของล้ง ซึ่งข้อมูลการกระจายของล้งจะถูกนํามาวางแผนต่อเนื่อง 
อาทิ การปรับปรุงสุขอนามัยล้ง การจัดทําล้งกลางนําร่อง (มีสุขอนามัยและการปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี) การ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์เด็กเล็กและการจัดทําศูนย์สันทนาการแรงงาน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้นจะ
สามารถนําข้อมูลการกระจายล้ง เพ่ือใช้ในการปรับปรุงมาตรฐานอุตสาหกรรมของภาคการผลิตนี้ ท่ีมีขอบเขต
กว้างไปกว่าความปลอดภัยด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะครอบคลุมประเด็นด้านการพัฒนาแรงงานและ
สังคมอีกด้วย 
  2) การจัดทําแนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (Good Labour Practices: GLP) 
สําหรับฟาร์มกุ้ง ล้งกุ้งและโรงงานแปรรูปกุ้ง 
  กรมประมงร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน และ ILO ดําเนินการพัฒนาแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (Good Labour Practice: GLP) สําหรับฟาร์มกุ้ง ล้งกุ้งและโรงงานแปรรูปกุ้ง โดยจะ
ครอบคลุมบริบทความปลอดภัยและสุขอนามัยของแรงงาน การจัดการทรัพยากรบุคคลในการทํางาน การ
สื่อสาร หรือปฏิสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง สวัสดิการแรงงาน คุณภาพมาตรฐานการผลิตท่ีถูก
สุขอนามัย ท้ังนีจ้ะต้องคํานึงถึงบริบทของแรงงานเด็ก แรงงานบังคับและแรงงานต่างด้าวด้วย 
  กิจกรรมนี้จะเริ่มดําเนินการตั้งแต่ เมษายน 2555 ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญของ ILO ร่วม
ดําเนินการจัดทํายกร่าง GLP ร่วมกับกรมประมงและกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยจะได้นํายกร่าง 
GLP ร่วมประชุมหารือกับผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้อง อาทิ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย สมาคมผู้เพาะเลี้ยง
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กุ้งไทย เป็นต้น เพ่ือรับฟังข้อคิดเห็นอันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง GLP เพ่ือให้สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ
ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
  3) การพัฒนาล้งต้นแบบหรือล้งกลางคุณภาพนําร่อง โดยใช้มาตรฐานสุขอนามัยและ
แนวทางปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี (GLP) 
  สืบเนื่องจากการจัดทําบันทึกข้อมูล และจัดทําเป็นแผนท่ีล้งกุ้งและอาหารทะเลจังหวัด
สมุทรสาครและจังหวัดอ่ืน ๆ ดังท่ีกล่าวในข้อ 1 ข้างต้นแล้ว พบว่า มีล้งกุ้งท่ีสํารวจพบอาจมีขนาดเล็กมากหรือ
ใช้บ้านเรือนเป็นแหล่งประกอบการแกะเปลือกกุ้ง ซึ่งอาจไม่ถูกสุขอนามัยและไม่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็น
สถานประกอบการแปรรูปเบื้องต้นอย่างมีมาตรฐาน GMP ได้เต็มรูปแบบ กรมประมงจะประสานกับสมาคม
อาหารแช่เยือกแข็งไทย และกลุ่มผู้ประกอบการเพ่ือร่วมมือกันจัดหาพ้ืนท่ีและอาคารส่วนกลาง เพ่ือจัดทํา
สถานแปรรูปกุ้งเบื้องต้นให้ถูกสุขอนามัยตามมาตรฐาน GMP หรือ HACCP ท่ีผู้ประกอบการล้งรายย่อยๆ ท่ี
ประกอบการตามบ้านเรือนสามารถเช่าพ้ืนท่ีเพ่ือประกอบการได้ถูกต้อง โดยจะต้องมีแนวทางการใช้แรงงานท่ีดี
ตามข้อกําหนด GLP ท่ีจะถูกพัฒนาจัดทําตามท่ีกล่าวไว้ในข้อ 2 ข้างต้นด้วย 
  4) การร่วมดําเนินการจัดทํารายการงานอันตราย สําหรับฟาร์มกุ้ง ล้งและโรงงานแปรรูปกุ้ง 
  กรมประมงร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยและ 
ILO ดําเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและจัดทํารายการงานอันตรายสําหรับอุตสาหกรรมกุ้ง โดยรายการงาน
อันตรายเหล่านี้ท่ีได้รับจะเป็นรายการงานซึ่งเด็กท่ีมีอายุระหว่าง 15-18 ปี ไม่สามารถทําได้ ซึ่งโดยบทบาทของ
กรมประมงจะสนับสนุนการดําเนินการในเรื่องนี้ โดยใช้องค์ความรู้ท่ีมีในเชิงเทคนิค สําหรับการดําเนินการร่าง
ในแต่ละส่วนของการประกอบการฟาร์มกุ้ง ล้งและโรงงานแปรรูปกุ้ง ซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกับบริบทท่ี
เก่ียวกับการคุ้มครองแรงงานด้วย โดยตัวอย่างรายการงานอันตรายสําหรับฟาร์ม อาทิเช่น ไม่ให้เด็กเก่ียวข้อง
กับการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าเคลื่อนท่ีในฟาร์ม โดยเฉพาะสายต่อไฟฟ้า ไม่ให้เด็กทํางานท่ีใช้เครื่องจักรอันตรายใน
ฟาร์ม เช่น เครื่องตีน้ํา เครื่องปั๊มน้ํา ไม่ให้เด็กขับ folklift ในการทํางานในฟาร์ม อนุญาตให้เด็กหญิงและ
เด็กชายยกของหนักไม่เกิน 20 กก. และ 25 กก. ตามลําดับ ไม่ให้เด็กทํางานในเวลากลางคืนระหว่างเวลา 
18.00-6.00 น. ไม่ควรให้เด็กเข้าไปในพ้ืนท่ีท่ีมีการพ่นยาฆ่าแมลง หรือ สารเคมีอันตราย เป็นต้น 
  สําหรับตัวอย่างรายการอันตรายในล้งและโรงงานแปรรูป อาทิ ไม่ให้เด็กทํางานในบริเวณท่ีมี
การต้มหรือทอดอาหารทะเล ไม่ให้เด็กทํางานในห้องเย็นแช่แข็ง อนุญาตให้เด็กหญิงและเด็กชายยกของหนักไม่
เกิน 20 กก. และ 25 กก. ตามลําดับ ไม่ให้เด็กทํางานในเวลากลางคืนระหว่างเวลา 18.00-6.00 น. เป็นต้น 
  5) การฝึกอบรมส่วนท่ีเกี่ยวข้องด้านแรงงานและการเพาะเลี้ยงกุ้ง การแปรรูปกุ้ง ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีกรมประมง รวมถึงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมกุ้ง เพ่ือให้ทราบและเข้าใจถึงความสําคัญใน
ประเด็นสังคมและแรงงาน ปัญหาท่ีเก่ียวข้องและมีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมกุ้ง รวมถึงแนวทางการแก้ไข
ปัญหาท้ังเชิงรุก และเชิงรับเพ่ือให้สามารถช่วยรักษาอุตสาหกรรมกุ้งของไทย ให้คงความยั่งยืน และมี
เสถียรภาพท่ีม่ันคงสืบไป 
  6) การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดําเนินการกิจกรรมต่างๆของโรงการแก้ไข
ปัญหาแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งไทยในต่างประเทศ โดยกรมประมงมีแผนจะดําเนินการร่วมกับ ILO 
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และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่ีจะประชาสัมพันธ์การดําเนินกิจกรรมสําคัญในต่างประเทศ เช่น
สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป โดยจะประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการจัดทําแนวทางการปฏิบัติการใช้แรงงานท่ีดี 
(GLP) สําหรับการดําเนินการของฟาร์มกุ้ง ล้งกุ้งและโรงงานแปรรูปกุ้ง รวมถึง การจัดทํารายการงานอันตราย
สําหรับการประกอบการในสายการผลิต ทุกส่วนของอุตสาหกรรมกุ้ง การจัดทําล้งกลางคุณภาพนําร่อง ใน
จังหวัดสมุทรสาคร รวมถึงการร่วมประชาสัมพันธ์ส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินการของกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน เช่นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การตรวจสอบแรงงาน การจัดทํา hotline เพ่ือช่วยเหลือ
แรงงานในอุตสาหกรรมกุ้ง เป็นต้น  
  ท้ังนี้ มีแผนดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2555 เพ่ือจัดให้มีผู้แทนร่วมจากกรมประมง กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศและ ILO เดินทางไปสหรัฐอเมริกา เพ่ือพบกับ
หน่วยงานสําคัญของสหรัฐอเมริกา เช่น กระทรวงแรงงาน กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย ์
เพ่ือให้ข้อมูลการดําเนินการของไทยท้ังในเชิงรุก และเชิงรับ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กใน
อุตสาหกรรมกุ้งไทย โดยคาดว่าการดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแก่หน่วยงานสําคัญของสหรัฐ เช่นนี้จะ
สามารถเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินการจัดทํารายงานประจําปีสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ี
เลวร้าย และรายการสินค้าท่ีผลิตโดยแรงงานเด็กท่ีถูกบังคับ หรือแรงงานบังคับ จํานวน 2 รายการของสหรัฐ 
ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ยังมีแผนท่ีจะพบปะกับกลุ่มหรือสมาคมผู้ประกอบการนําเข้าสินค้าสัตว์น้ํา 
โดยเฉพาะสินค้ากุ้ง จากประเทศไทยอีกด้วย 
 

บทสรุป 
 การดําเนินการของกรมประมงในหลายกิจกรรมท่ีสําคัญของโครงการแก้ไขปัญหาการใช้แรงานเด็กใน
อุตสาหกรรมกุ้ง แม้จะเป็นภารกิจท่ีมีส่วนเก่ียวข้องด้านสังคมและแรงงานซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องไกลตัวจาก
ภารกิจการดําเนินงานของกรมประมง แต่แท้จริงแล้ว ความเข้มแข็งในวิทยากรของกรมประมงจะสามารถช่วย
ส่งเสริมและสนับสนุน ให้การดําเนินการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในอุตสาหกรรมกุ้งไทยให้สามารถ
ดําเนินการลุล่วงไปได้อย่างราบรื่น สวยงาม ซึ่งจัดเป็นก้าวสําคัญของกรมประมงท่ีนอกจากจะช่วยแก้ปัญหา
แล้ว ยังจะสามารถช่วยปกป้องอุตสาหกรรมกุ้งไทย ให้สามารถคงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและคงความเป็นผู้นําใน
ตลาดโลกได้อย่างม่ันคง 
    


