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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นการศึกษากฎหมายกับนโยบายว่าด้วยแนวคิดการพัฒนากฎหมายแรงงาน
ของไทย โดยศึกษากรณีปั ญหาแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง เนื่องจาก
ประเทศไทยเป็ น หนึ่ ง ในประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (ASEAN Economics
Community : AEC) ที่มีนโยบายส่งเสริมให้เกิดการเคลื่อนย้ายเสรีทั้งสิ่งของและคนในภูมิภาค ส่งผลให้
ปัจจุบันมีแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยหนึ่งในนั้นเป็น
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้าทำงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
ทั้ ง นี้ ก ารคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เ ด็ ก และแรงงานเด็ ก เป็ น หนึ่ ง ในเป้ า หมายของการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Goals : SDGs) ที่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ ร่ว มมื อ กั บ องค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศกำหนดขึ้นเพื่อยุติการใช้แรงงานเด็ก อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันยังพบว่ามีการใช้แรงงานเด็ก
เกิดขึ้นอยู่ ผู้เขียนจึงต้องการมุ่งสำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเด็กในประเทศไทย โดยสำรวจ
ทั้งปัญหาทางข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ทั้งในระดับกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายภายใน ทั้งนี้
การศึ ก ษาในหั ว ข้ อ นี้ เ ป็ น การศึ ก ษากฎหมายในมิ ติ ข องกฎหมายกั บ การพั ฒ นา (Law and
Development) โดยมุ่งวิเคราะห์พัฒนาการข้อความคิด กรณีศึกษา และสถานการณ์ทางสังคมที่เกิดขึ้น
ในบริบทของประเทศไทยปัจจุบัน โดยผู้เขียนได้ปรับใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการวิจัยเอกสารทาง
นิติศาสตร์เป็นแนวทางการในการวิเคราะห์ปัญหา
จากการศึกษาพบว่า 1) ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีคำนิยาม “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ที่
ชัดเจน ก่อให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายในการปรับใช้และตีความ ทำให้แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ไม่ ได้ รั บ ความคุ้ ม ครองตามกฎหมาย ผู้ เขี ย น จึ งเสนอเห็ น ควรบั ญ ญั ติ ค ำนิ ย ามของเด็ ก กลุ่ ม นี้ ไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้ชัดเจน
2) การใช้แรงงานเด็กเป็นหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ควรที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์
อายุของการใช้แรงงานเด็ก และรายละเอียดของงานที่เด็กสามารถทำได้สำหรับกรณีของกลุ่มประเทศ
กำลังพัฒนาที่มีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานเด็กเป็นการเฉพาะ

ข
3) แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อสร้างจำพวกต้อง ยก แบก หาม หาบ สิ่งของ
ที่มีน้ำหนักมากนั้น ไม่ระบุเป็นงานอันตรายในกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย ควรที่จะมีการบัญญัติ
งานในลักษณะดังกล่าวเป็นงานอันตรายสำหรับการใช้แรงงานเด็กในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541
4) มาตรการกลไกของไทยต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยมีการรับพันธกรณี อย่างไรก็ดี ในทางปฏิบัติไม่สามารถปฏิบัติได้เต็มประสิทธิภาพ
ทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมาย ควรที่จะมีการกำหนดมาตรการทางกฎหมายในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายหมวดการใช้แรงงานเด็กในส่วนบทลงโทษให้หนัก
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This thesis is about the study of laws and policies in the idea aspects the
development of Thai labor laws and by a case study of migrant child labor in the
construction industry. According to Thailand is the part of ASEAN Economics
Community: AEC, there are the policies that support free moving for both things and
humans in region. It leads to have been many immigration labors come and work in
Thailand nowadays of which one part of that is migrant child labor in the construction
industry.
In addition, the child and child labors’ right protection is one of the sustainable
development goals (SDGs) of the United Nation cooperates with the International Labor
Organization to determine the end of child labor. However, child labors still exist in
nowadays. The author would like to explore and analyze the child labor circumstances
in Thailand by investigating in the fact issues and laws from both international laws and
internal laws levels.
Also, the topic of this study is in the field of Law and Development by
emphasizing on statement in case study and social circumstances occurring now in

ง
Thailand. The author has adjusted the methodology of this research by using
qualitative research through law documents as the pathway to analyze the issues.
Due to the study, it was found that 1) In nowadays, Thailand does not have the
definition of “migrant child labor” clearly as it leads to the gap in regulations in
applying and interpreting. These relocating child labors do not receive the protection
under the laws. The author suggests that there should have the definition for this group
of child labor in Child Protection Act, 2003 clearly.
2) Using child labors is one of the sustainable development goals so that it
should determine the criteria such as age for child labor and work description just in
case of the group in the developing countries as it is necessary to use child labor
specifically.
3) Migrant child labor in construction industry in the kinds of lifting, bearing,
carrying, and carrying on ones’ shoulder of the heavy objects will not identify as the
dangerous work in laws of Thai labor protection. Thus, it should have regulations in
these mentioned work descriptions as it is the dangerous work for child labor in Labor
Protection Act, 1998.
4) Mechanical measures in Thailand toward compliance with the obligations of
the International Labor Organization's conventions have been accepted its obligations;
however, in practical way could not have fully efficiency as it creates the gap in laws. It
should have the determination of laws measures in Labor Protection Act, 1998 by

จ
revising the section of using child labor about having more on punishments.
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ความเป็นมา ความสำคัญของปัญหา และโจทย์คำถามวิจัย
ใน ท างระห ว่ า งป ระเท ศได้ มี ก ารกล่ า วถึ ง แผน การพั ฒ น าที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals : SDGs) ซึ่งเป็นเป้าหมายองค์กรสหประชาชาติได้กำหนดขึ้นเพื่อการพัฒนา
โดยที่เป้ าหมายดังกล่าวอาศัยกรอบความคิดที่มองว่า การพัฒ นาเป็นมิติของเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้มีความเชื่อมโยงกัน สำหรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการ
ขจัดความยากจนในทุกรูปแบบ ทุกที่ รวมถึงความเป็นอยู่ที่ดี การได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง และการจัดการใช้น้ำและสุขาภิบาล และมีสภาพพร้อมใช้ ส่งเสริมศักยภาพด้านการทำงาน เช่น
การมีงานทำ รวมถึงการจ้างงานเต็มที่และมีคุณค่าสำหรับทุกคน รวมถึงในแง่ของการลดความเหลื่อม
ล้ำทั้งภายในและระหว่างประเทศ 1 แต่ทั้งนี้จะพบว่ามีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าไม่ถึงเป้าหมายการพัฒนา
อย่างกลุ่มคนที่ยากจนซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดกลุ่มที่เป็นแรงงานเด็กขึ้น
ทั้งนี้ ประเด็นความยากจนและแรงงานเด็กมีจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์กัน โดยแรงงานเด็กที่
ยากจนมักเป็นกลุ่มคนชายขอบ โดยจากการศึกษาพบว่า แรงงานเด็กที่เข้าสู่ภาคงานก่อสร้าง ส่วนมาก
เป็นเด็กที่มาจากครอบครัวที่ยากจน โดยมีบทความวิชาการได้กล่าวถึงกรณีความยากจนที่ถูกหยิบยก
และจัดว่าเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดเป็นกลุ่มคนชายขอบ กล่าวคือ กลุ่มคนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลความเจริญ
หรือกลุ่มที่มีวัฒนธรรมทางภาษาหรือสังคมที่แตกต่างกัน หรือกลุ่มบุคคลที่เป็นชาวเขาชนกลุ่มน้อย
คนยากจน ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ในชนบท หรือคนจนในสลัม บุคคลที่ด้อยโอกาส ไร้ที่พึ่ง ความ
ทุ ก ข์ย าก ถู ก ทอดทิ้ ง นอกจากนี้ ค นชายขอบยังรวมถึ งบุ ค คลที่ เป็ น คนขายขยะ ขอทาน คนขาย
พวงมาลัย คนไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน หญิงหรือเด็กชายขายบริการ แรงงานข้ามชาติ แรงงานเหมาช่วง คน
พลัดถิ่น คนไร้รัฐ ซึ่งกลุ่มบุคคลดังกล่าวถือว่าเป็นบุคคลที่ไร้อำนาจต่อการดำรงชีวิต การขาดโอกาส
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Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน,
manpattanalibbrary (blog), ค้นวันที่ 4 พฤษภาคม 2018, จาก
http://www.manpattanalibrary.com/newsdetail.php?id=48.
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ด้านต่าง ๆรวมถึงการเข้าไม่ถึงบริการสาธารณะจากทางภาครัฐ 2 ซึ่งความยากจนส่ งผลกระทบต่อ
แรงงานเด็ก กล่าวคือ การที่เด็กถูกเกณฑ์ไปใช้แรงงานด้วยอายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานตามกฎหมาย
แรงงาน ถือได้ว่า เป็นการละเมิดสิทธิของเด็ก
ความยากจนนั่นนับได้ว่าเป็นปัจจัยให้เกิดแรงงานเด็ก ดังเช่นกรณีของแรงงานเด็กเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยก็จัดได้ว่าเป็นกลุ่มคนชายขอบ อันเนื่องมาจากความยากจนทำ
ให้ต้องมาเป็นแรงงานเพื่อหาเลี้ยงชีพ และเนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะของทางภาครัฐ
ในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ รวมถึงเรื่องของการคุ้มครองทางกฎหมาย หรือ
ในสิทธิต่าง ๆ
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือที่เรียกกันว่า AEC นับว่า
เป็นปัจจัยที่ทำให้มีกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ซึ่ง
กลุ่มแรงงานดังกล่าวอาจที่จะมีทั้งที่เข้ามาแบบถูกต้องตามกฎหมายเข้าเมือง กล่าวคือ กลุ่มคนที่ ได้รับ
ใบอนุญาตให้เข้ามาในประเทศไทย และการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศไทย ซึ่งวิธีที่จะเข้ามา
ทำงานในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมายมี 3 วิธี กล่าวคือ 1.การตรวจพิสูจน์สัญชาติ 2. การเข้ามาโดย
วิธีการของ MOU และ 3.การเข้ามาแบบการส่งเสริมการลงทุน BOI 3
ส่วนอีกกลุ่มคนที่เข้าเมืองโดยไม่มีใบอนุญาตให้เข้าเมืองหรือใบอนุญาตให้ทำงาน จัดว่าเป็น
กลุ่ ม แรงงานนอกระบบ ซึ่งหมายความรวมถึ ง แรงงานเด็ กเคลื่ อนย้ายถิ่น ฐานด้ วย โดยการเดิ น
ทางเข้ามาทำงานประเทศไทยอาจเข้ามาจากการแนะนำ หรือการชักชวนจากนายหน้า หรือจากคนที่
รู้จักนำพาเข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งเหตุผลในการเข้ามาทำงานในประเทศไทย อันเนื่องมาจาก
ความยากจน ทำให้กลุ่มคนเหล่านั้นต้องการอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับตนเอง และสำหรับอาชีพส่วน
ใหญ่ของแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนั้น คือ การรับจ้างทั่วไป และงานที่แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทำ
มากที่สุด คือ คนงานก่อสร้าง ทำให้งานดังกล่าวมีบุคคลหลากหลายสัญชาติเข้ามาทำงาน จึงได้มีการ
กำหนดหลักเกณฑ์การห้ ามประกอบอาชีพแรงงานต่างด้าวบัญชีท้าย พระราชกฤษฎีกากำหนดใน
อาชีพและวีชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำพ.ศ. 2522 งานกรรมกร ฯลฯ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีการผ่อนผันให้
แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (พม่า ลาว และกัมพูชา) ทำงานได้ 2 อาชีพ คือ งานกรรมกร และ งาน
บ้าน
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กุลภา วจนสาระ, มองหาความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่านคนชายขอบ.
3 ปุณฑวิชญ์ ฉัตรมงคลชาติ, การเข้าเมืองของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522(กรณีทั่วไป), GotoKnow (blog), ค้นวันที่ 6 มีนาคม 2018, จาก
https://www.gotoknow.org/posts/365033.
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ทั้งนี้ จะเห็ น ได้ว่า การที่แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนั่นมีการเข้ามาทำงานในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และทั้งนี้ก็พบว่ามีการใช้กลุ่มแรงงานที่เป็นแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้าทำงานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง โดยการใช้แรงงานเด็กนั้ น เริ่มต้น เมื่ อเด็ ก มีอ ายุ 13 ปี ขึ้น ไปก็ เริ่มทำงานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้ าง ไม่ว่าจะเป็ นกรณี ช่ว ยยกหรือแบกของอุปกรณ์ วัส ดุก่อสร้างหรือวัส ดุต่าง ๆ
รวมถึงงานด้านอื่นที่เกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งจัดว่า กลุ่มเด็กเหล่านั้นเป็นการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
ถ้าหากเป็นไม่ใช่ผู้ติดตามพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย หรือจะเป็นกรณีผู้ติดตามซึ่งไม่ได้รับ
อนุญาตให้ทำงาน โดยผู้ติดตามนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและต้องเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าว
ตามกฎหมายคนเข้าเมืองจึงจะได้รับสิทธิในการเข้าเมืองในฐานะผู้ติดตาม และยังพบอีกว่า แรงงาน
เด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาพำนักในประเทศไทย และกลุ่มที่ต้องทำงานก่อสร้างนั้น ประสบปัญหา
เกี่ยวกับการได้รับบริการสาธารณะจากทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นด้านบริการเกี่ยวกับด้านสุขภาพ ด้าน
การศึกษา และพบว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กที่ ผิดกฎหมาย แรงงานบังคับ รวมถึงการทำงานหนักหรือ
งานที่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก
เนื่องจากกลุ่มเด็กเหล่านี้เข้าเมืองโดยที่ไม่รับอนุญาตตามกฎหมายเข้าเมือง รวมถึงการไม่มี
ใบอนุญาตให้ทำงานตามกฎหมายอนุญาตให้ทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งง่ายต่อการถูกเอาเปรียบ เพราะ
เด็กกลุ่มนี้บางคนต้องการเดินทางเข้ามาทำงานจริง จึงทำการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและ
กลัวที่จะส่งตัวกลับประเทศต้นทางจึงเห็นสมควรให้ความสนใจกลุ่มเด็กเหล่านี้เป็นพิเศษ เนื่องจาก
พบว่า ยังมีการใช้แรงงานเด็กดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น เกิดขึ้นอยู่ซึ่งถือว่า ไม่เป็นไปตามพั นธกรณีของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ อนุสัญญาเด็กและขัดกับหลักกฎหมายแรงงานของไทย จึงเป็นผลทำ
ให้ประเทศไทยนั้นมีความพยายามจะปรับแก้กฎหมายแรงงานในหมวดการใช้แรงงานเด็กให้มีความ
สอดคล้องกับหลักของอนุสัญญาเด็กและองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
โดยประเทศไทยได้ มี ก ารแก้ ไขกฎหมายแรงงาน โดยการแก้ ไขพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 หมวดการใช้แรงงานเด็กมีการกำหนดในเรื่องของการจ้างแรงงานเด็กห้ามเด็กซึ่ง
มีอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานในงานทั่วไปซึ่งเป็นไปตามอนุสัญญาองค์กรแรงานระหว่างประเทศฉบับ
ที่ 138 งานจำพวกเกษตรกรรม ห้ามจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานในงานขนถ่ายสินค้าทาง
ทะเล และห้ามจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานประมงทะเล โดยปรับตั้งแต่ 400,000
บาท ถึง 800,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ กรณีการจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า 18
ปี ทำงานในงานที่เป็นอันตราย เช่น งานปั๊มโลหะ งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ และการ ทำงานในสถานที่
ต้องห้าม มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งปรับ
ทั้งจำ รวมถึงจ้ างลู กจ้ าง ทำงานอันตรายหรือสถานที่ที่ห้ ามเด็กทำจนเป็นเหตุให้ ลูกจ้างเด็กได้รับ
อัน ตรายแก่กายหรือจิ ตใจ หรือถึงแก่ความตายนายจ้าง ปรับตั้งแต่ 800,000 บาท ถึง 2,000,000
บาท หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ อย่างไรก็ตามกฎหมายดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะกรณีที่
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เป็นการจ้างแรงงานเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้เด็กทำงานภายในครอบครัว
แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะเป็นเรื่องเกณฑ์อายุของการใช้แรงงาน
เด็ก รวมงานหนัก งานอันตราย ทำงานเป็นระยะเวลานาน4
นอกจากนี้ จากการศึ ก ษาพบว่า ประเทศไทยมี ก ารใช้ แ รงงานเด็ ก ในกลุ่ ม ที่ เป็ น แรงงาน
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ทำงานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นกรณีช่วยยกหรือแบกของอุปกรณ์
วัสดุก่อสร้างหรือวัสดุต่าง ๆในงานก่อสร้างซึง่ ที่มีน้ำหนักมาก กรณีดังกล่าวจัดว่า เป็นการทำงานที่เป็น
อัน ตรายต่อสุ ขภาพสำหรับ การใช้แรงงานเด็ก ถือได้ว่า เป็นการขัดกับ อนุสั ญ ญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 138 (Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)) ว่าด้วยอายุขั้นต่ำใน
การจ้างงาน พ.ศ. 2516 ที่มีการกำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับการใช้แรงงานเด็ก อายุ 15 ปี สำหรับงาน
ทั่วไป อายุต่ำกว่า 18 ปีงานที่มีความเสี่ยงอันตราย และอายุตั้งแต่ช่วง 13-15 ปี เป็นกรณีของงานเบา
และอนุสัญญาที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของ
การใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)) ที่มี
การกล่าวถึงรูปแบบที่เลวร้ายสำหรับการใช้แรงงานเด็ก ที่ประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบัน รวมถึง
ข้อแนะนำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 190 ที่ได้มีการกำหนดประเภทงานอันตราย
สำหรับเด็ก คือ งานที่มีลักษณะอันตรายต่อสุขภาพของเด็ก หรือสภาพแวดล้อมของการทำงาน ซึ่งใน
ส่วนของงานอันตรายในมาตรการดังกล่าว ได้มีการระบุงานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรือการควบคุม
สิ่งของที่มีน้ำหนักมากด้วยแรงกาย และทั้งนี้ มาตรการดังกล่าวได้มี การแยกประเภทงานอันตราย
สำหรับเด็ก 2 ประเภท คือ งานซึ่งที่มีลักษณะเป็นอันตรายสำหรับเด็ก ซึ่งมีการระบุในเรื่องของ การ
ยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ที่มีอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ย สำหรับลูกจ้างเด็กหญิงเกินกว่า
ยี่สิบกิโลกรัม ส่วนเด็กชายเกินกว่ายี่สิบห้ากิโลกรัม และ งานที่มีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็น
อันตราย โดยงานก่อสร้างนั้นจัดว่าเป็นงานอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี5
นอกจากนี้ ในประเด็นว่าด้วยเรื่องของการยกแบกสิ่งของหรือทูนลากที่มีน้ำหนักมากนั้นทาง
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการทำอนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้
คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 (The Maximum Weight Convention No. 127) และมีข้อ
แนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 ที่เกี่ยวกับเรื่องของน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงาน
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เตือนนายจ้างใช้ ‘แรงงานเด็ก’ ผิดกฎหมาย เพิ่มโทษปรับสูงสุด 8 แสนบาท, มติชนออนไลน์,
ค้นวันที่ 6 ธันวาคม 2016, จาก https://www.matichon.co.th/local/news_385207.
5 ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย, ประเภทงาน
อันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย (2555),
https://www.labour.go.th/th/attachments/article/14396/lpd-18022556%20.pdf.
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คนหนึ่ งแบกหามได้ ซึ่ งเป็ น ข้ อ แนะเพิ่ ม เติ ม จากอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 127 ซึ่ งอนุ สั ญ ญาและข้ อ แนะ
ดังกล่าวได้เน้นเรื่องของการยกแบกสิ่งที่มีน้ำหนักมากสำหรับผู้หญิงและเด็กซึ่งในเรื่องหลักเกณฑ์ของ
น้ำหนักสูงสุดที่คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ และสำหรับงานก่อสร้างนั้นเป็นงานที่ไม่เหมาะที่จะให้เด็ก
เข้าทำงานเพราะด้วยระยะเวลาของการทำงาน ลักษณะของงาน รวมสภาพแวดล้อมในการทำงานนั้น
ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อ สุขภาพ ร่างกาย และจิตใจของเด็กได้ ซึ่งเป็นงานที่ไม่ควรให้เด็กทำ ถ้าพบว่ามี
การใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำว่า 16 ปี ให้กำหนดมาตรการขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานไว้ที่อายุ 18 ปี
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณากฎหมายของประเทศไทยเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในหมวดการใช้
แรงงานหญิง สำหรับหญิงมีครรภ์ในงานก่อสร้าง จะเห็นได้ว่ามีความชัดเจนมากกว่ากรณีของการใช้
แรงงานเด็ก กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเรื่องงานอันตรายสำหรับเด็กใน
มาตรา 49 ซึ่งได้กำหนดห้ามลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ทำงานตามที่กำหนดไว้ในมาตราดังกล่ าว แต่
สำหรับกรณีของงานก่อสร้างไม่ได้ระบุว่าเป็นงานอันตรายสำหรับการใช้แรงงานเด็ก และจำพวกที่ต้อง
ใช้กำลังยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมากนั้นไม่ได้มีการระบุถึงงานยก
แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมากเอาไว้ในตัวพระราชบัญญัติดังกล่าว แต่
สำหรับงานจำพวกนี้ได้มีการไปกำหนดไว้ในกฎกระทรวง โดยพิจารณาจากพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน แต่ ส ำหรั บ หมวดของการใช้แ รงงานหญิ ง สำหรับ กรณี ห ญิ งมี ครรภ์ มาตรา 39(3) มี การ
กำหนดห้ามยก แบก หรือเข็นของหนักกว่ า 15 กิโลกรัม จึงเกิดเป็นข้อสงสัยประการหนึ่ง ว่า เพราะ
เหตุใดการทำงานก่อสร้างอย่างกรณีที่ต้องมีการยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มี
น้ำหนักมาก และสถานที่ก่อสร้างนั้นถือว่าเป็นสถานที่ทำงานไม่เหมาะสมสำหรับเด็กหรือไม่สำหรับ
กรณีที่มีการใช้แรงงานเด็กไม่ไ ด้บัญญัติห้ามทำงานที่เสี่ยงเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายเด็กไว้ใน
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเช่นเดียวกับ กรณีของหญิงมีครรภ์
นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบอีกว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมักจะเป็นกลุ่มแรงงานที่
ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าจ้าง หรือการทำงานหนัก หรือทำงานเกิน
ระยะเวลาในการทำงานตามกฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน และรวมถึ ง การไม่ ได้ รั บ สิ ท ธิ ด้ า นการ
รักษาพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีน การเข้าไปรักษาพยาบาลตามโรงพยาบาล รวมถึงสิทธิทาง
การศึกษา ซึ่งกลุ่ มแรงงานดังกล่ าวจะไม่ได้รับความช่วยเหลื อหรือการคุ้มครองตามกฎหมาย อัน
เนื่องมาจากสถานะการเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย เพราะหลบหนีเข้าเมือง จึงส่งผลทำให้แรงงานงาน
กลุ่มนี้มีความกลัวที่จะถูกจับส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจข้อหาลักลอบเข้าเมือง และกลัวถูกส่งตัวกลับ
ประเทศต้นทาง ทั้งนี้ จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า กลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานถูกจัด
ว่า เป็นกลุ่มที่ถูกเลือกปฏิบั ติอย่างไม่เป็นธรรม เพราะความแตกต่างทางเชื้อชาติ ภาษา และรวมถึง
การไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน เช่น สิทธิสุขภาพ สิทธิการศึกษา ซึ่งเป็นการขัดหลักแนวคิดสิทธิมนุษยชน
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กล่าวคือ มนุษย์ทุกคนมีสิทธิทางกฎหมายเท่าเทียมกัน แต่เนื่องจากกลุ่มดังกล่าวได้ถูกจำกัดสิทธิ ทำ
ให้ไม่เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน
นอกจากที่ กล่ าวมาข้างต้น ประกอบจากการอ่านงานวิจัย สภาพปั ญ หาและแนวโน้ ม ของ
แรงงานเด็กในประเทศไทยและผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก ข่าว และรายงาน
สถานการณ์และการขจัดการใช้แรงงานในรูปแบบเลวร้ายที่สุดในประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2016
จากการศึกษาพบว่า รัฐบาลได้มีการจัดโครงการให้บริการแก่เหยื่อจาการค้ามนุษย์และแรงงานบังคับ
ที่เป็นเด็ก โดยเฉพาะภาคประมง แต่ไม่พบว่ารัฐบาลได้มีการดำเนินโครงการโดยเฉพาะสำหรับการใช้
แรงงานเด็กในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ รวมถึงภาคก่อสร้าง 6 ซึ่งจากการศึกษาพบว่ามีเด็กที่ทำงาน
ก่อสร้างมีจำนวนไม่มาก จึงอาจเป็นเหตุผลที่ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรแต่ผู้เขียนเห็นว่าถึง แม้มี
จำนวนที่แรงงานเด็กที่เล็กน้อยก็ควรให้ความสำคัญ
การที่รัฐบาลมีความพยายามที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติการคุ้มครองแรงงาน ในส่วนที่เป็นการ
ใช้ แ รงงานเด็ ก โดยกำหนดโทษให้ ห นั ก ขึ้ น เพื่ อ ที่ ต้ อ งการยุ ติ ก ารใช้ แ รงงานเด็ ก รวมถึ งกำหนด
มาตรการทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งนับว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ทำให้ประสบผลสำเร็จระดับหนึ่งและ
ส่งผลให้จำนวนการใช้แรงงานเด็กลดน้อย ทั้งนี้ พบว่า ยังมีการใช้แรงงานเด็กอยู่ ส่วนใหญ่ เป็นกลุ่ม
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานแต่มีจำนวนไม่มากถ้าเทียบกับสมัยก่อน ซี่งแสดงให้เห็นความสำเร็จใน
การปรับแก้ไขกฎหมาย และในอีกมุมมอง คือ จะเห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายเป็นอุปสรรคต่อการ
หารายได้ให้กับครอบครัว ที่มีฐานะยากจน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่มีความ
ต้องการที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพ และช่วยเหลือครอบครัว แต่ไม่ สามารถทำได้ เพราะมาตรการทาง
กฎหมายที่ได้กำหนดขึ้น ทำให้เด็กกลุ่มนี้ต้องลักลอบทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต หรือไม่บอกความจริง
เรื่องอายุตัวเอง จึงเป็นการทำงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย
การทำงานที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมายของกลุ่มแรงงานดังกล่าวนั้น ส่งผลทำให้กลุ่ม
แรงงานเด็กดังกล่ าวไม่ได้รับ สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ของสวัสดิการทำงาน
ค่าจ้าง รวมถึงไม่รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์คนหนึ่งควรได้รับ ถ้าหากมาตรการทางกฎหมายได้มีการ
กำหนดเรื่อง การใช้แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้ าง กรณีประเภทงาน
อันตราย เช่น ยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมากให้ ชัดเจน รวมถึงการ
กำหนดเกณฑ์อายุของการใช้แรงงาน กรณีของงานดังกล่าวด้วย
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กลุ่มงานมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ สำนักพัฒนามาตรฐานแรงงาน, รายงานสถานการณ์
และการขจัดการใช้แรงงานในรูปแบบเลวร้ายที่สุดในประเทศไทย ประจำปี ค.ศ. 2016 (2559),
2560, หน้า 11 .
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อนึ่ง จะเห็นได้ว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยเป็นกลุ่มแรงงานที่เปราะบาง
ที่ประสบกับปัญหาการเข้าถึงสิทธิด้านต่าง ๆ เกิดเป็นข้อสงสัยและคำถามหลายประการว่า แรงงาน
เด็ กเคลื่ อนย้ ายถิ่น ฐานในกลุ่ ม อุต สาหกรรมก่อ สร้างคือ ใคร มีสิ ท ธิห รือไม่ อย่างไรที่ จ ะได้รับ การ
คุ้ ม ครองสิ ท ธิ ต ามกฎหมายในประเทศ โดยการศึ ก ษางานนี้ มี ลั ก ษณะเป็ น เรื่ อ งของแรงงานเด็ ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานในภาคอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ผู้เขียนมีความตั้งใจศึกษาในสองแง่มุม โดยหนึ่งใน
นั้ น ต้ อ งการศึ ก ษา กฎหมายกั บ การพั ฒ นา (Law and development) คื อ มิ ติ ข องแรงงานเด็ ก
กล่าวคือ ในส่วนของการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยการเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ
SDGs ซึ่งมีเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กมี 2 เป้าหมาย คือ เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครบวงจรการจ้างงานและการทำงานที่ดีสำหรับทุกคน (Goal 8: Promote
inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all)
และเป้าหมาย 16 ส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึง
ความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote just,
peaceful and inclusive societies) กับอีกแง่มุมหนึ่งคือ กลไกมาตรการทางกฎหมายการคุ้มครอง
แรงงานเด็กของมาตรฐานแรงงานในระหว่างประเทศตามกรอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
จึงเป็นที่มาที่ไป และแรงบันดาลใจในการศึกษาครั้งนี้ จึงเป็นคำถามวิจัยโดยแยกเป็นคำถาม
วิจัยหลักคือ มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ใน
ประเภทกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้างควรเป็นอย่างไร และคำถามรอง คือ แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานที่เข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะกรณี ที่ เข้ ามาทำงานในประเทศไทยในประเภทกิจการใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างว่าแรงงานเด็กเหล่านั้น คือใคร และประสบปัญหาด้ านสิทธิอะไรบ้าง ปัจจุบัน
แนวคิด ทฤษฎีและมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมีกำหนดไว้
อย่างไร โดยผู้เขียนสนใจที่จะศึกษามิติกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศไทย ทั้งยัง
สนใจที่จะศึกษาว่า ประเทศไทยควรมีนโยบายกฎหมายและแนวทางที่เกี่ย วข้องกับในการบังคับใช้กับ
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง อย่างไร

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1.) เพื่อศึกษาความหมาย ปัญหา และแนวคิดความสัมพันธ์ของแรงงานเด็กกับเป้าหมายการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง
2.) เพื่อศึกษามาตรการการคุ้มครองเด็ก และมาตรการทางกฎหมายองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้องการคุ้มครองแรงงานเด็ก และพัฒนาการของกฎหมายรวมถึงนโยบายของประเทศ
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ไทยที่ เกี่ ย วกั บ มาตรการแนวทางคุ้ ม ครองแรงงานเด็ ก เคลื่ อ นย้ า ยถิ่ น ฐาน ประเภทกิ จ การใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง
3.) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ประเภทกิจการในงาน
ก่อสร้างและนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย
4.) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒ นาแก้ไขกฎหมายในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเด็ก
เคลื่อนย้ายถิ่น ฐาน ในพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองแรงงาน เพื่อที่แรงงานเด็กเหล่ านั้น จะได้รับความ
คุ้มครองตามกฎหมาย

1.3 สมมติฐานของการวิจัย
ปั ญ หาในมาตรการแนวทาการคุ้ มครองแรงงานเด็ ก เคลื่ อ นย้ายถิ่ น ฐาน ประเภทกิจ การ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า มีมาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กในประเภทกิจการ
ดังกล่าวที่ไม่ชัดเจนในเรื่องการใช้การตีความในเรื่องงานอันตราย ตามพันธกรณี องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ อีกทั้งหลักเกณฑ์บางอย่างที่กฎหมายภายในกำหนดไว้ยังคลุมเครือและไม่ ชัดเจน
กรณี ของการทำงานที่ที่ต้องยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อเด็กในเรื่องความปลอดภัยด้านสุขภาพ อนามัย รวมถึงด้านอาชญากรรม ดังนั้น จึงมี
ความจำเป็ น ต้ องแก้ไขเพิ่ม เติม กฎหมาย เพื่อให้ มี การคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่ อนย้ายถิ่นฐาน ใน
ประเภทกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีความสอดคล้องกับพันธกรณี ขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ที่ระบุประเภทของงานอันตรายที่ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีขึ้นไปทำ ในเรื่องของ
ลักษณะการทำงานของกลุ่มแรงงานที่เป็นเด็กอย่างชัดเจน เพื่อนำไปพัฒนาในการคุ้มครองแรงงาน
เด็ก

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
วิ ท ยานิ พ นธ์ ฉ บั บ นี้ ศึ ก ษาปั ญ หาด้ า นแรงงานเด็ ก เคลื่ อ นย้ า ยถิ่ น ฐาน ประเภทกิ จ การ
อุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง ว่ า เด็ ก ที่ เข้ า มาเป็ น แรงงานเด็ ก เคลื่ อ นย้ า ยถิ่ น ฐาน ในประเภทกิ จ การ
อุตสาหกรรมก่อสร้างนั้นประสบปัญหาด้านใดบ้าง รวมถึงศึกษาในเรื่องของการใช้การตีความกฎหมาย
ในเรื่ อ งของประเภทงานอั น ตรายเกี่ ย วกั บ กรณี ประเภทกิ จ การอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ว่ามีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศไทยที่
เข้าร่วมเป็นภาคีหรือไม่ และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็กที่เป็นกรณี
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
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ทั้ งนี้ วิท ยานิ พ นธ์ฉบั บ นี้ ไม่ ได้ ต้อ งการศึ ก ษากฎหมายเปรียบเที ย บ แต่ต้ อ งการจะศึ กษา
กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น พันธกรณี ระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็น องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ เช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน พ.ศ. 2516
และ อนุ สั ญ ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบั บที่ 182 ว่าด้วยรูป แบบที่ เลวร้ายของการใช้
แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่
อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 (The Maximum Weight Convention No. 127)
และมี ข้อแนะนำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 ที่เกี่ยวกับ เรื่องของน้ำหนัก สู งสุ ดที่
อนุ ญ าตให้ ค นงานคนหนึ่ งแบกหามได้ อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ เด็ ก รวมถึ งกฎหมายไทยที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก รัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว รวมถึงกฎกระทรวงกำหนด
อัตราน้ำหนัก ที่นายจ้างให้ลูกจ้า งทำงานได้ และรวมถึงนโยบายทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้
แรงงานเด็ก อย่างเช่น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและขจัดการใช้แรงงานเกณฑ์หรือแรงงานบังคับ
โดยข้าพเจ้าต้องการจะศึกษากลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน พม่าและกัมพูชา ทั้งนี้ เพื่อต้องการที่
จะนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทยให้มีความสอดคล้องกับพันธกรณีระหว่างประเทศ
และลดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรม สำหรับกรณีของการใช้แรงงานเด็ก

1.5 วิธีการดำเนินการวิจัย และแนวทางการนำเสนอ
เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิธีการศึกษาวิจัย จากเอกสาร
(Documentary Research) โดยศึกษาข้อมูลเอกสาร ทำการสืบค้นในหลายรูปแบบ ได้แก่ หนังสือ
วารสาร บทความ วิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ รวมทั้งสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เผยแพร่
ในเว็บอุตสาหกรรมต่าง ๆที่เป็นข้อมูลเอกสารไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเอกสารของต่างประเทศ หรือเอกสาร
ของประเทศไทยที่มีการเผยแพร่ท างเว็บไซต์บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และข่าวสารจากโทรทัศน์
เพื่อที่จะรู้ถึงสถานการณ์ในปัจจุบันและนำมาพิจารณาถึงปัญหาด้านต่าง ๆ โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ไม่ได้
ทำการศึกษากฎหมายเปรียบเทียบ แต่ทำการศึกษากฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องและกฎหมาย
ภายในของประเทศไทยว่ามีความสอดคล้องตามที่มีการลงนามสัญญากันหรือไม่ เพื่อที่จะชี้ให้เห็ น
ช่องว่างทางกฎหมายและนำข้อมูลมาทำการศึกษาวิเคราะห์ ปัญหาและทำความเข้าใจสถานการณ์
สังคมในปัจจุบัน เพื่อนำไปพัฒนากฎหมายให้มีประสิท ธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับสถานการณ์ใน
ปัจจุบัน
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เมื่อทำการศึกษาข้อมูลแล้ว จึงได้ทำการบันทึกและคัดแยกประเภทของข้อมูล ที่จะทำความ
เข้าใจในข้อมูลและประเด็นสำคัญ เพื่อที่จะนำไปวิเคราะห์ปัญหาในประเด็นสำคัญ ทั้งนี้ เมื่อได้ผล
การศึกษาแล้ วจึงค่อยเขียนสรุป และข้อเสนอแนะสำหรับ “ปัญ หามาตรการแนวทางการคุ้มครอง
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน กรณีศึกษาแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานประเภทกิจการอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง”ต่อไป
โดยผู้ศึกษาได้วางแผนการนำเสนอในการศึกษาครั้งนี้แบ่งออกเป็น 5 บท คือ บทที่ 1 แสดง
ให้ เห็ น ถึงบทนำ บทที่ 2 แสดงให้ เห็ นถึงความหมาย สภาพปัญหาและผลกระทบของแรงงานเด็ก
เคลื่ อนย้ ายถิ่น ฐาน ในภาคอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง และแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิ ทธิเด็กกับ
เป้ าหมายการพัฒ นายั่งยื น (SDGs) บทที่ 3 แสดงให้ เห็ น ถึง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
แรงงานเด็กเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ตามกรอบพันธกรณี องค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศและกฎหมายไทย บทที่ 4 จะเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาโดยการนำข้อมูลจาก
การศึกษาในบทก่อนหน้ามาประกอบการวิเคราะห์ และบทที่ 5 จะเป็นการสรุปและข้อเสนอแนะ

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.) ทำให้ทราบถึงความหมาย ปัญหา ผลกระทบและแนวคิดความสัมพันธ์ของแรงงานเด็กกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) ของการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
2.) ทำให้ ท ราบมาตรการการคุ้ ม ครองเด็ ก และมาตรการทางกฎหมายองค์ ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาการของกฎหมายรวมถึงนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับ
มาตรการแนวทางคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง
3.) ทำให้ทราบผลการวิเคราะห์ ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรม
งานก่อสร้างและนำมาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กของไทย
4.) เพื่ อนำข้อเสนอแนะใช้ให้ เป็ น แนวทางในการพัฒ นาและแก้ไขเพิ่ม เติม กฎหมาย เพื่ อ
คุ้ม ครองแรงงานเด็ ก ให้ ส อดคล้ อ งกั บ องค์ ก ารแรงงานระหว่ างประเทศ โดยให้ เป็ น ไปตามกรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

1.7 งานวิจัยก่อนหน้าที่เกี่ยวข้อง
จากการทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า ในเรื่องของ ปัญหาการคุ้มครอง
แรงงานเด็กในภาคอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง มีหลายเล่มด้วยกันกล่าวคือ เป็นการทบทวนวรรณกรรม
งานวิจัยทางนิติศาสตร์พบว่า มีจำนวน 5 เล่ม กล่าวคือ
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1.) วิทยานิพนธ์เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่
ทำงานในร้านอาหาร ศึกษากรณีทำงานร้านอาหารในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ของคุณวรายุทธ
พิชยวัฒ น์ ปี พ.ศ. 2556 โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ทำการศึกษาแรงงานเด็กต่างด้าวที่เข้ามาทำงานใน
ประเทศไทย ซึ่งมีข้อค้นพบว่า การทำงานของเด็กเหล่านี้มีการทำงานหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะ
เป็นการขอทาน คนรับใช้ตามบ้าน งานก่อสร้าง งานเกษตรกรรม งานร้านอาหาร ร้านขายของชำ หรือ
ในโรงงานต่ า ง ๆ โดยได้ ท ำการศึ ก ษาเน้ น ไปที่ เรื่อ งธุ รกิ จ ร้ านอาหาร พบว่ ายั งมี ก ารละเมิ ด สิ ท ธิ
มนุ ษยชนแรงงานเด็กเคลื่ อนย้ายถิ่นฐาน จะเห็นได้ว่า มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิ เด็ ก กฎหมายคุ้ ม ครองแรงงาน มี ปั ญ หาเรื่ อ งสภาพการบั งคั บ ใช้ แ ก่ แ รงงานเด็ ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ทำงานร้านอาหาร โดยนายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและไม่สอดคล้องตามแนว
ปฏิบัติ โดยมีข้อค้นพบว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทยไม่คุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม ในเรื่องสิทธิขั้นพื้นฐาน ยังไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย
ไทยอย่างเท่าที่ควร พบว่ามีการละเมิดไม่จ่ายค่าจ้างให้เด็ก ปัญหาด้านการหลบหนีเข้าเมือง ปัญหา
ด้านนโยบายภาครัฐในการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน บทลงโทษสำหรับผู้ประกอบกิจการ
ร้านอาหาร
2.) วิทยานิพนธ์เรื่อง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ทำงานบางช่วงเวลา
ของศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ ปี พ.ศ. 2555 โดยศึกษาในเรื่องของปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่ทำงาน
บางช่วงเวลาของประเทศไทย และอุปสรรคในเรื่องของการกำหนดความหมาย ระยะเวลาการทำงาน
ปกติ เวลาพัก การทำงานล่วงเวลา วันหยุดพักผ่อนประจำปี สถานที่ห้ามทำงาน อัตราค่าจ้าง การ
ตรวจสุขภาพ เลิกจ้างและค่าชดเชย โดยมีข้อค้นพบว่า ในเรื่องความหมายนั้นไม่มีความชัดเจน ส่วน
ระยะเวลาการทำงานตามกฎหมายแรงงานไม่ ได้ มีก ารกำหนดในเรื่องระยะเวลาการทำงานบาง
ช่วงเวลาของเด็กเอาไว้ การหยุดพักผ่อนประจำปีนั้นตามกฎหมายไทยจะต้องทำงานมาแล้ว 1 ปี ซึ่งใน
เรื่องของการทำงานบางช่วงเวลาของแรงงานเด็กไม่มีมาตรการทางกฎหมาย สำหรับสถานที่ทำงาน
เห็นว่ามีการประกอบกิจการหลากหลายมากขึ้นกว่าแต่ก่อนควรที่จะมีมาตรการทางกฎหมายสำหรับ
สถานที่ทำงานของแรงงานเด็กที่ทำงานบางช่วงเวลาอย่างชัดเจน ค่าจ้าง ควรมีมาตรการทางกฎหมาย
เกี่ยวกับอัตราค่าจ้างรายชั่วโมงที่บังคับใช้เป็นการทั่วไป เรื่องของตรวจสุขภาพตามไม่มีมาตรการทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการทำงานบางช่วงเวลาของเด็ก และในส่วนของการเลิกจ้างและค่าชดเชยนั้น เลิก
จ้างนั้นสำหรับงานประเภทนี้สำหรับเด็กควรกำหนดเรื่องการบอกกล่าวไว้ก่อน ส่วนค่าชดเชยนั้นมีข้อ
ค้นพบว่า ควรมีหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราไว้โดยเฉพาะโดยคำนึงระยะเวลาการทำงานที่แตกต่างกัน
3.) วิทยานิพนธ์เรื่อง การบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานอพยพ ศึกษาเฉพาะกรณี แรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ของคุณนันทวัน เจริญศักดิ์ ปี พ.ศ. 2541 โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ได้
ทำการศึกษากรณีของการเคลื่อนแรงงานอพยพที่ประเทศมีความต้องการไม่ให้เศรษฐกิจในประเทศ
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ไทยหยุดชะงักเนื่องจากงานบางอย่างที่คนไทยไม่นิยมทำกันจึงทำให้ต้องใช้แรงงานอพยพที่เข้ามา
พำนั ก ในประเทศไทย แต่ ทั้ งนี้ ก็ มี ข้ อ ค้ น พบว่า มี ทั้ งข้ อ ดี แ ละข้ อ เสี ย จึงทำให้ ต้ อ งมี ก ารศึ ก ษาหา
มาตรการในการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หาต่ าง ๆ ศึ ก ษาหาแนวทางในการกำหนดนโยบาย และ
มาตรการทางกฎหมายที่สามารถควบคุมและคุ้มครองแรงงานต่างด้าวได้ย่าชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
ข้อค้นพบว่า ถึงแม้แรงงานต่างด้าวจะนำปัญหาเข้ามาประเทศไทยแต่ก็ไม่ควรที่จะไปจำกัดสิทธิขั้น
พื้น ฐาน รัฐควรเปลี่ ย นความคิดที่จะควบคุมไปคุ้มครองแรงงานไปตามสิ ทธิขั้นพื้ นฐานของมนุ ษย์
เนื่องจากการลักลอบการเข้ามาทำงานในประเทศมีมานานจึงควรที่จะมีมาตรการควบคุมและคุ้มครอง
อย่างเป็นรูปธรรม
4.) วิทยานิ พนธ์เรื่อง บทบาทของวิส าหกิจเอกชนในการคุ้มครองและพั ฒ นาแรงงานเด็ก
กรณีศึกษาแรงงานเด็กในธุรกิจก่อสร้าง ของคุณนิลุบล ชัยอิทธิพรวงศ์ ปี พ.ศ. 2536 โดยวิทยานิพนธ์
เล่มนี้ ผู้วิจัยนั้นมีความต้องการที่จะสำรวจสภาพการใช้แรงงานเด็ก โดยศึกษาสภาพการทำงาน การ
จ้ างงาน สวัส ดิ ก าร และสภาพความเป็ น อยู่ ข องแรงงานเด็ กก่ อ สร้าง ว่ามี อ ยู่ อย่ างไร ตรวจสอบ
บทบัญญัติของกฎหมาย และนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามมาตรฐานของการคุ้มครองแรงงาน
เด็ก ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพียงพอต่อการให้ความคุ้มครองหรือไม่ เสนอมาตรการทาง
กฎหมายเพื่ อให้ ภ าคธุรกิจ โดยเฉพาะเจ้าของกิจการก่อสร้าง เข้ามามีส่ วนร่วมในการแก้ไขปัญ หา
แรงงานเด็กก่อสร้าง มีข้อค้นพบว่า คือ การละเมิดการคุ้มครองแรงงานเด็กเกิดจากตัวนายจ้างที่จ้าง
เด็กโดยไม่ได้ขออนุญาต แต่ทั้งนี้ไม่ใช่เพราะเพียงนายจ้างอย่างเดียวเกิดจากตัวเด็กที่สมัครใจทำงาน
อาจเพราะแรงจูงใจจากค่าจ้าง แต่การทำงานของเด็กพบว่ามีการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่า และใช้แรงงาน
เกินชั่วโมงการทำงานซึ่งส่งผลเสียต่อตัวเด็กทั้งทางด้านสุขภาพและความปลอดภัยในด้านต่าง ๆ และ
พบว่า ส่วนมากงานที่เด็กทำนั้นเป็นงานที่หนักและเหนื่อย เช่น การแบกของหนัก แบกไม้ แบกปูน ถือ
ว่าเป็นงานที่ไม่ได้มีการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
5.) วิ ท ยานิ พ นธ์ เรื่ อ ง ปั ญ หาทางกฎหมายในการใช้ แ รงงานเด็ ก ของคุ ณ คมวิ ท ย์ แดง
ไชยวัฒน์ ปี พ.ศ. 2529 โดยวิทยานิพนธ์เล่มนี้ทำการศึกษาในกรณีการทำงานของภาคอุตสาหกรรม มี
ข้อค้นพบว่า มีการใช้แรงงานเด็กเป็นจำนวนมากเนื่องจากเด็กเป็นวัยที่เชื่อฟังง่าย และมีต้นทุนต่ำใน
การจ่ ายค่าจ้ าง โดยส่ ว นมากที่ พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กนั้น มีช่วงอายุต่ำกว่า 12 ปี ซึ่งกิจการใน
ภาคอุตสาหกรรมที่ได้ทำการศึกษานั้นที่พบว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย คือ กิจการก่อสร้าง
ซึ่งมีอัตราร้อยละ 22 โดยการทำงานส่วนใหญ่เป็นการขนอิฐ ขนปูน จะเห็นได้ว่าเป็นงานที่ไม่ต้องใช้
ความรู้ความสามารถ ข้อค้นพบว่าประเทศไทยมีการกำหนดอายุเอาไว้ที่ 12 ปี ควรที่จะกำหนดตาม
มาตรฐานองค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ 15 ปี และควรมีข้อบังคับว่าควรห้ามเด็กอายุต่ำกว่า
15 ปี ทั้งนี้ยังมีการกล่าวในเรื่องของประเภทของงานในเรื่องงานเกี่ยวกับการนั่งร้านหรือกรณีที่ทำงาน
เกี่ยวกับปั้นจั่นควรห้ามไม่ให้เด็กทำงานเพราะจะเป็นอันตรายต่อเด็ก และการกำหนดระยะเวลาการ
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ทำงานของเด็ก ควรนำมาตรการระยะเวลาการทำงานที่บังคับกับแรงงานผู้ใหญ่มาใช้บังคับกับเด็กโดย
งานภาคอุตสาหกรรม ต้องทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง ส่วนบทลงโทษการที่เด็กถูกใช้แรงงาน
โดยผิดกฎหมายเนื่องจากบทลงโทษไม่เหมาะสม จึงควรจัดทำมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวการใช้
แรงงานเด็กไว้เป็นพิเศษโดยแยกเป็นประเภทความผิด และลงโทษตามระดับความผิด
จากการศึกษาพบว่า งานก่อนหน้านี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษากรณีของการคุ้มครองแรงงานเด็ก
เคลื่อนถิ่นย้ายฐาน ในประเภทกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยเฉพาะในแง่ของมิติกฎหมายกับการ
พัฒนาเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และเรื่องของ
การปรับปรุงแก้ไขมาตรการทางกฎหมายแรงงานเด็ก ประเภทกิจการอุตสาหกรรมก่อสร้าง ด้วยเหตุนี้
วิทยานิพนธ์เล่มนี้จะทำการวิเคราะห์ถึงความเชื่อมโยงของแรงงานเด็กกับเป้าหมายการพัฒนาที่ ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) กับประเทศที่กำลังพัฒนา ปัญหาข้อกฎหมายว่าด้วย
นิยามกับการคุ้มครองสิทธิเด็ก พันธกรณีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยไม่เป็น
ภาคี ปัญหาในทางปฏิบัติของประเทศไทยในการคุ้มครองแรงงานเด็ก
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บทที่ 2
ความหมาย สภาพปัญหา และแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็กกับ
เป้าหมายการพัฒนายั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เป็นผู้ติดตามพ่อแม่เข้ามา
ในประเทศไทย ลูกของแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เกิดในประเทศไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิด ซึ่งเด็กกลุ่ม
เหล่านี้จะเปรียบเสมือนกลายเป็นบุคคลชายขอบ เพราะเนื่องด้วยจากความยากจน ความไม่เป็นธรรม
จากสั งคม เข้ าไม่ ถึงสิ ท ธิด้ านต่ าง ๆ นโยบายการคุ้ม ครองทางกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็ น ด้านบริก าร
เกี่ยวกับสุขภาพ โอกาสทางด้านการศึกษา และการบริการจัดสรรทรัพยากร โดยเฉพาะ แรงงานเด็ก
เคลื่ อนย้ ายถิ่น ฐานที่มีการทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้าง นอกจากที่การเข้าไม่ถึงสิ ทธิต่าง ๆ แล้ ว การ
ทำงานในสถานที่แห่งนั้น อาจประสบความเสี่ยงอันตรายทางด้านร่างกายได้ รวมถึงเสี่ยงจะถูกใช้
ความรุนแรงได้ ด้วยเหตุ ผู้ศึกษามีความสนใจที่ต้องการศึกษาในประเด็นต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน
เด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่ทำงานในไซต์ก่อสร้าง
โดยเนื้ อหาส่ ว นนี้ จ ะกล่ าวถึงความหมาย ลั กษณะของแรงงานเด็ก สภาพปัญ หาของการ
คุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน กรณีงานก่อสร้าง และผลกระทบของการคุ้มครองแรงงานเด็ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน กรณีงานก่อสร้างและแนวคิดความสัมพันธ์ของเป้าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) รายละเอียดดังนี้

2.1 ความหมาย ลักษณะและสภาพปัญหาของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงความหมาย ลักษณะและสภาพปัญหาของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐาน แนวคิ ด แรงงานเด็ก กั บ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) และแนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
2.1.1 ความหมาย ลักษณะและสภาพปัญหาของเด็กและแรงงานเด็ก
เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาในเบื้องต้นจำเป็นต้องพิจารณาความหมายและลักษณะของเด็ก
และแรงงานเด็ก โดยจากการศึกษา พบว่า ความหมายและลักษณะของเด็กมีความแตกต่างกันไปตาม
บริบท กล่าวคือ ความหมายของ เด็ก อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่
เลวร้ ายของการใช้ แ รงงานเด็ ก ค.ศ.1999 (พ.ศ. 2542) (ILO Convention No.182 Concerning
the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of
Child Labour,1999) ซึ่งประเทศไทยให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 ได้กำหนดคำ
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นิยามคำว่า เด็ก หมายถึง บุคคลทั้งปวงมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี ในขณะที่อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ค.ศ. 1989 (Convention on the Rights of the Child) ได้ ก ำหนดนิ ย าม เด็ ก โดยให้ ห มายถึ ง
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะก่อนหน้าตาม กฎหมายที่ใช้บังคับสำหรับเด็ก
นั้น อย่างไรก็ดี ความหมายของ เด็ก ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ได้
กำหนดคำนิยามเด็กว่า หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ แต่ไม่รวมถึงผู้ที่บรรลุนิติ
ภาวะด้วยการสมรส7
นอกจากนี้ ความหมายของเด็ก ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธี พิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว พ.ศ. 2534 ยังพบว่า กฎหมายได้มีการกำหนดคำนิยามไว้ในมาตรา 4 หมายถึง บุคคล
ที่มีอายุเกินเจ็ดปีบริบูรณ์ แต่ยังไม่เกินสิบสี่ปีบริบูรณ์ และเยาวชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุเกินสิบสี่ปี
บริบูรณ์ แต่ยังไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์8
อนึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของ แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ได้มีการกำหนดนิยามไว้ในมาตรา 44 บัญญัติว่า ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี
ทำงานเป็นลูกจ้าง9 ซึ่งแต่เดิมนั้นได้กำหนดอายุขั้นต่ำของลูก จ้างที่เป็นเด็กไว้ที่ 13 ปี แต่เนื่องจาก
องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ ซึ่งปรากฏรายละเอียดไว้ในอนุสัญญา
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน พ.ศ. 2516 (ILO Convention
No.138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment, 1973) ม าต ร า 2(3)
กล่าวคือ การจ้างแรงงานเด็กนั้นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับและไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม
ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน คือ ไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับงานทั่วไป ไม่ต่ำกว่า 13 ปี สำหรับงานเบา และไม่
ต่ำกว่า 18 ปี สำหรับงานอันตราย แต่ส ำหรับประเทศที่กำลังพัฒนานั้น ได้กำหนดอายุขั้นต่ำสำหรับ
งานทั่ ว ไปเป็ น 14 ปี งานเบาเป็ น 12-14 ปี และงานอั น ตรายเป็ น 16 ปี ด้ ว ยเหตุ นี้ จึ ง ทำให้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จึงมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์อายุของการใช้แรงงานเด็กไว้
ต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับงานทั่วไป ซึ่งมีความสอดคล้องตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 138 ที่ประเทศไทยเข้าร่วมภาคี
เมื่อพิจารณาตามความหมายของ เด็กทำงาน หมายถึง เด็กที่เรียนหนังสือไปด้วย ทำงานไป
ด้วย รวมถึงเด็กที่ทำงานอย่างเดียว โดยที่ไม่ได้เรียนหนังสือ ส่วนการทำงาน หมายถึง การปฏิบัติหรือ
ลงมือทำตามที่มอบหมาย ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นตั้งแต่ 1 ชั่วโมงขึ้นไป และมีค่าตอบแทนที่ได้
อาจเป็นค่าจ้าง เงินเดือน ผลกำไร เงินปันผลหรือสิ่งของ หรือ เป็นข้อตกลงในการทำงานอย่างน้อย 1
7
8
9

มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546.
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2534.
มาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.
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ชั่วโมง โดยไม่ต้องรั บ ค่าจ้าง10 ซึ่งความหมายดังกล่ าวข้างต้น มีความสอดคล้ องกับบริบทของไทย
ภายใต้กรอบขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)
อีก ทั้ งเมื่อ พิ จ ารณาตามความหมายของเด็ กทำงาน จากการศึ กษาพบว่า เด็ กทำงานที่ มี
ลักษณะเป็นแรงงานเด็กมีดังนี้ กล่าวคือ
1. เด็กอายุตั้งแต่ 5-12 ปี ทำงานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ในทุกประเภทกิจการ
2. เด็กอายุตั้งแต่ 13-14 ปี ทำงานเชิงเศรษฐกิจที่ไม่ใช่งานเบา หรือทำงานที่มีจำนวนชั่วโมง
การทำงานมากกว่า 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์
3. เด็กอายุตั้งแต่ 15-17 ปี ทำงานอันตรายที่กำหนดในกฎหมายหรือทำงานที่มีจำนวนชั่วโมง
การทำงานมากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์11
ลักษณะและหลักเกณฑ์ของแรงงานเด็ก เป็นกรณีที่เด็กตกลงที่จะทำงานให้เพื่อรับค่าจ้างกับ
นายจ้าง ตามหลักกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งอาจเป็นการตกลงทำงานที่ใช้กำลังแรงงานในการยก
แบก หาบ หามหรืออาจเป็นงานที่ใช้ความคิด มันสมอง หรือสติปัญญา ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มที่เป็น
แรงงานเด็กออกได้เป็น 3 กลุ่ม กล่าวคือ ลูกจ้างเด็ก ลูกจ้างหนุ่มสาว และลูกจ้างทั่วไป โดยหลักสากล
นั้นไม่ต้องการให้ใช้แรงงานเด็ก เพราะด้วยทางกายภาพและความรู้ความสามารถ ไม่พร้อมที่จะเข้าสู่
ตลาดแรงงาน อันจะเป็นการก่อให้เกิดผลร้ายแก่ตัวเด็ก ถือว่าเป็นสิ่งต้องห้าม ตามองค์ก ารแรงงาน
ระหว่างประเทศ (International Labor Organization) ส่วนในกรณีแรงงานจำพวกลูกจ้างหนุ่มสาว
ซึ่งถือว่า เป็นแรงงานอยู่ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ ซึ่งกลุ่มนี้สามารถจ้างงานเป็นลูกจ้าง
ได้ เนื่ อ งจากเป็ น กลุ่ มที่ ค าบเกี่ ย วระหว่างเด็กและผู้ ใหญ่ ท ำให้ กฎหมายให้ ความสำคั ญ เป็ น พิ เศษ
มากกว่ากลุ่มแรงงานทั่วไป12
ถ้าพิ จ ารณาคำนิ ย ามตามบทกฎหมายไทยคำว่า การใช้แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญ ญั ติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งน่าจะมีความหมายไปในทางสากลมากกว่า คือ การใช้แรงงานหนุ่ม
สาว และต้อ งมี อ ายุ ไม่ ต่ำกว่า 15 ปี บ ริบู รณ์ และไม่ เกิ น 18 ปี บ ริบู รณ์ ซึ่ งมาตรการทางกฎหมาย
ดังกล่าวได้เน้นความสำคัญและให้ความคุ้มครองกับ การใช้แรงงานเด็กเป็นพิเศษกว่ากลุ่มแรงงานอื่น
โดยที่จะไม่ให้ ทำงานที่ เป็ นการเสี่ยงภัย กล่าวคือ งานที่ ต้องทำงานกับ พวกเครื่องจักร เช่น งานทำ
ความสะอาดเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่กำลังเดินเครื่อง ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้ระบุ สถานทำงานที่เป็นไป
10

สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, สรุปผลที่สำคัญการ
สำรวจการทำงานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ. 2558 (ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์, 2559), หน้า 2.
11 เรื่องเดียวกัน.
12 พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้งที่
10 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2560), หน้า 174-175.
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ในทางเสื่อมต่อศีลธรรม ไม่ว่าจะเป็น สถานเริงรมย์ หรือโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น 13 เพื่อเป็นการคุ้มครอง
เด็กไม่ให้เกิดอันตรายจากการทำงาน และไม่ให้ถูกใช้งานจนเกินความสามารถตามวัยของเด็ก ส่งผล
ทำให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีการบัญญัติห้ามใช้แรงงานเด็กทำงานบางอย่างและสถานที่ทำงาน
ที่ต้องห้ามใช้แรงงานเด็ก ซึ่งรายละเอียดปรากฏในมาตรา 45 มาตรา 50 ของพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งมีความสอดคล้องตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 182
ว่าด้ว ยรู ป แบบที่ เลวร้ ายที่ สุ ดของการใช้แ รงงานเด็ ก พ.ศ. 2542 และข้อแนะนำองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ 190 เป็ น ข้ อ เพิ่ ม เติ ม ของอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 182 ซึ่ งได้ ได้ ระบุ ป ระเภทของงาน
อันตรายของการใช้แรงงานเด็ก
ดังนั้ น คำนิ ย ามคำว่า เด็ก ตามความหมายของกฎหมายไทย คือ เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
บริบูรณ์ ส่วนคำนิยามของคำว่า แรงงานเด็กนั้น จะหมายถึง เด็ก ซึ่งมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์แต่
ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ซึ่งมีความสอดคล้องตามความหมายสากล ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบที่เลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ.
2542 อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 อนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วย
อายุขั้นต่ำในการจ้างงาน พ.ศ. 2516 และตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
การใช้แรงงานเด็กนับว่ามีมาตั้งแต่ช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากยุคสังคมเกษตรกรรมไปสู่ยุค
ของสังคมอุตสาหกรรม การเปลี่ยนแปลงส่งผลทั้งด้านโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตของ
คนในสังคม เนื่องจากแต่ก่อ นมีการประกอบอาชีพยุคสังคมเกษตรกรรมจะมีผลผลิตเพื่อใช้ภายใน
ครัวเรือนเท่านั้น แต่ยุคสังคมอุตสาหกรรมเกิดกระบวนการผลิต มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเป็น
จำนวนมาก และทำให้มีความต้องการจำนวนแรงงานที่เป็นคน และส่งผลทำให้ประชาชนตามชนบท
ต่างอพยพเข้ามาทำงานในเขตเมืองที่มี โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เมื่อมีความต้องแรงงานคนจำนวน
มากทำให้เกิดปัญหาในเรื่อง ค่าตอบแทนผู้ใช้แรงงานที่สูง เพื่อลดค่าใช้จ่ายจึงทำให้มีการใช้แรงงาน
เด็กเกิดขึ้น ซึ่งในขณะนั้นนับว่า แรงงานเด็กเป็นกำลังสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม ซึ่งพบมาก
ที่สุดในประเทศที่กำลังพัฒนา14
13

เรื่องเดียวกัน.
14 การปฏิวัติอุตสาหกรรม | Manufacture Overhaul Rapid and Optimal Co., Ltd.,
ค้นวันที่ 13 พฤศจิกายน 2018, จาก
http://www.moro.co.th/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8
%8f%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%ad%
e0%b8%b8%e0%b8%95%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%ab%e0%b8%81%e0%b
8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1/.
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จากการศึกษาพบว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็กมา
โดยตลอด จนกระทั้งประเทศไทยได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 25042509) ถึงฉบับปัจจุบัน คือ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ภาครัฐจัดทำนโยบายส่งผลให้กิจการด้าน
อุตสาหกรรมมีการขยายตัวมากขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความแตกต่างระหว่างสังคมเมืองและสังคม
ชนบทในแง่ของการกระจายรายได้ ซึ่งส่งผลให้ผู้คนตามชนบทมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานจากชนบทเข้า
สู่สังคมเมืองเพื่อต้องการหารายได้ จากการศึกษาพบว่า การเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานจากกลุ่มบุคคลซึ่ง
ต้องการหารายได้และยังพบว่า มีเด็กที่เดินทางเข้ามาเพราะมีความประสงค์ที่ต้องการหาอาชีพ และ
กลายเป็นแรงงานเด็กเพราะความยากจนและต้องการที่จะแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายภายในครอบครัว ซึ่ง
แรงงานเด็กเหล่านี้มีอัตราค่าจ้างที่ถูกกว่าผู้ใหญ่และง่ายต่อการควบคุม
ซึ่งความยากจนนับว่าเป็นปัจจัยหลักของการเกิดปัญหาแรงงานเด็ก โดยความยากจนนั้นเป็น
ปัญหาของสังคมไทยกว่า 40 ปี สืบเนื่องมาจากการขยายตัวทางการค้า การกำหนดค่านิยมของสินค้า
ทำให้เกิดรายจ่ายที่สูงขึ้นและส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างคนจนและคนรวย ทั้งนี้ บุคคลส่วน
ใหญ่ที่ประสบปัญหาความยากจนเพราะมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ ทำให้ต้องดิ้นรนมากกว่า
บุคคลอื่น ซึ่งส่งผลทำให้บุคคลแถบชนบทเดินทางเข้ามาทำงานในชุมชนเมือง เพื่อต้องการมีรายได้
และมีอาชีพที่มั่นคง ทั้งนี้ เนื่องจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจในสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง
รวดเร็ว15 ส่วนการเกิดของแรงงานเด็กในสังคมไทยก็มีสาเหตุมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไม่ตอบโจทย์สถาบันครอบครัวในเรื่องของรายได้ ที่ทำให้เด็กเหล่านี้ต้องการทำงานหารายได้เพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัวเพื่อให้มีความเป็นอยู่ที่ดี
การใช้แรงงานเด็กนั้นจึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจาก
ประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญ เรื่อง สิทธิมนุษยชน โดยการเรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่
ธรรม ซึ่งจะส่งผลกระทบทั้งด้านการค้าระหว่างประเทศ และด้านภาพลักษณ์ของประเทศ ซึ่งปัจจุ บัน
ประเทศไทยถู ก กดดั น จากประชาคมโลกในเรื่อ งของการใช้แ รงงานเด็ กเป็ น อย่ างมาก เนื่ อ งจาก
กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อสินค้าของไทย ที่เชื่อว่ามีการผลิตโดยการ
ใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ ซึ่งสินค้าที่ถูกขึ้นบัญชี มี 5 รายการ คือ อ้อย เครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา
และสื่อลามก ส่ งผลต่อภาพลักษณ์ ของประเทศและเป็นอุปสรรคทางการค้า การส่งออกที่มีมูลค่า
สำคัญ ของประเทศไทย จึงทำให้กระทรวงแรงงานของไทยได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญ หา
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ธนพล สราญจิตร์, ปัญหาความยากจนในสังคมไทย Problem of Poverty in Thailand,
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเชีย ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 5, ฉบับที่ 2
(พฤษภาคม-สิงหาคม 2558): 12-13.
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การค้ามนุษย์ ด้านแรงงานเป็ นหนึ่งในวาระการปฏิรูปแรงงาน กำหนดเป้าหมายว่า ปัญ หาแรงงาน
บังคับและปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมดไปจากประเทศไทย16
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎหมายแรงงาน หมวดการใช้แรงงานเด็ก
เพื่อเป็นการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายในประเทศไทยให้ลดลง เนื่องจากปัญหาดังกล่าว
ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและภาพพจน์ของประเทศอย่างมาก ซึ่งกระทรวงแรงงานของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รายงานสถานการณ์แรงงานของประเทศไทยว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุ
5-14 ปี เป็นจำนวนร้อยละ 13 และถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งมีความรุนแรง
อยู่ในกลุ่มที่ 217
นายสุเมธ มโหสถ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทำการชี้แจงสำหรับกรณีที่มีสื่อ
ต่างประเทศกล่ าวหาว่าประเทศไทยเป็ น ศูน ย์ก ลางในการทำการล่ อลวงหรือลั กพาตัว บุ คคลจาก
ประเทศเพื่ อ นบ้ าน ไม่ ว่าจะเป็ น ผู้ ช าย ผู้ ห ญิ ง หรือ เด็ ก ซึ่ งเป็ น ชาวกั ม พู ช าและพม่ า ที่ บั งคั บ ให้
ค้าประเวณี และทำงานที่ต้องใช้ แรงงานด้วยกำลั งกายซึ่งเป็นงานหนัก เช่น ประมง ก่อสร้าง ภาค
เกษตร โดย กสร.ชี้แจงว่า ทางด้านกสร.พยายามที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไข
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจัง โดยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้กระทำผิดกฎหมายหรือในการละเมิดสิทธิแรงงาน
มุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงานไทยและแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย
เพื่อที่จะทำให้ได้รับการปฏิบัติเหมือนกันไม่ว่าจะในเรื่องของสภาพการจ้างงาน สภาพการทำงานและ
สวัสดิการตามกฎหมายเป็ นการเปิดโอกาสเพื่อให้แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานได้ทราบสิทธิและหน้าที่
นายจ้างลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
รวมถึงในเรื่องของการใช้สิทธิการยื่นคำร้องเพื่อเรียกร้องสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เช่น ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ทั้งนี้ยังได้มีการกำหนดมาตรการที่จะป้องกันและแก้ไข
ปัญหา อาทิ กรณี ในการกำหนดอายุขั้นต่ำในการทำงาน เช่น การใช้แรงงานเด็กสำหรับงานทั่วไป
ก่อสร้าง ภาคเกษตรกรรม ซึ่งในการจ้างแรงงานนั้นจะต้องมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป สำหรับประมงหรือ
การแปรรูปสัตว์น้ำจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งมีการปรับโทษเพิ่มที่นายจ้างจ้างเด็กที่มีอายุต่ำกว่า
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พฤกษ์ พรหมพันธุม, แรงงาน ร่วมมือประชารัฐ ถอดสินค้าไทยจากรายชื่อสินค้าใช้แรงงาน
เด็กแรงงานบังคับ, ค้นวันที่ 29 สิงหาคม 2018, จาก
https://www.labour.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=33788:
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17 สำนักงานสถิติแห่งชาติ, เขาว่า...ประเทศไทยใช้แรงงานเด็ก, ค้นวันที่ 18 กรกฎาคม 2018,
จาก http://service.nso.go.th/nso/web/article/article_22.html.
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ที่กฎหมายกำหนดให้มีอัตราโทษสูงสุด ก็เพื่อที่จะให้ความคุ้มครองแรงงานเป็นไปอย่างครอบคลุมและ
ทั่วถึง
ทั้ งนี้ ได้ มี ก ารจั ด ชุ ด เฉพาะกิ จ คุ้ ม ครองแรงงานเพื่ อ ทำการตรวจสอบการใช้ แ รงงานเด็ ก
แรงงานบังคับ โดยเน้นกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประมง ก่อสร้าง ภาคเกษตร ซึ่งถ้าพบการกระทำ
ผิดจะดำเนินคดีกับนายจ้างทันที ทั้งนี้ ได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 ได้ทำ
การตรวจสอบสถานประกอบกิจการ 38 แห่ง พบว่าลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง 4,499 คน สามารถ
แบ่งออกเป็นสัญชาติไทยจำนวน 1,426 คน และต่างด้าวจำนวน 3,073 คน และพบว่ามีการกระทำ
ความผิดฐานใช้แรงงานเด็กและไม่แจ้งการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวม 13 แห่ง ซึ่งได้มี
การดำเนินคดีไปแล้ว
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการแก้ไขกฎหมายอาญา โดยการเพิ่มโทษผู้กระทำผิด และได้มี
การจัดตั้งคณะทำงานสืบสวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง การดำเนินการโครงการใหม่ในการป้องกันการ
ใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง และการทำงานร่วมกับองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศสำหรับการจัดทำข้อมูลสถิติจำนวนแรงงานเด็กภายในประเทศ และได้มีการ
ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการนำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP)
เพื่อที่นำไปปรับใช้ในสถานประกอบกิจการเพื่อที่จะให้แรงงานมีคุณภาพที่ดีโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่
เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะถูกการละเมิดสิทธิแรงงาน 18 ทั้งนี้ส่งผลให้กระทรวงแรงงานสหรัฐได้มีการประกาศ
รายงานสถานการณ์และการจัดการการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด ประจำปี ค.ศ. 2016
(พ.ศ. 2559) ประเทศไทยนั้นได้มีการเลื่อนลำดับการดำเนินงานจากระดับที่มีความสำเร็จระดับปาน
กลาง มาเป็นระดับที่มีความสำเร็จสูงสุด 19 แต่ทั้งนี้ก็ยังไม่สามารถที่จะขจัดการใช้แรงงานเด็กที่มีการ
ใช้งานในรูปแบบเลวร้ายให้หมดสิ้นได้
อนึ่งทางองค์กรยูนิเซฟแห่งประเทศไทยและบริษัท แสนสิริ จำกัด ร่วมกับ Kids Home ได้มี
การจัดกิจกรรมแสนสิริเพื่อสังคม หรือ Sansiri Social Change เปิดโครงการ “พื้นที่ปลอดภัยสำหรับ
เด็กในสถานที่ก่อสร้าง” (THE GOOD SPACE) เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีวัตถุประสงค์ใน
การสนับสนุนการยุติการใช้แรงงานเด็กในสถานที่ก่อสร้างซึ่งจากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยในช่วง
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ภัทรวรรณ ปิ่นแก้ว, แรงงาน แจงเหตุโดนกล่าวหาค้ามนุษย์ บังคับใช้แรงงานต่างด้าว, กลุ่ม
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วันที่ 13 พฤศจิกายน 2018, จากhttp://www.thansettakij.com/content/211749.
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10 ปีที่ผ่านมามีการลงทุนในการก่อสร้างเฉลี่ยสัดส่วนร้อยละ 8.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
(GDP) ส่งผลให้มีการจ้างงานในสาขาธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่เป็น
ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจดังกล่าว คือ กลุ่มแรงงานต่างชาติ จากพม่าและกัมพูชา จากข้อ
ค้นพบจากข้อมูลของกรมจัดหางานเมื่อเดือนกันยายน 25560 และพบว่า ได้มีการเปิดศูนย์รับแจ้งการ
ทำงานของกลุ่มแรงงานต่างชาติ 100 แห่งทั่วประเทศ และพบว่ามีผู้ ที่มาขึ้นทะเบียนกลุ่มแรงงาน
ดังกล่าวจำนวน 772,270 คน โดยประเภทกิจการที่มาขอจดทะเบียนในกลุ่มแรงงานต่างชาติสูงสุด
คือ งานก่อสร้าง 181,772 คน ในปี พ.ศ. 2558 ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มีข้อค้น
พบว่า แรงงานต่างชาติในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างในไทยประมาณ 557,724 คน20
ผลจากการเปิ ดโครงการ ด้านนายอภิช าต จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษั ท แสนสิริ
จำกัด (มหาชน) ได้มีการกล่าวว่า ได้มีการเปิดโครงการพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กในสถานที่ก่อสร้างใน
ประเทศไทยจำนวน 17 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นโครงการที่ 11 วัตถุประสงค์ของการ
เปิดโครงการ คือ มุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กให้ดีขึ้นในแง่ความปลอดภัยและความเท่า
เทียมทางการศึกษา สาธารณสุขและชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งเชียงใหม่ถือ เป็นโมเดลหลักที่จะต้องการสื่อ
ถึงความดีงามของเด็ก และชี้นำให้บริษัทต่าง ๆ เห็นความสำคัญของเด็ก และร่วมมือกันช่วยเหลือ
เยาวชนให้เติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยความสำเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับความร่วมมือขององค์กรยูนิเซฟ
และ Kids Home ที่เป็นแรงสนับสนุนที่ดี
ส่วนของนายพิชัย ราชภัณฑารี ผู้แทนองค์กรยูนิเซฟ ประเทศไทยได้มีการกล่าวว่า รู้สึกดีใจที่
ภาคเอกชนให้ความสำคัญกับสิทธิเด็ก เนื่องจากอนุสัญญาสิทธิเด็กทุกคนไม่ว่าเชื้อชาติใดต้องได้รับการ
ดูแลให้มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย มีการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นอิสระ เพื่อพั ฒนาการ
ด้านสติปัญญาและด้านร่างกาย ส่วนนายนิโคล่า คอสต้า ผู้ก่อตั้ง Kids Home ได้มีการกล่าวเสริมต่อ
ว่า โครงการนี้เป็นการร่วมมือและวิสัยทัศน์กว้างไกลของภาคเอกชน เป็นโครงการที่เปิดโอกาสแก่เด็ก
ยากไร้ ไร้รัฐ ไร้สัญชาติ ที่อาจถูกละเลยจากสังคม21
2.1.2 ความหมาย ลักษณะและสภาพปัญหาของแรงงานเด็กข้ามชาติหรือแรงงานเด็ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
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ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, ส่องชีวิต’ผู้หญิง-เด็ก’ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง
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เพื่อทำความเข้าใจเนื้อหาในเบื้องต้นจำเป็นต้องพิจารณความหมายของแรงงานเด็กและการ
เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน โดยจากการศึกษา พบว่า แรงงานเด็ก หมายถึง ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป
แต่ยั งไม่ถึงอายุ 18 ปี ตามหลั กเกณฑ์ อายุขั้นต่ำ ที่ป รากฎตามอนุสั ญ ญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ซึ่งได้กำหนดเอาไว้ที่อายุ 15 ปี สำหรับงานทั่วไป ส่วนตาม
กฎหมายไทย กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ได้กำหนดไว้ที่ให้จ้างงานผู้ที่มี
อายุ 15 ปี ตามมาตรา 44 ทั้งนี้ สำหรับการจ้างงานผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15-18 ปี นายจ้างต้องแจ้งการจ้าง
งานต่อพนักงงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน และจะต้องพิจารณาจาก มุมมองของแรงงานเด็ก ใน
ส่วนของด้านการทำงาน กล่าวคือ การใช้ให้ เด็กทำงานที่ไม่เหมาะสำหรับเด็ก หรือ ที่ส่ งผลเสี ยต่อ
สุขภาพอนามัยของเด็ก แต่ ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความถึงงานทุกประเภทจะเป็นงานที่ไม่เหมาะสมสำหรับ
เด็ก แต่จะมีเพียงงานบางประเภทที่ไม่เหมาะสมให้เด็กทำงาน22
อนึ่งเมื่อพิจารณาความหมายของการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน คือ การย้ายที่อยู่จากเดิมไปที่ใหม่
ซึ่งอาจเป็ น การย้ ายเพี ย งชั่วคราวหรือถาวรก็ได้ซึ่งการย้ายถิ่นในปัจจุบั นนั่น เป็นผลที่ เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายเพื่อแสวงหารายได้ในที่ใหม่และเพื่อที่จะทำ
ให้ชีวิตดีขึ้น
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะสามารถอนุมานได้เพราะ คำนิยามของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐาน ณ ปัจจุบัน ยังไม่ปรากฏคำนิยามที่มีการบัญญัติไว้อย่างชัดเจน แตกต่างต่างจากแรงงานต่างด้าว
อันเนื่องจากคำนิยามของแรงงานต่างด้าวมีการบัญญัติขึ้นตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง กล่าวคือ
คนต่างด้าว หมายความถึง บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเป็นการตีความจากมาตรการทางกฎหมายของ
อังกฤษ ที่มีชื่อ The British Nationality and Status of Alien Act. ซึ่งได้มีการตีความหมายของคำ
ว่า Alien คือ บุคคลที่ไม่ใช่คนในบังคับอังกฤษ ทั้งนี้ จะอนุมานได้ว่าคนต่างด้าวตามกฎหมายของไทย
คือ บุ คคลที่ไม่มีสั ญชาติไทย ซึ่งหมายความรวมถึงกลุ่ มที่เกิดในไทยและไม่ได้รับสัญ ชาติไทย และ
ความหมายของแรงงานต่างด้าว คือ บุคคลที่เป็นลูกจ้างที่ไม่มีสัญชาติไทย และรวมถึงคนที่เกิดในไทย
แต่ ไม่ รั บ สั ญ ชาติ ไทย ส่ ว นแรงงานเคลื่ อ นย้า ยถิ่ น ฐาน นั้ น จะมี ค วามหมายถึ งกลุ่ ม บุ ค คลที่ มี ก าร
เคลื่อนย้ายถิ่นที่อยู่เดิมมาอยู่ที่ใหม่ เพื่อ จุดประสงค์หาแหล่งที่อยู่ใหม่และแสวงหารายได้และไม่มี
สัญชาติไทย ซึ่งก็ไม่มีการบัญญัติไว้บทบัญญัติของกฎหมายซึ่งทำให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ถูกจัดอยู่ในกลุ่ม
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เดียวกัน ซึ่งจะสังเกตได้จะการตีความดังกล่าวควรที่จะมีคำนิ ยามของกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
โดยเฉพาะ23
ซึ่งในการนิ ย ามความหมายแรงงานเด็ก เคลื่อนย้ายถิ่นฐานยังไม่เป็นข้อยุติห รือข้อตกลงที่
ชัดเจน เนื่องจากต้องดูหลายองค์ประกอบไม่ว่าเป็นเรื่องของเกณฑ์อายุ งานและแรงงาน ทั้งนี้อยู่การ
จำกัดขอบเขตซึ่งอยู่อาศัยมุมมองที่แตกต่างกัน เช่น คำว่า “แรงงานเด็กต่างชาติ” “เด็กข้ามชาติ”และ
“แรงงานที่อพยพเป็นเด็กต่างชาติ” จะหมายถึง เด็กต่างชาติที่เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเป็นระยะเวลาไม่
ต่ำกว่าหนึ่ งปี ขึ้น ไป ถือว่าเป็ น การให้ คำนิยามความจำกัดของแรงงานอพยพ (Labor Migrant) ที่
จะต้องมีการกำหนดเวลาการย้ายถิ่นที่ไปอยู่ที่ใหม่24 แต่ทั้งนี้จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้นก็มิได้มีการ
บัญญัติการนิยามความหมายดังกล่าวในบทบัญญัติของกฎหมายใด
อีกนัยหนึ่งคือ เป็นแรงงานที่มีการอพยพเข้ามาทำงานกับครอบครัว หรือถูกล่อลวง หลอกล่อ
เข้ ามา โดยการผ่ านตั ว แทนนายหน้ าโดยส่ ว นมากจะเป็ น การเดิ น ทางเข้ามาในประเทศตามเขต
ชายแดนซึ่งส่วนใหญ่จะได้แก่กลุ่มแรงงานต่างด้าว พม่า ลาว เขมร จีนฮ่อ เป็นต้น ล้วนมีการเข้ามา
ทำงานในด้ านต่ าง ๆ ไม่ ว่ าจะเป็ น ภาคงานบริก ารต่ าง ๆ เช่ น งานก่ อ สร้าง งานบริก ารในสถาน
ประกอบการ งานโรงงาน งานประมง งานในสวนยาง โรงเลื่อย งานรับใช้ในบ้าน ขอทานและรับจ้าง
อิสระทั่วไป แต่ก็ยังพบว่าส่วนใหญ่ปัญหาของการใช้แรงงานเด็ก จะเป็นกรณีของการทำงานหนักเสี่ยง
ต่ออันตรายหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ และ
กรณีปัญหาการถูกกดขี่หรือในกรณีในการโกงค่าแรง 25
จากการศึกษาลักษณะของแรงงานเด็กต่างชาติที่ข้ามชาติมาเป็นแรงงานเด็กในประเทศไทย
พบว่า สามารถจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม กล่าวคือ กลุ่มแรก เป็นกรณีที่เด็กต่างชาติเข้ามามีจุดประสงค์หา
รายได้ และกลุ่มที่สองเป็นกรณีที่เด็กต่างชาติไม่ต้องการเข้ามาหารายได้ แต่ถูหลอกมาให้ทำงาน ซึ่งทั้ง
สองกลุ่มนั้นจัดว่าเป็นกลุ่มของแรงงานเด็ก โดยการกรณีของกลุ่มแรก จะเป็นกรณีที่เด็กเดินทางเข้ามา
โดยสมัครใจหรือมาจากการชัก ชวนจากเพื่อนหรือคนรู้จัก ทั้งนี้อาจเป็นกรณีที่พ่อแม่ อนุญาตให้ทำได้
หรืออาจเป็นกรณีที่หลบหนีพ่อแม่มาโดยที่พ่อแม่ไม่รู้ หรือเป็นกรณีที่คนรู้จักมาส่งกับนายจ้างโดยตรง
23 วรายุทธ

พิชยวัฒน์, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้าวที่ทำงานใน
ร้านอาหาร ศึกษากรณีทำงานร้านอาหารในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2558).
24 วาสนา อิ่มเอม, บทวิเคราะห์สถานการณ์แรงงานเด็กต่างชาติ (ลาว กัมพูชา), โครงการวิจัย
แรงงานเด็กต่างชาติ (โรงแรมเซนจูรีพาร์ค กรุงเทพมหานคร, 2541).
25 ตำรวจภูธรภาค 7, คู่มือปฏิบัติการเรื่องแรงงานเด็กของเจ้าหน้าที่ตำรวจ, พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์สามัคคีสาร (ดอกหญ้า), 2541).

24
ส่วนใหญ่ทำงานตามชายแดนที่พ่อแม่สามารถไปเยี่ยมได้ หรืออีกกรณีที่เป็นนายหน้าหรือผ่านขบวน
การค้ามนุษย์ ซึ่งไปรับมาจากประเทศต้นทางซึ่งมีการติดต่อเครือข่ายระหว่างนายหน้าประเทศต้นทาง
ที่บริเวณชายแดนและนายหน้าฝั่งประเทศไทย ซึ่งในบางครั้งพ่อแม่อาจเป็นผู้เสียค่านายหน้าให้เด็ก
เข้ามาทำงาน ส่วนกลุ่มที่สองเป็นกรณีที่ไม่ต้องการเข้ามาหารายได้ แต่เป็นกลุ่มที่ ไม่ต้องการทำงาน
แต่เนื่องจากถูกหลอกและทำให้ต้องทำไปโดยปริยาย หรือกรณีที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาอยู่ในประเทศ
ไทยแต่ไม่มีวัตถุประสงค์ที่จะเข้ามาหารายได้แต่เพราะความจำเป็นจึงส่ง ทำผลให้ต้องทำงานหารายได้
ซึ่งกรณีของกลุ่มดังกล่าว เมื่อเด็กเข้าสู่ตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ถูกจัดว่าเป็นแรงงานเด็ก
เช่นเดียวกัน
โดยเด็กที่เป็นกลุ่มเสียงเข้าสู่ตลาดแรงงาน คือ เด็ก ซึ่งเป็นลูกหลานแรงงานต่างชาติที่เข้ามา
ทำงานพร้อมครอบครัว หรือในกรณีที่มีงานทำแน่นอนจึงพาครอบครัวมา ซี่ กรณีดังกล่าวเด็กจำพวกนี้
เข้าสู่ตลาดแรงงานตั้งแต่อายุน้อย ๆ อาจมีสาเหตุมาจากขาดโอกาสทางการศึกษาจึงเริ่มต้นทำงาน
ช่วยเหลือพ่อแม่ จนสามารถหารายได้ด้วยตนเอง ทั้งนี้อาจมีเด็กส่วนหนึ่งการเป็นเด็กขอทานหรือเด็ก
เร่ร่อน นอกจากนี้ยังมีกรณีเด็กที่เกิดจากพ่อแม่แรงงานต่างชาติ ในระหว่างที่เดินเข้ามาทำงาน อาจทำ
ให้มีการนำเด็กเหล่านั้นมาเร่ขอทานตั้งแต่เด็ก หรือเป็นอีกกรณีหนึ่งเด็กผู้พลัดถิ่น เด็กลี้ภัย อาจเกิดมา
จากการลี้ภัยจากภัยธรรมชาติหรือลี้ภัยทางการเมือง ซึ่งอาจถูกรังแกหรือเลือกปฏิบัติเนื่องจากความ
แตกต่างทางชาติพันธุ์
จากการศึ ก ษาพบว่า เนื่ อ งจากคำนิ ย ามของแรงงานเด็ ก เคลื่ อ นย้ ายถิ่น ฐานไม่ ใช่ ค ำทาง
นิติศาสตร์ จึงไม่ป รากฎคำนิยามที่ชัดเจนในทางกฎหมาย แต่พิจารณาจากการจำกัดขอบเขตกลุ่ม
บุคคล ดังที่กล่าวมาในข้างต้น รูปแบบของการทำงานของเด็ก เคลื่อนย้ายถิ่นฐานในประเทศไทยใน
ความสั ม พั น ธ์ กั บ กิ จ กรรมทางเศรษฐกิ จ ที่ มี ก ารจำแนก โดยองค์ ก ารสหประชาชาติ กล่ า วคื อ
เกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ และประมง เหมืองแร่และเหมืองหิน หัตถอุตสาหกรรม ไฟฟ้า ก๊าซ และ
ประปา การก่อสร้าง การค้าส่งปลีก โรงแรม และภัตตาคาร การขนส่ง การเก็บสินค้า และคมนาคม
ธนาคาร ประกันภัย และบริหารธุรกิจ บริการชุมชน โดยกิจกรรมที่ประเทศไทยประสบปัญหา คือ
การขายบริการทางเพศและสื่อลามกเด็ก ฯลฯ
เมื่อพิจารณาถึงความเชื่อมโยงแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง พบว่า
ประเทศไทยได้แบ่งลักษณะออกเป็นสองกลุ่ม กล่าวคือ เข้ามาวัตถุประสงค์ด้วยการหารายได้กับอีก
ประเภทไม่ได้ต้องการเข้ามาหารายได้ ทั้งนี้ แรงงานเด็กที่พบในอุตสาหกรรมก่อสร้างส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวคือ แรงงานเด็กพม่า กัมพูชา สามารถพบได้ตามเขตก่อสร้าง
ขนาดใหญ่ 26 และกลุ่มแรงงานดังกล่าวส่วนใหญ่จะถูกกีดกันและถูกเลือกปฏิบัติ ออกจากสังคม อัน
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เนื่องจากปัญหาทางด้านภาษาการสื่อสารและกลัวคนแปลกหน้านับว่าเป็นปัญหาใหญ่ของกลุ่มบุคคล
เหล่านี้ ทั้งนี้ จากการศึกษาพบว่า มีรายงานการสัมภาษณ์ ของเด็กจากรายงานสร้างสรรค์อนาคต
ประเทศไทยเกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง กล่าวคือ เด็กซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานส่วนใหญ่
พูดไทยไม่ค่อยได้ ไม่มีเอกสารการเข้าเมืองและกลัวเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมตัวส่งกลับประเทศต้นทาง
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะส่งผลกระทบด้านลบต่อพัฒนาการทางอารมณ์และทางสังคม รวมถึงโอกาสการ
เรียนรู้ การเข้าโรงเรียนของกลุ่มเด็กเหล่านี้เป็นอย่างมาก
อีกทั้งยังพบว่า บุตรของแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานบางคนมีความจำเป็นที่ต้องแยกออกจาก
ครอบครัว เพราะการทำงานก่อสร้างเป็นอุตสาหกรรมที่มีการเคลื่อนย้ายบ่อย ซึ่งส่งผลทำให้ต้องมีการ
เคลื่อนย้ายถิ่น ที่อยู่บ่ อยครั้ง จึ งทำให้ ประสบกับปัญ หาด้านการปรับตัวของเด็กรวมถึงปัญหาด้ าน
สุขภาพจิต และเป็นการเพิ่มความเปราะบางของเด็กต่อความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น การถูก
ทอดทิ้ง การถูกทำร้าย หรือการแสวงหาประโยชน์และการค้ามนุษย์ ความเสี่ยงต่อการถูกกล่าวหาว่า
ใช้ แ รงงานเด็ ก พบว่ า กลุ่ ม เด็ ก เหล่ านี้ มี ค วามเปราะบางต่ อ การถู ก ใช้ แ รงงาน ซึ่ งประเท ศไทยมี
มาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กและได้กำหนดหลักเกณฑ์อายุขั้นต่ำสำหรับแรงงานเด็กไว้
15 ปี โดยพิจารณาจากชั่วโมงการทำงาน และความปลอดภัยของงานสำหรั บเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15-17
ปี27 ซึ่งเป็นไปตามกรอบของอนุสัญญาและข้อแนะนำว่าด้วยแรงงานเด็กขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่ได้กำหนดไว้28
กลุ่มเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น ฐานที่พักบริเวณแคมป์คนงานก่อสร้าง ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มที่มีความ
เปราะบางมากที่สุดสำหรับการถูกใช้แรงงาน แต่ ทั้งนี้ เด็กเหล่านี้ก็มีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองจาก
การแสวงหาประโยชน์ ทางมิชอบ และการทำงานอันตรายที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ พัฒนาการ รวมถึง
ด้านการศึกษาตามอนุ สั ญญาสิทธิเด็ก นอกจากนี้ จากศึกษาข้อมูล จากการสัมภาษณ์ ของรายงาน
สร้างสรรค์อนาคตประเทศไทย เกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์ก่อสร้าง พบว่า มีเด็กจำนวนหนึ่งในสามซึ่งมี
อายุต่ำกว่า 15 ปี มีการทำงานรับจ้างมาก่อน และมีเด็กจำนวนสองในสามทำงานตั้งแต่ย้ายเข้ามาอยู่
ในแคมป์คนงานก่อสร้าง และจากการศึกษาพบว่า มีเด็กทำงานก่อสร้างบ้างบางส่วนแต่ไม่มาก หรือ
ทำงานเป็นแรงงานรายวันในการเรียงถุงทราย เป็นต้น
27

กระทรวงแรงงาน, การใช้แรงงานเด็ก, ค้นวันที่ 6 พฤศจิกายน 2017, จาก
http://tv11.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php?nid=6523&filename=index/FORTICLIEN
T_CONTINUE.
28 International Labor Organization, ILO Conventions and Recommendations on
child labour (IPEC), ค้นวันที่ 22 สิงหาคม 2018, จาก
http://www.ilo.org/ipec/facts/ILOconventionsonchildlabour/lang--en/index.htm.
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เมื่อพิจารณาสภาพปัญ หาของแรงงานเด็กข้ามชาติห รือแรงงานเด็กเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานซึ่ ง
พบว่า ปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจ มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและสื่อเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจำวันมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะเรื่องของรายได้ภายในครอบครัวที่มีไม่เพียงพอ ทำให้
สมาชิกในครอบครัวต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาด้วยการหารายได้พิเศษ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่
ต้องการหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว เด็กกลุ่มนี้มีความเสี่ยงที่จะถูกละเมิดสิทธิ ซึ่งการใช้แรงงาน
เด็ก นอกจากจะส่งผลกระทบต่อตัวเด็กเองแล้ ว ยังส่ งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และ
ภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยดังกล่าว ส่งผลทำให้เศรษฐกิจของประเทศมี
ความต้องการแรงงานจำนวนมาก เพราะการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้อัตราค่าจ้างมีการปรั บตัวสูงขึ้น
และส่งผลให้ธุรกิจที่ใช้แรงงานระดับล่างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และต้องการหาแรงงานจาก
ประเทศเพื่อนบ้าน กล่าวคือ พม่า กัมพูชา ลาว ซึ่งแรงงานเด็กในประเทศไทย ส่วนหนึ่งเป็นแรงงาน
จากประเทศเพื่ อนบ้ านที่ เข้ ามาทำงานในลั ก ษณะที่ ผิ ดกฎหมายและบางครั้งจะมี ค รอบ ครัว และ
ผู้ติดตามที่เป็นเด็กมาด้วย ซึ่งแรงงานเด็กต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้ รวมถึงเด็ก
ที่สมัครใจเดินทางเข้ามาทำงาน ทั้งนี้ จะเห็นได้ถึงการหลั่งไหลเข้ามาในประเทศจำนวนมากจนทำให้
เกิดความหลากหลายทางด้านประชากรและสังคม ส่งผลให้เกิดความไม่เป็นธรรม อย่างเช่น แรงงาน
เหล่านี้มักไม่ค่อยได้รับสิทธิและสวัสดิการที่รัฐมีให้ และรวมถึงการจ้างแรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม29
จากกรณีประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ ได้เข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean
Economics Community : AEC) ตามกระแสทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้การผลักดันให้มีการเปิด
การค้าเสรีเพื่อความเป็น อยู่ที่ดีขึ้น นับว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้มีกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ทำงานในประเทศไทยเป็ น จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งกระจายอยู่ในทุก ภาคส่ ว นของประเทศไทย
ในขณะที่ ทัศนคติของคนไทยนั้ น มองว่า กลุ่ มแรงงานดังกล่ าวจะเข้า มาแย่งงานคนไทย ใช้บริการ
สุขภาพของไทย เป็นแหล่งของโรคระบาด ก่ออาชญากรรม มีสถานะด้อยกว่าคนไทย เป็นภัยต่อสังคม
ซึ่งส่ งผลในเรื่อ งในการถูกเอารั ดเอาเปรียบด้านแรงงาน ไม่ได้รับการปฏิ บัติ ในมาตรฐานเดี ยวกั บ
แรงงานทั่ ว ไป ไม่ มี ค วามมั่ น คงการทำงาน ไม่ มีโอกาสเข้ าถึงสวัส ดิก ารแรงงานภายใต้ ระบบการ
ประกันสังคมและได้รับความคุ้มครองสิทธิแรงงานอีกความไม่เหมาะสมของสิ่งแวดล้อมทางการทำงาน
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กมลชนก ขำสุวรรณ และ บุรเทพ โชคธนานุกูล, ความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศ
ไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร, หน้า 85-86.
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ความรุนแรงและทารุณกรรมในการทำงาน การลดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความไม่เสมอภาค ความไม่
เท่าเทียม30
กลุ่มแรงงานดังกล่าวจึงถูกจัดเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจโลกและพบว่า ประเทศไทย
นั้นมีเศรษฐกิจที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดการหลั่งไหลของแรงงานเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานโดยการลักลอบเข้าเมือง โดยเฉพาะกลุ่ม แรงงานพม่า ลาว กัมพูชา เป็นจำนวนมาก 31 ผลจาก
การลักลอบเข้าเมืองส่งผลให้มีสถานะเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองตามกฎหมาย แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
เป็นที่ต้องการของผู้ประกอบการในกิจการหลายประเภท เช่น ภาคเกษตร ประมงทะเล คนรับใช้ใน
บ้าน และงานก่อสร้าง เป็นต้น เนื่องจากเป็นงานที่คนไทยไม่ต้องการทำ เพราะงานหนักและเป็นงาน
ประเภท 3D คือ สกปรก (Dirty) ยากลำบาก (Difficult) และอันตราย ( Dangerous) 32ถึงแม้จะเป็น
แรงงานที่ไม่ผิดกฎหมาย แต่รัฐบาลได้ใช้นโยบายผ่อนผันเป็นผลให้กลุ่มคนซึ่งมีสถานะผิดกฎหมายเป็น
ผู้หลบหนีเข้าเมือง สามารถทำงานได้ชั่วคราวตามเงื่อนไขที่รัฐกำหนด แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน จัด
ว่าเป็ น กลุ่ มประชากรชายขอบ ทั้ งที่เข้าเมืองแบบถูกกฎหมายและแบบผิดกฎหมาย เพราะความ
ต้องการที่จะเปลี่ยนสถานะเพื่อหารายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
จากการศึกษาพบว่า สถานการณ์การคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานสำหรับกรณีที่
เดิ น ทางเข้ า มาในประเทศไทยโดยลำพั งหรือ กรณี ที่ แ ยกจากผู้ ป กครองที่ เข้ า มาพำนั ก อาศั ย เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งจัดได้ว่าเมืองหลวงและเป็นเมืองเศรษฐกิจ บุคคลหลายคนนั้นมี
ความต้ อ งการเข้ ามาทำงานเพื่ อ เลี้ ย งชี พ ตนเอง หรือ เข้ ามาอาศั ย อยู่ ซึ่ งจะมี ก ลุ่ ม ที่ เป็ น แรงงาน
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่มีความต้องการเข้ามาทำงาน อย่างกรณี แม่และเด็กเร่ ร่อนเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่
พาลูกเข้ามาขอทาน หรือจะเป็นกรณีของบุคคลที่ถูกบังคับให้มาขอทานหรือขายดอกไม้ อย่างเช่นใน
พื้นที่ ตามซอยนานา สุขุมวิท เด็กที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างซึ่งจะเป็นกลุ่ม
บุคคลที่มีการเคลื่อนย้ายตลอดเวลา อาจเป็นกรณีบุคคลที่ก ลายเป็นผู้ลี้ภัยสงคราม หรือจะเป็นกรณี
ของเด็กที่มีความต้องการที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานเพราะเหตุที่มีความต้องการหารายได้เลี้ยงชีพหรือ
ครอบครัว ซึ่งสามารถที่จ ะแยกกลุ่มออกได้เป็น 4 กลุ่ ม คือ กลุ่ มแรงงานเคลื่ อนย้ายถิ่นฐาน กลุ่ ม
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แรงงานเด็กเคลื่ อนย้ ายถิ่น ฐาน กลุ่ มแรงงานแม่และเด็กเร่ร่อนเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาทำการ
ขอทาน กลุ่มลี้ภัยชาวโรฮิงญา
โดยจะเห็นได้ว่า ทุกกลุ่มที่มีการเคลื่อนย้ายเข้าสู่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้นจะมีเด็ก
เข้ามาด้วย ซึ่งอาจมาเองตามลำพัง หรือบางกลุ่มมาแยกจากครอบครัว เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นมา
จนพึ่งพาตนเองได้จากข้อมูลภาคสนามจากมูลนิธิสร้างสรรค์เด็กพบว่า มีเด็กบางคนเข้ามาในประเทศ
ไทยเพราะเนื่องจากติดตามพ่อแม่ผู้ปกครองเข้ามา แต่ก็มีบางคนที่เดินทางมาคนเดียวเพื่อหาความอยู่
ดีกินดี ซึ่งอาจมาจากหลากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นความยากจนมาหาสิ่งที่ดีกว่าประเทศต้นทางที่จาก
มาหรื อ กรณี ข องการไม่ มี ค รอบครั ว หรื อ มี แ ต่ ไม่ ส ามารถเข้ ากั บ ญาติ พี่ น้ อ งได้ ไม่ มี โอกาสที่ ได้ รั บ
การศึกษาภาคบังคับ หรือกรณีที่ครอบครัวมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานตลอดเวลา
ลักษณะของการเดินเข้ามาในประเทศไทยของกลุ่มแรงงานดังกล่าวมีเด็กและเยาวชนติดตาม
เข้ า มาหรื อ แอบแฝงเข้ า มาด้ ว ย ซึ่ ง กรณี ข องผู้ ติ ด ตามจะต้ อ งเป็ น บุ ต รของพ่ อ แม่ ที่ เป็ น แรงงาน
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเท่านั้น ตามกฎหมายคนเข้าเมือง และต้องเป็นผู้ที่มีอายุไม่เกินกว่า 18 ปี เพราะถ้า
อายุเกินแล้วไม่ถือว่าเป็นผู้ติดตามจะต้องถือว่าเป็นแรงงาน นอกจากนี้มีกรณีของการหลบหนี เข้าเมือง
ซึ่งเป็นการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือกรณีลูกของแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เกิดในประเทศไทย
แล้วไม่ได้แจ้งเกิด และกลายเป็นบุคคลไร้สัญชาติ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงที่จะถูกใช้มาเป็นแรงงาน
เด็ ก สู ง ซึ่ งเด็ ก เคลื่ อ นย้ า ยถิ่ น ฐานเหล่ านี้ ส่ ว นใหญ่ ไม่ ได้ เข้ า เรี ย นในการศึ ก ษาภาคบั งคั บ เพราะ
ค่าใช้จ่ายที่สูง ประสบปัญหาด้านภาษาในการสื่อสาร รวมทั้งการที่ต้องเคลื่อนย้ายสถานที่ทำงานอยู่
ตลอดเวลาทำให้ไม่สะดวกต่อการเข้าศึกษาภายในโรงเรียนเหมือนเด็กทั่วไป ส่งผลทำให้เด็กเหล่านี้
ไม่ได้เข้าเรียนตามการศึกษาภาคบังคับและทำให้ต้อ งอยู่เฝ้าบ้านหรือดูแลน้องช่วงที่พ่อแม่ไปทำงาน
หรือบ้างก็ออกไปช่วยทำงานหารายได้ นอกจากนี้ยังประสบปัญหาการเข้าไม่ถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่
ภาครัฐจัดให้ เช่น เรื่องของการสงเคราะห์เมื่อยามเจ็บป่วย 33
สำหรับแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ปรากฏในประเทศไทยถูกจัดได้ว่าเป็นกลุ่มคนชาย
ขอบ กล่าวคือ กลุ่มแรงงานดังกล่าวเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ชายขอบของสังคมเศรษฐกิจ หรือกลุ่มบุคคลที่
เข้าไม่ถึง ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม การเข้าไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานหรือการจัดสรรทรัพยากร
ขาดความมั่นคงทางสังคม การขาดโอกาสทางการศึกษา การเข้า ไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ ทั้งนี้ยังรวมถึง
ความยากจน ความทุกข์ยาก คนไร้ที่พึ่ง คนพลัดถิ่น ชาวนาชาวไร่ตามชนบท คนเก็บขยะ ขอทาน คน
ไร้บ้าน เด็กเร่ร่อน แรงงานข้ามชาติ คนไร้รัฐ กลุ่มคนเหล่านี้ได้ถูกกระบวนการทอดทิ้ง ทำให้ตกอยู่
33

ศูนย์ข้อมูล & ข่าวสืบสวนเพื่อสิทธิพลเมือง, ส่องชีวิต’ผู้หญิง-เด็ก’ในแคมป์แรงงานก่อสร้าง
เสี่ยงถูกละเมิดสิทธิสูง, www.Tcijthai.Com, ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2018, จาก
https://www.tcijthai.com/news/2018/10/scoop/8062.

29
สภาวะเป็นชายขอบ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาความหมายของคนชายขอบ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่มคนส่วน
น้ อ ยที่ ไม่ มีค วามสำคั ญ มีชี วิตอยู่ ต ามชายแดนหรือ ริม ขอบพื้ น ที่ ในสั งคม ทั้ งพื้ น ที่ ท างภู มิศ าสตร์
การเมือ ง เศรษฐกิจ สั งคม วัฒ นธรรม ชาติพั นธุ์ ศาสนา การศึก ษา ภาษา วิถี ชีวิต ทางเพศ การ
จัดสรร34 การทำให้คนใดหรือกลุ่มคนใดเป็นคนชายขอบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตัวบุคคลแต่เกิดจากถูก
ทำให้กลายเป็นคนชายขอบโดยผู้มีอำนาจเหนือกว่า
เด็กซึง่ มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทย พบว่า มีแนวโน้มที่จะถูกนำมาใช้
เป็นแรงงาน และเด็กเหล่านั้นมีอายุต่ำกว่า 15 ปี เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิ ถูก
กระทำด้วยความรุนแรงหรือถูกแสวงหาประโยชน์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก
ในส่วนการทำงานของเด็กนั้น พบว่า มีเด็กทำงานอยู่ในทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม
ภาคบริการ ภาคเกษตร ภาคประมง ขอทาน ซึ่งภาคอุตสาหกรรม นั้นจะเป็น กรณีที่มีความเสี่ยงต่อ
การยกของหนัก ทำงานเกินเวลา อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยงอันตราย 35 ส่วนกรณีที่เป็นแรงงานของ
กรรมกรก่อสร้าง โดยส่วนมากมากับครอบครัวตั้งแต่ที่มีอายุน้อย หรือเป็นเด็กเล็กที่เคยเรียนศูนย์เด็ก
ก่อสร้าง ของมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก ซึ่งมีข้อค้นพบว่าเมื่อเด็กมีอายุประมาณ 13 ปีขึ้นไป จะเข้าทำงาน
เป็นกรรมกรก่อสร้าง ทั้งนี้ ยังพบว่า มีเด็กหลากหลายเชื้อชาติ เช่น สัญชาติ พม่า ลาว กัมพูชา ซึ่งจะ
ไม่สามารถระบุเป็นตัวเลขได้แต่คาดประมาณได้ว่าไม่น้อยกว่า 5,000-10,000 คน ที่กระจายกันอยู่ใน
ทุกพื้นที่ที่มีการก่อสร้าง ในเขตกรุงเทพมหานคร
โดยส่วนใหญ่เป็ นกรณี ของการเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เป็นแรงงานที่ไม่ได้รับอนุญาตให้
ทำงาน โดยกลุ่มเด็กเหล่านี้นายจ้างไม่ได้มีการพาเด็กไปขึ้นทะเบียนแรงงานและซึ่งบางครั้งก็มีการถูก
จับได้เมื่อออกจากบ้านพักกรรมกรก่อสร้างส่งผลทำให้เด็กเหล่านี้ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐาน เมื่อเจ็บป่วย
ไม่กล้าที่จะพาไปรักษาที่โรงพยาบาล ต้องหาซื้อยาด้วยตนเองและรวมถึงกรณีของการโกงค่าแรงงาน
ได้ง่าย ทั้งนี้ ส่วนใหญ่การทำงานเป็นกรรมกรก่อสร้างเป็นงานที่ต้องใช้แรงกำลังเพียงอย่างเดียว ไม่
จำเป็นต้องมีวุฒิการศึกษา เพราะเหตุนี้จึงเป็นอาชีพที่นิยมของแรงงานเด็กและพบว่า แรงงานเด็กกลุ่ม
นี้ส่วนใหญ่เป็นชาวกัมพูชาและพม่าซึ่งเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนับว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคม กล่าวคือ
ไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐได้จัดให้ ทั้งนี้ แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมีปัจจัยมาจากความยากจน
และระบบโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัวทางด้าน
การเงินและทำให้กลุ่มเด็กเหล่านี้มีความต้องการที่จะทำงานมากกว่าการเข้าเรียนตามการศึกษาขั้น
34

กุลภา วจนสาระ, มองหาความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่านคนชายขอบ, เรื่องเดิม, หน้า 23-
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กมลชนก ขำสุวรรณ และ บุรเทพ โชคธนานุกูล, เรื่องเดิม, หน้า 93.
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พื้นฐานจากการศึกษาพบว่า งานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมีการใช้แรงงานเพิ่มสูงขึ้น เพราะ
ความต้องการแรงงานสูงรวมถึงค่าจ้างแรงงานเด็ก36 มีค่าจ้างที่ถูกกว่าแรงงานผู้ใหญ่
จากการศึกษาพบว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วเข้ามาทำงาน
โดยที่ไม่มีใบอนุ ญาตให้ทำงานตามกฎหมายอนุญาตให้ คนต่างด้าวทำงานได้ซึ่งพบว่า มีการทำงาน
เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย อย่างเช่น กรณีที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ซึ่ งพบว่า มีการใช้แรงงาน
เด็กในสถานก่อสร้าง จึงทำให้มีการเข้าตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับกอง
ตรวจและคุ้มครองคนหางาน กรมจัดหางาน เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 เจ้าหน้าที่ทหาร
จากมณฑลทหารบกที่ 33 มีการเข้าตรวจสอบพื้นที่ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
หลังจากที่ได้มีการร้องเรียนมีการจ้างแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายตามกฎหมายเข้าเมือง และพบว่า
กลุ่มแรงงานส่วนใหญ่เป็นคนกลุ่มคนที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
จากการเข้าจับกุมพบว่า มีแรงงานต่างด้าวได้จำนวน 18 คน สามารถจำแนกเป็นกลุ่มแรงงาน
ต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองมีจำนวน 3 คนและกลุ่มแรงงานต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไขนอกเหนือจากที่
ได้รับอนุญาต เป็นจำนวน 14 คน และมีแรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 1 คนเนื่องจากกรม
จัดหางาน ได้มีนโยบายให้มีการตรวจสอบ ปราบปราม จับกุม และดำเนินคดีกับนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการสำหรับกรณีของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่มีสัญชาติ พม่าที่มีอายุไม่ถึง 15 ปีนั้น ซึ่ง
จากการสอบสวนของพนักงานตรวจแรงงานของสำนักสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
สำนักแรงงานจังหวัดเชียงใหม่และสำนักความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พบว่าแรงงานเด็ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานคนดังกล่าวได้มีการกล่าวคำให้การว่า ตัวเด็กเกิดเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2548
อายุ 11 ปี ได้ติดตามพ่อแม่เข้ามาทำงาน แต่ตัวเด็กไม่ได้มีการทำงานหลังจากการสอบสวนแล้วพบว่า
ไม่มีพยานหลักฐานในการทำงานจึงเป็นผลทำให้ได้แจ้งข้อหาเป็นแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เข้าเมือง
โดยผิดกฎหมาย เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย37
ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้ร่วมกันกับมูลนิธิกระจกเงา
ได้มีการจัดงานสัมมนา ในหัวข้อ แนวทางการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ภาคประมง ณ โรงแรมเอเชีย
ทั้งนี้ ก็เพื่ อเป็ น แรงกระตุ้น ให้ ป ระชาชนเกิดความตื่น ตัวให้ รับ รู้ถึงการเข้ามาเพื่อป้ องกันไม่ตกเป็ น
36

ดุษฎี อายุวัฒน์ และสมศักด์ ศรีสันตคิสุข, ผลกระทบของการย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมืองของ
แรงงานเด็กที่มีต่อภาวะเจริญพันธุ์, (รายงานการวิจัยภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษวิทยา คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536).
37 Tipaporn Inpong, บุกทลายไซต์งานก่อสร้างศาลอุทธรณ์ภาค 5 จับเพียบต่างด้าวทำผิด
กฎหมาย, Chiang Mai News, ค้นวันที่ 26 กรกฎาคม 2016, จาก
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เครื่องมือในการค้ามนุ ษ ย์และการแก้ไขปัญ หาและหาทางป้องกัน ไม่ให้ ถูกล่ อลวงเป็ นแรงงานบน
เรือประมง โดยท่าน อิสสระ สมชัย รมว.การพัฒ นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งได้กล่าวว่า
ประเทศไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ 3 สถานะ คือ ประเทศต้นทาง ทางผ่านและปลายทาง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการบังคับประเวณี การใช้งานบังคับใช้งานอย่างทารุณ บังคับใช้ให้ข อทาน รวมถึง
การลักพาตัวเพื่อแสวงหาประโยชน์ผิดกฎหมาย
ซึ่งมีการตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน โดย รมว.การพัฒนาสังคมได้รับข้อมูลจาก ดร.สุวจี กู๊ด ผู้จัดการโครงการ
แก้ไขปัญ หาแรงงานเด็กในประเทศไทย องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้ให้ ข้อมูล ว่าตามหลั ก
อนุสัญญาสิทธิเด็กแห่งสหประชาชาติที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน ซึ่งได้กล่าวว่า เด็ก คือ ผู้ที่จะต้องมี
อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และงานที่จะทำได้นั้นจะต้องไม่อยู่กลุ่มงานที่ต้องห้ามตามกฎหมาย เช่น งาน
เหมือง งานก่อสร้าง โรงงานผลิต งานไฟฟ้า แก๊ส ประปา ฯลฯ งานที่เด็กที่มีอายุ 12-14 ปี จะสามารถ
ทำงานได้ไม่เกิน 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และที่สำคัญงานที่จะทำจะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
พัฒนาการของเด็ก และที่สำคัญจะต้องไม่เป็นการขัดขวางต่อการศึกษาหรือในกรณีฝึกอาชีพจะต้องไม่
เป็นอันตรายแก่ตัวเด็ก38
2.1.3 ความหมาย ลักษณะและสภาพปัญหาของประเภทงานอันตรายและอุตสาหกรรม
งานก่อสร้าง
เมื่อพิจารณาความหมายของงานตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 พบว่า
งาน จะหมายความถึง กิจการที่ทำที่มีลักษณะ อย่างหนึ่งอย่างใด39 ดังนี้ คือ
1. กิจการที่ทำแล้วได้รับค่าตอบแทน เป็นเงินหรือสิ่งของค่าตอบแทนที่เป็นเงิน อาจเป็น ราย
เดือน รายสัปดาห์ รายวัน หรือรายชิ้น
2. กิจการที่ทำแล้วได้ผลกำไรหรือหวังที่จะได้รับผลกำไร หรือส่วนแบ่งเป็นการตอบแทน
3. กิจการที่ทำให้กับธุรกิจสมาชิกในครัวเรือน โดยไม่รับค่าจ้างหรือผลกำไร ตอบแทน โดย
สมาชิกในครัวเรือนที่ประกอบธุรกิจนั้นจะมีสถานภาพการทำงานเป็นการประกอบธุรกิจส่วนตัว หรือ
นายจ้าง40
โดยยังอาจแยกพิจารณาลักษณะงานออกเป็น งานเบา และงานอันตราย กล่าวคือ
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ปฏิบัติเยี่ยงทาส: สิ่งเลวร้ายใช้แรงงานเด็ก, news.sanook.com, ค้นวันที่ 8 มีนาคม 2018,
จาก https://news.sanook.com/593691/.
39 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔
40 สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, เรื่องเดิม, หน้า 2.
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งานเบา คือ งานที่ไม่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก ไม่ว่าจะในเรื่องของสุขภาพหรือจิตใจ สำหรับ
เด็กที่มีอายุ ตั้งแต่ 13-14 ปี การทำงานต้องมีระยะเวลาการทำงานน้อยกว่า 14 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ
สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมงต่อวัน
งานอัน ตราย คือ งานที่ มีจำนวนชั่ว โมงการทำงานที่ ยาวนานกว่าที่ก ฎหมายกำหนด คื อ
มากกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัป ดาห์ และหมายความรวมถึงงานที่ ประเทศสมาชิก ขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ประกาศเป็ น งานอันตรายสำหรับเด็ก กล่ าวคือ งานที่มีลักษณะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมอันดีของผู้เยาว์ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี 41
เมื่อพิจารณาความหมายและลั กษณะของงานพบว่า ประเทศไทยได้มีการให้ สัตยาบันกับ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยเรื่องการห้ามและดำเนินการโดยทันที
เพื่อขจัดรูปแบบเลวร้ายที่สุดในการใช้แรงงานเด็ก งานที่ใช้แรงงานเกี่ยวกับงานอันตรายต้องมีลักษณะ
หรือโดยสภาพแวดล้ อมในการทำงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือ
ศีล ธรรมอัน ดีของเด็ก และทั้ งนี้ ต้องคำนึ งถึงมาตรฐานระหว่างที่ ประเทศ ที่ เกี่ยวกับงานอัน ตราย
โดยเฉพาะข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 190 ว่าด้วยการห้ามและดำเนินการโดย
ทัน ทีเพื่ อขจั ดรูป แบบเลวร้ ายที่สุ ดในการใช้แรงงานเด็กให้ มีการปฏิบั ติให้ เหมาะสม โดยต้องระบุ
ประเภทงานอัน ตรายที่ กำหนดขึ้น อยู่ทีใดและแก้ไขให้ เหมาะสม ซึ่งได้มีการกำหนดประเภทงาน
อันตรายสำหรับแรงงานเด็กเพื่อที่จะทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติตาม มีดังนี้
ทั้งนี้ สามารถพิจารณาความหมายและลักษณะของงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็ก สามารถ
แบ่ ง ออกได้ 2 ประเภท คื อ งานที่ มี ลั ก ษณะของงานที่ เป็ น อั น ตรายสำหรั บ เด็ ก และงานซึ่ ง มี
สภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายต่อเด็ก กล่าวคือ
1. งานที่มีลักษณะของงานที่เป็นอันตรายสำหรับเด็ก
งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือ เข็นของหนัก ซึ่งสามารถแบ่งออกออกเป็น 2 กรณี
1.) ที่มีอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กหญิงเกินกว่า 20 กิโลกรัม
2.) ที่มีอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ยสำหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กชายเกินกว่า 25 กิโลกรัม
งานหลอม เป่า หล่อ รีดโลหะ หรืองามเชื่อมโลหะ งานปั๊มโลหะ
งานที่ใช้เครื่องเจาะกระแทก งานที่ต้องทำด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรที่ผู้ที่ได้รับความ สั่ น สะเทื อ น
อาจถึงอันตรายได้
งานผลิต งานขน หรือสัมผัสเคมีที่กฎหมายกำหนด
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กระทรวงแรงงาน, อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ.
2516 (ค.ศ. 1973) | กระทรวงแรงงาน, ค้นวันที่ 14 พฤศจิกายน 2018, จาก
http://www.mol.go.th/anonymouse/international/3415.
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งานที่ดูแลผู้ป่วยโรคติดต่อที่กฎหมายกำหนด
งานที่เกี่ยวกับสารไซยาไนด์
งานผลิตหรือขนส่งพลุ ดอกไม้ไฟ หรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ
งานสำรวจขุดเจาะ หรือขนถ่ายน้ำมัน เว้นแต่งานในสถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง
งานทำความสะอาดเครื่องใช้นุ่มห่มผู้ป่วยสถานพยาบาล งานเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล
ในสถานพยาบาล
งานขับ บังคับรถยก ปั่นจั่นที่ใช้พลังงานเครื่องยนต์หรือเครื่องใช้ไฟฟ้า
งานที่ใช้เลื่อยเดินด้วยพลังงานไฟฟ้า งานที่เกี่ยวกับกัมมันตรังสี
งานทำความสะอาดเครื่องจักร งานที่เกี่ยวกับหม้อน้ำ
งานที่ขับรถบรรทุก ยานพาหนะที่ให้บริการสาธารณะ42
2. งานซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นอันตรายต่อเด็ก
กฎหมายได้กล่าวถึงงานที่ ซึ่งมีสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็น อันตรายต่อเด็ก กล่าวคือ
งานที่ทำประจำในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 6.00 น. งานทีทำให้สภาพแวดล้อมที่มีระดับความ
ร้อนเกินกว่ามาตรฐาน งานที่ทำในห้องเย็นอุตสาหกรรมการผลิต หรือถนอมอาหารแช่แข็ง งานที่ทำ
ในสภาพแวดล้อมที่มีระดับเสียงที่ลูกจ้างรับการติดต่อเวลาที่กินกว่ากฎหมายกำหนด งานที่ทำในห้อง
ปฏิบัติชันสูตรโรค งานที่ทำในโรงฆ่ าสัตว์ งานที่ทำในสถานที่เล่นการพนัน งานที่ต้องทำใต้ดิน ใต้น้ำ
ในถ้ำ อุโมงค์ งานที่ต้องทำบนนั่งร้านที่สู งกว่าพื้นดิน งานที่ทำในสถานบริการตามกฎหมายสถาน
บริการ43
ทั้งนี้ งานก่อสร้างจัดเป็นงานในประเภทงานอุตสาหกรรมที่ถือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ได้ดำเนินการโดยสถานประกอบการ โดยเด็กที่เป็นแรงงานถือว่าเป็นบุคคลที่ กำลังทำงานอยู่ และถือ
ว่าเป็นแรงงานก่อสร้าง กล่าวคือ เป็นแรงงานที่ ใช้กำลังออกแรงในการก่อสร้างอาคาร หรือ สิ่งปลูก
สร้างต่าง ๆ ไม่ว่าจะบุ คคลที่มีสัญ ชาติไทยหรือสัญ ชาติอื่นโดยมีค่าตอบแทนเป็นเงิน ไม่ว่าจะเป็น
รายวัน หรือรายเดือนก็ตาม ซึ่งงานก่อสร้างเป็นการปฏิบัติวิชาชีพแขนงหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นงานไม้ งาน
คอนกรีต งานปูนก่อฉาบ งานเหล็ก และช่างที่ปฏิบัติติงานในงานแขนงใดก็จะเรียกให้เป็นช่างตาม
แขนงนั้น เช่น ช่างไม้ ช่างปูน และ
เมื่อพิจารณาความหมายของงานก่อสร้าง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร
และการจั ดการด้านความปลอดภั ย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทำงานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง พ.ศ. 2551 หมายถึง การประกอบการเกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งก่อสร้างทุกชนิด เช่น อาคาร
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ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย, เรื่องเดิม.
43 เรื่องเดียวกัน.
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สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถราง ถนน อุโมงค์ ท่าเรื อ อู่เรือ คานเรือ สะพานเทียบเรือ สะพานทางน้ำ
ท่อ ระบายน้ ำ ประปา รั่ ว กำแพง ประตู ป้ ายหรือ สิ่ งที่ส ร้างขึ้น สำหรับ ติด หรือ ตั้งป้ าย พื้ น ที่ ห รือ
สิ่งก่อสร้างเพื่อจอดรถ กลับรถ และทางเข้าออกของรถ และหมายความรวมถึงการต่อเติม ซ่อมแซม
ซ่ อ มบำรุ ง ดั ด แปลง เคลื่ อ นย้ าย หรือ การรื้อ ถอนทำลายสิ่ งปลู ก สร้ างนั้ น ด้ ว ย ส่ ว นเขตก่ อ สร้า ง
หมายถึ ง พื้ น ที่ ที่ ด ำเนิ น การก่ อ สร้ า ง รวมทั้ งพื้ น ที่ โ ดยรอบบริเวณนายจ้ างซึ่ งได้ ก ำหนดขึ้ น ตาม
กฎกระทรวงนี้
สามารถแบ่งงานก่อสร้างออกเป็น 4 ประเภท กล่าวคือ ประเภทพักอาศัย เช่น บ้านพักอาศัย
บ้ า นเดี่ ย ว อพาร์ ท เม้ น ท์ คอนโดมิ เนี ย ม ประเภทอาคารสาธารณะ เช่ น สำนั ก งาน โรงเรี ย น
โรงพยาบาล โบสถ์ ประเภทงานโยธา เช่ น สะพาน ถนน และสุ ด ท้ ายประเภทงานก่ อ สร้ างเพื่ อ
อุตสาหกรรม เช่น โรงกลั้นน้ำมัน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะของแรงงานก่อสร้าง คือ อุตสาหกรรมก่อสร้างมี
ความต่างกว่าอุตสาหกรรมประเภทอื่น เนื่องจากเป็นงานที่ต้องทำในที่โล่งแจ้ง แผนงานที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ต้องใช้บุคคลที่มีฝีมือและเชี่ยวชาญ เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงในการเกิดอันตราย เป็นงาน
ที่ต้องอาศัยความมีฝีมือและแรงงาน
ดังนั้นสรุปได้ว่างาน คือ กิจการที่มีลักษณะการเป็นการทำเพื่อผลตอบแทนและสามารถแบ่ง
ออกเป็นงานเบาและงานอันตราย ซึ่งงานเบาจะต้องเป็นกรณีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของ
เด็กให้เกิดอันตรายและทางด้านจิตใจ ส่วนงานอันตรายเป็นงานที่ ลักษณะไม่เหมาะสำหรับที่เด็กจะ
ทำงานได้ เพราะอาจจะเกิดอันตราย ส่วนงานก่อสร้าง ก็จะหมายถึง งานในประเภทงานอุตสาหกรรม
ที่ถือว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ได้ดำเนินการโดยสถานประกอบการ ซึ่งงานดังกล่าวนั้นมีลักษณะ
เป็นงานอันตรายที่สำหรับการใช้แรงงานเด็ก
เมื่อพิจารณาถึงสภาพปัญหาทางสังคมในปัจจุบันพบว่า ในประเทศกลุ่มกำลังพัฒนาส่วนใหญ่
จะประสบปัญหาสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการต้องหาวิธีลดต้นทุนส่งผลทำให้มี
การจ้างแรงงานในรูปแบบเหมาช่วง ซึ่งจะทำให้มีการใช้แรงงานเด็กเพิ่มมากขึ้น ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
นั่นส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว ซึ่งเป็นสาเหตุห นึ่งที่ทำให้บุตรต้องออกจากระบบการศึกษา
และมาเป็นแรงงานเด็กเพื่อช่วยเหลือครอบครัว และทำให้เด็กถูกแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้
แรงงาน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ติดตามพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยแบบผิด
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นงานไร่ นา สวน งานก่อสร้าง งานประมงที่เด็กต้องทำ
ปั จจุ บั น มีกลุ่ มแรงงานจากเพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ทำให้ มีเด็กที่
ติดตามกลุ่มคนเหล่านี้เข้ามา และเมื่อพวกเขาเหล่านั้นมีข้อจำกัดหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ ที่
พักอาศัย การเข้าไม่ถึงสวัสดิการของรัฐ ค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวที่มีไม่เพียงพอสำหรับสมาชิกใน
ครอบครัว จึงส่งผลให้มีความจำเป็นที่ต้องทำงานเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและกลายเป็นแรงงานเด็ก
การที่จะเป็นแรงงานเด็กนั้นต้องเป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนดจึงจะทำได้ โดยที่ต้องคำนึงถึงอายุ
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ลักษณะงานที่ทำ เวลา และสถานที่ ทั้งนี้ เด็กที่ลักลอบทำงานโดยผิดกฎหมาย ซึ่งกลายเป็ นแรงงาน
นอกระบบที่รัฐมิอาจควบคุมดูแลได้ ทำให้ถูกละเมิดได้ง่าย
เมื่อการทำงานของเด็กไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่สามารถให้ทำงานได้ เด็กเหล่านั้นอาจถูกบังคับใช้
งานหนักไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ให้ทำงานเกินเวลา โกงราคาค่าจ้าง ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการของเด็ก
จากการศึกษาพบว่า เมื่อเด็กถูกใช้แรงงานจะประสบปัญหาเกี่ยวกับกระดูก โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้
แรงมากและต้องทำเป็นประจำ อย่างเช่น การทำงานในงานก่อสร้างพบว่า มีอาการบาดเจ็บตามข้อต่อ
และโรคกระดูกอ่อน ซึ่งมีสาเหตุมาจากการขาดสารอาหารเกลือแร่ประเภทแคลเซียม ฟอสฟอรัส
นอกจากปัญหาเรื่องโรคกระดูกแล้วยังพบว่า มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวท่าทางในการทำงานซึ่งอาจ
เกิดความผิดปกติของรูปร่างและกระดูกสันหลังในการทำงานนาน ๆที่ไม่เปลี่ยนท่าทางอิริยาบถและ
เมื่อเด็กขาดสารอาหารอาจส่งผลทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อได้
การที่ต้องทำงานในสถานที่ทำงานที่ต้องพบเจอฝุ่นละอองหรือไอระเหยของสารเคมีที่ฟุ้งอยู่
ในอากาศ ซึ่งจะส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจได้ อีกทั้งปัญหาเสียงกับการได้ยินซึ่งมักพบมากที่สุด
เนื่องจากการได้ยินสัญญาณเตือนหรือเสียงความผิดปกติของเครื่องจักร ทั้งนี้ ปัญหาจากอุบัติเหตุจาก
การทำงานสามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะการเจริญเติบโตของเด็กจะปรับตัวไม่ทันต่อสภาพแวดล้อม
การทำงาน อาจทำให้ดูเก้งๆก้าง หรืออาจประสบกับปัญหาด้านจิตใจ เพราะเกิดสภาวะความกดดัน
ด้านการทำงาน จนเกิดความเครีย ด และสุ ดท้ายคือ ปัญ หาด้านโรคผิ ว หนัง นอกจากปัญ หาด้าน
พัฒนาการและสุขภาพของเด็กแล้ว ยังพบว่า แรงงานต้องพบเจอกับปัญหาด้านความรุนแรงจากการ
ทำงานและสถานที่ทำงานอีกด้วย
จากการศึกษาพบว่า มีรายงานของยูนิเซฟที่ได้ทำการสัมภาษณ์พ่อแม่และเด็ก ๆเรื่องการ
กระทำความรุนแรง จำนวน 119 ที่อาศัยอยู่ในบ้านพักคนงานก่อสร้าง 21 แห่ง โดยจากการสัมภาษณ์
พบว่าส่วนใหญ่เป็นคนรัฐ ไทใหญ่ จำนวนร้อยละ 55 ชาวปะหล่อง/ดาราอั้ง จำนวนร้อยละ 32 และ
กลุ่มส่วนน้อยจะเป็นชาวกัมพูชา จำนวนร้อยละ 3 ชาวว้า จำนวนร้อยละ 3 ชาวปะโอ จำนวนร้อยละ
3 และชาวพม่า จำนวนร้อยละ 2 กลุ่มที่ผสมกันระหว่างรัฐคนไทใหญ่กับชาวปะโอ จำนวนร้อยละ 1
และเด็กจำนวน 9 ใน 10 คน ซึ่งพบว่า ความรุนแรงที่กลุ่มเด็กที่ได้มาพบเจอนั้น เกิดมาจากผู้ใหญ่ที่
ทะเลาะกันและใช้ความรุนแรงซึ่งได้มีการกระทำต่อหน้าเด็ก หรืออาจเป็นกรณีที่เกิดจากบุคคลที่มี
ความใกล้ชิดที่สุดอย่างพ่อแม่หรือผู้ปกครอง และได้ทำการสัมภาษณ์ผู้เป็นแม่ในเรื่องของความรุนแรง
ในครอบครัว พบว่าส่วนน้ อยพบกับความรุนแรงจะเป็นทางคำพูดหรือทางร่างกาย โดยทั้งนี้ความ
รุนแรงทางร่างกาย มี 1-2 รูปแบบ จากผลสัมภาษณ์นั้นพบว่า มีการเขย่าตัว การผลัก ถูกปาข้าวของ
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ใส่ ถูกขู่ด้วยการใช้อาวุธมีดของมีคมหรืออาวุธชนิดอื่น หรืออาจถูกตบหรือตี ซึ่งอาจถูกกระทำถึงขั้ น
รุนแรงถึงขนาดบังคับให้ทำกิจกรรมทางเพศที่พวกเขาไม่อยากทำ44
องค์ กรยู นิ เซฟยั งมี ก ารรายงานสถานการณ์ เด็ก ในแคมป์ ก่ อ สร้างในประเด็ น ว่าด้ ว ยผละ
กระทบและปัญหาของแรงงานเด็กในแคมป์ก่อสร้าง พบว่า สถานการณ์เด็กในแคมป์ก่อสร้าง นั้นยัง
ขาดโครงสร้ างพื้ น ฐานห้ อ งน้ ำที่ เข้ าถึงระบบสาธารณสุ ข และรวมการศึก ษาสำหรับ เด็ กในแคมป์
ก่อสร้างที่ไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนหนังสือเหมือนเด็กทั่วไปเพราะด้วยความที่ต้องมีเคลื่อนย้ายที่อยู่
บ่อยครั้ง รวมถึงการตัดสินใจของพ่อแม่ที่อาจมุมมองความคิดที่ ไม่จำเป็น เนื่องจากการศึกษาไม่ได้มี
หลักประกันได้ที่เป็นที่แน่นอนว่าเมื่อเรียนแล้วจะมีงานทำ ทำให้มองว่าการศึกษาไม่ค่อยมีความสำคัญ
เท่ากับการทำงานเพราะมีเงินแล้วสามารถมาใช้จ่ายให้กับตัวเองและครอบครัวได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ. 2561ทางยูนิเซฟ และทางมูลนิธิเครือข่ายพัฒนาบ้านเด็ก ได้มีการนำเสนอรายงานวิจัย
และข้อเสนอแนะจาก รายงานในหัวข้อ “สร้างสรรค์อนาคตประเทศไทย เกื้อหนุนชีวิตเด็กในแคมป์
ก่อสร้าง” โดยมีคุณนิโคลา ครอสตา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเครือข่ายบ้านเด็ก ได้มีการชี้ให้เห็นถึงปัญหา 4
ประการสำคัญว่าด้วยเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน สิทธิ สุขภาพและบริการสาธารณสุข และการศึ กษา 45
ดังนี้
ประเด็นว่าด้วยเรื่องระบบโครงสร้างพื้นฐาน พบว่า ปัจจุบัน แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานใน
แคมป์ก่อสร้างประสบปัญหาขาดแคลนสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของห้อง
อาบน้ำและห้องสุขาที่มีจำนวนที่ไม่เพียงพอ หรืออีกกรณีหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่ สุดห้องน้ำที่ไม่มีการแยก
เพศ ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในการที่อาจถูกล่วงละเมิดทางเพศได้
ประเด็นว่าด้วยเรื่องสิทธิ พบว่า ไม่ว่าจะอยู่ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างก็ดีหรือในบริเวณที่พัก
หรือแคมป์คนงานก่อสร้างก็ดี ประสบปัญหาเรื่องของการกีดกันทางสังคม รวมถึงกรณีที่มีการแบ่งแยก
กันเป็นหลาย ๆ กลุ่ม รวมถึงเรื่องของการถูกละเลยไม่เอาใจใส่ในเรื่องของสิทธิซึ่งจะกลายเป็นการเอา
รัดเอาเปรียบแก่บุคคลเหล่านั้นได้เป็นการผลักให้ออกเป็นคนชายขอบโดยที่ไม่ใช่เพราะตัวบุคคล
ประเด็นว่าด้วยเรื่องสุขภาพและบริการสาธารณสุข พบว่า การบริการสาธารณสุขไม่เพียงพอ
และไม่ทั่วถึง เพราะเนื่องจากมีประชากรจำนวนมากและประกอบกับเด็กที่เป็นกลุ่มเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
เป็นผู้ที่ไม่มีหลักประกันเกี่ยวกับใบอนุญาตการทำงานหรือการอนุญาตเข้าเมือง จึงทำให้ประสบปัญหา
44

ชลลดา บัวทรัพย์, น่าห่วง! ยูนิเซฟชี้สถานการณ์เด็กในแคมป์ก่อสร้าง เข้าไม่ถึงสาธารณสุขการศึกษา, สำนักข่าวอิศรา, ค้นวันที่ 29 มีนาคม 2018, จาก
https://www.isranews.org/isranews-news/64702-unicef-64702.html.
45 ยูนิเซฟเผยรายงาน เด็กแคมป์ก่อสร้างประสบปัญหาคุณภาพชีวิต, Thai PBS, ค้นวันที่ 29
มีนาคม 2018, จาก https://news.thaipbs.or.th/content/271315.
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การได้ รั บ สิ ท ธิ สุ ข ภาพที่ รั ฐ จั ด ให้ ร วมถึ งบั ต รประกั น สุ ข ภาพด้ ว ย ทั้ งนี้ รายงานดั งกล่ าวได้ มี ก าร
สัมภาษณ์ ผู้ปกครองจำนวน 5 คน พบว่าบุตรหลานในครอบครัวไม่ได้รับวัคซีนพื้นฐาน เพราะบริการ
ฉีดวัคซีนพื้นฐานในสวัสดิการของรัฐ ถ้าเป็นกรณีของเด็กต่างชาติหรือเป็นเด็กเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานที่มา
กับพ่อแม่ที่ไม่มีใบอนุญาตในการเข้าเมือง ทำให้ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนพื้นฐาน ซึ่งทางด้านผู้ปกครองยัง
ได้มีการกล่าวต่อไปอีกว่า ยังมีเด็กเกือบอีกครึ่งที่ไม่มีบัตรประกันสุขภาพ
ประเด็นว่าด้วยเรื่องการศึกษาพบว่า อย่างที่ทราบแรงงานกลุ่มที่เป็นแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานนั้นมีการเคลื่อนย้ายไปมาอยู่ตลอด ซึ่งไม่หยุดนิ่งอยู่สถานที่ใดนาน ๆ ด้วยลักษณะของการทำงาน
ก่อสร้างก็อาจส่งผลทำให้ลูกหลาน เด็ก ๆ เหล่านี้จึงไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่รัฐได้กำหนด
การไม่รู้สิทธิขั้นพื้นฐานด้านการศึกษาของตัวเอง การไม่ เข้าใจภาษาและไม่สามารถสื่อสารได้ หรือ
ประการที่สำคัญ คือ ค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่มีอัตราการใช้จ่ายที่สูง และพบว่าเด็กในแคมป์ก่อสร้าง
ส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าเรียนในโรงเรียนหรือได้รับการศึกษาอย่างเหมาะสมเท่าที่ควร
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ เข้ามาทำงานประเทศไทย ในการทำงานใน
อุตสาหกรรมก่อสร้าง ประสบกับปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง ระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความ
ขาดแคลนปัจจัยในการอำนวยความสะดวก เรื่องของสิทธิที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ถูกกีดกันออกจาก
สังคม การเอารัดเอาเปรียบ มีการใช้ความรุนแรง หรื อเรื่องสุขภาพและบริการสาธารณสุข การได้รับ
วัคซีนป้องกันโรคสำหรับเด็กที่ต้องอาศัยในบริเวณอุตสาหกรรมก่อสร้าง

2.2 แนวคิดแรงงานเด็กกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs)
ก่อนที่ จะเป็ น เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)
นั้นเคยมี เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals :MDGs) ซึ่งเกิด
จากการประชุ ม สุ ด ยอดแห่ งสหั ส วรรษขององค์ ก รสหประชาชาติ เมื่ อ ปี พ.ศ. 2543 ที่ ม หานคร
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา และได้มีการกำหนดเป้าหมายสำหรับการพัฒนาไว้ 8 เป้าหมาย โดยมีกรอบ
ระยะเวลาในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายไว้ 15 ปี คือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543-2558 ซึ่งจัดได้ว่า เป็น
เป้าหมายที่เป็นกระแสของสังคมโลกที่ทำให้เกิดการตื่นตัวต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน โรคติดต่อ
การไม่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษ าของเด็ ก ทั่ วโลก ความไม่ เ ท่ าเที ย มกั น ท างเพ ศ และการทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ
องค์การสหประชาชาติได้มีการกำหนดเป้าหมายใหม่ขึ้นมาแทนเป้าหมายการพัฒ นาแห่ ง
สหัสวรรษ หรือ MDGs เพราะเหตุสิ้นสุดตามระยะเวลากำหนดไว้ คือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs) เมื่ อ เดื อ นกั น ยายน พ.ศ. 2558 มี ร ะยะเวลาการ
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ดำเนินการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2573 เป็นเวลา 15 ปี โดยกำหนดเป้าหมายไว้ 17 เป้าหมาย ซึ่งเป็น
การพัฒนาที่เชื่อมโยงกันใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 17
เป้าหมาย ได้มีการนำบทเรียนที่ได้จาก MDGs มาปรับปรุงรูปแบบการวางเป้าหมายจากเน้นการบรรลุ
เป้าหมายขั้นต่ำการพัฒนา เป็นมองประเด็นต่าง ๆ แบบเชื่อมโยงกันทั้งมิติเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม มิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม และมิติการบริหารจัดการ46
เมื่อพิจารณาถึงประเด็นการใช้แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ประเภทกิจการอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็กนั้นสัมพันธ์กับเรื่องของเป้าหมาย
ก าร พั ฒ น า ที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ต าม ก ร อ บ ข อ งอ งค์ ก ร
สหประชาชาติ ที่จะแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแรงงานเด็กกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs)โดยเป้าหมายกับการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) มีทั้งหมด
17 เป้าหมาย โดยเป้าหมายที่เกี่ยวข้องมี เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและ
ครบวงจรการจ้ า งงานและการทำงานที่ ดี ส ำหรั บ ทุ ก คน (Goal 8: Promote inclusive and
sustainable economic growth, employment and decent work for all) และเป้ าหมาย 16
ส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote just, peaceful and
inclusive societies)
2.2.1 การยุติการใช้แรงงานเด็กตามเป้าหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมานั้นได้มีการดำเนินการยุติการใช้แรงงานเด็กมาโดยตลอด ซึ่งจาก
การศึ กษาพบว่า นั บ แต่ปี พ.ศ. 2543 แรงงานเด็ก มีจ ำนวนลดลงถึ งหนึ่ งในสาม แต่ ก็พ บว่า ยั งมี
แรงงานเด็กจำนวน 168 ล้านคน แต่ทั้งนี้ ก็มีแรงงานเด็กจำนวน 85 ล้านคน อยู่ภายใต้การดูแลของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) โดยมีอนุ สั ญ ญาสองฉบับ ที่ก ำกับ ดูแลเด็กโดยเฉพาะด้าน
แรงงาน คือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ฉบับที่ 138 และ อนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดของการใช้แรงงาน ฉบับที่ 182
ทั้งนี้ งานหลายประเภทที่เด็กเข้าไปมีส่วนร่วมนั้น พบว่า มีความไม่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งงาน
บางประเภททำให้ เด็ ก ต้ องประสบกับ ความลำบากและถูก เรีย กร้อ งมาก จึ งส่ งผลทำให้ งานที่ ไม่
46

ณัชฎา คงศรี, จาก MDGs สู่ SDGs เป้าหมายการพัฒนาที่เปลี่ยนไปเพื่อความยั่งยืน – SDG
Move Thailand, ค้นวันที่ 19 สิงหาคม 2018, จาก
https://sdgmove.com/2017/08/13/mdgstosdgs/.
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เหมาะสมกับเด็กควรถูกจำแนกว่าเป็น แรงงานเด็ก จัดว่าเป็นเป้าหมายในการกำจัดการมีส่วนร่วมของ
เด็กหรือวัยรุ่นในการทำงานที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและพัฒ นาการหรือเป็นการแทรกแซงทาง
การศึกษา47
คำว่า แรงงานเด็ก ตามความหมายอย่างแคบ หมายความถึง งานที่มีลักษณะกีดกันเด็ก ทั้ง
ศักยภาพของเด็ก ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และเป็นอันตรายต่อพัฒนาการของเด็กไม่ว่าจะเป็นด้าน
ร่างกายหรือด้านจิตใจ ซึ่งหมายความถึง งานที่ทำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา ในรูปแบบเลวร้ายที่สุด
สำหรับแรงงานเด็ก คือ ทำให้เด็กถูกกีดกันออกจากครอบครัวส่งผลให้ต้องเผชิญกับอันตรายและความ
เจ็บป่วยที่ร้ายแรง ถูกทิ้งให้เร่ร่อนตามท้องถนน เป้าหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ
กำจัดแรงงานเด็กโดยไม่ชักช้าตามที่กำหนดไว้ข้อ 3 แห่งอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 18248
จากการศึกษาพบว่า องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดทำสถิติเกี่ยวกับ แรงงานเด็ก ได้
ข้อสรุปว่าประเทศแทบเอเชียและแปซิฟิกยังคงมีจำนวนแรงงานเด็กมากที่สุด (เกือบ 78 ล้านคนหรือ
9.3 เปอร์เซ็นต์ของประชากรเด็ก) แต่ประเทศฝั่งทวีปแอฟริกาใต้ยังคงเป็นภูมิภ าคที่มีอัตราการใช้
แรงงานเด็กจำนวนมากที่สุด (59 ล้านคนมากกว่าร้อยละ 21) แรงงานในละตินอเมริกาและแคริเบียน
มีเด็ก 13 ล้านคน (8.8.เปอร์เซ็นต์) และในตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนื อมีจำนวน 9.2 ล้านคน
(ร้อยละ 8.4) การเกษตรยังคงเป็นภาคที่ควรให้สำคัญสุดสำหรับแรงงานเด็ก (98 ล้านคนหรือร้อยละ
59) ส่วนภาคบริการ (54 ล้าน) และอุตสาหกรรม (12 ล้าน) ส่วนใหญ่อยู่ในเศรษฐกิจนอกระบบ
ทั้งนี้ โครงการระหว่างประเทศขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) เรื่อง การขจัด
แรงงานเด็ก (IPEC) เข้าร่วมกับ FUNDAMENTAILS แล้ว โดยมุ่งเป้าไปที่การขจัดแรงงานเด็กทั่วโลก
อย่างต่อเนื่องเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ซึ่งIPEC พยายามดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย โดย
ผ่านโครงการที่ใช้ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมการปฏิรูปนโยบายในการสร้างความขีดสามารถของ
สถาบั น และวางมาตรการที่ เป็ น รู ป ธรรม และเพื่ อ ยุ ติ ก ารใช้ แ รงงานเด็ ก และการยกระดั บ ความ
ตระหนักและระดมความคิดเพื่อเปลี่ยนทัศนคติทางสังคมและการให้ สัตยาบันและการปฏิบัติตาม
อนุสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ส่งผลทำให้เด็กนับร้อยถูกให้ออกจากงานและฟื้ นฟูหรือกีดกันจาก
การเข้าทำงาน เป็นผลมาจากการวิจัยเชิงสถิติและเชิงคุณภาพ
2.2.2 ความสัมพันธ์ของแรงงานเด็กกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
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International Labour Organization, What Is Child Labour (IPEC), ค้นวันที่ 19
สิงหาคม 2018, จาก http://ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm.
48 เรื่องเดียวกัน.
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ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals :
SDGs) นั้ น มี ทั้ งหมด 17 เป้ าหมาย โดยเป้ า หมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานเด็ ก มี 2 เป้ าหมาย คื อ
เป้าหมายที่เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครบวงจรการจ้างงานและการ
ทำงานที่ ดี ส ำหรั บ ทุ ก คน (Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth,
employment and decent work for all) และเป้ า หมาย 16 ส่ ง เสริ ม สั ง คมอย่ า งสงบสุ ข และ
ครอบคลุ ม เพื่ อ การพั ฒ นาที่ยั่ งยื น ให้ ทุก คนเข้าถึงความยุติ ธรรมและสร้างสถาบั นที่ มี ป ระสิ ทธิผ ล
รับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote just, peaceful and inclusive societies)
เป้าหมายที่ 8 คือ การส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครบวงจรการจ้างงานและ
การทำงานที่ดีสำหรับทุกคน (Goal 8: Promote inclusive and sustainable economic growth,
employment and decent work for all) ของเป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น หรื อ SDGs นั้ น มี
เป้าประสงค์ ทั้งหมด 10 เป้าประสงค์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่ 8.7 ดำเนิน
มาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้า
มนุษย์รวมถึงการห้ามและกำจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็กรวมถึงการจัดและการใช้ทหาร
เด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี 2568 49
เมื่อพิจารณาเป้าหมายการที่พัฒนาที่ยั่งยืน ในเป้าหมายที่ 8 เป้าประสงค์ที่ 8.7 พบว่า การใช้
แรงงานเด็กกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสัมพันธ์กันในด้านการคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และตามหลักอนุสัญ ญาสิ ทธิเด็ก กล่าวคือ การใช้แรงงานเด็ กควรที่จะได้รับการปกป้อง
คุ้มครองตามกรอบอนุสัญญาสิทธิเด็กและต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เรื่อง เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา
และรับความคุ้มครอง จากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการทำงานที่น่าจะเป็นการเสี่ยง
อันตราย ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และพัฒ นาการทางร่างกาย สมอง จิตใจ
ศีลธรรม และสังคม ทั้งนี้ การใช้แรงงานเด็กอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่ง
มีการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการออก
มาตรการทางกฎหมายสำหรับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย เพื่อเป็นยุติการใช้แรงงาน
เด็กรูปแบบเลวร้าย รวมถึงการละเมิดสิทธิ หรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ
ทั้งนี้ มีมาตรการทางกฎหมายที่มีส่วนในการควบคุมดูแลตามที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่ งยื น กล่ าวคื อ อนุ สั ญ ญาองค์ การแรงงานระหว่ างประเทศว่ าด้ ว ยอายุขั้ น ต่ ำ ฉบั บ ที่ 138 และ
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International Labor Organization, Goal 8: Promote Inclusive and Sustainable
Economic Growth, Employment and Decent Work for All, ค้นวันที่ 7 มิถุนายน 2017,
จาก http://www.ilo.org/global/topics/dw4sd/theme-by-sdgtargets/WCMS_556964/lang--en/index.htm.
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อนุ สั ญ ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้ว ยการห้ ามและการดำเนิ นการโดยทั นที เพื่อ ขจัด
รูป แบบที่ เลวร้ ายที่ สุ ด ของการใช้ แรงงาน ฉบั บ ที่ 182 เพื่ อเป็ น กำหนดอายุขั้น ต่ ำการทำงาน ซึ่ ง
มาตรฐานสากลในการจ้ า งแรงงานเด็ ก ไม่ ต่ ำ กว่ า 15 ปี หรื อ กรณี ก ลุ่ ม ประเทศที่ ยั งไม่ พั ฒ นา
กำหนดการจ้างงานไว้ขั้นต่ำไว้ที่ 14 ปี กรณีงานอันตรายต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และงานเบาที่ไม่
เป็ น อัน ตรายต่อสุ ขภาพเด็ก คือ ต้องมีอายุ 13-15 ปี รวมถึงมาตรการทางกฎหมายของไทยตาม
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน ที่ ไม่ จ้างแรงงานที่ มี อ ายุต่ ำกว่า 15 ปี ซึ่งมี ความสอดคล้ องกั บ
มาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ และกำหนดรายละเอียดของประเภทงาน
อันตรายที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อเป็นการขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบเลวร้าย
และในส่วนของเป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่
ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุก
ระดั บ (Promote just, peaceful and inclusive societies) มี 10 เป้ า ประสงค์ ซึ่ ง ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่ 16.2 ยุติการละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์
และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการทรมานที่มีต่อเด็ก50
เมื่อพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่ 16.2 ยุติการละเมิดการ
แสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการทรมานที่มีต่อเด็ก 51 ใน
ปัจจุบันยังมีการใช้แรงงานเด็กอยู่ ซึ่ง ประเทศไทยถูกสื่อต่างประเทศกล่าวหาว่า เป็นศูนย์กลางในการ
ทำการล่อลวงหรือลักพาตัวบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย ผู้หญิง หรือเด็ก ซึ่งเป็น
ชาวกัมพูชาและเมียนมา ที่บังคับให้ค้าประเวณี และทำงานที่ต้องใช้แรงงานด้ วยกำลังกายซึ่งเป็นงาน
หนัก เช่น ประมง ก่อสร้าง ภาคเกษตร ทั้งนี้ ภาครัฐมีความพยายามที่จะดำเนินการตามนโยบายของ
รัฐบาลและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจัง
โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ทั้งนี้ การใช้แรงงานเด็กนั บว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและเป็นการขัดขวาง
พัฒนาการของเด็ก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความยากจนในครัวเรือนและแรงงานเด็กนั้นมีความเชื่อมโยงต่อ
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กัน ซึ่งแรงงานเด็กนั้นเป็นนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดความยากจน เพราะเนื่องจากการขาดโอกาส
ทางการศึกษาจึงทำให้ขาดความรู้ความสามารถที่จะหาอาชีพที่มีรายได้ดี ๆ
ส่วนเรื่อง การยุติการใช้แรงงานเด็ก นั้นมีปรากฏอยู่ในเป้าหมายที่ 8.7 ของเป้าหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) อย่างชัดเจน โดยได้กำหนดให้มี “การ
ใช้มาตรการที่รวดเร็วเพื่อขจัดแรงงานบังคับบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์รวมถึง
การห้ามและกำจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็กรวมถึงการจัดและการใช้ทหารเด็ก และยุติ
การใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี 2568 ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว ให้หมายความถึง มิติของ”คน” ซึ่ง
นับว่าเป็นสาระสำคัญทางสังคมและลักษณะตามสิทธิของวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 และส่วนของ
การทำงานที่เกี่ยวกับแรงงานเด็กยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมาย 16G ของ SDG ด้วยกล่าวคือ เรื่อง
ของการละเมิดการใช้ประโยชน์การค้ามนุษย์การใช้ความรุนแรงและการทรมานเด็กทุกรูปแบบ และมี
ส่วนร่วมในการดำเนิ น งานของอนุ สัญ ญาสหประชาชาติว่าด้วยสิ ทธิเด็กซึ่งมีผลใช้บังคับในปี พ.ศ.
253352
ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น การขจัดการใช้แรงงานเด็กเป็นหลักเกณฑ์ตามอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งรัฐที่มีพันธกรณีต่อองค์การแรงงานระหว่างประเทศทุกประเทศต้องปฏิบัติ
ตามไม่ว่าพวกเขาจะให้สัตยาบันหรือไม่ก็ตาม เพื่อเป็นการร่วมมือกันในการต่อสู้ เพื่อขจัดรูปแบบที่
เลวร้ายที่สุดการใช้แรงงานเด็กและหน่วยงานทางเทคนิคหลายแห่ งร่วมสนับสนุนการต่อสู้ครั้งนี้ที่
นอกจากเหนือ IPEC
และส่วนที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมนโยบายแบบข้ามประเทศ ซึ่งในการกำจัดแรงงานเด็ก
ไม่ได้จัดทำขึ้นเฉพาะ อนุสัญญาฉบับที่ 138,182 แต่ยังรวมถึงอนุสัญญาและข้อเสนอแนะขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศอื่น ๆ ที่สำคัญสุดในอนุสัญญาว่าด้วยการทำงานที่ดีสำหรับแรงงานในประเทศ
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1889) ซึ่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศนั่นพยายามต่อสู้กับปัญหากับแรงงาน
เด็กมาอย่างยาวนาน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงลักษณะการทำงานข้ามพรมแดน และในการต่อสู้กับ
ปัญหาแรงงานเด็ก โดยได้รับเข้าร่วมมือขององค์กรแรงงานและนายจ้างผ่านขบวนการเจรจาทางสังคม
กับ รัฐบาล ในปี ค.ศ. 2010 สมาพันธ์ส หภาพแรงงานระหว่างประเทศและองค์กรนายจ้างระหว่าง
ประเทศ (International Trade Union Confederation และ International Organization of
Employers) ได้ รวม ตั ว กั น เพื่ อจั ด ตั้ ง Platform Child Work Platform ซึ่ ง ท ำงาน ภ ายใต้
สหประชาชาติคณะทำงานแรงงานสากล
ซึ่งการใช้ แรงงานเด็ กนั้ น ส่ งผลกระทบทั้ งเด็ ก ชายและเด็ กหญิ ง ทั้ งนี้ ในส่ ว นของการใช้
แรงงานเด็ ก นั้ น สามารถกำหนดอายุ ก ารเข้ าทำงานและอาชี พ ซึ่ งเด็ กหลายคนมี ส่ ว นร่ว มในการ
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ประกอบอาชีพที่เป็นงานอันตราย เช่น การเก็บขยะในกองทิ้งขยะหรือการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งทำให้เกิดโปรแกรมที่เป็นการปรับปรุงสภาพการทำงานในสาขา เช่น โครงการ Green Jobs ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ซึ่งจะช่วยลดสภาพการทำงาน และทั้งนี้ ได้มีการจัดตั้งพันธมิตรที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กมากมาย : Global March ที่ต่อต้านแรงงานเด็ก ซึ่งเกิดขึ้นในปี 2541 และ
เป็นเครือข่ายสหภาพแรงงานครูและองค์กรภาคประชาสังคมทั่วโลกที่ทำงานร่วมกัน เพื่อที่จะขจัดและ
ป้องกันไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กทุกรูปแบบที่เป็นทาส และการค้ามนุษย์และการเข้าถึงเด็กทุกคนเพื่อ
การศึกษาทั่วโลก ในปี 2007 ช่วงเดือนมีนาคม โดยความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อความร่ว มมือใน
การใช้แรงงานภาคเกษตร ส่วนในปี 2010 มีการใช้แพลตฟอร์มสำหรับการใช้แรงงานเด็กดังที่กล่าวใน
ข้างต้น และในปี 2016 กลุ่ มพั น ธมิ ตร 8.7 ซึ่งมี ความพยายามที่ จะขจัดการบั งคับ ใช้ แรงงานทาส
สมัยใหม่ การค้ามนุษย์และแรงงานเด็ก53
2.2.3 ข้อโต้แย้งของนักวิชาการ
การห้ามใช้แรงงานเด็กของสหประชาชาตินั้น นับว่าเป็นนโยบายที่มีวัตถุประสงค์ที่ขจัดการใช้
แรงงานเด็กให้หมดสิ้น เพราะการใช้แรงงานเด็กนั้นจะส่งผลอันตรายต่อเด็กทั้งด้านพัฒ นาการและ
สุขภาพ รวมถึงการขาดโอกาสทางการศึกษาที่จะพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้ ดี ขึ้น นั้นก็ห มายถึง ความ
ยากจนยังคงมีอยู่และส่งผลทำให้แรงงานเด็กยังคงอยู่เช่นกัน ซึ่งนโยบายของสหประชาชาติ เรื่อง การ
ห้ามใช้แรงงานเด็กมีทั้งกลุ่มคนที่เห็นด้วยและสนับสนุน แต่ก็มีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เห็นด้วย อย่าง
กลุ่มนักวิชาการระดับนานาชาติ เห็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการละเว้นผลประโยชน์และสะท้อนให้
เห็นถึงความอ่อนน้อมถ่อนตนของตะวันตก
จากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการระดับนานาชาติ มีการถกเถียงกันเรื่องของนโยบายการ
ห้ามใช้แรงงานเด็กของสหประชาชาติ ที่มองว่า แรงงานเด็ก เป็นอันตรายและไม่จำเป็น ซึ่ง มีการ
ถกเถียง เรื่องของการอนุญาตให้เด็กเล็กทำงานได้ซึ่งมีผลดีแต่ไม่นำมาพิจารณา แต่จะพิจารณาในแง่
ลบและตัดสินว่าไม่ควรทำงาน อย่างกรณีของ เด็กชายอายุ 9 ขวบ ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างไม้ในเมือง
Dhaka ประเทศบังคลาเทศ กลุ่มนักวิชาการมีมุมมองที่ว่า เด็กสามารถทำได้เป็นการฝึกทักษะและ
ประสบการณ์
ทั้งนี้ มีการโต้เถียงกับนักสังเกตการณ์ นักวิจัย ที่ทำงานในสาขาการพัฒนาการเด็กหรือสิทธิ
มนุษยชนกล่าวว่าคณะกรรมการสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิเด็กนั้นละเลยต่อหลักฐานที่มีอยู่ แต่ให้
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ความสำคัญเชิงอคติและนโยบายด้านตะวันตกซึ่งอาจส่งผลเสียในภายหน้า ซึ่ง 1,925 ประเทศทั่วโลก
มีพันธกรณีที่จะยุติการใช้แรงงานเด็กภายในปี พ.ศ. 2568 ตามกรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
สหประชาชาติ ซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีนักวิชาการจำนวน 15 คนในบางประเทศ และ18 คนใน
ประเทศอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีพันธกรณี มีความต้องการที่จะกำหนดอายุขั้นต่ำของการใช้แรงงานเด็ก จะถูก
ทอดทิ้ง เนื่องจากการข้อถกเถียงเรื่อง ของงานที่เหมาะสมกับวัย ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อประเทศที่
กำลังพัฒนาและประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อที่เด็กยากจนมีโอกาส ปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
และมีท่านดร. Dorte Thorsen เป็นหนึ่งในผู้ร่ามลงนาม จากโรงเรียนการศึกษาทั่วโลกที่
มหาวิทยาลัย Sussex ซึ่งได้กล่าวว่า การที่จะห้ามเด็กทำงานไม่ได้หมายความว่าจะนำพวกเขากลับมา
สู่สังคมโรงเรียน เพราะความจริงแล้วพวกเขาอาจทำงานเพื่อนำเงินมาจ่ ายค่าเล่าเรียนก็ได้ และท่าน
ยังให้ความเห็นอีกว่า สำหรับเด็กบางคนนั้นมองเป็นหลักเศรษฐศาสตร์ที่มีเหตุผล เนื่องจากการทำงาน
ไม่ได้จบลงเพียงแค่วัยเด็กเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ และสามารถสร้างความเป็นน้ำหนึ่ง
น้ ำใจเดีย วกั น ซึ่ งจะเห็ น ได้จ ากการชุม นุ มของแรงงานเด็ กสหภาพแรงงาน ในแทบประเทศทวีป
แอฟริกาและประเทศอินเดีย ที่พวกเขาพยายามมีส่วนร่วมในการเมือง
ทั้ ง นี้ Thorsen ยั ง ได้ มี ก ารวิ พ ากษ์ วิ จ ารณ์ ฝ่ า ยพั ฒ นารั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการ
ต่างประเทศ Priti Patel เพื่อเป็นการกดดันในการหาหลักฐานว่า เป็นแรงงานเด็ก โดยการให้ บริษั ท
อังกฤษ ตรวจสอบโซ่อุปทานของตน และยังกล่าวต่ออีกว่า พวกเขาไม่น่าจะมีความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าได้อย่างถูกต้อง54 ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ให้เห็นถึงการจัดตั้งสถานฝึกอบรบสำหรับพนักงาน
ในบางประเทศที่ปิ ดกิจ การ อัน เนื่ องจากความกดดันของการรณรงค์ต่อต้านแรงงานเด็ก ระหว่าง
ประเทศ ยังพบว่า ผลกระทบดังกล่าวส่งผลทำให้เด็กบางคนถูกบังคับให้ทำงานที่เป็นอันตรายหรือผิด
กฎหมายอันเนื่องจากการปิดกั้นตามกระแสของการรณรงค์
และมีผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาเด็ก เครือข่ายการคุ้มครองเด็กระหว่างประเทศ ที่โทรอนโต้
ประเทศแคนนาดา คือ Richard Carothers ซึ่งได้กล่าวว่า ทัศนคติในการสนับสนุนหน่วยงานระหว่าง
ประเทศที่เป็นระบบราชการใหญ่ จะส่งผลทำให้เด็กต้องออกจากงานแล้วควรเล่นฟุตบอลแทน ถือว่า
เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงจุด เพราะจุดประสงค์เด็กควรได้รับการปกป้องจากสถานการณ์ที่น่ารังเกียจ
และมีการถกเถียงกันเรื่องของเปอร์เซ็นต์ของเด็กที่ทำงานในสถานการณ์น่ารังเกียจนั้นมีขนาดเล็กหรือ
ร้อยละเท่าไร แต่ถ้าเป็นกรณีไม่จำกัดอายุจะช่วยให้เด็ก ๆ ที่อยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาอยู่ ส่งผลให้
54

Tracy McVeigh, UN’s Ban on Child Labour Is a ‘Damaging Mistake’, The
Observer, 18 ธันวาคม 2016, หมวด World news,
https://www.theguardian.com/world/2016/dec/18/child-labour-un-ban-damagingmistake.

45
ถู ก ทำร้ าย และเจ้ า หน้ า ที่ ส หประชาชาติ ค วรจะฟั งมุ ม มองของเด็ ก ๆ ว่ า พวกเขาต้ อ งการสิ่ งที่
เปลี่ยนแปลงอย่างไร และเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆให้กับเด็กวัยทำงานอย่างไร
จึงจำเป็นที่ต้องความเข้าใจและพัฒนานโยบายอย่างลึกซึ้ง เพราะเมื่อประเทศให้สัตยาบันกับ
สหประชาชาติ แ ละจะต้ อ งแปลเป็ น กฎหมายระดั บ ประเทศและมั น ง่ า ยเกิ น ไป ควรที่ จ ะศึ ก ษา
ผลกระทบหลังจากการให้สัตยาบันโดยศึกษาจากกรณีศึกษาเด็กและครอบครัวที่ได้รับความเสียหาย
และมีนักสังคมวิทยา มหาวิทยาลัยมาร์เซย์ ได้ทำการศึกษาค้นคว้า เกี่ยวกับเด็กและผู้ใหญ่ที่ทำการ
อพยพจากหมู่ บ้ านหนึ่ งไปเมื อ งหนึ่ งเพื่ อ หางานทำ นั้ น มุ ม มองของเด็ ก กลุ่ ม นี้ ถู ก เอาเปรีย บ จาก
การศึกษาพบว่า เด็กบางคนทำงานในสถานการณ์เลวร้าย และคุณสมบัติ ไม่ตรงกับมาตรฐานที่ตั้งไว้
สำหรับการทำงานที่ดีที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์ได้ และพบว่า บางครั้งพวกเขาทำงานเกินไป และ
ถ้ามีหนังสือเดินทางและถูกลิดรอนเสรีภาพ และอยู่สถานการณ์บีบบังคับให้เป็นทาสแล้ว นับว่าเป็น
ปัญหาการค้ามนุษย์
จากการศึกษาทั้งหมดจะเห็นได้ว่า แม้จะจะให้ความสำคัญทางด้านศีลธรรม แต่คดีเหล่านี้เป็น
ปัญหาของชนกลุ่มน้อยเมื่อเทียบกับเด็กที่ทำงานในสภาพที่ดีโดยเฉพาะในแอฟริกาตะวันตก แรงงาน
เด็กจึงมีความจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดดังกล่าว และไม่ว่าจะเป็นเด็ก
ในทวีป แอฟริกาหรือทวีป ยุ โรปซึ่งจะเสี่ ยงต่อการถูกเอาเปรียบ แต่การห้ ามทำงานเป็นเหตุให้ เกิด
ข้อผิดพลาดร้ายแรงจากหน่วยงานระหว่างประเทศขนาดใหญ่ และยังกล่าวต่ออีกว่า ในการตัดสินใจ
มาจาก ประสบการณ์สุดขั้วที่ไม่ครอบคลุมกับประสบการณ์ของคนจริงที่อาศัยและเรียนรู้55

2.3 แนวคิดว่าด้วยการคุ้มครองสิทธิเด็ก
2.3.1 แนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน
สิทธิมนุษยชน เป็น สิทธิขั้นพื้นฐานที่ทุกคนพึงมี ในมุมมองของนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
มองว่าเป็นศัพท์เฉพาะ หมายความถึง สิทธิทางกฎหมายที่เคยถูกอ้างหรือสามารถที่จะนำมาอ้างโดย
ศาลภายในหรือศาลระหว่างประเทศ ซึ่งมีความพิเศษตรงที่เป็นการชี้แนะให้เห็นถึงความบกพร่องหรือ
ความไม่เป็นธรรมของกฎหมายอื่น56 แต่ถ้าจะบรรยายลักษณะของธรรมชาติของสิทธิมนุษยชนนั้นคือ

55

เรื่องเดียวกัน.
56 Andrew Clapham, สิทธิมนุษยชน: ความรู้พกพา จากเรื่อง Human Rights: Avery
short introduction, แปลโดย ฐิติรัตน์ ทิพยสัมฤทธิ์กุล และสุนีย์ สกาวรัตน์, พิมพ์ครั้งที่ 1
(กรุงเทพมหานคร: openworlds publishing house, 2559), หน้า 13-14.
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“เป็นสิ่งที่มีมาเองโดยธรรมชาติ (Natural) ติดตัวมาตั้งแต่เกิด (Inborn) และไม่อาจถูกพรากโอนไป
จากตัวเราได้ (Inalienable)” ว่าด้วยเรื่อง สิทธิมนุษยชน นั้นไม่มีคำนิยามที่เสร็จสมบูรณ์คง ขนาด
ปฏิญญาสากลสิทธิมนุษยชน ขององค์กรสหประชาชาติที่เป็นเอกสารแม่บทของสิทธิมนุษยชนก็ไม่ได้
บัญญั ติคำนิ ยามเอาไว้ เนื่องจากหลี กเลี่ยงความขัดแย้งในการอธิบายความ เพื่อเป็นการเปิดกว้าง
ความหมายไว้เพื่อความยืดหยุ่น
ด้วยเหตุนี้สิทธิมนุษยชนคือสิทธิที่ทุกคนมีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน เป็นสิทธิที่เกิดมาเอง
โดยธรรมชาติ ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตจากรัฐหรือผลของการกระทำของคนใดคนหนึ่ง เป็นรากฐาน
อยู่บนเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และยืนยันถึงการถือครองสิทธิโดยมนุษย์ทุกคน จึงกลายเป็นการกล่าว
อ้างถึง “ความเป็นสากล” เป็นสิทธิที่ไม่อาจสละ โอน หรือยอมให้พรากไป แก่ผู้หนึ่งผู้ใด ซึ่ง เฟนเบิร์ค
(Joel Feinberg) ซึ่งได้นิยามว่า เป็นข้อเรียกร้องทางศีลธรรมอันมั่นคงสมบูรณ์ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานความ
ต้องการของมนุ ษย์ ขั้น พื้ น ฐานทั้งหมด มนุ ษย์ทุ กคนมีสิ ท ธิมนุ ษ ยชนเพราะทุกคนมีความต้องการ
เหมือนกัน คือ การจะได้รับการปกป้องคุ้มครอง ค้ำประกัน โดยต้องใช้หลักแห่งความยุติธรรมทาง
สังคม (Social Justice) ตามนัยทฤษฎีของรอลส์ (John Rawls)57 แต่ทั้งนี้หลักสิทธิมนุษยชนต้องเป็น
การยึดหลักความถูกต้องทางศีลธรรมหรือสิทธิเหนือผลลัพธ์ในความสุข ถ้าเป็นเชิงปรัชญากฎหมาย
และเน้นในเรื่องของสิทธิ นักปรัชญาที่สำคัญคือ ดวอร์กิ้น (Ronald Dworkin)
อย่างที่ได้กล่าวในช้างต้นจะเห็นได้ว่า หลักสิทธิมนุษยชนต้องเป็นการยึดหลักความถูกต้อง
ทางศีล ธรรมหรือสิ ทธิเหนื อผลลั พธ์ในความสุ ข ซึ่ง ดวอร์กิ้น (Ronald Dworkin) มองว่า ปรัช ญา
กฎหมายไม่ใช่กฎหมายธรรมชาติและปฏิฐานนิยมทางกฎหมาย โดยเน้นเรื่องของ สิทธิ ของปัจเจก
บุคคล เสมือน “ไพ่ไม้ตายทางการเมือง ที่ปัจเจกบุคคลถืออยู่ ที่สามารถเอามาใช้ลบล้าง และมีความ
เชื่อมั่นอุดมการณ์ทางการเมืองแบบเสรีนิยม และได้มีการยืนยันว่า “สิทธิจึงเป็นสิ่งสำคัญจำเป็นไม่ใช่
เพื่อเพิ่มความสุขให้เกิดสูงสุด หากแต่เพื่อปกป้องยืนยันในหลักแห่งการเคารพและความเป็นห่วงใย
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน แต่ถึงแม้ในงานเขียนจะไม่ได้กล่าวถึงสิ ทธิธรรมชาติหรือสิทธิมนุษยชน
โดยตรง อาจเป็น การหลี กเลี่ยงการใช้ภ าษาหรือถ้อยคำเกี่ยวกับสิ ทธิมนุษยชนเพื่อเป็นการลดการ
ถกเถียงเรื่องความชอบธรรมในเชิงปรัชญาเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน58
ทั้งนี้ จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิทางกฎหมายของที่มนุษย์ทุกคนพึ งมี
เป็นสิทธิทางกฎหมายขั้นพื้นฐาน ที่ไม่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่จะสละ โอน หรือยอมให้พรากไป จึงนำ

57

จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน Human Rights Without Frontiers, พิมพ์
ครั้งที่ 3 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2559) หน้า 56-58.
58 เรื่องเดียวกัน, หน้า 133-136.
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แนวคิดทฤษฎีด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน มาอธิบาย
ดังนี้ คือ
2.3.1.1 แนวคิดด้านความยุติธรรมและการห้ามเลือกปฏิบัติ
ความยุติธรรม คื ออะไร ในมุมมองของคนทั่วไปความยุติธรรม คือ ความถูกต้อง ความเท่า
เทียมกันเป็นกลาง ทั้งนี้ก็มีนักคิดนักปรัชญาที่มีความพยายามกำหนดความหมายถึงความยุติธรรมไว้
อย่างกรณีของเพลโตได้มีการเสนอว่า “ความยุติธรรมที่แท้จริงต้องสัมพันธ์เป็นเนื้อเดียวกันกับความดี
ความถูกต้อง และต้องมีความเป็นสัจธรรมหรือเป็นสากล ไม่ว่าจะใช้ในเวลาและสถานที่ใดก็ตาม” ซึ่ง
จะมี 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ความถูกต้องเที่ยงตรง ตรงไปตรงมา มีลักษณะที่เรียกว่าตาต่อตา ฟันต่อ
ฟัน และมีความสัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและอำนาจที่มีเหนือกว่า อย่างกรณีของความถูกต้อง
เที่ยงตรง ตรงไปตรงมา คือ ไม่ว่าจะเป็นการให้หรือรับควรที่จะมีความเท่าเทียมกัน เอาเปรียบกัน
ส่วนลักษณะที่เรียกว่า “ตาต่อตา ฟันต่อฟัน” คือ การกระทำเช่นใดก็ตามควรรับผลหรือตอบแทนการ
กระทำด้วยสิ่งเดียวกัน ทำเช่นใดได้ผลเช่นนั้น และส่วนที่สัมพันธ์กับสถานะทางสังคมและมี อำนาจที่
เหนื อ กว่า อำนาจจะหมายความรวมถึ ง อำนาจทางการเมื องทางปกครอง อำนาจทางเศรษฐกิ จ
อำนาจทางสังคมวัฒ นธรรม ซึ่งคนในสังคมมักจะมีผู้ที่เข้มแข็งและผู้อ่อนแออยู่ร่วมกันเสมอ เมื่อมี
อำนาจก็ต้องมีผู้ถืออำนาจมีผู้ถืออำนาจก็ต้องมีผู้อยู่ใต้อำนาจ ดังที่มีคำกล่าวที่ว่า “ความไม่เท่าเทียม
กันจึงเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งในธรรมชาติ และการที่ผู้อ่อนแอกว่ายอมจำนนต่อผู้แข็งแรงกว่าเป็นสิ่งที่
ยุติธรรมถูกต้องแล้ว”59
ความยุติธรรมนั้นถ้ามีความเกี่ยวข้องด้านศีลธรรม จริยธรรมที่ว่าด้วยความดีและถูกต้อง เช่น
สิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปัญญาและเหตุผล ความเท่าเทียม ความเสมอภาค ข้อตกลงที่ทำร่วมกัน
กฎหมาย ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรม ทั้งนี้ได้มีการถกเถียงกันมาตั้งแต่ยุคโบราณแต่เมื่อมีการ
กล่าวถึงความยุติธรรมในความหมายความเป็นธรรมทางสังคม ซึ่งเป็นแนวคิดเมื่อช่วงปลายศตวรรษที่
18 และต้น ศตวรรษที่ 19 เป็ น การนำความคิดเกี่ยวกับความยุติ ธรรม ที่เปลี่ยนจากเดิม คือ ความ
ยุติธรรมคือการลงโทษตามความผิ ดที่กระทำ ไปสู่ ความเป็นธรรมทางสังคมที่คำนึงถึงการจัดสรร
ทรัพยากรให้กับผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้มีชีวิตที่ดีขึ้น
ซึ่ง Fleischacker มองว่า ความยุติธรรมทางสังคมมีความต่างจากความยุติธรรมจัดสรรปัน
ส่วนอย่างเป็นธรรม ทุกคนมีความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมถึงสิทธิที่จะได้รับการปกป้องที่เท่า
เทียมกัน ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน กล่าวคือ คนจนอาจเป็นบุคคลที่ถูกมองว่าเป็นคนด้อยโอกาส เพราะ
โชคชะตาหรื ออะไรก็ ตาม แต่มุ มมองแนวคิ ดนี้ คือ คนจนก็ส ามารถที่ จะมี ความสุ ขได้ ถ้าใช้อย่ าง
59
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กุลภา วจนสาระ, “มองหาความเป็นธรรมในสังคมไทยผ่านคนชายขอบ”, เรื่องเดิม, หน้า 18-
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พอเพียงจนเกิดกระบวนทัศน์ที่ว่า ไม่ควรมีใครจน เรื่องความเป็นธรรมทางสังคมว่า “การช่วยเหลือคน
ด้อยโอกาสกว่าเป็นสิทธิที่เขาพึงมีได้ ไม่ใช่ด้วยความเมตตาจากผู้อื่น สังคมที่เป็นธรรมต้องมีลักษณะที่
ต่างตอบแทนและเสมอภาคกัน หมายถึงทุกคนทำหน้าที่ดีที่สุดในส่วนของตัวเองเพื่อสังคม และจะ
ได้รับความยุติธรรมจากสังคมเป็นการตอบแทน”60 นอกจากนี้ยังมีศาสตราจารย์ด้านปรัชญาท่านหนึ่ง
ที่โด่งดังจากงานเขียน “ทฤษฎีความยุติธรรม (A Theory of Justice)” ในปี ค.ศ. 1971 ท่านนี้ก็ คือ
รอลส์ (John Rawls) ซึ่งงานเขียนของท่านจะเรื่องเกี่ยวกับ ทฤษฎีความยุติธรรมทางสังคม (Social
Justice) ผลงานดังกล่าวจัดได้ว่า เป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงอย่างมาก เพราะในทฤษฎีดังกล่าวเน้น
คุณค่าสิทธิเสรีภาพอย่างมาก
ความยุติธรรมไม่ว่าจะเกิดขึ้นในสังคมใดประชากรในสังคมนั้นก็จะได้รับความเท่าเที ยมกัน
สิทธิต่าง ๆจะได้รับการปกป้องและไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจทางการเมือง ซึ่ง รอลส์ (John Rawls) ที่ได้
มีการเขียนเรื่อง ทฤษฎีความยุติธรรม แม้งานเขียนดังกล่าวจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทฤษฎีความยุติธรรม
สังคม (Social Justice) และไม่ได้กล่าวถึงสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่เน้ นคุณค่าของสิทธิเสรีภาพ มี
การสรุปหลักความยุติธรรมพื้นฐานของสังคมได้สองประการ คือ หลักความมีอิสรภาพอันเท่าเทียม
โดยเฉพาะเสรีภาพทางการเมือง การพูด การชุมนุม เสรีภาพด้านความคิด จิตใต้สำนึก หรือเสรีภาพ
จากการปลอดการจับกุมหรือการถูกควบคุมโดยพลการ มุ่งไปที่สิทธิข องประชาชน ซึ่งมนุษย์ทุกคน
ต้องมีสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานเท่าเทียมมากที่สุด และหลักความเสมอภาคของโอกาสที่เป็นธรรมหรือ
หลักความแตกต่างทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้ต้องมีการจัดระเบียบให้เกิดความเป็นธรรมและเป็น
ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งอาจไม่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิมนุษยชนโดยตรง แต่มีความพยายามที่จะนำเอา
มาเป็นฐานที่มาของสิทธิมนุษยชน ในลักษณะที่เป็นทฤษฎีสิทธิมนุษยชนทางเลือก กล่าวคือ “สิทธิ
มนุษยชนคือการมีสิทธิ ที่จะได้รับการตอบสนองความต้องการในผลประโยชน์ของมนุษย์ต่าง ๆ การที่
ยึดถือความยุติธรรมต้องใส่ใจต่อประโยชน์ขั้นพื้นฐานของสมาชิกของคนทุก ๆคนในสังคม ไม่ถือเอา
ประโยชน์ ของบางคนให้มีอิทธิพลเหนือกว่าโดยพลการ และจัดได้ว่า สิทธิมนุษยชนเป็นผลลั พธ์ที่
กำเนิดมาและการเคารพสิทธิมนุษยชนพื้นฐานเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับสังคม61
หลักสิทธิมนุษยชนแสดงให้เห็นถึงกฎเกณฑ์ในเรื่องของการเลือกปฏิบัติอย่ างชัดเจน ทั้งนี้ ก็
เพราะความต้องการที่จะให้เกิดผลทางศีลธรรมสำหรับการพัฒนากฎเกณฑ์ ในปฏิญญาสากลว่าด้วย
สิทธิมนุษยชนที่ได้ประกาศ ในปี ค.ศ. 1948 มีการกล่าวว่า “ทุกคนย่อมมีสิทธิและอิสรภาพทั้งปวง
ตามที่กำหนดไว้ในปฏิญญานี้ โดยปราศจากการแบ่งแยกว่าชนิดใด อาทิ เชื้อชาติ สีผิว เพศ ภาษา
60

กุลภา วจนสาระ, เรื่องเดิม, หน้า 19-20 .
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ศาสนา ความเห็นทางการเมืองหรือทางอื่น พื้นเพทางชาติหรือสังคม ทรัพย์สิน การเกิดหรือสถานะ
อื่น” และจะเห็นได้ว่า การห้ามเลือกปฏิบัติถูกจำกัดอยู่กับการใช้สิทธิอื่น ๆ ในปฏิญญา บทบัญญัตินั้น
ไม่ว่าจะเป็นภายในหรือระหว่างประเทศได้มีการขยายขอบเขตของพันธกรณีในเรื่องของการไม่เลือก
ปฏิบั ติ ต่อมาทางคณะกรรมการสหประชาชาติซึ่ง รับผิดชอบการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติตาม
พัน ธกรณี ทางกฎหมายภายใต้กติกาฯ ปี ค.ศ.1966 เพื่อที่จะห้ ามเลื อกปฏิบัติแห่ งเพศวิถี สถานะ
สุขภาพ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ อายุ และสัญชาติ
จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาหนึ่งในเรื่องของความไม่เท่าเทียม ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ นั่นก็คือ
เรื่องของข้อจำกัดที่ได้รับการยินยอมให้ใช้ กับคนซึ่งมีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศ ซึ่งเป็น
รูปแบบของการเลือกปฏิบัติเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติหรือโรคหวาดกลัวคนต่างชาติ (xenophobia)
และเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจและไร้เหตุผล ถึงแม้รัฐจะสามารถจำกัดเรื่องของควบคุมการเข้าเมือง แต่ก็
ยังจำกัดสิทธิเรื่อง การเข้าถึงการจ้างงานหรือการรักษาพยาบาลหรือการศึกษา ซึ่งในกรณีของแรงงาน
ข้ามชาติจะได้รับความคุ้มครองตามอนุสัญญาเฉพาะและยังได้รับความคุ้มครองผ่านความเห็นสากล
และแถลงการณ์ตีความสนธิสัญญาด้วย
ซึ่ งคณะกรรมการว่ า ด้ ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ข องสหประชาชาติ (UN
Committee on the Elimination of Racial Discrimination) ซึ่ ง ได้ มี ก ารกล่ า วรายละเอี ย ดว่ า
“แม้รัฐภาคีจะปฏิเสธที่จะให้งานกับคนที่ไม่ใช่พลเมืองของตนและไม่มีใบอนุญาตทำงานได้ แต่ทุกคน
จะต้องสามารถใช้สิทธิด้านแรงงานและการจ้างแรงงาน รวมถึงเสรีภาพในการชุมนุมและการสมาคม
นับแต่วันเริ่มจ้างงานนับไปจนถึงเวลาสิ้นสุด” และได้มีก ารกล่าวคำเตือนอีกว่า “การใช้มาตรการที่มี
ประสิ ท ธิภ าพเพื่ อการป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาร้ายแรงที่ กรณี ของแรงงานที่ ไม่ใช่พ ลเมือ งของตน
โดยเฉพาะคนทำงานบ้านซึ่งเป็นต่างด้าว ได้แก้ ปัญหาข้อผูกมัดเรื่องหนี้สิน การยึดพาสปอร์ต การ
กักขังอย่างผิดกฎหมาย การข่มขืน และการทำร้ายร่างกาย” ซึ่งอาจจะสอดคล้องกับการค้ามนุษย์ที่ทำ
ให้เหยื่อถูกล่วงละเมิดมากขึ้นในประเทศปลายทาง รวมถึงการละเมิดสิทธิที่จะไม่ถูกบังคับแรงงานและ
สิทธิที่ได้รับความคุ้มครองจากการปฏิบัติอย่างไร้มนุษยธรรม ซึ่งมีการรับรองสนธิสัญญาขึ้นเพื่อที่จะ
ป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์
ในปี 2000 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการค้ามนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการหลอกลวง บีบบังคับในการ
จัดหา การขนส่ง การส่งต่อ การจัดหาที่อยู่อาศัย หรือการรับตัว จุดประสงค์ในการแสวงหาประโยชน์
จากการค้าประเวณีของบุคคลอื่น หรือทางเพศในรูปแบบอื่น การบังคับแรงงานหรือบริ การ การเอา
คนมาเป็นทาส หรือการกระทำอื่นเสมือนการเอาคนมาเป็นทาส ทำให้ตกอยู่ภายใต้บังคับ หรือการตัด
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อวัยวะร่างกาย จะเห็นได้ว่าการเลือกปฏิบัติเปรียบเสมือนเป็นข้อเปรียบเทียบกับหลักสิทธิมนุษยชนใน
กรณีที่ถูกละเมิดในแง่ที่ได้รับความเป็นธรรมน้อยกว่าบุคคลที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกัน62
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดด้านความยุติธรรม คือ ความดี ความถูกต้อง ความเท่าเทียม ความ
เสมอภาคกัน ความเที่ยงตรงเที่ยงธรรมตรงไปตรงมา โดยต้องมีการนำหลักศีลธรรมและจริยธรรมมา
ประกอบเนื่องจากเรื่องของความยุติธรรมเป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนและซับซ้ อนมาก แนวคิดเรื่อง
ความยุติธรรมนั่นไม่ได้เพิ่งมีแต่มีมาตั้งแต่สมัยอดีตในช่วงปลายศตวรรษที่ 18 จนกระทั้งต้นศตวรรษที่
19 ซึ่งในเรื่องแนวคิด ยุ ติธ รรมนั้ น มี นัก ปรัช ญาที่ ได้กล่ าวถึงหลั กแนวคิด ความยุติธ รรม โดยจะขอ
กล่าวถึงเพียงแค่สองท่านคือ Fleischacker และรอลส์ (John Rawls) ซึ่งทั้งสองท่านได้มีการกล่าวถึง
เรื่องของความยุติธรรม โดย Fleischacker จะกล่าวถึงกรณีของความเป็นธรรมทางสังคม ส่วน รอลส์
(John Rawls) ก็เป็นอีกบุคคลที่สำคัญคนหนึ่งและผลงานการเขียนที่เกี่ยวกับทฤษฎีความยุติธรรม จัด
ว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงอีกท่านหนึ่ง ส่วนการเลือกปฏิบัติและความไม่เท่าเทียมก็คือ การถูกได้รับการปฏิบัติ
ที่ไม่เป็นธรรมกับบุคคลอื่นที่ต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันโดยเฉพาะกรณีของแรงงานเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน ซึ่งอาจเรื่องของการเหยียดเชื้อชาติ ความไม่เท่าเทียมกันส่วนนี้จะส่งผลทำให้ถูกกีดกันในเรื่อง
ของสิทธิต่าง ๆ และยังหมายความรวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยไม่ว่าจะด้วยวิธีได้ก็ไม่ว่าเหยื่อจะ
เข้ามาโดยวิธีใดควรได้รับการคุ้มครองอย่างเท่าเทียมกัน
2.3.1.2 การรับรองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
การพิจารณาเรื่องการรับรองศักดิ์ความเป็นมนุษย์นั้น จำเป็นต้องทำความเข้าใจความหมาย
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล่าวคือ ศักดิ์ศรี ซึ่งจะหมายความถึง การยอมรับของบุคคลในสังคมในการ
อยู่ร่วมกันของมนุษย์ แม้ว่าพฤติกรรมที่บุคคลกระทำนั้นหรือต้องกระทำ จะกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
หรื อไม่นั้ น จะต้องเป็ น เรื่อ งดีงาม สมควรยกย่ องและต้อ งถือปฏิ บั ติเพื่ อเป็ น มติ ขององค์ การ การ
ยอมรับ สิทธิเสรีภาพหรืออำนาจหน้าที่ถือว่าเป็นศักดิ์ศรีเช่นกัน63 ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นรากฐาน
ของหลักสิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ (Human Dignity) จึงหมายความถึง คุณสมบัติ จิตใจ
สิทธิเฉพาะตัวที่พึงสงวนของมนุษย์ทุกคน และรักษาไว้ไม่ให้บุ คคลอื่นมาล่วงละเมิดได้ การถูกล่วง
ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการคุ้มครองและได้รับความยุติธรรมจากรัฐ64
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ทั้งนี้ ในมุมมองของฝ่ายสังคมนิยม มองว่า สิทธิมนุษยชนนั้นได้สะท้อนให้เห็นถึงการเรียกร้อง
ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี ขึ้ น และศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ จ ะมี ขึ้ น ได้ เมื่ อ ตั ว เองเป็ น ผู้ ก ำหนด
นอกจากนี้ มิลล์ (John Stuart Mill) ได้กล่าวต่อไปว่า สิทธิ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ของ
มนุษย์ และความมั่นคงของมนุษย์ที่สำคัญ คือ สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน หรือ การได้รับผลประโยชน์ที่ดี
ที่สุ ด ถ้าในมุมมองของหลักการพื้นฐานของกฎหมายธรรมชาติที่เห็ นความสำคัญในเรื่อง ของการ
เคารพต่อศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ ได้มีการกล่าวไว้ว่า คำสั่งหรือข้อเรียกร้องทางกฎหมายใด ๆ
ต้องไม่ละเมิดต่อการดำรงอยู่ของสภาวะแห่งการเคารพต่อตัวเองในตัวบุคคล ศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์บังคับให้ต้องมีการยอมรับต่อสิทธิของเขาในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม
ทั้งนี้ คณะกรรมการว่าด้วยทางทฤษฎีสิทธิมนุษยชน แห่งยูเนสโก ซึ่งได้อธิบายถึงความสำคัญ
ของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อันเป็นรากฐานทฤษฎีสิทธิมนุษยชน กล่าวคือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มี
มาตั้งแต่กำเนิด ไม่มีใครมาพรากจากเราได้ และยังแสดงให้เห็นว่า มนุษย์ไม่อาจถูกใช้เป็นเครื่องมือได้
นอกจากนี้ ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาสิทธิมนุษยชน ซึ่ง
อลัน เกเวิร์ท (Alan Gewirth) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีสิทธิมนุษยชนนั้นตั้งอยู่บนหลักพื้นฐานทางศีลธรรม
และการกระทำนั้นต้องคำนึงถึงหลักศีลธรรมรวมถึงการมีสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังกล่าว
ต่อไปอีกว่า สิทธิขั้นพื้นฐานในเสรีภาพ ต้องมีลักษณะเป็นสิทธิทางศีลธรรมรวมถึงเป็นสิทธิอันจำเป็น
ของมนุษย์ เพราะมนุษย์ทุกคนต่างมีคุณค่าเป็นของตัวเอง
เมื่อพิจารณาความหมายตามสำนักกฎหมายธรรมชาติสมัยใหม่ ลอน ฟูลเลอร์ ได้อธิบาย
เรื่อง ศีลธรรมภายในกฎหมาย 8 ประการ กล่าวคือ เป็นกระบวนการเชิงแนวคิดที่เน้นการพิจารณา
ความจำเป็นระหว่างกฎหมายและศีลธรรม ซึ่งมีมุมมองว่า ระบบกฎหมาย อยู่บนพื้นฐานในแง่ของ
เหตุผ ลที่ ส ามารถทำความเข้ าใจและปฏิ บัติ ตามได้ และอธิบ ายต่ อว่า ไม่ ว่าจะเป็ น อำนาจรัฐ หรือ
กฎหมาย ถ้าไม่ให้ความสำคัญต่อศีลธรรมภายในกฎหมายย่อมเป็นการบ่งบอกถึงการไม่ให้ความสำคัญ
ต่ออำนาจในการกำหนดความต้องการของตัวเอง 65 ส่วนเยอร์เกน ฮาเบอร์มาส ได้อธิบายว่า ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ เป็นรากฐานทางกฎหมายที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียม กล่าวคือ ต้องเคารพทุก
คนอย่างเท่าเทียมกัน ห้ ามมีการปฏิบัติทุกรูปแบบที่ก่อให้ เกิดความทรมาน อับอาย หรือ เป็นการ
กระทำที่เป็นการย่ำยีศักดิ์ศรี และยังได้อธิบายต่อไปว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เป็นหลักประกันของ
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บุ ค คล อิ ส ระเรื่ อ งของการใช้ ค วามสามารถ และเป็ น การคุ้ ม ครองอั ต ลั ก ษณ์ ข องกลุ่ ม บุ ค คลและ
วัฒนธรรม เพื่อความต้องการพื้นฐาน66
จากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น จะเห็นได้ว่า ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็คือ การกระทำที่มีความ
เท่าเทียม และเคารพซึ่งกันและกัน โดยเชื่อมโยงด้านศีลธรรม มนุษย์ทุกคนล้วนแต่มีคุณค่าของตัวเอง
ต้องเคารพความเป็ น มนุ ษ ย์ซึ่งกัน และกันโดยยึดหลั กด้านศีลธรรมอัน ดีเพราะศีล ธรรมนั้ นมีความ
เชื่อมโยงในทุก ๆด้าน
2.3.1.3 สิทธิด้านสุขภาพ
จากการศึกษา ความหมายของสิทธิสุขภาพ มีผู้ให้คำนิยามว่าหมายถึง สิทธิในระบบสุ ขภาพที่
มีประสิทธิผลและบูรณาการ ซึ่งรวมถึงการบริการด้านสุขภาพและปัจจัยสำคัญของสุขภาพ อันเป็น
การตอบสนองความต้องการเร่งด่วนระดับชาติและท้องถิ่นอีกทั้งทุกคนเข้าถึงได้ โดยที่พบว่า ในการ
เข้าถึงสิทธิสุขภาพได้นั้น การเข้าถึง จะไม่จำกัดเฉพาะเจาะจงแก่บุคคลใด แต่ทุกคนมีสิทธิ บริการด้าน
สุขภาพที่ทุกคนจะต้องเข้าถึงได้ ไม่ใช่แค่ร่ำรวย รวมถึงคนที่มีฐานะยากจน ไม่แค่กลุ่มชาติพันธุ์ที่เป็น
คนส่วนใหญ่ รวมถึงชนกลุ่มน้ อยและชนพื้นเมือง ไม่แค่ที่อาศัยในเมือง แต่ยังรวมถึงคนในหมู่บ้าน
ห่างไกล ไม่ใช่แค่ผู้ชาย ยังรวมถึงผู้หญิง ระบบสุขภาพจะต้องเข้าถึงได้โดยปัจเจกบุคคลและชุมชนด้อย
โอกาส
ทั้งนี้ คณะกรรมการสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ได้มีการ
ตีความสิทธิในสุขภาพที่ได้มีการบัญญัติในกติกาสหประชาชาติ มีรูปแบบเช่นเดียวกับพันธกรณีในการ
เคารพ ปกป้ อง และเติมเต็ม ซึ่งพันธกรณี ที่จะ “เคารพ” สิทธิในสุ ขภาพ คือจะต้องไม่ปฏิเสธหรือ
จำกัดการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านการป้องกัน เยียวยารักษา และบรรเทา
อาการของทุกคนด้วยความเท่าเทียมเสมอภาค และห้ ามหรือทำการขัดขวางการดูแลป้องกัน การ
รักษาและการใช้ยาแบบพื้น บ้าน การค้ายาไม่ ปลอดภัย วิธีการรักษาทางการแพทย์เชิงบังคับ การ
จำกัดการเข้าถึงยาคุมกำเนิดและวิธีอื่น ในกรณีที่ต้องรักษาสุขภาพทางเพศและอนามัย เจริญพันธุ์
การตรวจสอบแล้วไม่อนุมัติ หรือจงใจบิดเบือนข้อมูลเรื่องสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการศึกษาและ
ข้อมูลทางเพศ เปรียบเสมือนเป็นการกีดกันการมีส่วนร่วมของประชาชนที่เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ 67
ส่วนที่เป็นการ “ปกป้อง” ซึ่งภาครัฐมีการกำหนดไม่ให้มีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงสิทธิใน
บริการสุขภาพ จัดว่าเป็นหน้าที่ที่รัฐต้องออกกฎหมายหรือมีการใช้มาตรการอื่นที่ให้หลักประกันความ
เท่าเทียมสำหรับการเข้าถึงบริการสุขภาพและสำหรับบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สาม การที่
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ให้หลักประกันว่าการแปรรูปภาคส่วนสุขภาพเป็นเอกชนที่จะไม่ส่งผลกระทบเชิงลบและความพร้อม
การเข้ า ถึ ง คุ ณ ภาพสถานพยาบาล สิ น ค้ า และบริ ก ารสุ ข ภาพ ควบคุ ม การซื้ อ ขายอุ ป กรณ์ ท าง
การแพทย์และยาที่มีบุคคลที่สามเข้ามาเกี่ยวข้อง การป้องกันไม่ให้บุคคลที่สามบีบบังคับผู้หญิงให้ต้อง
ผ่านพิธีการตามประเพณี อย่างกรณี การขลิบอวัยวะเพศ และดำเนินมาตรการการคุ้มครองในกลุ่มที่มี
ความเปราะบาง หรือจะกลุ่มคนชายขอบในสังคม ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้หญิง เยาวชน และผู้สูงอายุ และ
สุดท้าย “เติมเต็ม”
ภาครัฐจะต้องมีการกำหนดให้มีการรับรองสิทธิในสุขภาพไว้อย่างเพียงพอในระบบต่าง ๆของ
ชาติ ควรที่จะใช้วิธีการบัญญัติกฎหมาย ดำเนินการใช้นโยบายสุขภาพแห่งชาติที่มีรายละเอียดของ
แผนดำเนินการที่สามารถทำให้เป็นจริงได้ ให้หลักประกันการดูแลรักษาสุขภาพรวมถึงโครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคติดต่อ รวมหลักประกันในการเข้าถึงปัจจัยสำคัญของสุขภาพแก่ทุกคนอย่างเท่าเทียม
ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหารและน้ำดื่มที่ถูกหลักโภชนาการ สุขาภิบาลพื้นฐาน รวมถึงที่อยู่อาศัยและสภาพ
การดำรงชีวิต และการให้หลักประกันแพทย์และบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมอย่ างเหมาะสม รวมถึง
จำนวนโรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาลเพียงพอ และจัดให้มีระบบประกันสุขภาพทางภาครัฐ
เอกชน หรือแบบผสมผสานที่สามารถจ่ายได้ ส่งเสริมงานวิจัยทางการแพทย์และสุขศึกษา ส่งเสริมงาน
รณรงค์ให้ข้อมูล อย่างกรณีโรคเอดส์ สุขภาพทางเพศ รวมถึงวิธีการดูแลรักษาสุข ภาพ ความรุนแรงใน
ครอบครัว พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ สารเสพติดและสารอันตราย68
จะเห็ น ได้ ว่า สิ ท ธิในสุ ข ภาพมี ขึ้น เพื่ อเป็ น การเอื้ ออำนวยให้ ทุ ก คนมี สิ ท ธิได้ รับ การรักษา
เยียวยา แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิทธิสุขภาพไม่ได้เป็นการประกันที่แสดงให้เห็นว่าทุกคนจะมีสุ ขภาพดีแต่อย่าง
ใด แต่เป็ น เพีย งการแสดงให้ เห็ น ถึงความใส่ ใจห่ วงใยด้านสุขภาพเพื่ อให้ ทุกคนมีสิ ทธิในการรักษา
เท่ากัน ซึ่งไม่ได้เจาะจงว่าบุคคลใดควรได้รับสิทธินั้น อย่างกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ รวมถึง
การเข้าไม่ถึงของนโยบายของทางภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่มีฐานะรวยหรือจน ก็มีสิทธิได้รับสิทธิใน
สุขภาพด้วยกัน ทั้งนี้สิทธิในสุขภาพก็จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สิทธิมนุษยชนที่ให้ความสนใจเช่นกัน โดยมี
การบัญญัติเรื่องสิทธิสุขภาพไว้ในสิทธิมนุษยชนเช่นกัน
สิทธิด้านสุขภาพในสิทธิมนุษยชนถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติ ตาม ซึ่งในประเทศ
ไทยนั้นได้มีการกำหนดการจัดตั้งกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขกับบุคคลที่มี
สถานะและสิ ท ธิ โดยคณะรั ฐ มนตรีได้ เห็ น ชอบในหลั ก การจั ด สรรงบประมาณในการดู แ ลรัก ษา
จัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ให้บริการสุขภาพเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพที่
จำเป็นรวมทั้งแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุขแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าวมา
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54
เป็ น เวลานานโดยไม่ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น โดยรายละเอี ย ดดั งกล่ า วนั้ น ปรากฏอยู่ ในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 255369
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าสิทธิสุขภาพ คือ บริการด้านสุขภาพ การมีสิทธิสุขภาพนั้นมีมาได้อย่างไร
นั้ น คื อ สิ ท ธิสุ ขภาพเกิ ด ขึ้น ได้ เพราะรัฐ บาลเป็ น ผู้ กำหนดโดยต้อ งมีค วามสอดคล้ องกั บ หลั กสิ ท ธิ
มนุ ษยชน ตามองค์กรสหประชาชาติ เพราะหลักสิทธิมนุษยชนนั้นเห็ นถึงความสำคัญในเรื่องการ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว ยังเห็นความสำคัญทางด้านสุขภาพ ทั้งนี้ก็เพื่อความต้องการที่จะทำให้คน
ในสังคมได้รับการรักษากันอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาพยาบาล การใช้ยามารักษา
เยียวยา รวมถึงสถานพยาบาลมีจำนวนอย่างเพียงพอต่อการอำนวยการรักษาคนทุกคนโดยในเรื่องของ
สิทธิสุขภาพนั้น ไม่ได้เลือกในการปฏิบั ติที่จะช่วยเหลือคนใดคนหนึ่งแต่จุดประสงค์คือการช่วยเหลือ
คนทุกคนอย่างเท่าเทีย มกัน โดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ฐานะร่ำรวยหรือยากจน ชนกลุ่มน้อย กลุ่ม
พื้น เมือง ทุกคนมีสิ ทธิที่จ ะได้รับ การรักษาตามสิ ทธิ และประเทศไทยก็เห็ นถึงความสำคัญ ถึงสิทธิ
สุขภาพ คณะรัฐมนตรีจึงมีมติในเรื่องการจัดตั้งกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
กับบุคคลที่มีสถานะและสิทธิ
2.3.1.4 สิทธิด้านการศึกษา
สิทธิการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างหนึ่งตามหลักสิทธิมนุษยชนและได้รับการพัฒนาใน
หลั กการตามแนวทางที่รู้ จักกัน คือ “4As” กล่ าวคือ การมีอยู่พ ร้อม (availabilitiy) การเข้าถึงได้
(accessibility) ก ารเป็ น ที่ ยอ ม รั บ ได้ (acceptability) แล ะค วาม ส าม ารถ ใน ก ารป รั บ ตั ว
(adaptability) สิทธิในการศึกษา ต้องมีอยู่พ ร้อมในมุมของการใช้ประโยชน์ได้จริง ตามคำกล่าวของ
องค์กรสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นกรณีการคุ้มครอง
จากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ มีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขอนามัยสำหรับทั้งสองเพศ น้ำดื่ม
สะอาดและปลอดภัย บุ คลากรครู รวมถึงเรื่องของอุปกรณ์การสอน ซึ่งมีผู้เชียวชาญท่านหนึ่งของ
สหประชาชาติ แคเทอรินา โทมาเซฟสกี กล่าวว่า การที่จะให้การมีอยู่พร้อมได้จริง ในรูปแบบโรงเรียน
จะต้องดึงดูดความสนใจของเด็ก ไม่ใช่เพียงที่จะเปิดรับแต่เด็กชาย หญิงอย่างเป็นทางการ การศึกษา
หาความรู้จัดว่าเป็ นเครื่องมือในการยืนยันของความเท่าเทียมกัน ไม่ถูกเลือกปฏิบั ติ ลดการถูกเอา
เปรียบ ทั้งนี้ ภาครัฐควรที่จะจัดให้เรียนฟรีในระดับประถม และควรกำหนดในการศึกษาภาคบังคับ
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55
สำหรั บ ทุ ก คน แต่ ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิภ าพควรที่ จ ะคอยสอดส่ อ งดู แลว่ ามี ก ารเข้า เรีย นจริ ง
ตรวจสอบการเรียนการสอนมีความพร้อมสำหรับผู้เรียนด้วย70
ทั้ ง นี้ สิ ท ธิ ในการเข้ า ถึ ง การศึ ก ษา ต้ อ งไม่ เป็ น การเลื อ กปฏิ บั ติ กล่ า วคื อ การที่ ภ าครั ฐ
กำหนดให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิ คือ ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ เพื่อเป็นการให้เกิดความเสมอภาคเท่า
เทียมกัน เด็กที่มีสภาพร่างกายไม่ปกติหรือพิการจะต้องไม่ถูกกีดกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพทาง
ร่างกาย อาคารเรียน ซึ่งจะตองจัดให้เด็กกลุ่มดังกล่าวเข้าถึงได้ ถึงแม้จะมีกฎหมายระหว่างประเทศที่
มีการเรียกร้องจากภาครัฐให้จัดการศึกษาในระดับประถมและระดับพื้นฐานโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
แต่เนื่องจากตามพันธะกรณีกำหนดไว้ต่ำกว่าระดับมัธยมจึงควรที่จะพัฒนาให้ครอบคลุมถึงการศึกษา
ระดั บ มั ธ ยมด้ ว ย ทั้ งนี้ ก ารยอมรั บ จั ด ว่ า เป็ น แนวคิ ด ที่ ใช้ ในการอธิ บ ายความสำคั ญ ของการให้
หลั ก ประกั น ทางการศึ ก ษาจะต้ อ งได้ รั บ การยอมรั บ จากเด็ ก และผู้ ป กครอง และนอกจากมี
สภาพแวดล้อมปลอดภัยและมีความพร้อมด้านวัตถุแล้ว จะต้องทำให้เด็กมีการพัฒนาและเรียนรู้71
ทั้ งนี้ เมื่ อพิ จ ารณานโยบายของประเทศไทยเกี่ ยวกั บ สิ ท ธิในการเข้าถึ งการศึ ก ษา พบว่ า
ประเทศไทยก็มีข้อกำหนดในเรื่องของการศึกษาภาคบังคับและการกล่าวถึงสิทธิในการศึกษาโดยการ
จัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กที่ไม่มีหลักฐานในทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย โดยรัฐบาลไทยได้
ความสำคัญส่งให้มีการอนุมัติหลักการร่างระเบียบกระทรวงศึกษาว่าด้วย หลักฐานวัน เดือน ปีเกิด ใน
การรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียนในสถานศึกษา ที่กระทรวงศึกษาได้มีการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี มี
ข้อเสนอ 4 ข้อดังนี้ คือ
1. ขยายโอกาสทางการศึกษาที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งเคย
จำกัดไว้บางกลุ่ม บางระดับการศึกษา และเปิดโอกาสให้ทุกคนที่อยู่ในประเทศสามารถเข้าเรียนได้โดย
ไม่จำกัดระดับ ประเภท หรือพื้นที่การศึกษาทั้งการรับเข้าเรียน ลงทะเบียนรักเรียนนักศึกษา และการ
ออกหลักฐานการศึกษาเมื่อสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับตามระเบียบฯและแนวปฏิบัติ
2. จัดสรรงบประมาณอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว ให้แก่สถานศึกษาที่จัดบริการการศึกษา
แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา
ถึงระดับมัธยมศึกษาในอัตราเดียวกับกับค่ารายหัวของเด็กไทย
3. ให้กระทรวงมหาดไทยจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลสำหรับกรณีที่ไม่มีหลักฐานทางทะเบียน
หรือไม่มีสั ญ ชาติไทย ในการจำแนกสถานะ หรือการอนุญ าตและอำนวยความสะดวกให้ เด็กและ
เยาวชน ที่ถูกจำกัด สิทธิ โดยกฎหมายที่มีข้อกำหนดเฉพาะระเบียบปฏิบัติ ในกรณีที่ให้จำกัดพื้นที่
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56
อาศั ย และสามารถเดิน ทางไปศึ กษาตามสถานศึกษา ได้เป็น ระยะเวลาตามหลั ก สู ตรนั้ น ๆ และ
สามารถขออนุญาตเป็นครั้งคราวได้ ยกเว้นหนีภัยจากการสู้รบ
4. ให้กระทรวงศึกษาธิการบริการจัดการศึกษาในรูปแบบที่เหมาะสมแก่เด็กและเยาวชนที่หนี
ภัยจากการสู้รบ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์72
นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยได้มีการออกระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลที่ไม่มีสัญชาติ
ไทยออกนอกเขตควบคุมเป็นการเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นการ
อำนวยความสะดวกให้กับ เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมเฉพาะให้ จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย สามารถที่จะ
เดินทางไปศึกษาในหลักสูตรนั้น ๆ โดยไม่ต้องขออนุญาตเป็นครั้งคราว ยกเว้นผู้หนีภัยการสู้รบ ซึ่ง
กลุ่มเป้าหมายแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกนักเรียน นักศึกษา เป็นชนกลุ่มน้อยไม่มีสัญชาติไทย ซึ่งได้
มีการจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัวไว้แล้ว 15 กลุ่ม ส่วนในกลุ่มที่สอง เป็นกลุ่มนักเรียน
นักศึกษาที่ไม่มีสั ญชาติไทยและไม่ใช่ช นกลุ่ มน้อยเหมือนกลุ่ มเป้าหมายแรก และเป็นบุคคลที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียน และได้รับการสำรวจจัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประจำตัว ตามระเบียบสำนัก
ทะเบียนกลางที่ได้มีการออกตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรที่ประสงค์73
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า สิ ท ธิ ในการศึ ก ษา เป็ น สิ ท ธิ ที่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ กั บ การศึ ก ษา ซึ่ ง เป็ น
หลั กประกัน ที่ ทำให้ เด็กทุกคนได้รับการศึกษาขั้นพื้ นฐานอย่างเท่าเที ยมกัน โดยทางภาครัฐ มีการ
กำหนดระดับการศึกษาภาคบังคับและในเรื่องการที่ภาครัฐเห็นความสำคัญจึงได้จัดให้มีการเรียนฟรีใน
ระกับการศึกษาภาคบังคับนอกจากที่จะมีมาตรการในการดึงดูดให้เด็กมีความสนใจในเรื่องการศึกษา
ยังได้มุ่งเน้นเรื่องของประสิทธิของผู้ฝึกสอนและตัวผู้เรียนเองด้วยจะต้องได้รับการพัฒนาทางด้านการ
เรียนรู้รวมถึงผู้ฝึกสอนต้องได้รับการอบรมอย่างมีประสิทธิภาพที่พร้อมจะไปแข่งขันภายในประเทศ
2.3.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
คำว่า “เด็ก” นั้นในมุมมองของคนทั่วไปคือ ช่วงวัยที่กำลังสดใส น่ารัก วัยที่กำลังเรียนรู้และ
เติบโตเป็นบุคคลากรของประเทศที่มีความสมบูรณ์พร้อม เด็กนั้นไม่ว่าจะเด็กที่มีเชื้อชาติใดก็ตาม จะ
ร่ำรวยหรือยากจน จะเป็นคนเมือง หรือชนกลุ่มน้อย ชาวเขา ก็ต้องได้ความคุ้มครองตามกฎหมาย ยิ่ง
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สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, คู่มือและแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการศึกษาแก่บุคคลที่
ไม่มีหลักฐานทางทะเบียนราษฎรหรือไม่มีสัญชาติ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด, 2559), หน้า 16-18.
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กรณี ที่เด็กต้องเข้าสู่ ตลาดแรงงานก่อนวัยสมควรจนกระทั้ง เข้ามาเป็ นแรงงานเด็ก ควรได้รับการ
คุ้มครองและสอดส่องอย่างมากเพราะอาจะถูกแสวงหาประโยชน์จากเด็กได้ ยิ่งในปัจจุบันมีการเปิดรับ
การค้าเสรี AEC และทำให้แรงงานเด็กที่เป็นกลุ่มแรงเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศด้วย
ยิ่งสมควรที่จะคุ้มครองดูแลเป็นพิเศษ เพื่อเป็ นการทำความเข้าใจการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึงแนวคิดการคุ้มครองแรงงานเด็ก เพื่อเป็นฐานในการวิเคราะห์ต่อไป
รายละเอียด ดังนี้
2.3.2.1 แนวคิดการคุ้มครองเด็ก
แนวคิ ด การคุ้ ม ครองเด็ ก คื อ การปกป้ อ งคุ้ ม ครองสิ ท ธิ เด็ ก หรือ ผลประโยชน์ ข องเด็ ก มี
สอดแทรกอยู่ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนหรือกติการะหว่างประเทศ แนวคิดที่ ดังกล่าวนั้น
เกิ ด ขึ้ น ที ห ลั งสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน ก่ อ นศตวรรษที่ 19 ในมุ ม มองแนวคิ ด ของสั งคมตะวั น ตกมองเด็ ก
เปรียบเสมือนทรัพย์สินอย่างหนึ่ง ที่บิดาจะนำไปขาย ทอดทิ้งหรือใช้อำนาจโดยไม่ชอบได้ หลังจากมี
การปฏิ วัติ ท างอุ ต สาหกรรม และมี ก ารเคลื่ อ นไหวของกระแสสตรีซึ งเป็ น ตั ว ชี้ วัดที่ ส ำคั ญ ต่ อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานะทางกฎหมายของเด็ก คือ พ่อแม่อำนาจในการปกครองเด็ก ก็กลายทำให้ฐานะ
ของพ่อแม่เปลี่ยนไปให้มีความเสมอภาคมากขึ้น โดยการกำหนดหน้าที่ให้พ่อแม่มีอำนาจหน้าที่ในการ
ปกป้องดูแลบุตร
ทั้งนี้ มีการเสนอให้มีการศึกษาภาคบังคับ ตรากฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมการใช้แรงงาน
เด็ก ตรากฎหมายปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก กำหนดการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของเยาวชน
รวมถึงการตรากฎหมายลงโทษพ่อแม่ที่ใช้อำนาจทารุณโหดร้ายต่อบุตร พอในศตวรรษที่ 20 มีการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ คือ การยอมรับเด็กในแง่ของการเป็นอิสระมากขึ้น ตามที่กล่าวในปฏิญญาว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ.1924 ซึ่งให้ความสำคัญการปกป้องเด็กจากความอดอยากหิวโหยและความต้องการ
ทางวัตถุอื่น ๆ หลั งจากนั้ น ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตรากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองแรงงานเด็กและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
อย่ างที่ได้กล่ าวมาในข้างต้นการปกป้องคุ้มครองสิ ทธิเด็กมีการสอดแทรกอยู่ในกฎกติ กา
ระหว่างประเทศ และปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหประชาชาติ
เห็นว่ามีความล้าหลังไม่ทันสมัย จึงได้มี การรับรองปฏิญญาสากลว่าสิทธิเด็ก ขึ้นใหม่ ฝ่ายสังคมนิยม
มองว่าการจั ด สวัส ดิ การให้ แ ก่เด็ กนั้ น เป็ น หน้ าที่ ของรัฐ และผลั ก ดัน จากรูป แบบ “ปฏิ ญ ญา”เป็ น
“อนุสัญญา” ต่อมาในปี ค.ศ.1979 สหประชาชาติประกาศให้เป็นปีเด็กสากล ทั้งนี้รัฐโปแลนด์ มีการ
เสนอร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งภายหลังคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ เข้ามา
รับผิดชอบในการยกร่างใช้เวลา 10 ปี หลังจากนั้นสมัชชาทั่วไปฯมีมติรับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี
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ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดการคุ้มครองเด็กคือ การปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กซึ่งในช่วงแรก
ให้ความสำคัญในการปกป้องคุ้มครองในเรื่องของความหิวโหยอดอยาก ต่อมาได้มีปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งปฏิญญาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญด้านสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ไม่ว่ าจะเป็น
เรื่องของการปกป้องคุ้มครองของเด็กโดยบิดามารดา รวมถึงสิทธิต่าง ๆ ทั้งยังหมายความรวมถึงการ
คุ้มครองกลุ่มเด็กที่มีสภาพร่างกายพิการ กลุ่มเด็กที่เป็นชนกลุ่มน้อยหรือชนกลุ่มพื้นเมือง ทำไมต้อง
คุ้ม ครองเด็ ก นั้ น ก็ เพราะในอดี ต ครอบครัว ใดยากจนหรือได้ รับ การศึก ษาน้ อ ยเป็ น ผลทำให้ คนใน
ครอบครัวต้องออกมาช่วยกัน ทำงานเพื่อหารายได้เข้าบ้านและอาจทำให้ ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
บุคคลอื่นได้ง่าย ยิ่งที่เป็นเด็กจะทำให้ถูกชักจูงง่ายกว่ากลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่
2.3.2.2 แนวคิดเกี่ยวกับแรงงานเด็กและการเข้าสู่ตลาดแรงงาน
การใช้แรงงานเด็กนั้นมีมาตั้งแต่ เมื่อไร และการคุ้มครองแรงงานเด็กนั้นคืออะไรทำไมต้องมี
การคุ้มครอง มีวัตถุประสงค์ที่จะคุ้มครองดูแลกลุ่มเด็กที่เข้ามาทำงานจนกระทั้งกลายมาเป็นแรงงาน
เด็กก็เพราะว่า เด็กเหล่านี้ อาจจะถูกเอารัดเอาเปรียบใช้ให้ ทำงานหนั กเกินควรซึงจะส่ งผลเสียใน
หลายๆด้ า น ซึ่ ง ปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก มี ม าตั้ ง แต่ ช่ ว งต้ น ศตวรรษที่ 19 เป็ น ยุ ค การปฏิ วั ติ
อุตสาหกรรม ในช่วงเวลานั้นกฎหมายแรงงานมีพัฒนาการมาจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพ่ง
เนื่องจากอังกฤษเห็นว่ากฎหมายที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการคุ้มครองคนงาน โดยหลักการคุ้มครอง
แรงงานเด็กในยุโรปนั้ นมีจุดเริ่มต้น ขึ้นที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งถือได้ว่ามีอิทธิพลต่อการออกกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเด็กในประเทศอื่น ๆ เพราะประเทศอังกฤษนั้นถือได้ว่าผู้ริเริ่มในเรื่องของการออก
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก
ผู้ที่ริเริ่มแนวคิดและบทบาทในเรื่องนี้ ของการออกกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก คือ โรเบิร์ต
โอเวน เป็นนักอุตสาหกรรมชาวอังกฤษเป็นที่เห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ทำให้มีการผลักดันใน
การตรากฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง การคุ้มครองแรงงานเด็ก เนื่องจากประเทศอังกฤษมีการใช้แรงงานเด็ก
ตั้งแต่ยุคอุตสาหกรรม โดยมีลักษณะเป็นการใช้งานเป็นลูกจ้างฝึกหัดงานซึ่งมี ฐานมาจากระบบดั่งเดิม
ทำให้เด็กที่มีความต้องการที่จะทำงาน จำต้องเป็นลูกจ้างฝึกหัดก่อนเพราะถือว่าเป็นข้อบังคับของ
สมาคมการช่างเนื่องจากที่รัฐบาลให้วัดเป็นผู้ฝึกงานให้กับเด็ก เพราะรัฐบาลมีจุดประสงค์ที่ต้องการ
แก้ไขปัญหาความยากจน แต่กลายเป็นการเปิดช่องให้มีการเอารัดเอาเปรียบบีบบังคับแรงงานเด็ก จึง
ทำให้เด็กไม่ได้รับความคุ้มครอง จากปัญหาดังกล่าวทำให้ มีการผลักดันในการออกกฎหมายคุ้มครอง
74

จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน Human Rights Without Frontiers, เรื่อง
เดิม, หน้า 378-380.

59
แรงงานเด็กให้มีผลใช้บังคับทั่วไป75 แนวคิดเรื่องการคุ้มครองแรงงานเด็กของ โอเวน เป็นที่ได้รับความ
สนใจจากรัฐบาลอังกฤษ ซึ่งในปี ค.ศ. 1833 โดย ลอร์ด อัลธอร์ป (Lord Althorp) ได้มีการปรับสภาพ
การทำงานของคนงานให้ดีขึ้น เห็นได้จากพระราชบัญญัติโรงงาน (Factory Act) ค.ศ. 1833 ได้มีการ
กำหนดให้แต่งตั้งผู้ตรวจสภาพโรงงานแทนผู้พิพากษาส่วนท้องถิ่น อีกทั้งห้ามใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำ
กว่า 9 ขวบ ตามโรงงานต่า ง ๆ และจำกัดจำนวนชั่วโมงการทำงานวันละ 9 ชั่วโมงพร้อมให้มีการให้
การศึกษาแก่ลูกจ้าง ส่วนเด็กที่มีอายุระหว่าง 13-18 ปี ให้ทำงานเพียงวันละ 12 ชั่วโมง
ต่อมาในปี ค.ศ. 1847 ได้มีการออกกฎหมายลดเวลาการทำงานของเด็กในงานที่เป็นอันตราย
ตามที่กฎหมายที่กำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงานเด็กไว้ที่ 10 ปี ซึ่งในปัจจุบันมีกฎหมายหลายฉบับที่มี
การกำหนดเรื่องความคุ้มครองแรงงานเด็ก เช่น พระราชบัญญัติการจ้างแรงงานหญิง เยาวชนและเด็ก
ปี 1920 (Employment of Women Young Persons and Children Act 1920) พระราชบัญญัติ
เด็ ก ปี 1933 (Children Act 1933) พระราชบั ญ ญั ติ โ รงงาน ปี 1961 (Factories Act 1961)
พ ระราช บั ญ ญั ติ ธุ ร กิ จ การขน ส่ ง สิ น ค้ า ท างเรื อ ปี 1970 (Merchant Shipping Act 1970)
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร จ้ า งแ ร งงา น เด็ ก ปี 1973 (Employment of Children Act 1973)
พระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก สู ต รการฝึ ก งานปี 1973 (Education (Work Experience) Act 1973) ซึ่ ง
พระราชบัญญัติเหล่านี้ให้ความคุ้มครองในแรงงงานเด็กที่มีอายุขั้นต่ำกว่าแรงงานเด็กสำหรับงานเบา
นอกอุตสาหกรรมสำหรับเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 13-16 ปี ซึ่งจะมีรายละเอียดที่กำหนดเอาไว้ แต่ทั้งนี้ต้อง
อยู่ภายใต้กฎหมายที่กำหนดว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือจิตใจของเด็ก โดยห้ามเด็กที่มีอายุต่ำ
กว่า 16 ปี ทำงานเกี่ยวกับเกษตรกรรม ก่อสร้าง และห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานเกี่ยวกับวัตถุ
ระเบิด ฝุ่นหรือทำงานใต้ดิน ก๊าซ สารพิษ ในการควบคุมตรวจตราดู แลแรงงานเด็ก เป็นหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น แต่ปัจจุบันเป็นหน้าที่ของรัฐมนตรี ทำให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นมีหน้าที่ป้องกันและดูแล
หาข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ แ รงงานเด็ ก เท่ า นั้ น เพื่ อ เป็ น การคุ้ ม ครองแรงงานเด็ ก เป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ76
ด้วยเหตุนี้ การคุ้มครองแรงงานเด็กในต่างประเทศมีจุดเริ่มต้นมาจากประเทศอังกฤษได้ให้
ความสำคัญกับการใช้แรงงานเด็กอย่างมาก จึงทำให้มีการผลักดันในการตรากฎหมายเพื่อเป็นการ
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มาลี พฤษพงศาวลี, ประวัติกฎหมายคุ้มครองครองแรงงานเด็กในประเทศอังกฤษ, วารสาร
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 11, ฉบับที่ 2 (2523), หน้า 200-201.
76 ศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ทำงานบาง
ช่วงเวลา (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2555),
หน้า 9-10.
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คุ้มครองแรงงานเด็กไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และมีการจัดระบบการตรวจสอบเพื่อให้การคุ้มครอง
แรงงานเด็กให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.3.2.3 แนวคิดมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ได้กำหนดมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม ซึ่งเป็นมาตรการที่
กำหนดในเรื่องของแรงงานโดยมีการวางกรอบ เรื่องสิ ทธิของนายจ้างและลู กจ้างที่ ควรพึ งมี เพื่ อ
ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบ และปัจจุบันมีกว่า 100 ประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศรวมถึงประเทศไทย มาตรการดังกล่าวจะเน้นในเรื่องของสิทธิด้านแรงงานเป็นหลัก
โดยงานฉบับนี้จะเน้นเรื่องสิทธิแรงงานที่เกี่ยวกับเด็ก77
จากการศึกษา พบว่า มีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องละเมิดสิทธิด้ าน
แรงงานเด็ก ซึ่งทำให้ประเทศมหาอำนาจตะวันตกเห็นว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกับข้อตกลง ความสัมพันธ์
ด้านการค้าระหว่างประเทศที่ทำให้ ประเทศต่าง ๆต้องยึดมั่น มาตรฐานแรงงานที่ เป็ นธรรม (Fair
Labour Strandard) หรือเรียกอีกอย่างว่า บทบัญญัติด้านสังคม บทบัญญัตินี้ที่เ ป็นเหตุผลที่ช่วยการ
ลดการนำเข้าสินค้าจากประเทศที่กำลังพัฒนาที่ถูกกล่าวหาว่า กดขี่ใช้แรงงานเด็กจนทำให้เกิดต้นทุน
การผลิตสินค้า ซึ่งจะเห็นได้ว่า เรื่องของความไม่ชอบธรรมของการกดขี่การใช้แรงงานเด็ก เนื่องจาก
เด็กนั้นเป็นช่วงวัยที่เหมาะสมกับการศึกษา พัฒนาศักยภาพทั้งร่างกาย จิตใจหรือสติปัญญา การกำจัด
ต่อต้านการกดขี่แรงงานเด็กหรือกรณีโรงงานนรกที่กระทำทารุณกรรมต่อเด็ก ถือได้ว่าเป็นเรื่องสำคัญ
ที่รัฐควรดูแลเป็นพิเศษ
ตามที่พระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของไทย ได้ให้ ความสำคัญกับการวาง
มาตรฐานคุ้มครองแรงงานเด็กอย่างมาก การกดขี่แรงงานเด็กถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ผิดไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
มาตรฐานศีลธรรมหรือสิทธิมนุษยชน ซึ่งการกดขี่แรงงานทั่วไปหรือกล่าวได้ว่าเป็นการเอาเปรียบเพื่อน
มนุษย์ด้วยกันเช่นเดียวกัน ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดเช่นเดียวกัน ในการแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กจึงไม่
อาจแยกออกจากกระบวนการ78 โดยส่วนใหญ่การใช้แรงงานเด็ก ซึ่งเด็กเหล่านั้นล้วนมาจากครอบครัว
ที่มีฐานะยากจน ส่งผลทำให้มีสหประชาชาติและองค์การแรงงานระหว่างประเทศมีข้อเสนอ ในแง่ ข้อ
พึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการปรับปรุงวิ ถีธุรกิจและให้เคารพสิทธิแรงงานเด็กและแรงงานทั่วไป ซึ่งอาจเป็น
ทางเลือกหนึ่งของการพิจารณาที่ดีกว่าในประเทศกำลังพัฒนาที่แรงงานเด็กยังมีความจำเป็นอยู่
จากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบัติจริงควรที่จะพัฒนาในเรื่องของการรับรู้ จิตสำนึก ควรให้
ความสำคัญสิ่งแรกสุด คือ การให้การศึกษาด้านสิทธิต่าง ๆแก่ผู้ใช้แรงงาน และการมีส่วนร่วมของผู้ใช้
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จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน Human Rights Without Frontiers, เรื่อง
เดิม, หน้า 390.
78 จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเดิม, หน้า 391-393.
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แรงงาน โดยอาศัยบทบาทการตรวจสอบผลักดันของสหภาพแรงงาน องค์กรพัฒนาเอกชนรวมถึงการ
ร่วมมืออย่างจริงใจของบรรษัทข้ามชาติ ทั้งนี้ด้านองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้เห็นความสำคัญ
เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กจึง ได้มีการจัดทำอนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้าง
งานได้ พ.ศ. 2516 ซึ่งได้มีการประชุมกันในวันที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1973 ในอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการ
ตั้ งข้ อ สั งเกตในเรื่ อ งของกำหนดอายุ ขั้ น ต่ ำสำหรั บ ผู้ ใช้ แ รงงานที่ เป็ น เด็ ก ไม่ ว่า จะเป็ น งาน ด้ า น
อุ ต สาหกรรม งานในทะเล งานเกษตร งานจั ด ระวางสิ น ค้ า ในเรื อ และงานช่ า งไฟ งานที่ มิ ใช่
อุตสาหกรรม งานใต้ดิน จึงทำให้มีการจัดทำตราสารฉบับหนึ่งว่าด้วยเรื่องกำหนดอายุขั้นต่ำ ซึ่งเพื่อ
แทนที่บรรดาตราสารที่มีอยู่ซึ่งใช้กับภาคเศรษฐกิจและเพื่อที่จะเลิกใช้แรงงานเด็กโดยสิ้นเชิงและได้
กำหนดว่าตราสารนี้ต้องอยู่ในรูปของอนุสัญญาระหว่างประเทศ จึงรับรองอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งเรียกว่า
อนุสัญญาว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 79(ILO Convention No.138 Concerning Minimum Age
for Admission to Employment, 1973)
และมี อนุ สั ญ ญาอีกฉบั บ ที่เห็ น ความสำคัญ ของการใช้แรงงานเด็ก คือ อนุสั ญ ญาแรงงาน
ระหว่ า งประเทศฉบั บ ที่ 182 ว่ า ด้ ว ยรู ป แบบที่ เลวร้ า ยของการใช้ แ รงงานเด็ ก พ.ศ. 2542 (ILO
Convention No. 182 Concerning the Prohibition and Immediate Action for the
Elimination of the Worst Forms of Child Labour,1999) ด้ ว ยเรื่ อ งการใช้ แ รงงานเด็ ก ใน
รูปแบบที่เลวร้าย เป็นเรื่องควรให้ความสำคัญและควรดำเนินการอย่างทันทีและรอบคอบ 80 จะขอ
กล่าวรายละเอียดในส่วนมาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าแนวคิดมาตรฐานแรงงานระหว่าง เป็นมาตรการที่ให้การคุ้มครองกลุ่มคน
แรงงานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบหรือแสวงหาประโยชน์ โดยเฉพาะกรณีกลุ่มแรงงานที่เป็นแรงงาน
เด็กสมควรที่จะต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากเด็กควรที่จะได้รับการศึกษา เป็นวัยที่ได้วิ่งเล่น
ได้ความรู้ตามวัยที่จะได้รับมี่ควรที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน การที่เข้าให้ความสำคัญเพราะถึงปัญหาที่ว่าเด็ ก
ส่วนใหญ่อาจโดนเอาเปรียบได้ง่าย หรือการแสวงหาประโยชน์ได้ง่ายซึ่งอาจจะนำไปสู่เรื่องของการค้า
มนุษย์ได้ โดยองค์กรหรือหน่วยงานที่เข้ามาดูแลด้านแรงงานเฉพาะคือ องค์แรงงานระหว่างประเทศ
2.3.2.4 แนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
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กระทรวงแรงงาน, อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ.
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http://www.mol.go.th/anonymouse/international/3415.
80 กระทรวงแรงงาน, อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อ
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แนวคิดการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศนั้นมีได้อย่างไร และจุดประสงค์ของแนวคิดนี้
มีเพื่อคุ้มครองใคร แนวคิดดังกล่าวเป็นการวางกรอบความคิดในการที่มีแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย
ระหว่างประเทศเพราะต้องการประกอบอาชีพหรือรายได้ ซึ่งโดยหลักถ้าเป็นกรณีของแรงงานระหว่าง
ประเทศ จะหมายความถึง บุคคลที่มีความต้องการออกจากบ้านซึ่งเป็นประเทศของตนเพื่อไปหางาน
ทำนอกบ้านหรือนอกประเทศที่ไม่ใช่บ้านเกิดของตน ยิ่งถ้าเป็นกรณีบุคคลซึ่งย้ายเพื่อหางานทำใน
ประเทศจะเรียกว่า แรงงานย้ายถิ่นฐาน แต่ถ้าเป็นกรณีไปทำงานนอกประเทศ จะเรียกว่าแรงงานต่าง
ด้าวหรือแรงงานข้ามชาติเมื่อมีการเข้าและทำงานซึ่งปฏิบัติตามบทบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ถือว่า
เป็นแรงงานข้ามชาติจดทะเบียน แต่ก็จะมีอีกกรณี หนึ่งที่ไม่ผ่านกระบวนการทางกฎหมายลักลอบเข้า
มาทำงาน ถือว่าเป็นแรงงานไม่จดทะเบียน หรือเป็นแรงงานที่ไม่มีเอกสาร
แต่ทั้งนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนมาเป็นแรงงานจดทะเบียนได้เช่นกัน แรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทยที่เรียกว่า แรงงานข้ามชาติ หมายถึง แรงงานที่เข้ามาทำงานในช่วงเวลา
สั้นๆ หรือตามช่วงฤดูกาลหรือถาวรซึงแรงงานเหล่านี้อาจมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งมีการเคลื่อนย้ าย
ตลอด โดยในการเคลื่อนย้ายที่อยู่ อาจผ่านโครงการสนับสนุนของรัฐบาล ผ่านการจัดหาของเอกชน
หรือการเดินทางมาด้วยตนเอง สาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ
การผลักดันจากประเทศที่แรงงานเคลื่อนย้าย ออก กับการจูงใจของประเทศรับการเคลื่อนย้ายเข้ า คือ
ในกรณีที่เป็นการผลักดันในการเคลื่อนย้ายออก คือ อัตราการว่างงาน ระดับการจ้างต่ำกว่าเมื่อเทียบ
กับการทำงานต่างประเทศ การขาดสิ่งจูงใจในความก้าวหน้าในชีวิต นโยบายกำลังคนไม่เหมาะสม
ปัจจัยสังคมและการเมือง
ซึ่งกลุ่มแรงงานที่มีการเคลื่อนย้ายนั้นมี แรงจูงใจที่ทำให้กลุ่มแรงงานเข้ามาในประเทศ คือ
ระดั บ ค่ า จ้ า งและเงิ น เดื อ นที่ สู ง กว่ า ประเทศของตน ขาดแรงงานในบางสาขา โอกาสสำหรั บ
ความก้าวหน้ าในอาชี พ ทั้ งนี้ ส าเหตุที่ ส ำคัญ ประกอบด้ ว ยปั จ จัย ผลั ก ดัน จากประเทศที่ มีแ รงงาน
เคลื่อนย้ายออกและปัจจัยดึงดูดประเทศที่มีแรงงานเคลื่อนย้ายเข้า คือ ปัจจัยผลักดันจากประเทศที่
แรงงานเคลื่ อนย้ ายออก นั้ น ส่วนใหญ่ มีส าเหตุมาจากอัตราการว่างงาน ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการ
ทำงานไม่ตรงความสามารถความถนัดของตนจนเป็นผลให้เกิดการทำให้มีการเคลื่อนย้ายของแรงงาน
ซึ่งแรงงานบางส่วนนั้นมีความต้องการที่จะทำงานภายในประเทศเพียงชั่วขณะหนึ่ง ถ้าหากพบว่าการ
ทำงานนั้นไม่ตรงกับความต้องการและความถนัดของตนแล้วก็ทำให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานออกนอก
ประเทศ ทั้งนี้ก็รวมทั้งอัตราค่าจ้างที่ลักษณะงานเดียวกันแต่ต่างประเทศมีอัตราค่าจ้างที่สูงกว่า หรือ
ในกรณีที่ไม่มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพสำหรับผู้มีความรู้ความชำนาญสูงแต่ไม่มีโอกาสที่จะก้าวหน้าก็
อาจเป็นเหตุผลประการหนึ่งที่จะต้องการไปทำงานในต่างประเทศ และรวมทั้งนโยบายกำลังคนและ
ปัจจัยทางสังคมและการเมือง
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ส่ ว นปั จ จั ย ที่มี ความสั ม พั น ธ์ส่ งผลทำให้ ดึ งดู ด กลุ่ มแรงงานดังกล่ าวเข้ามาในประเทศ คื อ
ค่าจ้างและเงินเดือนในการประกอบอาชีพในลักษณะนั้นมีอัตราที่สูงกว่าค่าจ้างในประเทศบ้านเกิดของ
ตน ซึ่งดูจากอาชีพที่มีลักษณะเดียวกันมีค่าตอบแทนที่สูงกว่าค่าตอบแทนในบ้านเกิดของตน หรืออาจ
เป็นเพราะประเทศนั้นขาดแคลนแรงงานบางสาขา มีการแพร่ข่าวสารให้ต่างประเทศได้รับรู้ และทั้งนี้
ยังมีสาเหตุมาจากโอกาสความก้าวหน้าทางอาชีพ ยิ่งกรณีที่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วยิ่งส่งผลให้มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกแก่การปฏิบั ติงาน การวางแผนงานบุคคลด้วยความยุติธรรมถือได้ว่าเป็นสิ่ งที่
แรงงานทั่วไปมีความต้องการ ซึ่งก็อาจเป็นสาเหตุทำให้มีการดึงดูดแรงงานให้มาทำงาน
นอกจากนี้ยังมี ทฤษฎีการคาดหวังรายได้ เป็นทฤษฎีที่หลักเกณฑ์ในการตัดสินใจในเรื่องของ
ค่ า ตอบแทนมี โอกาสที่ จ ะได้ รั บ ค่ าตอบแทนที่ สู ง และดี ก ว่ า ทฤษฎี ก ารพึ่ งพา แสดงให้ เห็ น การ
เคลื่อนย้ายของการดำรงชีวิตของคนชนบทเข้ามาสู่ตัวเมืองต้องมีความรู้จักพึงพาตัวเอง ทฤษฎีแรงงาน
ส่ว นเกิน ก็ เนื่ องจากมีป ระชากรเพิ่ มสู งขึ้น ประชากรในพื้ นที่ เกษตรกรเพิ่ มขึ้น แต่ในทางกลั บ กัน
ภาคอุตสาหกรรมมีการจ้างงานน้อยส่วนใหญ่เป็นชาวชนบทที่เข้ามาทำงานซึ่งเป็นอาชีพที่มีรายได้ต่ำ
แต่มีความสูงกว่ารายได้ชนบท ทฤษฎีสังคมวิภาค ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นสองภาค ภาคเกษตรกรรม
และภาคอุตสาหกรรม ซึ่งด้านอุตสาหกรรมมีการพัฒนาแรงงานสูงขึ้นเป็นการดึงดูดแรงงานจากชนบท
โดยสิ่งที่จูงใจคือแรงงาน ทฤษฎีตลาดแรงงานสองระบบ เป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่มีต้องดึงความ
สนใจของผู้อพยพเข้าเมือง ซึ่งมีการแบ่งสองระบบ คือระบบบนตำแหน่งที่การดีค่าจ้างสูง กับระดั บ
ล่างไม่มีความมั่นคง ค่าจ้างต่ำ ผลตอบแทนน้อย นายจ้างมีความต้องการแรงงานข้ามช้าติมาทำงาน
ระดับล่างจำนวนมาก81
ดังนั้ น จะเห็ น ได้ ว่ า เพราะเนื่ อ งจากความยากจนและมี ค วามต้ อ งการที่ จ ะหารายได้ เพื่ อ
ความก้าวหน้ าในหน้ าที่การงานและความมั่นคงทางการเงินจึงเป็นผลให้ มีการเคลื่อนย้ายแรงงาน
ระหว่างประเทศเกิดขึ้น และประกอบด้วยนโยบายของประเทศที่รับแรงงานเข้าประเทศเพราะการ
ขาดแคลนทางด้านแรงงาน และการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของกลุ่มแรงงานมีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนกระทั้ง
ปั จจุ บั น ซึ่งแนวคิดนี้ จุ ดประสงค์ที่ต้องการคุ้มครองกลุ่มแรงงานที่มีการเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานเข้ามา
ทำงานภายในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มคนต่างชาติ ชนกลุ่มน้อย กลุ่มคนชายขอบทั้งหลาย ที่ต้องการ
มีชีวิตที่ดีขึ้น
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วรายุทธ พิชยวัฒน์, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กต่างด้าวที่ทำงานใน
ร้านอาหาร ศึกษากรณีทำงานร้านอาหารในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย, เรื่องเดิม.
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานใน
อุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ตามกรอบพันธกรณีองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศและกฎหมายไทย
เนื้อหาในส่วนนี้จะกล่าวถึง มาตรการทางกฎหมายและนโยบายพันธะกรณีระหว่างประเทศ
และกฎหมายไทยที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เพื่อที่จะนำมาประกอบการ
พิจารณาในบทวิเคราะห์
โดยผู้ศึกษาแบ่งเนื้อหาพิจารณาเป็นสองแง่มุม คือ กฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมาย
ไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครองแรงงานเด็ก
กฎหมายระหว่างประเทศจะพิจารณาเนื้อหาว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยเริ่มจาก
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้ทำงานได้ พ.ศ.
2516 (Minimum Age Convention, 1973 (No.138)) อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่า งประเทศ
ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้
แรงงาน พ.ศ. 2542 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.182) ข้อแนะนำ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 127 ว่า
ด้ว ยน้ ำหนั กสู งสุ ด ที่ อนุ ญ าตให้ คนงานหนึ่ งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 (The Maximum Weight
Convention No.127) ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 (ILO Recommendation
No.128) อนุ สั ญ ญาว่าด้ วยสิ ทธิเด็ก ปี ค.ศ. 1989 (Convention on the Right of the Child) มี
รายละเอียดดังนี้

3.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็กและ
บทบัญญัติขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
เนื้ อ หาในส่ ว นนี้ จ ะกล่ าวถึ งแนวคิ ด การคุ้ ม ครองแรงงานเด็ ก ตามอนุ สั ญ ญาสิ ท ธิเด็ กและ
มาตรการทางกฎหมายตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีรายละเอียดดังนี้ คือ
3.1.1 มาตรการการคุ้มครองเด็กตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก
3.1.1.1 ความเป็นมาและหลักการในอารัมบท
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อนุ สั ญ ญาว่ า ด้ ว ยสิ ท ธิ เด็ ก ปี ค.ศ. 1989 (Convention on the Right of the Child) มี
วัตถุประสงค์ที่ต้องการปกป้องคุ้มครองสิทธิของเด็กหรือเรื่องของผลประโยชน์ของเด็ก ก่อนที่จะมี
อนุ สั ญ ญาเด็ ก ได้ มี การกล่ าวถึ งสิ ท ธิ เด็ ก เมื่ อ ช่ ว ง 2-3 ศตวรรษที่ ผ่ านมา มี ก ารเปลี่ ย นแปลงทาง
ความคิดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเด็ก จะแตกต่างจากก่อนศตวรรษที่ 19 ที่สังคมตะวันตกมองเด็กเป็ นเพียง
แค่ทรัพย์สิน ที่สามารถนำไปขาย จะถูกทอดทิ้งหรือการใช้อำนาจโดยมิชอบอย่างไรก็ได้โดยสิทธิของ
ความเป็นบิดา ซึ่งแม้ต่อมาได้มีการเคลื่อนไหวของกฎหมายเพื่อสังคม (Social Legislation) หลังจาก
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม และการเกิดกระแสด้านสิทธิสตรีซึ่งถือว่าเป็นตัวแปรที่สำคัญที่ส่งผลในมี
การเปลี่ยนแปลงสถานะทางกฎหมายของเด็ก การกล่าวถึงเรื่องอำนาจการปกครองบุตรของพ่อแม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเสมอภาคมากขึ้น ซึ่งมีการกำหนดหน้าที่ในการปกป้องดูแลบุตร ให้ มี
การศึ ก ษาภาคบั งคั บ สำหรั บ บุ ต ร กฎหมายควบคุ ม การใช้ แ รงงานเด็ ก กฎหมายเรื่ อ งของการ
ปราบปรามการค้าหญิงและเด็ก การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมของเยาวชน รวมถึงกฎหมายที่ตราไว้
สำหรับการลงโทษพ่อแม่ในกรณีที่ใช้อำนาจทารุณโหดร้ายต่อบุตร
ต่ อ มาในช่ ว งศตวรรษที่ 20 สิ ท ธิ ข องเด็ ก ถู ก การยอมรั บ มากขึ้ น มี ค วามเป็ น อิ ส ระ
(Independent Entity) จากการที่สันนิบาตชาติมีมติรับรอง ว่าด้วยเรื่อง ปฏิญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปี
ค.ศ. 1924 โดยเน้นการปกป้องเด็กจากความหิวโหยและความต้องการทางวัตถุอื่น ๆ ต่อมาได้มีการ
ตรากฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็กและประเด็นที่เกี่ยวข้อง โดยองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ (ILO) ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สหประชาชาติเห็นว่าปฏิญญาดังกล่าวนั้นมีความ
ล้าหลังจึงได้มีการพัฒนาให้เป็นอนุสัญญา โดยมีการสร้างกรอบแนวคิดทางศีลธรรม
หลังจากที่สหประชาชาติได้มีการประกาศเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี ในการมีปฏิญญาว่าด้วย
สิทธิเด็ก ทั้งนี้ได้มีการเสนอร่างอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก จากรัฐบาลโปแลนด์ ต่อมาคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติทำการยกร่างอนุสัญญามีการใช้เวลาในการพิจารณาถึง 10 ปี จึงมีมติ
รับ รองอนุ สั ญ ญาดังกล่ าวใน ปี ค.ศ. 1989 โดยสาระสำคั ญ อนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ มี ถึง 54 มาตรา ซึ่ ง
ครอบคลุ มในประเด็น ถึงสิ ท ธิมนุ ษยชนต่ าง ๆ และบทบัญ ญั ติในอนุสั ญ ญาฉบั บนี้ ได้กำหนดให้ รัฐ
สมาชิกกำหนดขั้นตอนหรือดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการประกันว่าเด็กจะได้รับ
การคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสูงสุด รวมถึงการฟื้นฟู สภาพร่างกายและจิตใจ การกระทำทารุณ
กรรมหรือการกดขี่ในรูปแบบต่าง ๆ โดยจะต้องทำการเผยแพร่ให้มีการรับรู้อย่างกว้างขวาง82
ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีโดยการภาคยานุวัติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2535 และมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2535 อนุสัญญาฉบับนี้จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ด้วยกัน คือ ส่วนที่ 1 จะเป็น
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จรัญ โฆษณานันท์, สิทธิมนุษยชนไร้พรมแดน Human Rights Without Frontiers, เรื่อง
เดิม, หน้า 378-380.
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การกล่าวถึงหลักการและเนื้อหาเรื่องเกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ที่เด็กควรได้รับ และจะประกอบด้วย สิทธิ
เสรีภาพโดยทั่วไป การคุ้มครองร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ และสวัสดิภาพของเด็ก สวัสดิการสังคม การ
คุ้มครองสิ ท ธิทางแพ่ ง การคุ้ม ครองเด็กที่ มีปั ญ หาความประพฤติห รือกระทำความผิ ดอาญา การ
คุ้มครองเด็กด้อยโอกาส ส่วนที่ 2 กล่าวถึงหลักเกณฑ์และแบบพิธีประเทศที่ให้สัตยาบันแก่อนุสัญญา
ต้องปฏิบัติตาม ส่วนที่ 3 จะเป็นการกล่าวถึงกลไกของอนุสัญญา โดยจะมีการกำหนดวิธีการติดตาม
ดูแลการปฏิบัติตามอนุสัญญา และมีการกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆในการใช้บังคับ 83 เพื่อให้สอดคล้องตาม
อารัมบทที่ปรากฏตามอนุสัญญาได้กำหนด
3.1.1.2 สารัตถะของอนุสัญญา
เด็ก ตามความหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติ
ภาวะก่อนหน้านั้นตามกฎหมาย นอกจากนี้การกระทำต่าง ๆ ตามข้อ 184
โดย หลักการสำคัญตามอนุสัญญาฉบับนี้ คือ จะต้องกระทำโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ ใน
เรื่องของเชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา ตามข้อ 2 และจะต้อคำนึงผลประโยชน์สูงสุดของเด็กไว้เป็น
ลำดับแรก ตามข้อ 3 มีสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดเด็ก ตามข้อ 6 มีสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางความ
คิดเห็น ตามข้อ 12 จะต้องไม่ถูกแทรกแซงในความเป็นส่วนตัว ตามข้อ 16 ในกรณีที่เป็นชนกลุ่มน้อย
ทางชาติพัน ธุ์ห รือกลุ่ มชนพื้ น เมือง จะต้องไม่ถูกปฏิเสธสิ ทธิในการปฏิบัติตามวัฒ นธรรมหรือ ทาง
ศาสนา ภาษา ตามข้อ 30 ทั้งนี้จะสามารถแบ่งสิทธิของเด็กออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้
1. สิทธิการอยู่รอด
2. สิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครอง
3. สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา
4. สิทธิในการมีส่วนร่วม85
ทั้งนี้ จะขอเน้นในเรื่องของสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองความรุนแรงทั้งทางร่างกาย จิตใจ การ
ทำร้ายหรือกรณีการกระทำโดยมิชอบ การทอดทิ้ง การแสวงหาประโยชน์ ตามข้อ 19 หรือกรณีต้อง
รับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการทำงานที่น่าจะเป็นการเสี่ยงอันตราย
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CRC, สิทธิมนุษยชน - Human Rights, ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2018, จาก
http://humanrights.mfa.go.th/th/humanrights/obligation/international-human-rightsmechanism/CRC.php.
84 Article 1, Convention on the Rights of the Child, ค้นวันที่ 10 ตุลาคาม 2018, จาก
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx.
85 ภาพรวม - อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (CRC), UNICEF Thailand, ค้นวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2018, จาก https://www.unicef.org/thailand/tha/overview_5954.html.
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ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และพัฒ นาการทางร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม
และสั ง คม ตามข้ อ 32 เพื่ อ ป้ อ งกั น การลั ก พา การขายหรื อ การลั ก ลอบการค้ า เด็ ก ไม่ ว่ า ด้ ว ย
วัตถุประสงค์หรือรูปแบบใด ๆ ตามข้อ 35 การคุ้มครองเด็กจากการถูกแสวงหาประโยชน์ที่เป็นผลร้าย
ต่อสวัสดิภาพของเด็กไม่ว่าด้านใด ตามข้อ 36 ซึ่งในเรื่องสิทธิที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองนั้น อย่าง
ที่ได้มีการกล่าวมาข้างต้น คือ เพื่อต้องการที่จะปกป้องคุ้มครองเด็ก ให้อยู่รอดปลอดภัยจากการถูกทำ
ร้าย การล่วงละเมิด การถูกทอดทิ้ง และการที่ถูกแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในทุก ๆรูปแบบไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของการทำงาน หรืออย่างใด ๆก็ตาม
อย่ างที่ ได้ ก ล่ าวมาข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า อนุ สั ญ ญาสิ ท ธิเด็ ก ค.ศ. 1989 นั้ น มี จุ ด ประสงค์
เพื่อที่จะต้องการคุ้มครองเด็ก ซึ่งเด็กตามอนุสัญญา จะหมายถึงเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 และเน้นเรื่อง
ของความปลอดภัยของตัวเด็ก ไม่ ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพ อนามัย จิตใจ สภาพแวดล้อมและทาง
สังคม และเพื่อป้องกันที่เด็กจะถูกนำไปแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น เรื่องของการทำงานเสี่ยง
อันตราย การกระทำมิชอบที่ผิดกฎหมาย ศีลธรรมอันดี หรือการกระทำมิชอบเกี่ยวกับทางเพศ
3.1.2 มาตรการทางกฎหมายตามองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
3.1.2.1 หลักเกณฑ์อายุขั้นต่ำของการใช้แรงงานเด็กตามอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138
อนุสัญญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยเรื่องอายุขั้นต่ำการใช้แรงงานเด็ก มีวัตถุประสงค์ที่จะต้องการ
ยกเลิกการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งอนุ สัญ ญาฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ พ.ศ.
2516 ได้มีมติในการประชุมกัน ครั้งที่ 58 เมื่อวัน ที่ 6 มิถุนายน ค.ศ. 1973 ที่ประชุมใหญ่ องค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ที่กรุงเจนีวา ซึ่งการประชุมดังกล่าวนั้น ในหัวข้อ อายุขั้นต่ำให้อายุจ้างงานได้
เป็นหัวข้อในการประชุมลำดับที่ 4 ทั้งในอนุสัญญาฉบับ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำให้อนุญาตจ้างงานได้
ซึ่งได้มีการพิจารณาว่าควรจัดทำตราสารฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อแทนตราสารฉบับอื่น ๆ 86ซึ่งใช้กับทางภาค
เศรษฐกิจที่มีการจำกัด
ทั้งนี้ เพื่อต้องการให้ มีการยกเลิกการใช้แรงงานเด็กให้หมดไปจากสังคม จึงเป็นผลทำให้มี
ความต้องการที่จัดทำเป็นตราสารระหว่างประเทศเกิดขึ้น โดยเรียกอนุสัญญาฉบับนี้ว่า อนุสัญญาว่า
ด้วยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 และประเทศไทยได้มีการจัดการประชุมเกิดขึ้น เพื่อรายงานความพร้อม
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Convention C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138), ค้นวันที่ 30
มกราคม 2018, จาก
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_COD
E:C138.
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ของหน่วยงานต่าง ๆในการปฏิบัติตามอนุสัญญาของกรมต่าง ๆในกระทรวงแรงงาน ซึ่งในการประชุม
ครั้งนั้นกระทรวงศึกษาธิการเห็นควรให้สำนักปลัดกระทรวงแรงงานฯ ร่วมกับ ILO ในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา ฉบับที่ 138 ให้มีการประชุมเพื่อชี้แจง และรับความคิดเห็นของผู้แทนนายจ้าง ลูกจ้างและ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
จึงได้ผลสรุปว่า ประเทศไทยได้กำหนดเกณฑ์อายุขั้นต่ำในการจ้างแรงงานเด็กให้มีอายุ 15 ปี
ขึ้นไป เพื่อที่ให้เกิดความสอดคล้องกับหลักกฎหมายและแนวปฏิบัติ และได้มีการเข้าร่วมประชุมระดับ
ภูมิ ภ าคเอเชี ย และแปรซิ ฟิ ก ในหั ว ข้อ มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ เพื่ อ รับทราบการออก
ปฏิญญา ว่าด้วยหลักการแห่ งสิทธิพื้นฐานในการทำงาน โดยรายละเอียดการออกปฏิญญานั้นจะ
ครอบคลุมถึงอนุสัญญาเรื่องเด็ก ฉบับที่ 138 และ 182 โดยจะต้องจัดทำรายงานทุกปี หลังจากนั้ นมี
การออกความคิดเห็นการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 138 กลุ่มลูกจ้างในเครือสหพัฒน์อุตสาหกรรม
สิ่ ง ทอ การตั ด เย็ บ เสื้ อ ผ้ า ให้ มี ก ารดำเนิ น การเรี ย กร้ อ งและยื่ น หนั งสื อ ต่ อ กระทรวงแรงงานให้
ดำเนิ น การให้ สั ตยาบั น อนุ สั ญ ญาฉบั บที่ 138 ซึ่งได้มี การพิ จารณาและได้ทำการศึกษาเพิ่ มเติ มใน
ประเด็น เปรีย บเที ย บสาระสำคัญ ของอนุสั ญ ญาฉบับที่ 138 กับ บันทึ กความเข้าใจว่าด้วยการจ้าง
แรงงานกั บ 3 ประเทศ คือ พม่ า ลาว เขมร ซึ่ งพบว่ามี ความสอดคล้ องกัน จึ งทำการนำเสนอต่ อ
คณะรั ฐมนตรี และมีมติอนุ มัติในการให้ สั ตยาบันอนุสั ญ ญาฉบับที่ 138 โดยประเทศไทยมีการให้
สัตยาบันเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 ณ กรุงเจนีวา โดยนายชัยยงค์ สัจจิพานนท์ เป็นผู้ลง
นามให้สัตยาบัน และมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 254887
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ตามอนุสัญญาดังกล่าว จึงได้กำหนดรายละเอียดดังนี้
คือ กรณีอายุขั้นต่ำสำหรับการจ้างงานเด็กนั้น ประเทศสมาชิกที่ได้ให้สัตยาบัน ต้องกำหนดอายุขั้นต่ำ
ที่ให้จ้างงานหรือทำงานภายในอาณาเขตของประเทศ และห้ามมิให้รับผู้ที่มีอายุต่ำกว่านี้ในการจ้าง
งานหรือทำงาน และอายุขั้นต่ำที่กำหนดไว้ในมาตรานี้ต้องไม่ต่ำกว่าการศึกษาภาคบังคับ หรือในกรณี
ใด ๆต้องไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือกรณี ประเทศสมาชิกในระบบเศรษฐกิจและการจัดการศึกษายังไม่
พัฒนาอาจกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 14 ปี ซึ่งการที่ประเทศสมาชิกได้มีการกำหนดอายุขั้นต่ำไว้ที่ 14 ปี
นั้นจะต้องมีการกล่าวถึงเหตุผลในประเทศของตนที่กำหนดอายุขั้นต่ำไว้เช่นนั้นหรือเป็น กรณีการสละ
สิทธิในการถือปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว
สำหรับกรณีที่มีการจ้างงานซึ่งเป็นงานอันตรายโดยสภาพหรือลักษณะ ซึ่งจะส่งผลให้เกิด
อัน ตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีล ธรรมอันดี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ทั้งนี้แม้จะมี
กฎหมายหรือกฎระเบียบภายในประเทศ หรือจะเป็ นหน่วยงานที่มีอำนาจอนุญาตให้จ้างงานหรือการ
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ทำงานที่อายุ 16 ปี โดยจะต้องคำนึงถึงสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรม และจะต้องได้รับความ
คุ้มครองอย่างเต็มที่ และผู้เยาว์นั้นจะต้องรับการสอนหรือฝึกอาชีพเฉพาะด้านในสาขางานที่เกี่ยวข้อง
ตามมาตรา 3 ทั้งนี้ ยังได้มีการกำหนดสาระสำคัญบางประการที่ต้องนำมาใช้บังคับอย่างน้อยที่สุดกับ
กิจ การ ดังนี้ คือ การทำเหมืองแร่การทำเหมืองหิ น การผลิ ต การก่อสร้าง การไฟฟ้ า แก๊ส และน้ ำ
บริการสุขาภิบาล การขนส่ง คลังสินค้าการสื่อสาร การเพาะปลูกและกิจการ ทางการเกษตรอื่น ๆ ซึ่ง
การผลิตจะต้องกระทำเพื่อการค้า ยกเว้นการผลิตภายในครอบครัว การผลิตขนาดเล็กสำหรับการ
บริโภคภายในท้องถิ่นและไม่มีการจ้างคนงานเป็นประจำ ตามมาตรา 5
สำหรับกรณีประเภทงานเบา ที่ อนุญาตให้จ้างงานหรือการทำงานของบุคคลที่มีอายุ 13 ถึง
15 ปี ในงานเบา ซึ่งสามารถแยกเป็นสองกรณี ดังนี้
1. ต้องเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนา
2. จะต้องไม่ส่งผลเสี ยต่อการเข้าเรียนในโรงเรียน การเข้าร่วมในโครงการปฐมนิเทศหรือ
โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับการทำงานซึ่งอนุมัติโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อประสิทธิภาพภายในการรับประโยชน์จ ากคำสอน ทั้งนี้ ถ้าเป็นกรณีที่กฎหมายหรือกฎระเบียบ
อนุญาตให้จ้างงานหรือการทำงานของคนที่มีอายุอย่างน้อย 15 ปี โดยทั้งนี้จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ที่
จะต้องไม่เป็ น งานอัน ตรายต่อสุขภาพและจะไม่ต้องส่ งผลกระทบต่อการศึกษาภาคบังคับ แต่การ
อนุญาตให้มีการจ้างงานหรือการทำงานนั้นจะต้องมีการกำหนดชั่วโมงการทำงาน และเงื่อนไขการจ้าง
งานหรือการทำงานดังกล่าว ตามมาตรา 7
ทั้งนี้ ยังมีการกำหนดในเรื่องของการจ้างงานให้มีบทลงโทษให้เหมาะสมเพื่อเป็นการประกัน
ประสิทธิภ าพในอนุสัญญาฉบับ นี้ แต่มีข้อยกเว้น ไม่ให้ นำมาใช้บังคับกับกรณี งานที่เด็กหรือผู้ เยาว์
กระทำตามหลักสูตรของการศึกษาภาคบังคับทั่วไป การศึกษาอาชีวะหรือการศึกษาทางเทคนิค หรือ
ในสถาบันการฝึกอบรมอื่น ๆหรือไม่ให้ใช้บังคับงานที่กระทำโดยบุคคลที่มีอายุอย่างน้อยที่สุด 14 ปี ใน
กิจการต่าง ๆ ซึ่งดำเนินการไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในหน่วยงานที่มีอำนาจ ตามมาตรา 6 ทั้งนี้งานที่
กระทำจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษา การฝึกอบรมซึ่งโรงเรียนหรือสถาบันการฝึกอบรม
เป็น ผู้รับผิดชอบ โครงการฝึกอบรมโดยส่วนใหญ่หรือทั้งหมดในกิจการ ซึ่งหน่วยงานได้อนุมัติแล้ว
โครงการแนะนำหรือปฐมนิ เทศที่กำหนดขึ้นเพื่ อ อำนวยความสะดวกในการเลื อกอาชีพหรือแนว
ทางการฝึกอบรม88
อย่างที่กล่าวมาในข้างต้นนั้นในส่วนของอนุสัญญาฉบับนี้มีจุดประสงค์ที่ต้องการยกเลิกการใช้
แรงงานเด็ก ซึ่งเป็ น บ่ อเกิดของอนุ สั ญญาฉบับนี้ แต่ทั้งนี้ก็เป็นยังมีข้อยกเว้นสำหรับกรณี ประเทศ
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เรื่องเดียวกัน.
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สมาชิกที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ทั้งนี้ จะเห็นได้จากหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการกำหนด
อายุขั้นต่ำของการจ้างงานไว้ดังนี้
1. อายุ 15 ปี สำหรับในงานทั่วไป
2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรณีที่มีความเสี่ยงจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย
ศีลธรรม
3. บุ ค คลที่ ช่ ว ง 13-15 ปี จะเป็ น กรณี ที่ เป็ น งานเบา ซึ่ งงานเบาตามอนุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ จ ะ
หมายความว่า งานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนาและจะต้องไม่ส่งผลเสียต่อการศึกษา
ภาคบังคับ โดยทั้งนี้ต้องมีการระบุตัวตน คือต้องมีการจดทะเบียนมีรายละเอียด ชื่อ อายุ วันเดือนปี
เกิด และซึ่งในอนุสัญ ญาฉบับนี้ได้กำหนดไว้ว่ากฎหมายหรือกฎระเบียบของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะต้องมีการกำหนดบทลงโทษให้เหมาะสมเพื่อเป็นประกันสิทธิภาพของอนุสัญญาฉบับนี้
3.1.2.2 งานอันตรายอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 และ
ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ 190
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการ
โดยทั น ที เพื่ อ ขจั ด รู ป แบบที่ เลวร้ ายที่ สุ ด ของการใช้ แ รงงาน พ.ศ. 2542 Worst Forms of Child
Labour Convention, 1999 (No. 182) มีวัตถุประสงค์ให้ดำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบ
เลวร้ายให้หมดสิ้น ก่อนที่จะมีอนุสัญญาฉบับดังกล่าว คือ มีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำในการจ้างงาน จะเห็นได้ว่ายังพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่ไม่
เหมาะสมอยู่ และพบว่า หลั กเกณฑ์ ตามอนุ สั ญ ญาดังกล่ าวนั้ น ยังไม่ครอบคลุ ม เพี ยงพอต่ อความ
ต้องการที่จะให้การคุ้มครองแรงงานเด็ก เพราะมีหลักเกณฑ์บางประการที่เป็นข้อยกเว้นในกับประเทศ
ที่กำลังพัฒนา
ถึงแม้ว่าในอนุสัญญาจะมีข้อกำหนดเรื่องหลักเกณฑ์อายุที่แยกเป็นงานเบาและงานอันตราย
แต่ทั้งนี้ก็มิได้ได้ให้ความคุ้มครองสำหรับกรณีงานที่มีรูปแบบอื่นที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ ก ในปีพ.ศ.
2559 มีการรับรองจากที่ประชุมใหญ่ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่มีการจัดขึ้นที่ กรุงเจนีวา
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 การประชุมสมัยที่ 87 และต้องคำนึงถึงความจำเป็นเพื่อการขจัด
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งถือว่า เป็นภารกิจเร่งด่วน และจะต้องดำเนินการใน
ระดับประเทศและระหว่างประเทศ เพื่อนำเด็กออกจากการใช้แรงงานทั้งหมด และจะต้องคำนึงถึง
อนุสัญญาสิทธิเด็ก ที่ได้มีการรับรองจากสมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.
2532 จะต้องคำนึงถึงปฏิญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานใน
การทำงานและกลไกติดตามผล และได้มีการรับรองในการประชุมสมัยที่ 86 ปี พ.ศ. 2541 และต้อง
คำนึงถึงว่ารูปแบบที่เลวร้ายที่สุดในบางรูปแบบของการใช้แรงงานเด็กได้ถูกครอบคลุมอยู่แล้วโดย
กรรมสารระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาว่าด้วยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473 อนุสัญญา
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เสริมของสหประชาชาติว่าด้วยการเลิกใช้ทาส การค้าทาส สถาบัน และแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้
ทาส พ.ศ. 2499 และโดยมีการรับข้อเสนอ บางประการเกี่ยวกับเรื่องของการใช้แรงงานเด็ก89
ส่ ว นกรณี ที่ ป ระเทศไทยมี ก ารรั บ พั น ธกรณี ในระหว่ า งการประชุ ม ครั้ ง ที่ 10 เมื่ อ เดื อ น
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการใหญ่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ คือ นาย ฮวน โซมาเวีย
เข้าพบ นายชวน หลีกภัย ผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในช่วงนั้น ได้มีการปรึกษาหารือกัน ขอให้
ประเทศไทยพิจารณาการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบเลวร้ายที่สุดการใช้แรงงาน
เด็ก ซึ่งกระทรวงแรงงานและสวัส ดิการสั งคมได้ร่วมกับ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ จัดการ
สัมมนาไตรภาคี ในหัวข้อเรื่อง อนุสัญญาฉบับที่ 182 มีขึ้นเมื่อวันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2543
ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ภาครัฐและเอกชนทั้งไทยและต่างประเทศ องค์กรนายจ้างและ
ลูกจ้าง นักวิชาการ และองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับการให้ความคุ้ มครอง
เด็กได้มีแลกเปลี่ยนความคิดกันในเรื่องของการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 182 โดยผลการประชุม
คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ในการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ และได้มีหนังสือสอบถาม
ความเห็นเพิ่มเติมในประเด็นข้อกฎหมายที่จะต้องมีการแก้ไข และนำมาพิจารณาอีกครั้ ง ถึงกรณีมี
ความสอดคล้องกับอนุสัญญา ในมาตรการ แผนงาน กลไกต่าง ๆ ข้อดีและข้อเสีย ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า
ประเทศไทยควรให้สัตยาบันกับอนุสัญญาฉบับนี้ ทำการส่งเรื่องไปให้กระทรวงต่างประเทศ เพื่อที่จะ
ส่งสัตยาบันสารแก่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทั้งนี้ทำการส่งสัตยาบันเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 254490
ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องตามอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบเลวร้ายที่สุดการใช้แรงงาน
ได้กำหนดรายละเอียด ดังนี้ คือ เด็ก ได้กำหนดคำนิยามเด็ก โดยให้ความหมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำ
กว่า 18 ปี และกำหนดสาระสำคัญ ของรูปแบบที่ เลวร้ายที่สุ ดของการใช้แรงงานเด็ก โดยกำหนด
ลักษณะไว้ 4 ประการคือ
1. ทุกรูปแบบทีมีการใช้ที่เป็นแบบการใช้ทาส หรือมีการประพฤติปฏิบัติที่มีความคล้ายแบบ
การใช้ทาส อย่างเช่น การขาย การขนส่งเด็ก แรงงานขัดหนี้ แรงงานไพร่ติดดิน แรงงานบังคับหรือ
เรียกเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑ์เพื่อใช้สำหรับการสู้รบ เช่น กรณี ทหารเด็ก
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กระทรวงแรงงาน, อนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อ
ขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) | กระทรวงแรงงาน,
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90 สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, ข้อมูลประกอบการพิจารณาให้สัตยา
อนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยรูปแบบเลวร้ายที่สุดในการใช้
แรงงานเด็ก, ม.ป.ป, หน้า 1-2.

72
2. ทุกรูปแบบที่มีการใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อผลิตสื่อลามก หรือการ
แสดงลามก
3. ทุกรูปแบบที่เป็นการใช้ การจัดหา หรือการเสนอเด็กให้ทำกิจกรรมที่เป็นการผิดกฎหมาย
โดยเฉพาะการผลิต และการขนส่งยาเสพติดที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
4. รูปแบบงานซึ่งโดยมีลักษณะของงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการทำงานมีแนวโน้มที่จะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก
ทั้ งนี้ จะเห็ น ได้ ว่ า ประเภทงานตามที่ ก ล่ าวจำเป็ น ต้ อ งมี ก ารกำหนดโดยกฎหมาย หรื อ
กฎระเบียบของประเทศ หรือโดยหน่วยงานที่มีอำนาจ และต้องคำนึงถึงมาตรฐานแรงงานระหว่าง
ประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งระบุประเภทงานที่ โดยบัญชีประเภทงานที่ได้กำหนดขึ้นนั้นจะต้อง91
ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190
ส่วนของข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 ดังกล่าวเป็นข้อเพิ่มเติม สำหรับ
การการคุ้มครองการทำงานของแรงงานเด็กที่เป็นรูปแบบเลวร้ายที่สุดของอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบั บ ที่ 182 Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182) ใน
ข้อเสนอแนะดังกล่าวจะต้องปรากฏอยู่ในข้อแนะนำ เป็นส่วนที่เพิ่มเติมของอนุสัญญาว่าด้วยรูปแบบ
เลวร้ายที่สุดการใช้แรงงานเด็ก โดยเรียกข้อแนะนำนี้ว่า ข้อแนะว่าด้วยรูปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้
แรงงานเด็ ก พ.ศ. 2542 ในวั น ที่ 7 มิ ถุ น ายน พ.ศ. 2542 (Worst Forms of Child Labour
Recommendation 1999, R190)
โดยอนุสัญญาฉบับที่ 182 และข้อแนะฉบับนี้จะต้องมีการปฏิบัติตามขอบวัตถุประสงค์ คือ
จะต้องมีการป้องกันเด็กไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับรูปแบบเลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก หรือเป็น
กรณีที่นำเด็กจากรูปแบบเลวร้าย หรือ ในการคุ้มครองเด็กให้พ้นจากการตอบโต้ และทั้งนี้ต้องมีการ
จัดให้มีการฟื้นฟูและบูรณาการทางสังคม การใช้มาตรการต่าง ๆ คำนึงถึงความจำเป็นทางการศึกษา
ร่างกาย และจิตใจของเด็กเป็นหลัก ในข้อแนะนำฉบับนี้ได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษ กรณีของเด็กเล็ก
เด็กผู้หญิง ปัญหาสภาพการทำงานที่แอบแฝง เน้นเด็กผู้หญิงที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ และเด็กกลุ่มอื่น
ที่ความจำเป็น โดยจะต้องมีการบ่งชี้ลักษณะ การเข้าถึง และการทำงานร่วมกับชุมชนที่มีเด็กอยู่ใน
กลุ่ ม เสี่ ย งเป็ น พิ เศษ จะต้ อ งมี ก ารแจ้ ง ข้ อ มู ล กระตุ้ น จิ ต สำนึ ก และการระดมความคิ ด เห็ น จาก
สาธารณะและกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ครอบครัวเด็กและเด็ก
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ทั้งนี้ได้มีการกำหนดประเภทของงานอันตรายเอาไว้ในมาตรา 3 (ง) อนุสัญญาและในการระบุ
แหล่งที่มีงาน โดยจะต้องมีการพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้
(ก) งานที่ทำให้เด็กถูกล่วงละเมิดทางด้านจิตใจ ร่างกาย และทางเพศ
(ข) งานที่ มีก ารทำงานอยู่ ใต้ ดิน ใต้ น้ ำ งานในที่ มี ระดับ สู งที่ เป็ น อัน ตราย หรือพื้ น ที่ ที่ อั บ
อากาศ
(ค) งานที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆที่เป็นอันตราย หรือ
งานที่ที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรือการควบคุมสิ่งของที่มีน้ำหนักมากด้วยแรงกาย
(ง) งานที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกสุขลักษณะ โดยที่เด็กอาจต้องมีการสัมผัสกับสารและ
วัตถุ หรือกระบวนการที่เป็นอันตราย หรืออยู่ในอุณหภูมิ ระดับเสียง หรือความสั่นสะเทือนที่เป็นภัย
ต่อสุขภาพ เป็นต้น
(จ) งานที่เป็นกรณีที่มีสภาพความยากลำบากเป็นการเฉพาะ เช่น งานที่ ใช้เวลานาน หรืองาน
ที่ต้องกระทำในเวลากลางคืน หรืองานที่เด็กถูกจำกัดให้อยู่แต่บริเวณของนายจ้างโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร
ทั้งนี้งานประเภทต่าง ๆ ตามอนุสัญญาและข้อแนะฉบับนี้กำหนดให้กฎหมายและข้อบังคับ
ภายในประเทศ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจจ้างงานบุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัย ศีลธรรมของเด็ก และควรได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ โดยเด็กนั้น
จะต้องรับการศึกษาเฉพาะด้าน หรือได้รับการฝึกอาชีพ ทั้งนี้จะต้องมีการปรึกษาหารือกับองค์กรณ์
นายจ้างและลูกจ้างเรียบร้อยแล้ว92
จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า ทั้งอนุสัญญาฉบับที่ 182 และข้อแนะที่ 190 เป็นเรื่อง
รูปแบบเลวร้ายของการใช้แรงงานเด็ก มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะคุ้มครองเด็กเพื่อไม่ให้ทำงานใน
การทำงานที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก ซึ่งจะต้องคำนึงถึงจิตใจ ร่างกายและเพศ โดยมุ่งเน้นมที่จะขจัดไม่ให้
มีการใช้แรงงานเด็กอีกต่อไป และมีการกำหนดขอบเขตของงานที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กจะทำงาน
ประเภทนี้ได้
3.1.2.3 น้ำหนักสิ่งของสำหรับการใช้แรงงานเด็กตามอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 127 และข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128
ในส่วนของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่
อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 (The Maximum Weight Convention No. 127)
มีวัตถุป ระสงค์สำหรับ การคุ้มครอง การยกแบก หาม สิ่งของที่มีน้ำหนักของบุคคลคนหนึ่งที่ทำได้
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เนื่องเห็นความสำคัญด้านปลอดภัย และเกิดขึ้นเพราะเนื่องจากเป็นการตกลงในที่ประชุมใหญ่ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยคณะประศาสน์การของสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ที่มี
การประชุมที่กรุงเจนีวา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ค.ศ. 1967 สมัยที่ 51 เนื่องจากมีการตกลงให้มีข้อเสนอ
ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุด ที่อนุญาตให้ คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ ซึ่งเป็นหัวข้อการประชุมในลำดับที่ 6
ทั้งนี้ได้มีการเสนอให้อยู่ในรูป แบบของอนุสัญญา จึงเป็นที่มาของ “อนุสัญญาว่าด้วยน้ำหนักสูงสุด
ค.ศ. 1967
ซึ่งประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบัน เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 เริ่มมีผลบังคับใช้
วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2513 และมีข้อแนะนำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ 128 ที่เกี่ยวกับ
เรื่องของน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ ถือได้ว่าเป็นส่วนเพิ่มเติมของอนุสัญญา
ฉบับที่ 127 เช่นกัน ซึ่งโดยหลักในเรื่องของข้อแนะนำขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนั้นจะเป็น
รูปแบบที่ไม่มีสภาพบังคับและไม่จำเป็นต้องมีพันธกรณีแบบอนุสัญญา เพราะเป็นแนวทางที่เพิ่มเติม
จากอนุสัญญาในประเด็นปัญหาซึ่งในการจะนำมาปรับใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประเทศสมาชิก
ทั้ งนี้ อนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ างประเทศฉบั บ ที่ 127 (The Maximum Weight
Convention No. 127) ได้มกี ารกำหนดคำนิยามไว้ 3 คำนิยาม ดังนี้
(ก) คำว่า “การขนส่งสิ่งของที่ใช้แรงคน” คือ การขนสิ่งของใด ๆ ซึ่งรวมน้ำหนักทั้งหมดของ
สิ่งของให้คนงาน คนหนึ่งแบกหาม รวมถึงการยกสิ่งของนั้นขึ้นและลงด้วย
(ข) คำว่า “การขนส่งสิ่งของที่ใช้แรงคนเป็นประจำ” คือ การดำเนินการใด ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
การใช้แรงคนในการขนส่ง สิ่งของที่ทำต่อเนื่องกันเป็นประจำ หรือเป็นส่วนมากหรือการดำเนินการใด
ๆ เกี่ยวกับการขนส่งสิ่งของซึ่งโดยปกติจะต้อง ใช้แรงงาน แม้ว่าจะทำเป็นพักๆหรือเป็นครั้งคราว
(ค) คำว่า “คนงานผู้เยาว์” คือ คนงานที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เพื่อทำให้ เกิดความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และเจตนารมณ์ของอนุสัญญาฉบับดังกล่าว ตามมาตรา 1
นอกจากนี้มาตรา 2 ยังมีการบัญญัติอีกว่า “อนุสัญญาฉบับนี้ให้ใช้กับการขนส่ง และให้ใช้กับ
การดำเนินงานทางเศรษฐกิจทุกสาขาและมาตรา 3 ก็มีการบัญญัติไว้ ในการขนส่งสิ่งของต้องไม่บังคับ
หรืออนุญาตให้คนงานแบกหามสิ่งของที่มีน้ำหนักอันอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือความปลอดภัย
ของคนงาน ทั้งนี้ในอนุสัญญาฉบับนี้มีหลักเกณฑ์ที่สำคัญอยู่ที่ มาตรา 7 คือ ต้องมีการจำกัดเกี่ยวกับ
การกำหนดให้คนงานหญิงหรือเด็กทำงานขนสิ่งของที่ต้องใช้แรงโดยสิ่งของที่ให้ขนนั้นต้องไม่ใช่ที่มี
น้ำหนักเบา และการจ้างคนงานหญิงและเด็กให้ทำงานขนส่งสิ่งของจะต้องมีการกำหนดน้ำหนักสูงสุด
ของสิ่งของไว้อย่างแน่นอน และในการกำหนดนั้นจะต้องมีน้ำหนักไม่เกินกว่าที่อนุญาตให้คนงานชายที่
เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งทำ
จะเห็นได้ว่าอนุสัญญาฉบับนี้ได้มีการกำหนดในเรื่องของน้ำหนักสูงสุดอนุญาตให้คนงานหนึ่ง
คนแบกหามได้ ซึ่งในอนุสัญญาฉบับดังกล่าวได้มีการกล่าวคนงานที่เป็นผู้หญิงและคนงานผู้เยาว์ซึ่งได้มี
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การกำหนดเอาไว้ว่าต้องมีการกำหนดน้ำหนักสูงสุดของสิ่งของไว้อย่างแน่นอน โดยในการยก ขน หรือ
แบก หาม สำหรับ ผู้ ห ญิ งจะมีการกำหนดน้ำหนักที่แตกต่างจากคนงานที่เป็ นผู้ ช าย และต้องเป็ น
น้ำหนักที่น้อยกว่าที่ผู้ชายทำ เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากการยกของสิ่งของเหล่านั้นที่มี
น้ ำหนั กมาก ๆซึ่ งจะทำให้ เกิ ดอั น ตรายได้ โดยเฉพาะผู้ ห ญิ งและคนงานผู้ เยาว์ ซึ่งอนุ สั ญ ญาฉบั บ
ดังกล่าวประเทศไทยก็ได้มีการให้สัตยาบันเรื่องนี้ไว้เช่นกัน 93
ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 (ILO Recommendation No.128)
ส่วนของข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 ในหมวด 6 เรื่องน้ำหนักสูงสุด
เป็นส่วนเพิ่มเติมของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่
อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 (The Maximum Weight Convention No. 127)
สำหรับกรณีคนงานที่เป็นผู้เยาว์ ตามคำนิยามของอนุสัญญาที่มีความหมายว่า คนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
นั้น ในข้อแนะนำนี้ได้มีการเพิ่มเติมมากขึ้นจากอนุสัญญาดังกล่าวข้างต้นในมาตรา 7 โดยจะอยู่ใน
หมวดที่ 6 ข้อที่ 19-23 โดยมีการเพิ่มเติมจากเดิม ในกรณีที่คนงานผู้เยาว์จะต้องทำการขนย้ายด้วย
ตัวเองน้ำหนักสูงสุดจะต้อ งมีน้ำหนักที่น้อยกว่าคนงานที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเพศเดียวกัน หมายถึงจะต้อง
คำนึงจากบุคคลที่เป็นคนงานถ้าคนงานผู้เยาว์ที่เป็นผู้หญิงให้ยึดหลักเกณฑ์คนงานผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิง
เป็นเกณฑ์ และน้ำหนักที่จะทำการนั้นจะต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า ส่วนเพศชายก็เช่น เดียวกันดูที่เกณฑ์
ผู้ ช ายเป็ น หลั ก และถ้ าเป็ น กรณี ที่ พ บว่ามีก ารจ้างคนงานผู้ เยาว์ที่ มี อายุ ต่ำกว่า 16 ปี ควรที่ จ ะมี
มาตรการอันเร่งด่วนให้กำหนดอายุขั้นต่ำเป็น 18 ปี
ทั้งนี้ มีข้อยกเว้นสำหรับการใช้คนงานผู้เยาว์เป็นประจำ ต้องมีการกำหนดข้อปฏิบัติดังนี้ คือ
1. ต้องดูตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการลดเวลาสำหรับการยก แบก หาม ในงานนั้น
2. ทั้งนี้ห้ามมอบหมายงานบางอย่างที่ระบุว่าต้องขนย้ายด้วยตนเองโดยเฉพาะที่เป็นงานที่
ยากลำบาก แก่คนงานผู้เยาว์ ตามที่ระบุไว้ข้อที่ 23
จะเห็นได้ว่าข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศนั้นได้มีการเพิ่มเติมบางอย่างเข้ามา
เพื่ อสร้างความชัดเจนในเรื่ องการกำหนดน้ำหนักสูงสุ ดในการอนุญ าตให้ คนงานหนึ่งคนแบกหาม
โดยเฉพาะคนงานผู้เยาว์ ทั้งนี้ก็มีการเพิ่มเติมในเรื่องที่เป็นกรณียกเว้นจะต้องดูตามความเหมาะสม
ของงานและระยะเวลา เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงอันตรายแก่คนงาน และยังได้กำหนดในเรื่องของข้อ
ห้ามในเรื่องของงานที่มีความยากลำบากในการทำงานที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับคนงาน
93

Convention C127 - Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127), ค้นวันที่ 30
มกราคม 2018, จาก
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_COD
E:C127.
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ได้ ถือ ว่าเป็ น ข้อ เพิ่ มเติ ม จากอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 127 94 ที่ มี วัต ถุป ระสงค์ในการคุ้ มครองด้ านความ
ปลอดภัยในการทำงานที่ต้องมีการขนของที่มีน้ำหนักมาก
3.1.2.4 แรงงานเด็กในทางแรงงานบังคับตามอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์
แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และพิธีสารประกอบ ปี ค.ศ. 2014
ส่ ว นของอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 29 ว่ า ด้ ว ยเกณฑ์ แ รงงานบั ง คั บ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการให้
ดำเนินการระงับการใช้เกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดย
ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการจัดการประชุมใหญ่แรงงานระหว่างประเทศ ที่ ณ กรุง
เจนีวา ในการประชุมสมัยที่ 14 วันที่ 10 มิถุนายน ค.ศ. 1930 และได้มีการตกลงรับข้อเสนอบาง
ประการเกี่ยวกับการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบั งคับ เป็นหนึ่งในหัวข้อของระเบียบวาระการประชุม
สมัยนั้น และกำหนดให้ข้อเสนอเหล่านั้นอยู่ในรูปแบบของอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ จึงได้มี
การรั บ รองต่ อ ว่ า อนุ สั ญ ญา ว่ า ด้ ว ยเกณฑ์ แ รงงานหรื อ แรงงานบั ง คั บ ค.ศ. 1930 เมื่ อ วั น ที่ 18
มิ ถุ น ายน ค.ศ. 1930 เพื่ อ การให้ สั ต ยาบั น ของรั ฐ สมาชิ ก องค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศตาม
บทบัญญัติแห่งธรรมนูญขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ โดยอนุสัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับ วันที่
1 พฤษภาคม ค.ศ. 1932 ซึ่งประเทศไทยได้ให้สัตยาบันวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512
หลักเกณฑ์
เมื่อพิจารณาตามความหมายของการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ กล่ าวคือ แรงงาน
บังคับ หรือแรงงานที่จ ำเป็ น ต้องทำ หรืองานบริการที่บังคบให้ คนทำเพื่อเป็นการลงโทษ ซึ่งบุคคล
เหล่านั้นไม่ได้สมัครใจทำ อาจถูกบังคับให้ใช้แรงงานด้วยการข่มขู่ การใช้ความรุนแรงทางกาย หรือ
การทารุณกรรมทางเพศ และบางทีอาจถูกกักขังและบางครั้งอาจถูกเป็นแรงงานขัดหนี้ โดยแรงงาน
บังคับหรือแรงงานที่จำต้องทำมีหลายรูปแบบ95
ทั้งนี้ รูปแบบการทำงานนั้นต้องไม่รวมถึงงานหรือบริการดังต่อไปนี้
1. งานหรือบริการ ซึ่งเกณฑ์โดยการบังคับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร สำหรับ
งานที่มีลักษณะการเป็นทหารแท้จริง
2. งานหรือบริการที่เป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่ปกติของพลเมือง
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R128 - Maximum Weight Recommendation, 1967 (No. 128), ค้นวันที่ 30
สิงหาคม 2018, จาก
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:55:0::NO::P55_TYPE,P55_LANG
,P55_DOCUMENT,P55_NODE:REC,en,R128,%2FDocument.
95 กระทรวงแรงงาน, Forced Labour, ค้นวันที่ 17 มิถุนายน 2018, จาก
http://www.mol.go.th/anonymouse/content/terminology/forced-labour.
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3. งานหรือบริการ ซึ่งเกณฑ์จากบุคคล มาจากคำตัดสินลงโทษของศาลยุติธรรม แต่จะต้อง
เป็นงานที่ดำเนินภายใต้กำกับ ดูแลและควบคุมของเจ้าหน้าที่ และจะต้องไม่ได้ถูกจ้างหรือจัดการของ
เอกชน บริษัท หรือสมาคม
4. งานหรือบริการ ซึ่งเกณฑ์ในกรณีฉุกเฉิน คือ กรณีที่เกิดในภัยสงครามหรือภัยพิบัติหรือมี
ท่าทีว่าจะเกิดภัยพิบัติ หรือสภาพการณ์อื่น ๆ ทั่วไปอันอาจจะเป็นอันตรายต่อการดำรงชีวิต หรือความ
เป็นอยู่ดีของประชาชนทั้งหมด หรือเพียงแต่บางส่วน
5. บริการต่าง ๆ ของชุมชนขนาดเล็กที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์โดยตรงของชุมชนจัดว่าเป็น
หน้าที่พลเมืองปกติของสมาชิก และต้องได้รับการปรึกษาหารือถึงความจำเป็นของบริการเช่นนั้น96
การเรียกเกณฑ์หรือใช้แรงงานบังคับที่ผิดกฎหมายจะต้องถูกลงโทษเช่นกระทำความผิดทางอาญาและ
เป็นหน้าที่ของรัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญานี้ต้องให้แน่ใจ ว่าบทลงโทษตามกฎหมายนั้นพอเพียง
อย่างแท้จริงและใช้บังคับอย่างเข้มงวด
พิธีสารประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 29 ปี ค.ศ. 2014 ว่าด้วยแรงงานบังคับ
ส่วนพิธีสารประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 29 ปี ค.ศ. 2014 เป็นส่วนเสริมของอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 ซึ่งได้มีการ
ประชุ ม ในสมั ย ที่ 103 เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤษภาคม ค.ศ. 2014 ณ กรุ ง เจนี ว า และมี วั ต ถุ ป ระสงค์
เพื่อที่จะต้องการจัดการกับปัญหาการใช้แรงงานบังคับที่ครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน กล่าวคือ การบังคับใช้
กฎหมาย การป้องกัน การคุ้มครอง การชดเชยและเยียวยาและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของ
ผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการสร้างความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมถึงการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และการเรียนรู้ใน
การต่อต้านการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์
ทั้งนี้ ได้กำหนดมาตรการที่ ใช้ ในป้ องกัน การใช้แ รงงานบั งคับ หรือ แรงงานเกณฑ์ ซึ่งต้อ ง
หมายความรวมถึง การให้การศึกษาและข้อมูลกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เพื่อที่จะป้องกันการ
ตกเป็นผู้เสียหายจากการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงาน การให้การศึกษาและข้อมูลแก่นายจ้าง
เพื่อป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงาน และต้องดำเนินการเพื่อให้
เกิดความมั่นใจว่า มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงานที่บังคับ
ใช้นั้นครอบคลุมทุกภาคส่วน เสริมสร้างความเข้มแข็งเรื่องของการบริการตรวจแรงงานหรือบริการอื่น
ที่รับ ผิดชอบ คุ้มครองคนทำงานในการบริการจัดหางานและบรรจุเข้าทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
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กระทรวงแรงงาน, อนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยการเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับพ.ศ.
2473 (ค.ศ.1930), ค้นวันที่ 30 มิถุนายน 2018, จาก
http://www.mol.go.th/anonymouse/international/3399.
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แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ต่อการกระทำละเมิดและการฉ้อโกงทั้งหลาย ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
และจัดการกับปัญหาที่เป็นรากเหง้าและปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ์97

3.2 มาตรการการคุ้มครองแรงงานเด็กกับมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย
เนื้ อหาในส่วนนี้ จ ะกล่ าวถึง แนวคิดการคุ้มครองแรงงานเด็กตามพระราชบัญ ญั ติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และกลไกและมาตรการอื่นในทางกฎหมายเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็กแรงงาน
เด็กของประเทศไทย มีรายละเอียดดังนี้
3.2.1 มาตรการการคุ้มครองแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541
3.2.1.1 การคุ้มครองแรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
เนื่ องจากประเทศไทยประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็ก ตั้งแต่ช่วงก่อนปี พ.ศ. 2499 ซึ่งใน
ขณะนั้นประเทศไทยประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก เพราะเนื่องจากมีการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรมากัน ตั้งแต่อดี ต เนื่อ งจากลั กษณะของภู มิป ระเทศ ซึ่งในยุคนั้ นส่ วนใหญ่ มีก ารใช้
แรงงานเพื่อเป็นผู้ใช้แรงงานในบ้านเรือนขุนนางหรือนายทหาร ซึ่งรูปแบบของการใช้งาน คือ แรงงาน
ทาส ซึ่งในขณะนั้นถ้าเด็กที่เกิดมาเป็นช่วงที่บิดาและมารดาเป็นทาส เด็กที่เกิดมาก็จะกลายเป็นลูก
ทาส ซึ่งการเป็นทาสในสมัยนั้นต้องมีการทำงานหนักตั้งแต่เด็ก ถูกกดขี่ข่มเหง ไม่มีสิทธิเสรีภาพในด้าน
ต่าง ๆ ขาดความเป็นอิสระ ไม่มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 98 การคุ้มครองแรงงานในประเทศไทย
นั้นมีบทบัญญัติที่มีความสำคัญต่อแรงงานไทยฉบับแรก คือ พระบรมราชโองการประกาศลดค่าตัว
ทาสในมณฑลบรูพา ในร.ศ. 123 ประกาศโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี พ.ศ.
2447 และได้มีการตระหนักถึงความสำคัญสำหรับกรณีของแรงงานเด็กมาอย่างยาวนาน นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2489-2499 จึงได้มีการยกร่าง พระราชบัญญัติแรงงาน จนกระทั้งมีการประกาศใช้ในวันที่ 1
มกราคม 2500 เป็ น กฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย มีทั้งหมด 152 มาตรา มีการแบ่ง
ออกเป็นสองส่วน คือในส่วนของการคุ้มครองแรงงานและส่วนที่เป็นแรงงานสัมพันธ์ 99

97

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 18/2561 วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2561 กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (ม.ป.ป.).
98 ศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ, มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองแรงงานเด็กที่ทำงานบาง
ช่วงเวลา, เรื่องเดิม.
99 ศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ, เรื่องเดิม, หน้า 14.
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ต่อมาในช่วงปี 2499-2515 เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและมี
การประกาศใช้ แ ผนเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 1-2 ส่ ง ผลทำให้ แ รงงานเด็ ก ในภาค
เกษตรกรรมเปลี่ยนมาอยู่ในด้านอุตสาหกรรมมากขึ้น เป็นผลที่ทำให้มีการตรากฎหมายแรงงานฉบับ
แรกเกิดขึ้น คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานและแรงงานสัมพั นธ์ ซึ่งมาตรการดังกล่าวได้มี การ
กำหนดในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานเด็กไว้เป็นพิเศษนอกเหนือจาการคุ้มครองแรงงานทั่วไป ซึ่งถือ
ว่าเป็นกฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย แต่ก็ถูกยกเลิกไปโดยประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
19 ในปี พ.ศ. 2515 และหลั งจากนั้นก็ได้ถูกยกเลิกไปเพราะได้ มีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้อาศัยอำนาจของคณะปฏิวัติ ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กรวมอยู่
ด้วย ต่อมาในปีพ.ศ. 2533 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องของการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมี
การกำหนดเรื่ อ งของงานและสถานที่ ในการทำงานของเด็ ก ซึ่ ง เป็ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย โดยมีการกำหนดให้มีเนื้อหาคุ้มครองแรงงานเด็กเป็นพิเศษมากกว่าเดิม เพราะใน
ปี พ.ศ. 2535-2541 ถึงแม้พบว่ามีแรงงานเด็กจำนวนที่ลดลง และส่งผลให้นโยบายทางการศึกษาขั้น
พื้นฐานจาก 6 ปี เป็น 9 ปี ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนหนังสือมากขึ้น100
จากการศึกษาพบว่า ประเทศไทยยัง มีการใช้แรงงานเด็กในจำนวนที่สูงอยู่ และกฎหมายที่
เกี่ย วกับ การคุ้มครองแรงงานตามคำประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ดังกล่าวมีการบั งคับใช้เป็ น
เวลานานจนทำให้ไม่สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน เป็นผลทำให้มีการปรับปรุงใหม่ จนกระทั้งมี
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้นเพื่อบังคับใช้แทนกฎหมายเดิม 101 ซึ่งมีการ
กำหนดการคุ้มครองแรงงานเด็กไว้ในหมวดที่ 4 ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แรงงานเด็ก คุ้มครองเรื่อง
อายุ ขั้นต่ำ การทำงานทั่วไป ชั่วโมงการทำงานเวลาพัก การทำงานกลางคืน ทำงานล่วงเวลา เป็น
ต้น102และได้มีความพยายามแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวกับหมวดการใช้แรงงานเด็กให้มีความสอดคล้องกับ
พันธกรณีระหว่างประเทศที่ประเทศไทยทำการเข้าร่วมภาคีไว้ คือ ข้อตกลงกำหนดมาตรฐานแรงงาน
ที่ประชุมองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้ให้ความเห็นชอบ ซึ่งในประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบัน
อนุสัญญา 11 ฉบับ เนื่องจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการนำอนุสัญญาฉบับต่าง ๆ ให้
รัฐบาลไทยพิจารณาและเห็นว่าสามารถปฏิบัติตามได้จึงได้ให้สัตยาบัน
100

ศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ, เรื่องเดิม, หน้า 14.
101 สุดาศิริ วศวงศ์, คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน, พิมพ์ครั้งที่ 10
(กรุงเทพมหานคร: นิติบรรณการ, 2557) หน้า 46.
102 ศุภณัฏฐ์ ชีวะก้องเกียรติ, เรื่องเดิม, หน้า 14-16.
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การให้สัตยาบันดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ที่
ประเทศไทยได้เป็นสมาชิก ซึ่งมีบทบัญญัติคุ้มครองสิทธิบุคคลที่จะได้รับการประกันสังคมมาตรา 22
สิทธิในเรื่องของการทำงาน ในการเลือกอาชีพ สภาพการทำงานที่เหมาะสม ค่าจ้าง การได้รับการ
ปฏิบัติโดยเสมอภาค สิทธิในการจัดตั้ง และมาตรา 23 การคุ้มครองสิทธิที่จะได้รับการพักผ่อน เวลา
ว่าง เวลาไม่ทำงานเกินไป 103 ล่าสุดในปี พ.ศ. 2560 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 หมวดการจ้ างแรงงานเด็ กซึ่งมีอายุต่ ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานในงานทั่ ว ไป งานจำพวก
เกษตรกรรมจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานในงานขนถ่ายสินค้าทางทะเล และการจ้างเด็กอายุต่ำ
กว่า 18 ปี ทำงานในงานประมงทะเล โดยปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000 บาท ต่อลูกจ้าง
หนึ่งคน หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ กรณีที่สองการจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงาน
ในงานที่เป็น อันตราย เช่น งานปั๊ มโลหะ งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ และการจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
ทำงานในสถานที่ต้องห้าม มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000 บาท ต่อลูกจ้างหนึ่งคน
หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งปรับทั้งจำ
นอกจากนี้สำหรับจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานอันตรายหรือสถานที่ที่ห้าม
เด็กทำจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายนายจ้าง ปรับตั้ง
แต่ 800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ ซึ่ง
กฎหมายดังกล่ าวใช้บั งคับ เฉพาะกรณี ที่เป็นการจ้างแรงงานเท่านั้นไม่ได้ห มายรวมถึงการที่พ่อแม่
ผู้ปกครองให้เด็กทำงานในครอบครัว
ทั้งนี้ ปรากฏว่า มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560 ได้มีการให้เหตุผลว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้มี
การบั งคับ ใช้เป็ น เวลานานไม่ส อดคล้ องกับสภาพทางสั งคมในปั จจุบั น จึงได้มีการเพิ่มบทบั ญ ญั ติ
เกี่ยวกับการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา คน
พิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือ
บางประเภทดังกล่าว อาจมีลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป ปรับปรุงเรื่องข้อบังคับ
เกี่ยวกับการทำงานเพื่อลดภาระของนายจ้างสำหรับการส่งสำเนาข้อบังคับดังกล่าว และมีการแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานให้สอดคล้องและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เกษี ย ณอายุ แ ละการจ่ ายค่ าชดเชยให้ แ ก่ ลู ก จ้ า งกรณี เกษี ย ณอายุ แ ละเพื่ อ คุ้ ม ครองลู ก จ้ า งกรณี
เกษี ย ณอายุ และเพื่ อ ให้ เกิ ด ความชั ด เจนในการบั งคั บ ใช้ รวมถึ งบทกำหนดโทษนายจ้ างไม่ จ่า ย
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ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล, คำอธิบายกฎหมายแรงงาน (LA214), (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
รามคำแหง 2520), หน้า 16-17.
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ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ จึ งทำให้มีการตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น 104 เพื่อให้สอดคล้อง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก จึงได้กำหนดรายละเอียด ดังนี้
ทั้งนี้ ได้กำหนดความหมายของการใช้แรงงานเด็ก ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย ให้
หมายความถึง การใช้แรงงานหนุ่มสาวในทางสากล เพราะเหตุที่ว่าแรงงานเด็กจะถูกใช้แรงงานไม่ได้
เนื่องจากเด็กยังมีสรีระร่างกายไม่แข็งแรงพอที่จะถูกใช้ให้ทำงานได้เหมือนผู้ใหญ่ ซึ่งการใช้แรงงานเด็ก
นั้นถือว่าเป็นการกระทำที่ต้องห้ามตามหลัก องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 105 ทั้งนี้การใช้แรงงาน
เด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติไว้ในมาตรา 44 ถึง 52 ซึ่งในการที่จะรับ
ลูกจ้างเข้าทำงานได้นั้น ลูกจ้างจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีทำงานเป็นลูกจ้าง ตามมาตรา 44 ทั้งใน
การรับลูกจ้างที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เข้าทำงาน นายจ้างจะต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน
15 วันนับ แต่วันที่เข้าทำงาน ทำบั นทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง และ
จะต้องแจ้งการสิ้นสุดการจ้างแรงงานเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน ตามมาตรา 45
และทั้ งนี้ พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้ มีการกำหนดลั กษณะงานและ
สถานที่ทำงานที่ไม่เหมาะสมสำหรับแรงงานเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี เอาไว้ในมาตรา 49 และ
มาตรา 50 ซึ่งลักษณะงานที่ไม่เหมาะสม กล่าวคือ เป็น งานหลอม เป่า หล่อ รีดโลหะ งานปั๊มโลหะ
งานเกี่ยวกับความร้อน หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องกับ ความเย็น หรืองานที่มีความสั่นสะเทือนหรือ
กรณีที่มีเสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ ซึ่งอาจเป็นอันตราย หรืองานที่มีความเกี่ยวข้องกับ
สารเคมี ที่ เป็ น อั น ตราย หรื อ จะเป็ น กรณี ข องงานที่ เกี่ ย วกั บ จุ ล ชี วัน เป็ น พิ ษ ซึ่ ง อาจเป็ น เชื่ อ ไวรั ส
แบคทีเรีย รา หรือจะเป็นกรณีของงานที่เป็นวัตถุมีพิษ วัตถุอันตรายเช่นระเบิด หรือวัตถุไวไฟ ซึ่งเว้น
แต่ งานในสถานที่ บ ริ ก ารน้ ำมั น เชื้ อ เพลิ ง หรือ เป็ น งานที่ ต้ อ งขั บ หรื อ ต้ อ งมี ก ารบั งคั บ รถยกหรื อ
เครื่องจักรอย่างปั้นจั่น งานที่ต้องมีการอุปกรณ์ใช้เลื่อยที่ต้องเดินกำลังด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์
หรือจะเป็นกรณีที่ต้องทำงานใต้ดิน ใต้น้ำ ในถ้ำ อุโมงค์ หรือในปล่องภูเขา 106งานเกี่ยวกับกัมมันตรังสี
งานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์กำลังทำงาน งานที่ต้อง
ทำบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
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ธนกร วงศปัญญา, กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว เอื้อนักเรียน-นักศึกษาคนพิการ-ผู้สูงอายุ ที่ทำงาน ให้ลูกจ้างเกษียณได้รับเงินชดเชย, THE STANDARD, 5 กันยายน
2017, จาก https://thestandard.co/labor-protection-law-new/.
105 พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์, พิมพ์ครั้ง
ที่ 10 (กรุงเทพมหานคร: นิติธรรม, 2560) หน้า 174.
106 มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541.
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ทั้งนี้เนื่องด้วยมีมาตรการทางกฎหมายในมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัตินี้ ได้มีการกำหนด
ว่า ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างทำงานที่ ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราที่กำหนด
ในกฎกระทรวง และทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัตินี้ได้มีการกำหนดอัตราน้ำหนักของสิ่งของ ซึ่งในกรณี
ของการทำงานของหญิงมีครรภ์ที่เป็นงานต้องห้ามที่ต้องใช้แรงยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็น
ของที่ มี อัต ราน้ ำหนั ก เกิ น สิ บ ห้ ากิโลกรัม ไว้ในมาตรา 39 แต่ส ำหรับ กรณี ของเด็ ก ไม่ได้ ระบุ ไว้ แต่
รายละเอียดดังกล่าวไปปรากฏที่อยู่ในกฎกระทรวง
นอกจากนี้ กฎหมายยั งได้กำหนดรายละเอียดเกี่ ยวกับ สถานที่ท ำงานที่ ไม่เหมาะสำหรับ
ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี คือ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน สถานเต้นรำ รำวง หรือ
รองเง็ง สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ำชา หรือเครื่องดื่มอย่างอื่นจำหน่ายและบริการโดยมีผู้บำเรอสำหรับ
ปรนนิบัติลูกค้า หรือ โดยมีที่สำหรับพักผ่อนหลับนอนหรือมีบริการนวดให้แก่ลูกค้า และสถานที่อื่น
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง107
และในประเด็นว่าด้วยการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแก่ลูกจ้างนั้น กฎหมายได้กำหนดให้
พิจารณาโดยคำนึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคา
สินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และ
สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในการพิจารณาจะกำหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ ส่วนในกรณีที่เป็นอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือจะวัดจากค่า
ทั กษะฝี มือ ความรู้ และความสามารถ แต่ ต้ องไม่ ต่ำกว่าอัต ราค่ าจ้ างขั้ น ต่ ำกว่าที่ ค ณะกรรมการ
กำหนด108 โดยกรณีที่นายจ้างมีลูกจ้างกว่า 10 คนขึ้นไป ต้องจัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเป็น
ภาษาไทย ดังนี้ วันทำงาน เวลาทำงานปกติ เวลาพัก วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด หลักเกณฑ์ก าร
ทำงานล่วงเวลาและการทำงานในวันหยุด วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด วันลาและหลักเกณฑ์การลา วินัยและโทษทางวินัย การร้องทุกข์ การเลิก
จ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ ต้องแจ้งภายในสิบห้าคนขึ้นไปนับแต่วันที่มีลูกจ้างรวมกันสิบคน
ขึ้นไป ส่วนกรณีที่มีการเกษียณอายุถ้าไม่ได้ตกลงกันไว้หรือตกลงการเกษียณอายุไว้เกินหกสิบปี ให้
ลูกจ้างครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาได้ 109
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พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, เรื่องเดิม, หน้า 174-179.
108 มาตรา 87 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560, จาก
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/088/7.PDF.
109 ธนกร วงศปัญญา, กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว เอื้อนักเรียน-นักศึกษาคนพิการ-ผู้สูงอายุ ที่ทำงาน ให้ลูกจ้างเกษียณได้รับเงินชดเชย, เรื่องเดิม.
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การใช้แรงงานเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กฎหมายได้มีการกำหนด
กฎเกณฑ์ในเรื่องการจ้างแรงงานเด็ก โดยห้ามมิให้จ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์
อายุมาตรฐานตามหลักของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 และทั้งในการจ้าง
แรงงานเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีแต่ไม่ถึง 18 ปี นายจ้างจะต้องแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน รวมถึงการ
สิ้นสุดการจ้างแรงงาน และจะต้องทำบันทึกสภาพการจ้างแรงงานเพื่อที่พนักงานตรวจแรงงานเข้ามา
ตรวจสอบรายละเอียด และกำหนดประเภทงานที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
เด็กได้ ทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 182
ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีความพยายามที่จะทำการ
เปลี่ยนแปลง แก้ไข ปรับปรุง ให้มีความสอดคล้องและทันสมัยกับสภาพสังคมยุคปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องของบทลงโทษในกรณีที่มีการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์ หรือการทำงานอันตรายที่ไม่
เหมาะสมกับเด็กที่ส่งผลกับเด็กในหลายๆด้านๆอาจเป็นช่องว่างในการหวังผลประโยชน์กับเด็ก เช่น
ใช้แรงงานบังคับ ทาส การค้ามนุษย์ได้ ซึ่งจะเห็นได้จากมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มี
การปรับ ปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกั บ สถานการณ์ปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพิ่มบทลงโทษแก่
นายจ้ างในการจ้างงานเด็กที่มีอายุ ต่ำกว่าเกณฑ์ และมีการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำแก่ลูกจ้างซึ่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าวได้มีการเอื้อประโยชน์นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ เพื่อให้มีการ
ส่งเสริมการจ้ างงานและคุ้มครองแรงงานสำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าว อาจมี
ลักษณะการทำงานที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป
3.2.1.2 บทนิยามและการคุ้มครองเด็กตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ก พ.ศ. 2546 ตราขึ้น เพื่ อที่ ต้อ งการที่ จะปรับ ปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการคุ้มครองเด็ก คือ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 132 และประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
294 เนื่องจากมีการใช้บังคับกฎหมายเป็นระยะเวลาทีย่ าวนาน และด้วยความที่สภาพทางสังคมที่การ
เปลี่ยนแปลงไปมากและเปลี่ยนตลอดเวลาอันเนื่องกระแสสังคมในช่วงต่าง ๆ จึงทำให้ไม่สอดคล้องกับ
สภาพสังคมในปั จ จุบั น จึงเป็ น เหตุผ ลในการตราพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองเด็ก ขึ้นโดยการกำหนด
ขั้น ตอนและวิธีการปฏิ บั ติต่อเด็ก ทั้ งนี้ เพื่ อที่ จะส่ งผลให้ เด็กได้รับ การเลี้ ยงดู อบรมสั่ งสอน และ
เพื่อที่จะมีพัฒนาการให้เหมาะสม รวมทั้งป้องกันไม่ให้ถูกทารุณกรรม หรือใช้ประโยชน์จากเด็กในทาง
มิชอบได้ หรือการถูกเลือกปฏิบัติ และซึ่งได้มีการปรับปรุงวิธีการส่งเสริมความร่วมมือในการคุ้มครอง
เด็กโดยมีหน่วยงานของทางภาครัฐและทางภาคเอกชนซึ่งเป็นผู้ให้ความร่วมมือ
ทั้ ง นี้ กฎหมายคุ้ ม ครองเด็ ก ดั ง กล่ า วเป็ น การตราที่ ต้ อ งยึ ด หลั ก ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และอนุสัญญาสิทธิเด็ก
โดยจะต้องคำนึงถึงสภาพสังคม เรื่องของการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์ การ
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ทารุณกรรม การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม การกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของเด็ก ด้วย
เหตุนี้จึงทำให้มีการตราพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546110 และยังให้ความสำคัญกับเด็กด้าน
แรงงาน นอกจากที่เด็กจะมีสิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 แล้ว ในมิติของแรงงาน
เด็กต้องได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ซึ่งเมื่อพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเด็ก
ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะ มีหลักเกณฑ์แนวคิดแบบนี้ คือ
คำว่า “เด็ก” ตามความหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 คือ บุคคลซึ่งมีอายุต่ำ
กว่ า 18 ปี บริ บู ร ณ์ แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ผู้ ที่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะด้ ว ยการสมรส ตามมาตรา 4 ทั้ ง นี้ ใน
พระราชบัญญัตินี้ยังได้มีการเพิ่มเติมความหมายของคำดังนี้ คือ “เด็กเร่รอน” “เด็กกำพร้า” “เด็กที่
อยู่ในสภาพยากลำบาก” “เด็กพิการ” “เด็กเสี่ยงต่อการกระทำความผิด” “นักเรียน” “นักศึกษา”
และ คำว่า “บิดา มารดา” ให้มีความหมายรวมถึง บิดามารดาของเด็กไม่ว่าจะสมรสกันหรือไม่ก็ตาม
“ผู้ปกครอง” ให้มีความหมายรวมถึงพ่อเลี้ยง แม่เลี้ยง ผู้ปกครองสวัสดิภาพ นายจ้าง และตลอดจน
บุคคลอื่น
ในการปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่ากรณีใดให้คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็กเป็นสำคัญและจะต้อง
ไม่ ใ ห้ มี ก ารเลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม่ เป็ น ธรรม ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาตามแนวทางตามที่ ก ำหนดใน
กฎกระทรวง ตามมาตรา 22 ซึ่งบทบัญญั ติดังกล่าวได้มีการกำหนดแนวทางและมาตรการในการ
ปฏิบัติต่อเด็กไม่ว่าจะเป็นกรณีใด โดยผู้ที่เกี่ยวข้องต้องคำนึงถึงหลักเกณฑ์สำคัญดังนี้ หลักประโยชน์
สูงสุด คือ ต้องคำนึ งถึงหลั กเกณฑ์ วิ ธีการ และมาตรการต่าง ๆทำให้ เด็กได้รับประโยชน์ และต้อง
คำนึงถึงมาตรฐานขั้นต่ำในการเลี้ ยงดูให้ มีพัฒ นาการที่เหมาะสมกับสภาพแห่ งวัย หลักไม่ให้ เลือก
ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือบุคคลอื่นจะต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมซึ่งเป็น
หลักการที่มีการรับรองตามรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ ได้มีการกำหนดว่า ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เด็กนั้นจะกระทำการยินยอมหรือไม่นั้น ซึ่งมีการ
กำหนดว่า ห้ามบุคคลใดกระทำการดังนี้ คือ กระทำการหรือ เป็นกระทำการละเว้น ที่เป็นการทารุณ
กรรมที่มีผลต่อทางด้านร่างกายหรือ ทางด้านจิตใจ โดยอาจเป็นกรณีที่เป็นการกระทำการจงใจหรือ
กรณีที่ละเลยในสิ่งควรให้ตามความจำเป็น เพื่อการดำรงชีวิตหรือกรณีของการรักษาพยาบาล ซึ่งมี
พฤติการณ์ที่เป็นการบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือการที่เด็กให้การยินยอมที่จะทำให้ ซึ่งจะส่งผล
ให้ เด็ ก มี ค วามประพฤติ ที่ ไม่ ส มควรหรือ มี ค วามประพฤติ ที่ แ สดงออกอย่ างก้ าวร้าวที่ อ าจแปรผั น
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กลายเป็นการกระทำความผิด หรือในกรณีที่นำให้ไปเป็นเด็กขอทาน หรือเด็กเร่ร่อน หรือจะเป็นกรณี
ที่ใช้ให้เด็กไปขอทานหรือกระทำความผิดหรือกระทำด้วยประการใด ที่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์
โดยมิชอบ ทางโฆษณาทางสื่อหรือกระทำการเผยแพร่ เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่ใช่
ญาติ
ซึ่งจะมีข้อยกเว้นกรณีที่เป็ นการกระทำของทางราชการ หรือกรณีที่ได้รับอนุญาตจากทาง
ราชการ หรือในกรณีของการใช้ จ้าง หรือวานให้ทำงานหรือกระทำการบางอย่างอันเป็นอันตรายแก่
รางกายหรือจิตใจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต หรือในกรณีของบังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม
หรื อ ในกรณที่ยิ น ยอมให้ เด็ก เล่ น กี ฬ าหรือ ไม่ ให้ เล่ น กี ฬ า อัน เป็ นการกระทำเพื่ อ เป็ น การแสวงหา
ประโยชน์ทางการค้าหรือเป็นการขัดขวางพัฒนาการหรือเป็นการทารุณกรรมของเด็ก โดยมีลักษณะ
พฤติการณ์ที่มีการใช้หรือในการยินยอมให้เล่นการพนันหรือกรณีที่เข้าไปสถานที่เล่นการพนัน หรื อเข้า
ไปในสถานที่ที่มีการค้าประเวณี ในสถานที่ที่ไม่รับอนุญาตให้เด็กเข้า หรือจะเป็นกรณีที่มีพฤติการณ์ใน
บังคับ ขู่เข็ญ ใช้ ชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือกรณีที่ให้ความยินยอมให้เด็กทำการแสดงหรือกระทำการที่มี
ลั กษณะเป็ น การกระทำการลามกอนาจาร ไม่ว่าจะเป็ น กรณี อ ะไรก็ต าม อย่างในกรณี ที่ ให้ มีก าร
จำหน่ าย ทำการแลกเปลี่ย น หรือเป็นการกระทำให้ สุ ราหรือให้ บุห รี่แก่เด็ก ซึ่งจะมีข้อยกเว้นการ
ปฏิบัติทางการแพทย์ ซึ่งจากที่กล่าวมาข้างต้น มีกฎหมายอื่นที่มีบทลงโทษหนักกว่าให้ลงโทษตาม
กฎหมายนั้น ตามมาตรา 26 111
3.2.1.3 น้ำหนักสำหรับการใช้แรงงานเด็กตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่
นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547
ทั้งนี้ ได้มีกลไกเรื่องงานก่อสร้าง ในเรื่องของการใช้น้ำหนัก ซึ่งมี กฎกระทรวงกำหนดอัตรา
น้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 กำกับดูแลอยู่ ซึ่งมาตรการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ที่
มุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ในกรณีที่ต้องมีการยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก
สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก และกฎกระทรวงดังกล่าวอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในความตามมาตรา 6 และมาตรา 37 เนื่องจากในมาตรา37 เป็นเรื่องของการยกสิ่งของที่
มีน้ำหนัก และพระราชบัญญัติดังกล่าวมีบทบัญญัติที่มีการไปจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ตาม
บทบัญญัติมาตรา 29 ประกอบมาตรา 31 มาตรา 35 มาตรา 48 และมาตรา 50 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ซึ่งสามารถกระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติทางกฎหมาย ทั้งนี้ตามความ
ในกฎกระทรวงดังกล่าวก็เป็ น เรื่องของกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ ลู กจ้างทำงานได้ เพื่ อให้
สอดคล้ อ งตามเจตนารมณ์ ข องกฎหมายในเรื่ อ งความปลอดภั ย ด้ า นการทำงาน จึ ง ได้ ก ำหนด
รายละเอียดเนื้อหา ดังนี้ คือ
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เรื่องเดียวกัน, หน้า 55-60.

86
สำหรับการจ้างลูกจ้างหนึ่งคนยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก จะสามารถทำ
ได้ต้องไม่เกินอัตราน้ำหนักต่อลูกจ้างหนึ่ง โดยแรงงานที่เด็กนั้นจะขอแบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ
(1) ลูกจ้างหญิงที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี จะสามารถยกของที่มีน้ำหนัก
ไม่เกิน 20 กิโลกรัม
(2) ลูกจ้างชายที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี จะสามารถยกของที่มีน้ำหนักไม่
เกิน 25 กิโลกรัม
ทั้งนี้ได้มีการกำหนดว่ากรณีที่น้ำหนักเกินตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ให้นายจ้างนั้นจัดให้มี
และให้ ลู กจ้ างใช้เครื่องทุน แรงที่เหมาะสมและไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกจ้าง112
อย่ างที่ ได้กล่ าวมาในข้างต้น นั้น กฎกระทรวงดั งกล่ าวได้มุ่งเน้น ถึงความปลอดภั ยในการ
ทำงานในเรื่องการยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก เข็นของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งได้มีการกล่าวรายละเอียด
ว่าลูกจ้างคนหนึ่งสามารถยกน้ำหนักได้ไม่เกินเท่าไร ทั้งนี้ไ ด้มีการกล่าวรายละเอียดในตัวบุคคลที่ว่า
ควรกระทำได้ไม่เกินอัตราเท่าไร โดยได้มีการแบ่งออกเป็นเพศและช่วงอายุ เพื่อความปลอดภัยในการ
ทำงาน จะเห็ น ได้ว่าลู กจ้ างที่เป็ น เด็กไม่ว่าจะเป็น เพศชายและเพศหญิ งนั้น ได้มีการกำหนดอัตรา
น้ ำหนั ก น้ อ ยกว่ าที่ เป็ น กรณี ข องลู ก จ้ างชายและหญิ ง ไว้ เป็ น พิ เศษ เนื่ อ งจากความแตกต่ างทาง
โครงสร้างและความสามารถ จึงทำให้มีการกำหนดอัตราน้ำหนักมีความแตกต่างกว่าลูกจ้างชายและ
ลูกจ้างหญิง ด้วยเหตุนี้ส่งผลทำให้มีการตรากฎหมายฉบับนี้ขึ้น
3.2.2 กลไกและมาตรการอื่นในทางกฎหมาย
นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวข้างต้น ยังมีมาตรการอื่นอีกในการส่งเสริมหรือการคุ้มครอง
แรงงานเด็กในมิติของกฎหมายเข้าเมือง การบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ตลอดจน
การป้องกันการใช้แรงงานบังคับตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ
มีรายละเอียด ดังนี้
3.2.2.1 ประเภทของคนต่างด้าวและการเข้าเมืองของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติคนข้าเมืองเป็นกฎหมายที่ให้สิทธิแก่บุคคลธรรมดาที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือคน
ต่างด้าว หรือคนเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ซึ่งแท้จริงถ้ากล่าวถึงในกรณีของกลุ่มเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามา
พักพิงที่ประเทศไทยไม่ว่าเป็นการเข้ามาเพื่อประกอบอาชีพในประเทศไทยหรืออย่างไรก็ตาม ที่มีมา
ตั้งแต่สมัยอดีตเนื่องจากประเทศไทยมีการค้าขายติดต่อกับต่างประเทศ ซึ่งจะมีกลุ่มบุคคลต่าง ๆ เข้า
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มาทำการค้ากับประเทศไทยจนกระทั้งบางกลุ่มมีการตั้งรกรากอยู่ในประเทศไทยเรื่อยมา จนกระทั้งใน
ปัจจุบันก็พบว่ามีกลุ่มบุคคลที่มีความต้องการที่จะประกอบอาชีพหรือทำการติดต่อสื่อสารกับประเทศ
ไทยมากขึ้น รวมถึงการเปิดการค้าเสรีในอาเซียนจะส่งผลให้มีกลุ่มบุคคลหลั่งไหลเข้ามาในประเทศเป็น
จำนวนมาก จนเป็นเหตุผลทำให้มีการตรากฎหมายที่มีชื่อเรียกว่า พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ.
2522 เพราะเหตุที่ว่าในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเรียกอีกอย่างว่า คนต่างด้าวเข้ามา
ในประเทศไทย
อย่างที่ได้กล่ าวมาก่อนหน้านี้พ บว่า สภาพทางสั งคมมีการเปลี่ ยนแปลงไม่ว่าจะเป็ นด้าน
เศรษฐกิจ สังคมจึงส่งผลให้พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2493 ที่มีการบังคับใช้มาเป็นระยะเวลา
อย่างยาวนาน เป็นผลทำให้มีเนื้อหาที่ไม่ครอบคลุมและล้าสมัย มีการหลั่งไหลเข้ามาของกลุ่มคนเป็น
จำนวนมากขึ้นเรื่อย ๆ และไม่เหมาะสมกับการที่จะนำมาบังคับใช้สภาพสังคมในปัจจุบันอีกต่อไป จึง
เห็นสมควรที่จะทำการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายว่าด้วยคนเข้ าเมือง เพื่อที่ทำให้ครอบคลุมและทันสมัย
ต่อสภาพสังคมในปัจจุบัน และเพื่อความมั่นคงของประเทศและความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึง
เป็นเหตุผลที่ตราพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
แต่ทั้งนี้ ก็ยังมีข้อมูลบางประการที่ยังไม่สมบูรณ์จึงส่งผลให้ต้องมีการแก้ไขอีกครั้ ง คือ การ
ประกาศใช้พระราชบั ญ ญั ติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2523 เนื่องจากพระราชบัญ ญั ติฉบั บก่อนหน้ าไม่ได้
กำหนดในกรณีของการตรวจตราหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง แต่ยังไม่ได้
กำหนดเรียกเก็บค่าธรรมเนียม และมีความต้องการให้มีความสอดคล้องกับทางปฏิบัติอันเป็ นสากล มี
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าว ต่อมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคนเข้าเมืองอีกครั้ง เพราะ
เนื่องจากในการกำหนดอัตราการเสียค่าธรรมเนียมสำหรับการตรวจลงตราและสำหรับคำขอในการ
กลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีกให้ใช้ได้หลายครั้งนั้น ประกอบกับการกำหนดอัตราค่าธรรมเนี ยมที่ได้มี
การกำหนดไว้ในบัญชีอัตราค่าธรรมเนียม จะเห็นได้ว่าสมควรต้องมีการแก้ไขปรับเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ในปั จ จุ บั น และเหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น ทำให้ มี ก ารตรา
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542113
เพื่ อให้ เกิดความสอดคล้องตามเจตนารมณ์ ของกฎหมายฉบับ นี้จึงได้กำหนดรายละเอียด
เนื้อหา โดยเฉพาะเรื่องคำนิยามและความหมาย เพื่อที่จะทำให้เข้าใจความหมายไปในทางเดียวกัน
กล่าวคือ คนต่างด้าว หมายถึง บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ในขณะที่ คนเข้าเมือง หมายถึง คนต่างด้าวที่
เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งปรากฏรายละเอียดไว้ในมาตรา 4114
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การเข้าเมืองของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522(กรณีทั่วไป), เรื่องเดิม.
114 มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522.
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ทั้ ง นี้ ความหมายดั ง กล่ า วยั ง มี ค วามเกี่ ย วพั น กั บ หลั ก เกณฑ์ ใ นการเข้ า และออกนอก
ราชอาณาจักร กล่าวคือ การเข้าออกตามรูปแบบของหน่วยงานทางราชการ อย่างเช่น ด่านตรวจคน
เข้าเมือง เขต ท่า สถานี หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา ซึ่ งกำหนดไว้ในมาตรา 11 และยังมีการ
กำหนดห้ามไม่ให้คนต่างด้าว ซึ่งเป็นบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่
ถูกต้องและสมบูรณ์ หรือในกรณีที่มีแต่ไม่ได้มีการตรวจตราลงในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทน
หนังสือเดินทางจากสถานทูตหรือสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ หรือจากกระทรวงการต่างประเทศ
ซึ่งมีข้ อยกเว้น กรณี พิ เศษ หรือในกรณี ที่ ไม่ มีเหตุ อัน สมควร กรณี ที่ บุ คคลเข้ามาเพื่ อ เป็ น
กรรมกร (กรรมกร จะหมายถึง คนงาน ลูกจ้างที่ใช้งาน) รับจ้างทำงานทั่วไปโดยเฉพาะงานที่ใช้กำลัง
กาย หรือการเข้ามาทำงานที่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว หรือเป็นกรณีที่
บุคคลเป็นบุคคลวิกลจริตหรือโรคอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กำหนดในกระทรวง กรณีเป็นบุคคลที่ไม่
ปฏิบัติติตามเงื่อนไขในการป้องกันโรคติดต่อหรือในกรณีที่ไม่ยอมให้แพทย์ตรวจคนเข้าเมืองกระทำ
การตรวจ เป็นบุคคลที่ได้รับการต้องโทษจำคุกเว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษอันเกิดจากการกระทำโดย
ประมาทหรือที่ยกเว้นในกฎกระทรวง หรือมีลักษณะที่เป็นภัยต่อสังคมหรืออาจมีลักษณะที่น่าเชื่อว่า
เข้ามาเพื่อค้าประเวณี การค้าหญิงหรือเด็ก ค้ายาเสพติดให้โทษ หนีภาษี ประกอบกิจการที่เป็นการขัด
ต่อความสงบเรีย บร้อยหรือศี ลธรรมอันดีของประชาชน หรือจะเป็นกรณี ที่ไม่มีเงินติดตัวหรือไม่มี
ประกันตามที่รัฐมนตรีประกาศ กรณีที่รัฐมนตรีไม่อนุญาตให้เข้ามาในราชอาณาจักร จะต้องเป็นกรณี
ที่ถูกรัฐบาลเนรเทศออกนอกประเทศ หรือการตัดสิทธิในการอยู่อาศัยในพื้นที่ประเทศที่ตนจากมาตาม
มาตรา 12
นอกจากนี้ยังมีกรณีที่เป็นเข้ามาในรูปแบบของการเข้ามาเป็นการการชั่วคราวจะต้องมีเหตุผล
ประกอบการเข้ามาดังนี้ คือ ปฏิบัติหน้าที่ทางการทูต หรือการเข้ามาติดต่อกับทางราชการ การเข้ามา
ท่องเที่ยวในประเทศ เข้ามาเพื่อเล่นกีฬาหรือแข่งกีฬา ต่อทางธุรกิจ การเข้ามาลงทุนที่ได้รับความ
เห็ น ชอบจากกระทรวงทบวงกรมหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้อง หรือเป็ นการลงทุน ภายใต้บังคับ ของ
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน กรณีขอเดินทางผ่านราชอาณาจักร กรณีที่เป็นผู้ควบคุมพาหนะ
หรือเป็นคนประจำพาหนะที่ได้เดินทางเข้ามายังท่าสถานี หรือในท้องที่ในราชอาณาจักร หรือจะเป็น
การเข้ามาเพื่อศึกษาดูงาน เข้ามาเพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นสื่อมวลชน กรณีที่เข้ามาเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
การเผยแพร่ ศ าสนา โดยจะต้ อ งที่ ได้ รับ ความเห็ น ชอบจากกระทรวงทบวงกรม การค้ น คว้ าทาง
วิทยาศาสตร์ หรือในการฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า การปฏิบัติงานด้านช่างฝีมือหรือ ผู้เชี่ยวชาญ
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การอื่นที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ตามมาตรา 34 และในการเข้ามานั้นจะต้องเป็นไปตามที่กำหนดไว้
ในกฎกระทรวง115
ดังนั้นจะสามารถจำแนกประเภทคนต่างด้าวได้ 2 ประเภท คือ คนต่างด้าวที่เข้ามาโดยถูก
กฎหมาย และคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมาย
1.คนต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมาย คือ บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาในประเทศโดย
ถูกต้องตามกระบวนการตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
อนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ซึ่งจะสามารถแบ่ง
ตามลักษณะของใบอนุญาตการประกอบอาชีพของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการเป็น 4 ประเภท
คือ
(1) ประเภทตลอดชีพ คือ บุคคลที่เข้ามาอยู่ในประเทศตามกฎหมายคนเข้าเมือง ซึ่งมีการขอ
วีซ่าในการเข้ามาอยู่ในประเทศชั่วคราว และอาศัยอยู่ในประเทศครบ 3 ปี จึงทำการยื่นขอมีถิ่นที่อยู่ใน
ราชอาณาจักร และขอใบอนุญาตตลอดชีพ
(2) ประเภทที่ได้รับใบอนุญาตชั่วคราว คือ บุคคลที่ได้รับอนุญาตในการทำงานในประเทศ
ชั่วคราวตามกฎหมายคนเข้าเมือง และสามารถประกอบอาชีพในประเทศชั่วคราว เรื่องของระยะเวลา
นั้นจะพิจารณาตามความจำเป็น เท่าที่ได้รับอนุญาต
(3) ประเภทตามกฎหมายว่าด้วยการส่งแสริมการลงทุนและกฎหมายอื่น เป็นบุคคลที่เข้ามา
โดยถูกกฎหมายคนเข้าเมือง และขอวีซ่าประเภทการเข้ามาอยู่ชั่วคราว
(4) ประเภทตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง มาตรา 12 คือ จะต้องเป็นบุคคลต่างชาติที่ไม่ถูก
เนรเทศหรืออยู่ในระหว่างส่งออกนอกประเทศ คนที่เกิดในประเทศแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทย หรือถูก
ถอนสัญชาติ โดยให้ขอรับใบอนุญาตทำงานได้จากประกาศกระทรวงและมติคณะรัฐมนตรี
2.บุคคลที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย คือ บุคคลที่เข้ามาโดยฝ่าฝืนกฎหมายคนเข้าเมือง หรือ
กฎหมายว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งจะสามารถแบ่งออกได้ 2
ประเภท
(1) เป็นแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายและที่เป็น กลุ่มแรงงานมีฝีมือหรือกึ่งฝีมือ อย่างเช่น
กรณีนักท่องเที่ยว นักธุรกิจ ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าเมืองในระยะเวลาสั้นๆซึ่งเป็นการทำงานโดยไม่ได้
รับอนุญาต
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พันธุ์ทิพย์ กาญจนะ จินตรา สายสุนทร, รวมบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทยและเอกสารสำคัญ
ว่าด้วยคนต่างด้าว ในประเทศไทย, พิมพ์ครั้งที่ 7 (กรุงเทพมหานคร: วิญญูชน, 2555), หน้า 144,
148-150,160.
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(2) เป็ น แรงงานต่ างด้ า วที่ ผิ ด กฎหมายและเป็ น กลุ่ ม แรงงานที่ ไร้ฝี มื อ ซึ่ งเข้ ามาโดยการ
หลบหนีเข้าเมืองมาตามแนวชายแดนของประเทศ116
จากที่กล่าวมาข้างต้น จะเห็นได้ว่า พระราชบัญญัติคนเข้าเมืองมีวัตถุประสงค์ที่ในการออกมา
ควบคุม กำกับ ดูแล แก่กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาประเทศไทย ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการจัดระเบียบ
ความเรียบร้อยอันเนื่องจากมีกลุ่มบุคคลที่เป็นคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน หรือในการท่องเที่ยว เป็น
จำนวนมาก และมีการกำหนดในเรื่องของการเข้ามาของคนต่างด้าว ซึ่งในการเข้ามาของคนต่างด้าวมี
2 กรณี กรณีทั่วไปและกรณีพิเศษแบบเฉพาะราย 117ในการเข้ามาจะต้องไม่เข้าข่ายที่เป็นการต้องห้าม
ตามกฎหมายพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และที่การเข้ามาในราชอาณาจักรนั้นจะต้องเข้าผ่านการ
ตรวจสอบด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือตามที่ช่องทางที่รัฐบาลได้กำหนดหรือได้มีการจัดเตรียมไว้เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
ทั้ ง นี้ ในการเข้ า มาแบบเป็ น การชั่ ว คราวนั้ น ก็ ไ ด้ มี ก ารกำหนดระยะเวลาในการอยู่
ราชอาณาจักร เช่น ไม่เกิน 30 วัน สำหรับกรณีที่เข้ามาเพราะเล่นกีฬา ต้องเดินทางผ่านราชอาณาจักร
เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะหรือคนประจำยานพาหนะที่เข้ามายังท่าสถานี ไม่เกิน 90 วัน สำหรับการ
ท่องเที่ยว และ ไม่เกิน 1 ปี สำหรับติดต่อธุรกิจ ศึกษาและดูงาน ปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชน การเผยแพร่
ศาสนา การฝึกสอนในสถาบันการค้นคว้า การปฏิบัติงานด้านฝีมือหรือผู้เชี่ยวชาญ ไม่เกิน 2 ปี สำหรับ
การลงทุ น ที่ ได้ รับ การเห็ น ชอบจากกระทรวงทบวงกรม หรือกำหนดระยะเวลาตามความจำเป็ น
สำหรับกรณีการปฏิบัติทางการทูตหรือทางราชการ ตามกำหนดระยะเวลาที่คณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนพิจารณาเห็นสมควรสำหรับกรณีการลงทุนภายใต้บังคับกฎหมายส่งเสริมการลงทุน 118 แต่
อย่างไรก็ตามถ้าบุ คคลที่เข้ามาในราชอาณาจักรได้มีการปฏิบัติตัวหรือมีพฤติการณ์ อันเป็นการไม่
เหมาะสม หรือมีพฤติการณ์ที่เป็นภัยต่อสังคม ก็อาจส่งผลให้เกิดการส่งตัวออกนอกประเทศได้เช่นกัน
ซึ่งในรายละเอียดดังกล่าวจะปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาตรา 53-56
3.2.2.2 การทำงานของคนต่างด้าวตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการ
ทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
พระราชกำหนดการบริ ห ารการจั ด การการทำงานของคนต่ า งด้ าว เป็ น กฎหมายที่ มี ขึ้ น
เพื่อที่จะจัดระเบียบ การป้องกัน การคุ้มครอง การเยียวยา และการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงร่วมมือ
116

กัญญาลักษณ์ เสภัยยันต์, ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับผ่อนผันให้ทำงาน
ในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2552), หน้า 57-58.
117 การเข้าเมืองของคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522(กรณีทั่วไป), เรื่องเดิม.
118 กัญญาลักษณ์ เสภัยยันต์, ปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ได้รับผ่อนผันให้ทำงาน
ในประเทศไทย, เรื่องเดิม, หน้า 161.
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กับภาคส่วนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารการจัดการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นระบบระเบียบ
เป็นการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศทั้งในด้านแรงงาน ด้านเศรษฐกิจของประเทศควบคุมดูแลการ
นำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างภายในประเทศ และการทำงานของคนต่างด้าว และเนื่องด้วยพระ
ราชกำหนดฉบับนี้ได้มีบทบัญญัติบางประการที่มีผลในเรื่องของการจำกัดสิทธิ เสรีภาพในชีวิตและ
ร่างกายของบุคคล เสรีภาพในเคหสถานของบุคคล เสรีภาพของบุคคลในการเขียน พิมพ์ และการ
โฆษณา สิทธิในทรัพย์สินของบุคคล และเสรีภาพของบุคคลในการประกอบอาชีพ
การจำกัดสิทธินั้ นเพื่อประโยชน์ในการบริห ารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวให้ เป็นไป
อย่ างมีระบบและมีป ระสิ ทธิภ าพ ซึ่งก่อนที่จะมีการตราพระราชกำหนดดังกล่ าวนั้น ได้มีการตรา
พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าวเป็นกฎหมายที่ออกมาควบคุมและกำกับดูแลในการทำงาน
ของคนต่างด้าว จะเห็นพระราชบัญญัติฉบับนี้ ไม่ได้ใช้บังคับกับทุกคน แต่จะใช้บังคับกับเฉพาะบุคคล
ซึ่งที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าว ซึ่งมีเจตนารมณ์ของกฎหมายคือ มีความต้องการที่จะควบคุม
และกำกับดูแลคนต่างด้าวที่จะเข้ามาทำงานในประเทศไทย จะเห็นได้ว่า ในปัจจุบันมีกลุ่มบุคคลที่เป็น
ต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ในการที่เข้ามาเป็นแรงงานซึ่งมีความหลากหลาย
ทางเชื้อชาติที่เดินทางเข้ามาอยู่ ในประเทศไทย เช่น แขก ขอม ลาว พม่า จีน มอญ ญวน อังกฤษ
เดนมาร์ก ฝรั่งเศส ฮอลันดา สเปน ฯลฯ ซึ่งมีการเดินทางเข้ามาตั้งแต่อดีตแล้ว โดยเฉพาะชาวจีน ซึ่ง
เห็นได้ชัดเจนที่สุด
ช่วงแรก ยั งไม่ค่อยมีบ ทบาทมากนั้น พอเริ่มมีแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ คนต่างด้าวเริ่มมีการ
ลงทุนมากขึ้น เพราะสภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของไทยเริ่มมีการพัฒนา แต่ยังขาดแคลนทางด้าน
ทุน เทคโนโลยี และแรงงาน จึงส่งผลให้รัฐบาลได้อออกมาตรการในการจูงใจให้ชาวต่างชาติเข้ามา
ลงทุน ซึ่งจะเห็นได้ว่า แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาในประเทศไทยนั้น มีวัตถุประสงค์ของการหาเลี้ยงชีพ
เป็ น ส่ ว นใหญ่ 119 ซึ่ ง การใช้ แ รงงานต่ า งด้ า วนั้ น มี ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2444 เนื่ อ งจากประเทศไทยนั้ น มี
โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้ชาวต่างด้าวเข้ามาอาศัยหรือในการประกอบอาชีพ
ได้อย่างอิสรเสรี เหมือนเป็นกระตุ้นฐานเศรษฐกิจให้กับประเทศในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
ในอดีตประเทศไทยมีการแสดงความสัมพันธ์อันดีกับคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในประเทศ อย่าง
ในกรณีของกรรมกรชาวจีน ซึ่งมีบทบาทสำคัญด้านการค้าและเศรษฐกิจของไทยแต่แต่อดีตจนถึง
ปั จ จุบั น ซึ่ง ณ ขณะนั้ น มีการออกข้อบังคับกรมตำรวจ ปี พุท ธศักราช 2444 ให้ มีการควบคุมการ
ทำงานของคนใช้ตามบ้านชาวต่างประเทศ และต่อมาในปี พ.ศ. 2456 มีการออกระเบียบรถลาก เพื่อ
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นันทวัน เจริญศักดิ์, การบังคับใช้กฎหมายกับแรงงานอพยพ ศึกษาเฉพาะกรณี แรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำแหง, 2541), หน้า 19-20.
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คุ้มครองความปลอดภัยของคนไทยเมื่อเกิดอุบัติเหตุและกำหนดอายุผู้ที่จะลากรถรับจ้างต้องมีอายุใน
ระหว่าง 18-40 ปี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2521 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติการทำงานของคน
ต่างด้าว พ.ศ. 2521 เพื่อเป็ น การออกกฎหมายเพื่อมาควบคุมการทำงานของคนต่างด้าวที่ เข้า มา
ทำงานในประเทศไทย120 ทั้งนี้ก็เพราะป้องกันเรื่องการประกอบอาชีพของแรงงานต่างด้าว เพื่อกลัวใน
เรื่องของการแย่งอาชีพของคนไทย
สำหรับการตรากฎหมายดังกล่าวนั้น เพราะเนื่องจากบทบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
ตามพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ไม่สอดคล้องกับลักษณะการเคลื่อนย้าย
แรงงานในด้านเศรษฐกิจของประเทศ จึงมีความจำเป็นที่ต้องปรับปรุงการทำงานของคนต่างด้าวให้
เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน ส่งผลที่ทำให้มีการตราพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว
พ.ศ. 2551 แต่ด้ว ยความที่เนื้ อหาบางประการยังไม่ครอบคลุมสำหรับแรงงานที่มีการเคลื่อนย้าย
ภายในประเทศจึงได้มีการถูกยกเลิกไปรวมถึงพระราชกำหนดนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างใน
ประเทศ พ.ศ. 2559 ก็ถูกยกเลิกเช่นกัน
จนกระทั่งมีการตราพระราชกำหนดการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 และได้
มีการกำหนดให้ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงาน นายจ้าง และคนต่างด้าว มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
กฎหมายหลายประการ มีขั้น ตอนที่ยุ่งยากและใช้ระบบอนุญ าตเกินความจำเป็น ไม่สอดคล้องกับ
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ยังกำหนดความผิดและบทกำหนดโทษในอัตรา
รุนแรงเช่นเดียวกับการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ แม้การใช้แรงงานต่างด้าว การฝ่าฝืนบทบัญญัติ
ตามพระราชกำหนดนี้ ไม่จำต้องเป็ นกระทำที่มีลักษณะเป็นการค้ามนุษย์ ส่งผลทำให้ เกิดความตื่น
ตระหนกและส่ งผลกระทบต่ อ นายจ้ างทั้ งในภาคครั ว เรือ น ภาคเกษตรกรรม ภาคประกอบการ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคการค้าและอุตสาหกรรมจนกระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดดังกล่าวซึ่งมีการใช้ระบบอนุญาตเท่าที่จำเป็น
และกำหนดกระบวนการในการควบคุมและตรวจสอบการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงาน การทำงานของ
คนต่างด้าว การรับคนต่างด้าวเข้าทำงาน ให้ง่ายและสะดวก
เพื่อส่งเสริมความร่ วมมือกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่าง
ด้าวได้ทั้งระบบ รวมถึงการปรับปรุงอัตราโทษ นอกจากนี้การดำเนินการตามมาตรการชั่วคราวที่ผ่อน
ผันระยะเวลาการใช้บังคับบทกำหนดโทษ เพื่อที่นายจ้างและคนต่างด้าวได้มีเวลาการดำเนินการตามที่
กำหนด และตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 33/2560 เรื่อง มาตรการชั่วคราวเพื่อ
แก้ไขข้อขัดข้องในการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ลงวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ได้
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พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น, คำอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์, เรื่องเดิม,
หน้า 7-10.
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สิ้ น สุ ดลง เมื่ อวัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 เป็ นผลให้ ส ภาพปั ญ หาดังกล่ าวข้างต้น เกิดขึ้นอีกภายหลั ง
ระยะเวลาผ่ อนผัน สิ้นสุด จึงเป็ นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนอันมิอาจที่จะหลีกเลี่ยงได้เพื่อ
ประโยชน์ ในอัน ที่จ ะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศ จึงเป็ นสาเหตุที่ ตราพระราช
กำหนดนี้ขึ้น โดยทั้งนี้จะขอกล่าวเฉพาะกรณีของการทำงานของคนต่างด้าวเท่านั้น121
เพื่อให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการทำงานของคน
ต่ า งด้ า ว พ.ศ. 2560 ได้ ก ำหนดรายละเอี ย ดเนื้ อ หา ที่ ส ามารถอนุ ญ าตให้ บุ ค คลเข้ า ทำงานใน
ราชอาณาจักรที่อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่รัฐกำหนด หรือจะเป็นกรณีที่เป็นการยกเว้นที่ไม่ต้องปฏิบัติตาม
พระราชกำหนดนี้ คือ ผู้รับอนุญาตให้นำคนต่างด้าวมาทำงานหรือนายจ้างนำคนต่างด้าวมาทำงานใน
ประเทศ หรือกรณีคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศ ทั้งนี้ตามกฎหมายนี้ห้ามผู้ใดประกอบอาชีพนำ
คนต่างด้าวเข้ามาทำงานกับนายจ้างในประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาต
ส่วนของการทำงานของคนต่างด้าวนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ ทำงานไม่มีการห้ามไว้ในประกาศ
ตามที่รัฐมนตรีประกาศ 39 อาชีพที่ควรสงวนไว้ในให้คนไทยทำ และทั้งนี้ อาชีพที่สงวนไว้ให้คนไทย
ทำนั้ น ก็มีมติของรัฐมนตรีอนุ ญ าตให้ คนต่างด้าวทำได้ เช่น กรรมกร และงานบ้าน โดยผ่ อนผันให้
เฉพาะแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาตินี้ คือ พม่า ลาว และกัมพู ชา122 และจะต้องได้รับอนุญาตจากนาย
ทะเบียน เว้นแต่จะเป็นกรณีที่เข้ามาเป็นชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ทั้งนี้ สำหรับการ
ทำงานอันมีความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งได้กำหนดระยะเวลาการทำงานให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวัน
และต้องมีหนังสือแจ้งนายทะเบียน หรือเป็นกรณีที่คนต่างด้าวเข้ามาทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการลงทุนฯ หรือกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียม หรือตามกฎหมายอื่น ๆ โดยให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นผู้แจ้งต่อนายทะเบียนอย่างไม่ชักช้าตามมาตรา 62 และการขออนุญาตในการทำงาน
จะต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรหรือได้รับอนุญาตให้เข้ามาเป็นการชั่วคราวตามกฎหมายว่าด้วยคน
เข้าเมือง แต่ต้องไม่ใช่กรณีเข้ามาแบบนักท่องเที่ยวและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดในกฎกระทรวง
คนต่างด้าวที่ไม่อาจขออนุญาตตามมาตรา 59 ได้คือ จะต้องเป็นกรณีที่บุคคลถูกเนรเทศออก
นอกประเทศตามกฎหมายว่าด้วยการเนรเทศ และได้รับอนุญาตการผ่อนผันในการประกอบอาชีพ ณ
ที่สถานที่แห่ งใดแห่ งหนึ่ ง หรือ กรณี ที่บุคคลดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรหรือในการเข้าอยู่ใน
ราชอาณาจักร โดยที่ไม่รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง แต่มีข้อยกเว้นในการอนุญาตเข้า
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ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ฉบับ
สมบูรณ์ พร้อมกฎหมายลูก แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ 2561, พิมพ์ครั้งที่ 1 (กรุงเทพมหานคร: สูตรไพศาล
, 2561), หน้า 63-64.
122 กระทรวงแรงงาน, อาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ, ค้นวันที่ 12 มีนาคม 2018, จาก
http://www.mol.go.th/employee/occupation%20_prohibited.
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มาเป็นกรณีชั่วคราว หรือกรณีบุคคลดังกล่าวถูกถอนสัญชาติ ซึ่งเป็นไปตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 337 หรืออาจกรณีที่บุคคลดังกล่าวเกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่ได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย
ว่าด้วยสัญชาติ การทำงานของคนต่างด้าวนั้นได้มีการกำหนดให้งานใดที่คนต่างด้าวทำได้ ในท้องที่ใด
ต้องคำนึงถึงความมั่นคงของประเทศชาติ ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสในการประกอบอาชีพของคนไทยและ
ความต้องการแรงงานต่างด้าว โดยการให้ออกกฎกระทรวงกำหนดงานที่คนต่างด้าวอาจทำได้ แต่ยังไม่
มี ก ฎกระทรวงดั ง กล่ า ว เว้ น แต่ เ ป็ น งานต้ อ งห้ า ม ที่ ส ามารถอนุ ญ าตให้ ค นต่ า งด้ า วเข้ า มาใน
ราชอาณาจั กรเป็ น การชั่ว คราวตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง การทำงานที่เป็นการจำเป็นและ
เร่งด่วนที่มีระยะเวลาไม่เกินสิบห้าวัน โดยการทำงานของกลุ่มคนดังกล่าวจะทำได้นั้นต้องมีหนังสือแจ้ง
ให้นายทะเบียน
ทั้งนี้ มีงานบางประเภทที่เป็นงานต้องห้ามสำหรับคนต่างด้าว ซึ่ งมีงานต้องห้าม 39 ประเภท
ด้วยกันคือ กรรมกร แต่มีข้อยกเว้นกรณีของบนเรือประมง และต้องไม่ใช้บังคับแก่คนต่างด้าวที่ได้รับ
อนุญาตให้เข้าเมืองตามกฎหมายเข้าเมือง และส่วนของข้อตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงาน และควรที่จะมี
การกำหนดสถานะให้เป็นการเข้าเมืองโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมถึงมีใบสำคัญถิ่นที่อยู่ตามกฎหมาย
ว่าด้วยคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นประเภทด้านกสิกรรม เลี้ยงสัตว์ ป่าไม้ หรือประมง แต่มีข้อยกเว้นงาน
จำพวกที่ต้องใช้ความชำนาญเฉพาะด้าน เช่น งานดูแลฟาร์ม หรืองานที่ต้องทำอยู่บนเรือประมงทะเล
หรืองานประเภทที่ต้องใช้แรงกาย ยกตัวอย่างเช่น ก่ออิฐ ช่างไม้ หรืองานก่อสร้างอื่น งานควบคุม
ตรวจสอบ หรืองานบัญชี ยกเว้นที่เป็นงานที่ต้องตรวจสอบภายในเป็นครั้งคราว งานนายหน้า หรือ
งานตัวแทน ยกเว้น งานนายหน้ าหรืองานตัว แทนในธุรกิจการค้ าระหว่างประเทศ งานในวิช าชี พ
วิศวกรรม สาชาวิศวกรรมโยธา ที่เกี่ยวกับงานออกแบบและคำนวณ และจัดระบบ วิจัย วางโครงการ
ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ ซึ่งที่กล่าวมาจะปรากฏอยู่ในบัญชี บัญชีท้ายพระราช
กฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522123
แต่ทั้งนี้ ไม่ได้หมายความถึงงานที่ต้องใช้ความสามารถชำนาญพิเศษ เช่น งานวิชาชีพอย่าง
สถาปัตยกรรม หรืองานมัคคุเทศก์หรือไกด์นำเที่ยว งานหาบเร่ขายสินค้า งานเรียงตัวพิมพ์อักษรไทย
ด้ว ยมื อ หรื องานจำพวกสาวหรื อ บิ ด เกลี ยวไหมที่ ท ำด้ ว ยมื อ หรือ จะเป็ น งานจำพวกเสมีย นหรือ
เลขานุ การ หรื องานประเภทที่ ต้องใช้ความรู้ ความสามารถด้านกฎหมาย เช่น การให้ บริการทาง
กฎหมายหรือ อรรถคดี ยกเว้น งานที่ ต้ องปฏิ บั ติห น้ าที่ อนุ ญ าโตตุ ล าการ งานที่ ต้ องแก้ ต่างในชั้ น
อนุญาโตตุลาการ จะต้องเป็นกรณีที่ใช้บังคับแก่ข้อพิพาทที่พิจารณาโดยอนุญาโตตุลาการนั้นที่มิใช่
กฎหมายไทย หรือกรณีที่ไม่ต้องของบังคับชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการนั้นในราชอาณาจักร ที่กล่าวมา
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ข้างต้นปรากฏอยู่ในพระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522
ตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ใช้บังคับอยู่ตามบทเฉพาะ
กาล มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551124
นอกจากที่มีการกล่าวรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ต้องห้ามคนต่างด้าวทำไว้ในมาตรการทาง
กฎหมายดังกล่าวแล้ว ยังมีการกำหนดให้คนต่างด้าวสามารถทำงานได้เป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการ
รอการส่ งกลั บ ออกไปนอกราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมืองตามมาตรา 13(2) แห่ ง
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารทำงานของคนต่ า งด้ าว พ.ศ. 2553 คื อ งานกรรมกร งานรับ ใช้ ในบ้ าน ช่ า ง
เครื่องยนต์ในเรือประมงทะเล ตามที่มีการประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรี ในเรื่อง กำหนดประเภท
งานให้คนต่างด้าวมาตรา 13(2) แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2553 และได้มี
การประกาศในกรณีพิเศษจากการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดประเภทงานให้คนต่าง
ด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 กำหนดให้คนต่างที่
เป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกั นและปราบปรามการค้า
มนุษย์ พ.ศ. 2551 ที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรอการส่งกลับออกไป
นอกราชอาณาจั ก ร และรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยได้ อ อกประกาศอนุ ญ าตให้ อ ยู่ ใ น
ราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ และขอรับใบอนุญาตเพื่อทำงานตามประเภทงานที่กำหนดได้ คือ งาน
กรรมกร งานรับใช้ในบ้าน
อีกทั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้ประกาศเรื่อง กำหนดงานที่ให้คนต่างด้าวทำได้
โดยกำหนดประเภทการทำงานของคนต่างด้าวที่สามารถทำได้มีทั้งหมด 27 ประเภท กล่าวคือ งาน
ช่างซ่อมต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น งานช่างซ่อมจักรยาน งานช่างประกอบและซ่อมเบาะรถ งานช่าง
ประกอบและซ่อมตัวถังรถ งานช่างไม้ก่อสร้างอาคาร งานช่างย้อมผ้า งานช่างตัดเย็บเสื้อผ้า ยกเว้น
การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี งานซักรีดเสื้อผ้า งานเกษตร จำพวก งานสวนผักและสวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ แต่มี
ข้อยกเว้น งานเลี้ยงไหม ขายปลีกสินค้าที่ไม่ใช่เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ อาวุธต่าง ๆไม่ว่าจะเป็น อาวุธปืน
หรือพวกวัตถุระเบิด และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเครื่องอะไหล่ ขายอาหารหรือพวกเครื่องดื่มต่าง ๆ
ช่างลับมีด และของมีคมอื่น ๆ งานช่างทำกรอบรูป งานช่างทำเครื่องทอง เครื่องเงิน หรือเครื่องโลหะ
มีค่าอื่น ๆ งานช่างทอถักไหมพรมและทอผ้ าด้วยมือ ยกเว้น งานทอผ้ าไหมและงานทำผลิ ตภัณ ฑ์
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เกี่ย วกับ เส้ น ไหม และงานกรรมกร ฯลฯ 125งานที่ กล่ าวมาข้างต้ น เป็ นงานที่ อ นุ ญ าตให้ ท ำได้ เพื่ อ
สอดคล้องกับระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยในปัจจุบัน และเพื่อความทันสมัย
อย่างที่ได้กล่าวมาในข้างต้นนั้นพระราชกำหนดการบริหารจัดการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.
2560 ซึ่งมาตรการทางกฎหมายที่กำหนดกฎระเบียบขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
หน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงการกำหนดในเรื่องของการทำงานของคนต่างด้าว ในการที่จะเข้า
มาทำงานในประเทศได้จะต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน และทั้ งนี้ในการทำงานของคนต่างด้าว
นั้นจะต้องเป็นการทำงานที่ไม่ใช่อาชีพที่ต้องห้ามที่สงวนไว้ให้คนไทยทำตามที่รัฐมนตรีประกาศไว้
3.2.2.3 การป้องกันการใช้แรงงานบังคับตามร่างพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. ....
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้ แรงงานบังคับ พ.ศ. …. เป็นมาตรการที่
กำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา รวมทั้ง
กำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีนโยบายและแผนการปฏิบัติการของประเทศ โดยร่างพระราชบัญญัติ
ดังกล่าวนั้นต้องมีความสอดคล้องกับอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ
ค.ศ. 1930 และพิธีสารประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 29 ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557)ว่าด้วยแรงงานบังคับ
ซึ่งเป็นส่วนเพิ่มเติม ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ จึงได้มีการนำกรอบแนวคิดของทั้ง
สองฉบับมาใช้เพื่อประกอบการบัญญัติร่างกฎหมายฉบับนี้ขึ้น ซึ่งกฎหมายแรงงานบังคับหรือเกณฑ์
แรงงาน (Force labour) เป็ น มาตรการทางกฎหมายที่มี วัตถุ ประสงค์เป็นการยกระดับมาตรฐาน
แรงงานให้มีความสอดคล้องกับระดับมาตรฐานสากล และเพื่อแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความ
มุ่งมั่นของรัฐบาลไทยอย่างจริงจังต่อการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการคัดแยกผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ หรือการละเมิดสิทธิ
แรงงานจากการใช้แรงงานบังคับ รวมถึงการจัดตั้งกองทุนเพื่ อการป้องกันและการปราบปรามการใช้
แรงงานบังคับในการเยียวยา การคุ้มครองผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ หรือ
ช่วยเหลือผู้เสียหายจากการกระทำความผิดใช้แรงงานบังคับในต่างประเทศ ให้เดินทางกลับเข้ามาใน
ราชอาณาจั กร เพื่ อให้ ส อดคล้ อ งตามเจตนารมณ์ ของมาตรการทางกฎหมายดังกล่ าว ได้กำหนด
รายละเอียดเนื้อหา ดังนี้
กรณีของลักษณะความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ คือ ผู้ใดข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือบริการ
โดยไม่สมัครใจให้กับตนเองหรือบุคคลที่สาม โดยการข่มขู่ ขู่เข็ญว่าจะลงโทษโดยมิชอบหรือใช้กำลัง
ประทุษร้าย ยึดเอกสารประจำตัวผู้นั้น หรือการนำภาระหนี้สินมาผูกมัดโดยมิชอบ หรือวิธีการอื่นใดที่
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ทำให้ผู้นั้นไม่สามารถขัดขืนได้หรือไม่สมัครใจทำ หรือถ้าเป็นกรณีที่ไม่ใช่การกระทำความผิดฐานค้า
มนุษย์ ให้จัดว่าเป็นความผิดฐานใช้แรงงานบังคับ
อีกทั้งได้จัดให้มีกองทุนเพื่อการป้องกันการเยียวยาผู้เสียหายจากการกระทำความผิดฐานใช้
แรงงานบังคับ และได้กำหนดบทลงโทษให้เหมาะสม เช่น เริ่มต้นโทษจำคุก 6 เดือน – 4 ปีหรือปรับ
40,000 – 500,000 บาทต่อผู้เสียหาย 1 คน ถ้าเป็นการกระทำต่อบุคคลซึ่ง มีอายุ 15 ปี แต่ไม่ถึง 18
ปี หรือกรณีบุคคลซึ่งมีอายุเกินกว่า 55 ปี ต้องระวางโทษจำคุก 2 ปี – 8 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000
– 400,000 บาท ถ้ากระทำต่อบุคคลซึ่งมีอายุไม่เกิน 15 ปี หญิงมีครรภ์ หรือผู้พิการ จิตฟั่นเฟือนไม่
สมประกอบ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 4 ปี – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 400,000 – 800,000 บาท ทั้ง
จำทั้งปรับ126 เนื่องจากพบว่า มีการใช้แรงงานที่เป็นการบังคับขู่เข็ญให้ทำงานโดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน
ที่เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาทำงานภายในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกัน คุ้มครองผู้ ซึ่งถูกจัด
ว่าเป็นเหยื่อ และเพื่อยกระดับให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากลจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการจัดทำร่างฉบับ
ดังกล่าวขึ้นมา
อย่างที่ได้กล่าวมานั้น ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงาน พ.ศ. …. มี
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา และได้มี
การกำหนดบทลงโทษที่เหมาะสมสำหรับผู้กระทำผิดซึ่งมาตรการกฎหมายดังกล่าว มุ่ งเน้นที่จะทำให้
ยุติการใช้แรงงานบังคับหรือเกณฑ์แรงงานโดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้หญิง ทำให้ประเทศไทยไม่มีภาพ
ติดลบในเรื่องของการใช้แรงงานบังคับในกลุ่มเด็กและผู้หญิง ยิ่งในปัจจุบันมีกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก ยิ่งทำให้เป็นที่จับตามองจากหลายประเทศ ซึ่งจะ
ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศและภาพลักษณ์ของประเทศ

126

ครม.อนุมัติหลักการร่างก.ม.ป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับฯ, ค้นวันที่ 17
สิงหาคม 2018, จาก http://www.thansettakij.com/content/278231.

98

บทที่ 4
วิเคราะห์ปัญหาแนวคิดการพัฒนากฎหมายคุ้มครองแรงงาน กรณีการคุ้มครอง
แรงงานเด็กเคลือ่ นย้ายถิ่นฐาน
เนื้อหาในส่วนนี้จะเป็นการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาซึ่งนำปัญหาที่ได้จากการศึกษาหาข้อมูลใน
บทที่ 2 และนำแนวคิดความสั มพั นธ์ของแรงงานเด็กกับ เป้ าหมายการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (SDGs)
มาตรการการคุ้มครองเด็ก และมาตรการทางกฎหมายองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
และพัฒ นาการของกฎหมายรวมถึงนโยบายของประเทศไทยที่เกี่ยวกับมาตรการแนวทางคุ้มครอง
แรงงานเด็ ก เคลื่ อ นย้ า ยถิ่ น ฐาน ประเภทกิ จ การในอุ ต สาหกรรมก่ อ สร้ า ง ของบทที่ 3 มาเพื่ อ
ประกอบการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในบทต่อไป
โดยผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ประเด็นปัญหาแบ่งได้ 4 ประเด็น ดังนี้คือ
1.ปัญหานิยามแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในส่วนนี้จะวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า เด็ก แรงงาน
เด็กเคลื่อนย้ายถิ่น ฐานมีความสั มพันธ์กันตามอนุสั ญญาสิ ทธิเด็ก ซึ่งเด็กทุกคนมีสิ ทธิตามกฎหมาย
เหมือนกันโดยไม่ได้แบ่งกันตามเชื้อชาติ ศาสนา ถึงแม้ว่าตามกฎหมายของแรงงานเด็กจะไม่ได้กำหนด
ไว้อย่างชัดเจน อย่างกรณี กลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อด้านสิทธิต่าง ๆ
ตามหลักด้านหลักสิทธิมนุษยชน ด้านการคุ้มครองเด็กหากไม่มีการกำหนดคำนิยามของกลุ่มแรงงาน
ดังกล่าวให้ชัดเจน
2.ปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก กั บ ความสั ม พั น ธ์ เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่ งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) ในส่ ว นนี้ จ ะวิเคราะห์ ชี้ ให้ เห็ น ว่ า การใช้ แ รงงานเด็ ก เป็ น หนึ่ งใน
เป้ าห ม า ย ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ งยื น (Sustainable Development Goals : SDGs) ซึ่ งอ งค์ ก า ร
สหประชาชาติได้ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนดเป้าหมายที่จะขจัดการใช้แรงงาน
เด็กให้หมดสิ้นไป แต่ทั้งนี้ ก็จะมีฝ่ายวิชาการที่เห็นต่างและชี้ให้เห็นความจำเป็นบางอย่างของการใช้
แรงงานเด็ก โดยการทำงานบางอย่างอาจเป็นประโยชน์กับเด็ก ซึ่งถ้ามีการกำหนดหลักเกณฑ์อายุและ
กำหนดว่างานที่สามารถทำได้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากกว่าสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา
3.ปัญหาว่าด้วยกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ชี้ให้เห็นว่า กลไกการส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบ
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศนั้ น มีเป้าหมายที่ต้องขจัดการใช้แรงงานเด็กให้หมดสิ้นไป เพื่อที่
ป้องการเรื่อง การค้าทาส การค้ามนุษย์ โดยมีการออกตราสารเพื่อที่ประเทศสมาชิกรับพันธกรณีและ
ดำเนิ น กระบวนการให้ เป็ น แนวทางเดียวกัน ซึ่งจะเห็ นได้ว่า สภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ล ะ
ประเทศมี ค วามแตกต่ างกัน ทำให้ บ างประเทศรับ ข้อ กำหนดมาแต่ไม่ ได้รับ ทั้ งหมดเพราะ ปั ญ หา
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ทางการปฏิบั ติที่ไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ วิเคราะห์ กรณี ของคำนิยามของประเภทงานอันตรายของ
แรงงานเด็กด้วย เนื่องจากประเภทของงานอันตรายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศไทยที่นำมา
ปรับใช้ตามกฎหมายไทยยังมีรายละเอียดบางอย่างที่ไม่ชัดเจน อย่าง งานก่อสร้างที่ควรจัดอยู่ในกลุ่ม
งานที่เป็นอันตราย จึงควรที่จะแก้ไขกฎหมายมีความชัดเจนเพื่อที่จะป้องกันอันตรายแก่ตัวเด็ก
4.ปัญหาว่าด้วยมาตรการกลไกของไทยต่อการปฏิบัติตามพันธกรณีอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ในส่วนนี้จะวิเคราะห์ ชี้ให้เห็นว่า ประเทศไทยมีการรับพันธกรณีอนุสัญญา
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประเด็นการใช้แรงงานเด็กแต่พบว่า ไม่สามารถปฏิบัติได้เ ต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากความอ่อนแอทางด้านสภาพสังคมและเศรษฐกิจที่มีความจำเป็นบางอย่างที่ไม่
สามารถรั บ ได้ ทั้ งหมดรวมทั้ งมาตรการการควบคุ ม ตรวจสอบ ดูแ ล ที่ ยังมีช่ อ งว่างทางกฎหมาย
อย่ างเช่ น กรณี ข องงานอัน ตราย อย่างงานก่อสร้างดังที่กล่ าวมาก่อนหน้ า ดังนั้ นควรที่ จะกำหนด
มาตรการเพิ่มโทษ หากมีการฝ่าฝืนกฎหมาย เพื่อเป็นการแสดงให้ เห็ นถึงการบังคับกฎหมายอย่าง
จริงจังและเป็นการคุ้มครองกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง
ทั้งนี้ เมื่อทำการวิเคราะห์เสร็จสิ้นและนำผลสรุปแต่ละประเด็นมารวบรวม เพื่อทำการสรุป
และข้อเสนอแนะในบทต่อไป

4.1 ปัญหานิยามแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ปั จ จุ บั น มี แ รงงานเคลื่ อ นย้ ายถิ่ น ฐานเดิ น ทางเข้ ามาในประเทศไทยเป็ น จำนวนมาก อั น
เนื่องจากประเทศไทยเข้าร่วมเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งนี้ การเข้ามาของกลุ่มบุ คคลเหล่านี้ มีวัตถุประสงค์
ที่จะต้องการหารายได้ เพื่อความมั่นคงของครอบครัว และส่วนใหญ่ พบว่า ประกอบอาชีพกรรมกร
โดยเฉพาะกลุ่มงานก่อสร้าง และกลุ่มบุคคลดังกล่าวที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น มีเด็กติดตามมา
ด้วย ซึ่งเด็กบางคนอาจเข้ามาถูกกฎหมายตามกฎหมายเข้าเมืองคือเป็นผู้ติดตามพ่อแม่ แต่ก็มีบางคน
ที่ลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมาย กลุ่มเด็กที่เข้าเมืองผิดกฎหมายนั้นบางคนมีจุดประสงค์ที่จะเดิน
ทางเข้ามาประเทศไทยเพื่อหารายได้ เพื่อจะมีความมั่นคง และช่วยเหลือครอบครัว แต่บางคนก็ถูก
หลอกให้เข้ามาทำงาน ซี่งเด็กกลุ่มเหล่านี้ควรได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ
แรงงานคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะประเภท
กิจการอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง ทั้งนี้ พบว่ามีแรงงานเด็กที่เป็นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่
ทำงานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างเช่นกัน ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้ เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป ซึ่ง
ประสบปัญหาในหลายๆ ด้านไม่ว่าจะถูกเอาเปรียบจากนายจ้างหรือผู้ใช้แรงงานด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น
กรณีของ ค่าจ้าง หรือการทำงานที่เป็นอันตรายหรือการยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของ
ที่มีน้ำหนั กมาก ที่ส่งผลอัน ตรายต่อสุขภาพอนามัยของเด็ก รวมถึงเรื่องระยะเวลาของการทำงาน
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นอกจากนี้ยังประสบกับปัญหาด้านการบริการสาธารณะของทางภาครัฐที่เข้าไม่ถึง ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ของ การบริการด้านสุขภาพ และด้านการศึกษา
การเปลี่ ย นแปลงทางเศรษฐกิจ และสั งคมไทย ทำให้ มี ความต้องการแรงงานจำนวนมาก
เพราะการเปลี่ยนแปลงส่งผลให้อัตราค่าจ้างมีการปรับตัวสูงขึ้น และส่งผลให้ธุรกิจที่ใช้แรงงานระดับ
ล่างประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน และต้องการหาแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้ าน กล่าวคือ พม่า
กัมพูช า ลาว ซึ่งแรงงานเด็กในประเทศไทย ส่ วนหนึ่งเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามา
ทำงานในลักษณะที่ผิดกฎหมายและบางครั้งจะมีครอบครัวและผู้ติดตามที่เป็นเด็กมาด้วย ซึ่งแรงงาน
เด็กต้องการที่จะช่วยเหลือครอบครัวในการหารายได้ รวมถึงเด็กที่สมัครใจเดินทางเข้ามาทำงาน ทั้งนี้
จะเห็ น ได้ถึงการหลั่ งไหลเข้ามาในประเทศไทยจำนวนมากจนทำให้ เกิดความหลากหลายทางด้าน
ประชากรและสังคมส่งผลทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม อย่างเช่น แรงงานเหล่านี้มักไม่ค่อยได้รับสิทธิ
และสวัสดิการที่รัฐมีให้ และรวมถึงการจ้างแรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม127
การคุ้มครองเด็ก ตามหลักแนวคิดด้านการคุ้มครองเด็ก คือ การปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กหรือ
ผลประโยชน์ของเด็ก ซึ่งจะเห็นได้ว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานก็คือ เด็ก ควรที่จะได้รับสิทธิการ
คุ้มครองเด็กเหมือนกับเด็กทั่วไป ซึ่งเมื่อพิจารณาตามความหมายของอนุสัญ ญาสิทธิเด็ก “เด็ก” คือ
บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่จะบรรลุนิติภาวะ และควรที่จะได้รับการปกป้องคุ้มครองตามกรอบ
อนุสัญญาสิทธิเด็ก กล่าวคือ จะต้องกระทำโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เรื่อง เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา
และรับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิ จจากการทำงานที่น่าจะเป็นการเสี่ยง
อัน ตราย ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ส่งผลเสียต่อสุขภาพและพัฒ นาการทางร่างกาย สมอง จิตใจ
ศีลธรรม และสังคม ด้วยเหตุนี้แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานซึ่งควรที่จะได้รับการปกป้องและคุ้มครอง
ตามอนุสัญญาสิทธิเด็กเช่นกัน รวมถึงคำนิยามเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
คือ บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ยังได้กำหนดคำนิยามของ “เด็กเร่ร่อน” “เด็กกำพร้า”
“เด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก” “เด็กพิการ” “เด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิด” “นักเรียน” และ
“นักศึกษา” แต่ก็ไม่ได้มีการให้คำนิยามของเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
เมื่อพิจารณาความหมายของ “แรงงานเด็ก” ตามหลักเกณฑ์ตามอนุสัญ ญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยหลักเกณฑ์อายุขั้นต่ำ โดยการกำหนดการจ้างงานเด็กต้อง
มีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปีหรือกรณีกลุ่มประเทศที่ยังไม่พัฒนากำหนดการจ้างงานไว้ขั้นต่ำไว้ที่ 14 ปี กรณี
งานอันตรายต้องมีอายุต่ำกว่า 18 ปี และงานเบาที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก คือ ต้องมีอายุ 1315 ปี ทั้ ง นี้ มาตรการทางกฎหมายของไทย ได้ ก ำหนดการใช้ แ รงงานตามความหมายของ
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กมลชนก ขำสุวรรณ และ บุรเทพ โชคธนานุกูล, ความหลากหลายของแรงงานเด็กใน
ประเทศไทย: จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างไร.
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานเด็ก กล่าวคือ ห้ามจ้างเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
ที่ส อดคล้องตามพัน ธกรณีอนุ สัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ก็มิได้มีการ
บัญ ญั ติความหมายของ “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” เช่นเดียวกัน แต่จากการพิจารณาตาม
ความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่า แรงงานเด็ก ให้หมายความรวมถึง การจ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
โดยมิได้แบ่งแยกว่าเด็กคนนั้น คือใคร มีเชื้อชาติอะไร ศาสนาอะไร เพศอะไร ภาษาอะไร
จากการศึกษาพบว่า คำนิยามของแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน นั้นไม่มีปรากฏคำนิยามไว้
ในบทบัญญัติอย่างชัดเจน ไม่เหมือนเช่นแรงงานต่างด้าว แต่สำหรับ คำว่า “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐาน” นั้น ซึ่งมีความพยายามที่จะแยกความหมาย โดยการจำกัดขอบเขต เช่น คำว่า “แรงงานเด็ก
ต่างชาติ” “เด็กข้ามชาติ”และ “แรงงานที่อพยพเป็นเด็กต่างชาติ” จะหมายถึง เด็กต่างชาติที่เข้ามา
อยู่ในประเทศไทยเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่าหนึ่งปีขึ้นไป ซึ่งเป็นการให้คำนิยามความจำกัดความของ
แรงงานอพยพ (Labor Migrant) ที่จะต้องมีการกำหนดเวลาการย้ายถิ่นที่ไปอยู่ใหม่ 128 แต่ทั้งนี้ในการ
แยกความหมายดั งที่ ได้ก ล่ าวมาในข้ างต้ น ไม่ พ บว่ามี ก ารบั ญ ญั ติ อ ยู่ในกฎหมายเป็ น เพี ยงการแต่
ข้อสังเกตเท่านั้น
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยนั้นมีมาตรการทางกฎหมาย
ภายใน ที่ควบคุมดูแลกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาพำนักและทำงานในประเทศไทย คือ
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งเป็นมาตรการทางกฎหมายที่ควบคุมและกำหนดการเดิน
ทางเข้าออกของกลุ่มแรงงาน และความหมาย เพื่อที่จะทำให้เข้าใจความหมายไปในทางเดียวกัน อย่าง
คำว่า “คนต่างด้าว” หมายถึง บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย และ “คนเข้าเมือง” หมายถึง คนต่างด้าวที่
เข้ามาในราชอาณาจักร ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับหลักเกณฑ์ในการเข้าและออกนอกราชอาณาจักร คือ
ต้องเข้าออกตามรูปแบบของหน่วยงานทางราชการ อย่างเช่น ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขต ท่า สถานี
หรือท้องที่และตามกำหนดเวลา แต่ก็มิได้มีการบัญญัติคำนิยาม “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ไว้
ในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดเจน เพราะเนื่องจากคำดังกล่าว ไม่ใช่คำทางนิติศาสตร์
การเดินทางของกลุ่มคนดังกล่าวตามกฎหมายเข้าเมือง สามารถจำแนกบุคคลด่าวกล่าวได้ 2
ประเภท กล่าวคือ คนต่างด้าวที่เข้ามาโดยถูกกฎหมาย และคนต่างด้าวที่เข้ามาโดยไม่ถูกกฎหมาย
และส่วนใหญ่ กลุ่ มแรงงานเด็กเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานจะเข้าเมืองมาโดยผิ ดกฎหมาย คือ ถ้าหากไม่ใช่
ผู้ติดตามพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยกรณีของผู้ติดตามจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน โดย
ผู้ติดตามนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและต้องเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายคนเข้า
เมือ งจึ งจะได้ รับ สิ ทธิในการเข้าเมือ งในฐานะผู้ ติด ตาม ถ้าหากอายุ ต่ำกว่าที่ ก ล่ าวมาและไม่อ ยู่ ใน
หลักเกณฑ์ก็จัดว่าเป็น การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และถ้าพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น
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วรายุทธ พิชยวัฒน์, , เรื่องเดิม.
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ฐานดังกล่าว ก็จัดว่าเป็นการทำงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่กำหนดการออกใบอนุญาติให้กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
เข้ามาทำงานในประเทศไทย ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ไม่มีสิทธิในการทำงานในประเทศไทย
จากที่กล่าวมาในข้างต้น “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ไม่มีการบัญญัติความหมายไว้ใน
มาตรการทางกฎหมายของไทยอย่ างชั ด เจน ซึ่ งส่ งผลกระทบต่ อ ตั ว เด็ ก ในเรื่อ งของช่ อ งว่างทาง
กฎหมายได้รวมถึงด้านสิทธิขั้นพื้นฐานต่าง ๆ ที่เด็กคนหนึ่งควรที่จะได้รับสิทธิตามหลักสิทธิมนุษยชน
ด้านการคุ้มครองเด็ก ซึ่งเมื่อพิจารณาด้านแนวคิดด้านสิทธิมนุษยชน เรื่องของความยุติธรรมและการ
ห้ามเลือกปฏิบัติ ซึ่งจะเห็นได้ว่า เด็กก็คือ เด็ก เป็นผลผลิตที่จะเติบโตมาเป็นแรงกำลังของชาติ ไม่ว่า
จะเป็นเด็กเชื้อชาติไหน เพศอะไร นับถือศาสนาอะไร จะใช้ภาษาอะไรเป็นการสื่อสาร ทั้งหมดทั้งมวล
ก็คือเด็ก ควรที่ได้จะรับสิทธิที่เท่าเทียมกันไม่ควรที่จะถูกเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม โดยเฉพาะใน
การเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มนี้จะถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมถูกเอารัดเอาเปรียบ
เพราะเนื่องจากความต่างด้านเชื้อชาติและการใช้ภาษา
การที่แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่ นฐานที่ถูกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมเพราะ การไม่ยอมรับจาก
คนในสังคมจนทำให้ไม่มีการเคารพด้านศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 129ของคนกลุ่มนี้ และเพราะการที่ไม่มี
การบัญญัติคำนิยามของ “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดเจน
ส่งผลทำให้แรงงานกลุ่มนี้ ถู กเอารัดเอาเปรียบ ถูกละเมิดสิทธิในทางด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสิทธิขั้น
พื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของด้านบริการทางสาธารณะจากทางภาครัฐ เช่น
ด้านสิทธิสุขภาพ ด้านสิทธิการศึกษาที่แรงงานกลุ่มนี้ไม่ได้รับอย่างเต็มที่ เพราะความต่างด้านเชื้อชาติ
ด้านภาษา ทั้งนี้ ภาครัฐได้กำหนดให้มีการรับรองสิทธิในสุขภาพไว้ โดยให้หลักประกันในการดูแล
สุขภาพทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน130
ประเทศไทยได้มีการกำหนดการจัดตั้งกองทุนให้สิทธิ (คืนสิทธิ) ขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุข
กับบุคคลที่มีสถานะและสิทธิ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการจัดสรรงบประมาณในการดูแล
รักษาจัดบริการขั้นพื้นฐานด้านสาธารณสุขแก่บุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การให้บริการสุขภาพเพื่อให้กลุ่มบุคคลที่มีปัญหาสถานะและสิท ธิ สามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
ที่จำเป็นรวมทั้งแก้ปัญหาภาระค่าใช้จ่ายของหน่วยบริการกระทรวงสาธารณสุขแก่กลุ่มบุคคลดังกล่าว
มาเป็ น เวลานานโดยไม่ได้รับ งบประมาณสนั บสนุ น โดยรายละเอียดดังกล่ าวนั้ นปรากฏอยู่ในมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2553131 เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญด้าน
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ลิขิต ธีรเวคิน, “ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์”, เรื่องเดิม.
130 Andrew Clapham, เรื่องเดิม.
131 กระทรวงสาธารณสุข, เรื่องเดิม.
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สิทธิสุขภาพ แต่เนื่องจากกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานนั่นไม่รู้ถึงสิทธิที่ภาครัฐจัดไว้ให้จึงทำให้
กลุ่มดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิ และด้วยความที่กลุ่มแรงงานดังกล่าวเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาในประเทศที่
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนทางกฎหมาย และไม่มีใบอนุญาตให้ทำงาน กลัวที่จะถูกจับกลับส่งประเทศต้น
ทาง ส่งผลทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิที่ภาครัฐจัดหาให้
สิทธิด้านการศึกษา ซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน ซึ่งแรงงานเด็กเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐานบางคนไม่ได้เข้าเรียน เนื่องจากต้องเดินทางอยู่บ่อยครั้ง รวมถึงประสบปัญหาด้านภาษาการ
สื่อสารที่ไม่เข้าใจและกลัวคนรู้ว่าไม่ใช่คนไทย กลัวที่จะถูกส่งกลับประเทศต้นทาง ส่งผลทำให้ไม่ได้เข้า
เรียนตามหลักสูตรขั้นพื้นฐานที่รัฐบาลกำหนด ทั้งนี้ กลุ่มแรงงานดังกล่าวอาจไม่รู้ถึงข้อกำหนดในเรื่อง
การศึกษาภาคบังคับ ที่ ได้จัดบริการทางการศึกษากับกลุ่มเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยซึ่งมีการร่างระเบียบ
กระทรวงศึกษา ซึ่งเป็นการเอื้ออำนวยให้กับกลุ่มบุคคลดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้อาจเป็นตัวแปรที่สำคัญของ
กลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เลือกที่จะทำงานมากกว่าการเข้าเรียนหนังสือ132
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาก่อนหน้านี้สามารถแสดงให้เห็นถึงข้อดีข้อเสีย ในส่วนของข้อดีนั่น
ความหมายของ”แรงงานเด็ กเคลื่ อนย้ ายถิ่น ฐาน” ซึ่งไม่ ป รากฏความหมายตามพระราชบั ญ ญั ติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ซึ่งไม่มีการระบุให้ชัดเจนสำหรับ “แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน”ด้วยเหตุนี้ก็
ถูกจัดกลุ่มคำดังกล่าวให้อยู่ในความหมายของเด็ก หรือกลุ่มเด็กเร่ร่อน หรือกลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาพ
ยากลำบาก เพื่อที่จะให้เด็กได้รับการปกป้องและคุ้มครองตามกฎหมาย ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก โดยที่มิได้มีการแบ่งแยกเพื่อที่จะไม่ให้มีกลุ่มนี้เกิดขึ้น และเพื่อที่จะไม่มีการใช้แรงงาน
เด็กไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน หรือเด็กไทย
เมื่อพิจารณาตามมาตรการทางกฎหมายแรงงาน สำหรับ แรงงานเด็กนั้นก็ได้ระบุแล้วว่าคือ
การห้ามจ้างบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปีทำงาน งานอันตรายห้ามจ้างงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ซึ่งจะ
หมายการใช้แรงงานเด็กที่มีอ ายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งไม่ได้มีการระบุแยกว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวมีสัญชาติ
ไหนก็ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไทยเช่นกัน แต่ทั้งนี้ ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์ตาม
พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่กำหนดการออกใบอนุญาต
ให้กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยเข้ามาทำงานในประเทศไทย ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ไม่มีสิทธิในการทำงาน
ในประเทศไทย
ข้อเสีย จากปัญหาดังกล่าวในข้างต้นจะเห็นได้ว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไม่ปรากฎ
คำนิยามอย่างชัดเจนซึ่งอาจส่งผลเสียทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายได้ เพราะเนื่องจากมาตรการทาง
กฎหมายตามอนุสัญญาสิทธิเด็กให้ความสำคัญการปกป้องและคุ้มครองเด็ก แต่ทั้งนี้ มาตรการทาง
132

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอนุญาตให้บุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยออกนอกเขต
ควบคุมเป็นการชั่วคราวเพื่อเข้าเรียนในสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓, เรื่องเดิม.
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กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก ได้มีกำหนดคำนิยามของ “เด็กเร่ร่อน” “เด็กกำพร้า” “เด็ก
ที่ อยู่ ในสภาพยากลำบาก” “เด็ กพิ การ” “เด็ กที่ เสี่ ย งต่ อการกระทำความผิ ด” “นั กเรีย น” และ
“นักศึกษา” แต่ก็ไม่ได้มีการให้คำนิยามของเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
อนึ่งแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน อาจจะมีความหมายอยู่ในกลุ่มความหมายของ กลุ่มเด็ก
เร่ร่อน หรือกลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก ซึ่งกลุ่มเด็กเร่ร่อน หมายความถึง เด็กที่ไม่มีพ่อแม่หรือ
ผู้ปกครองหรือมีแต่ไม่เลี้ยงดู จนเป็นเหตุให้เร่ร่อนไปในที่ต่าง ๆ ส่วนกลุ่มเด็กที่อยู่ในสภาพยากลำบาก
หมายความถึง เด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนหรือพ่อแม่หย่าร้าง ทิ้งร้าง ถูกคุมขั ง หรือแยกกันอยู่และ
ได้รับ ความลำบาก หรือเด็กที่ต้องรับภาระหน้าที่ในครอบครัวเกินวัยหรือกำลั งความสามารถและ
สติปัญญา หรือเด็กที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ไม่ได้กล่าวถึงกลุ่มที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่มี
การเดินทางย้ายที่อยู่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเพื่อที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพ
จากปัญหาดังกล่าวจะเห็นได้ว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่เข้ามาพำนักและทำงานใน
ประเทศไทย ไม่ ได้รั บ การคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเพียงพอ ถ้าหากมีการบั ญ ญั ติค ำนิยามของ
“แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ให้มีความชัดเจนเพื่อที่เด็กกลุ่มนี้โดยเฉพาะ ซึ่ง อาจจะทำให้ได้รับ
ความคุ้มครองตามกฎหมายรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมตามหลักการสิทธิมนุษยชน และ
ป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ใช้แรงงานด้วยกัน
ด้วยเหตุนี้จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ไม่ปรากฎ
คำนิ ย ามไว้ในบทบั ญ ญั ติมาตรการทางกฎหมายอย่างชัดเจนตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก ทำให้ เกิด
ช่องว่างทางกฎหมายและส่ งผลทำให้ เด็กกลุ่ มนี้ถูก เอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างหรือผู้ ใช้แรงงาน
ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงาน เรื่องของค่าจ้าง และรวมถึงการไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลัก
สิท ธิมนุ ษ ยชนที่เด็กคนหนึ่ งที่ควรจะได้รับ ด้ว ยความต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาการ
สื่อสาร เพราะเหตุนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะกำหนดคำนิยามแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานให้มีความ
ชัดเจน เพื่อที่จะป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบ
กับเด็ก และทำให้กลุ่มเด็กดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรพึงมีตามหลักสิทธิมนุษยชน และอาจ
ส่งผลทำให้ เกิดการใช้แรงงานบั งคับ และกลายเป็นการค้ามนุษย์ได้ ควรที่ จะบัญ ญั ติคำนิยามของ
แรงงานกลุ่มนี้ให้ชัดเจน

4.2 ปัญหาการใช้แรงงานเด็กกับความสัมพันธ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Sustainable Development Goals : SDGs)
ปัญหาการใช้แรงงานเด็กนั้น มีมาตั้งแต่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 เป็นยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม
กำกับดูแลด้านแรงงานเด็กจะอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ทำให้มีการออก
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มาตรการทางกฎหมาย คือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ฉบับที่ 138
และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัด
รูป แบบที่เลวร้ายที่สุ ดของการใช้แรงงาน ฉบั บที่ 182 แต่ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 แรงงานเด็กมี
จำนวนลดลงถึงหนึ่งในสาม แต่พบว่า ยังมีแรงงานเด็กจำนวน 168 ล้านคน แต่ที่อยู่ในความดูแลของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีเพี ยง จำนวน 85 ล้ านคน และกระทรวงแรงงานของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ได้รายงานสถานการณ์แรงงานของประเทศไทยว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุ 5-14 ปี
เป็นจำนวนร้อยละ 13 และถูกจัดว่าเป็นประเทศที่มีปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ซึ่งมีความรุนแรงอยู่ใน
กลุ่มที่ 2 133
ประเทศไทยจึงถูกกดดันจากประชาคมโลกเรื่อง การใช้แรงงานเด็ก เพราะไปกระทบด้านสิทธิ
มนุษยชน ส่งผลทำให้กระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกาได้มีการขึ้นบัญชีรายชื่อสินค้าของไทย ที่เชื่อ
ว่ามีการผลิตโดยการใช้แรงงานเด็กหรือแรงงานบังคับ ซึ่งสินค้าที่ถูกขึ้นบัญชี มี 5 รายการ คือ อ้อย
เครื่ องนุ่ งห่ ม กุ้ง ปลาและสื่อลามก ทั้ งนี้ การกำหนดรายชื่อสิ น ค้าดังกล่ าวทำให้ ส่ งผลกระทบต่อ
ภาพลักษณ์ของประเทศและเป็นอุปสรรคทางการค้า การส่งออกที่มีมูลค่าสำคัญของประเทศไทย จึ ง
ทำให้ประเทศไทยได้กำหนดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นหนึ่งในวาระ
การปฏิรูปแรงงาน กำหนดเป้าหมายว่า ปัญหาแรงงานบังคับและปัญหาการค้ามนุษย์ต้องหมดไปจาก
ประเทศไทย 134
ประเทศไทยจึงทำการแก้ไขมาตการทางกฎหมายแรงงาน หมวดการใช้แรงงานเด็ก เพื่อเป็น
การขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้ายในประเทศไทยให้ลดลง และแก้ไขกฎหมายอาญา โดย
การเพิ่ ม โทษผู้ ก ระทำผิ ด และได้ มี ก ารจั ด ตั้ ง คณะทำงานสื บ สวนอาชญากรรมที่ เกี่ ย วข้ อ ง การ
ดำเนินการโครงการใหม่ในการป้องกันการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับในอุตสาหกรรมที่มีความ
เกี่ยวข้อง โดยการร่วมมือกับทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศมีความพยายามแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กจึงได้ร่วมมือกับ
องค์กรสหประชาชาติ โดยการกำหนดเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable Development
Goals : SDGs) มีระยะเวลาการดำเนิ นการ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2558-2573 เป็นเวลา 15 ปี ซึ่งกำหนด
เป้าหมายไว้ 17 เป้าหมาย เป็นการเชื่อมโยงกันใน 3 มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม135 และหนึ่งในเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้กล่าวถึง การยุติการใช้
แรงงานเด็ก นั้นก็คือ เป้าหมายที่เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครบวงจร
133

สำนักงานสถิติแห่งชาติ, เรื่องเดิม.
134 พฤกษ์ พรหมพันธุม, เรื่องเดิม.
135 ณัชฎา คงศรี, เรื่องเดิม.
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การจ้ า งงานและการทำงานที่ ดี ส ำหรั บ ทุ ก คน (Goal 8: Promote inclusive and sustainable
economic growth, employment and decent work for all) และเป้าหมาย 16 ส่งเสริมสังคม
อย่างสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและสร้างสถาบันที่มี
ประสิ ท ธิ ผ ลรั บ ผิ ด ชอบและครอบคลุ ม ในทุ ก ระดั บ (Promote just, peaceful and inclusive
societies)
เป้าหมายที่ 8 มีเป้าประสงค์ ทั้งหมด 10 เป้าประสงค์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ
เป้าประสงค์ที่ 8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็น
ทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์รวมถึงการห้ามและกำจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็กรวมถึง
การจัดและการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี 2568136
อย่างไรก็ดีการห้ามใช้แรงงานเด็ก ตามกรอบที่องค์การสหประชาชาติมีกลุ่มนักวิชาการที่ไม่
เห็นด้วย และเห็นว่า นโยบายดังกล่าวเป็นการละเว้นผลประโยชน์และสะท้อนให้เห็นถึงความอ่อน
น้อมถ่อนตนของตะวันตก และมองว่า การใช้แรงงานเด็กเป็นการทำงานที่ เป็นอันตรายและไม่จำเป็ น
ซึ่งมี ก ารถกเถี ย ง เรื่ อ งของการอนุ ญ าตให้ เด็ ก เล็ ก ทำงานได้ ซึ่ งมี ผ ลดี แ ต่ ไม่ น ำมาพิ จ ารณา แต่ จ ะ
พิจารณาในแง่ลบและตัดสินว่าไม่ควรทำงาน อย่างกรณีของ เด็กชายอายุ 9 ขวบ ทำงานเป็นผู้ช่วยช่าง
ไม้ในเมือง Dhaka สาธารณรัฐบังคลาเทศ กลุ่มนักวิชาการมีมุมมองที่ว่า เด็กสามารถทำได้เป็นการฝึก
ทักษะและประสบการณ์ และมองว่า เด็กที่เป็นกลุ่มแรงงาน เพราะอาจมีความจำเป็นในเรื่องของ
สถานะทางการเงินที่ส่งผลทำให้ต้องหารายได้ และผลกระทบจากสภาพเศรษฐกิจทางสังคมของแต่ละ
ประเทศที่ต่างกัน อย่างกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา ทีม่ ีความจำเป็นต้องมีกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้
จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า การใช้แรงงานเด็ก เป็นปัญหาที่หลายหน่วยงานให้
ความสำคั ญ เพราะ เป็ น ปั ญ หาที่ ก ระทบสิ ท ธิด้ านมนุ ษ ยชน อย่างกรณี ปั ญ หาการใช้ แรงงานเด็ ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้างที่มี การใช้แรงงานเด็กที่เป็นกลุ่มเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ทำงานในงานก่อสร้าง ซึ่งงานส่วนใหญ่เป็นงานที่ต้องใช้แรงกำลังจำพวกการยก แบก หาม หาบ ขน
ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ ำหนักมากจะเห็นได้ว่างานดังกล่าวอาจไม่เหมาะสมกับเด็ก เพราะอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายได้ง่าย ทั้งนี้ โดยหลักแล้วเด็กควรที่จะเป็นวัยที่ได้วิ่งเล่น ได้เข้าเรียนตามวัย แต่การ
ที่เด็กเริ่มทำงานตั้งแต่อายุน้อย ก็จะทำให้เด็กไม่ได้รับการศึกษาที่ควรได้รับ และการที่เริ่มทำงานด้วย
อายุน้อย จะถูกปฏิบัติแตกต่างจากแรงงานผู้ใหญ่
แรงงานผู้ใหญ่ เป็นแรงงานที่อยู่ตามกรอบของกฎหมายจะได้รับสิทธิต่าง ๆ ตามที่กฎหมายที่
กำหนด แต่สำหรับแรงงานเด็ก จะมีข้อกำหนดเรื่องของอายุและประเภทงานบางอย่างที่ไม่เหมาะสม
สำหรับ เด็ก เมื่อเด็กเข้าทำงานโดยไม่เป็น ไปตามกฎหมาย กล่ าวคือ เข้าทำงานโดยที่กฎหมายไม่
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อนุญาต อย่างกรณี ที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนด ซึ่งจะส่งผลเสียกับเด็กในเรื่องของ
การถูกเลือกปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน อย่างกรณีของค่าจ้าง ซึ่งจะถูกกดราคาค่าจ้าง เนื่องจาก
เป็นการทำงานที่หลบเลี่ยงกฎหมาย ทำให้นายจ้างสามารถคิดค่าจ้างที่ถูกกว่าการจ้างงานลูกจ้างที่เป็น
ผู้ใหญ่ และบังคับให้เด็กทำงานที่เป็นเวลานานหรือหนักได้ เพราะ เด็กจะไม่ สามารถเรียกร้องหรือ
คัดค้านอะไร ยิ่งเป็นกรณีที่เด็กที่มีความต่างด้านเชื้อชาติ หรือด้านภาษา
กลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เป็นกลุ่มที่จำกัดขอบเขตการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การที่เข้า
ไม่ถึงบริการสาธารณะของรัฐ กล่าวคือ เรื่องสิทธิสุขภาพ และสิทธิการศึกษา ซึ่งจะขัดกับหลักสิทธิ
มนุ ษ ยชนขั้น พื้ น ฐานตามกฎหมาย และการใช้ แ รงงานดั งกล่ าว ก็ จั ด ว่าไม่ เป็ น ไปตามกรอบของ
มาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม
อนึ่ งเมื่ อพิ จ ารณาถึ งมาตรการทางกฎหมายจากกรณี ปั ญ หาข้ างต้ น จะเห็ น ได้ ว่ า การใช้
แรงงานเด็กกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนมีความสัมพันธ์กันในด้านการคุ้มครองเด็กตามหลักสิทธิ
มนุษยชน และตามหลักอนุสัญ ญาสิ ทธิเด็ก กล่าวคือ การใช้แรงงานเด็กควรที่จะได้รับการปกป้อง
คุ้มครองตามกรอบอนุสัญญาสิทธิเด็ก และต้องไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เรื่อง เชื้อชาติ สีผิว ภาษา ศาสนา
และรับความคุ้มครอง จากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการทำงานที่น่าจะเป็นการเสี่ยง
อันตราย ส่งผลกระทบต่อการศึกษา ส่งผลเสียต่อสุขภาพ และพัฒ นาการทางร่างกาย สมอง จิตใจ
ศีลธรรม และสังคม ทั้งนี้ การใช้แรงงานเด็กอยู่ภายใต้การดูแลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศซึ่ง
มีการร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติ ในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงการออก
มาตรการทางกฎหมายสำหรับการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบเลวร้าย เพื่อเป็นยุติการใช้แรงงาน
เด็กรูปแบบเลวร้าย รวมถึงการละเมิดสิทธิ หรือการแสวงหาประโยชน์จากเด็กโดยมิชอบ ตามที่กล่าว
มาก่อนหน้านี้
มาตรการทางกฎหมายที่มีส่วนในการควบคุมดูแลตามที่กำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
กล่าวคือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ฉบับที่ 138 และอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้าย
ที่สุดของการใช้แรงงาน ฉบับที่ 182 เพื่อเป็นกำหนดอายุขั้นต่ำการทำงาน ซึ่งมาตรฐานสากลในการ
จ้างแรงงานเด็ก ไม่ต่ำกว่า 15 ปี หรือกรณีกลุ่มประเทศที่ยังไม่พัฒนากำหนดการจ้างงานไว้ ขั้นต่ำไว้ที่
14 ปี กรณีงานอันตรายต้องมีอายุ ไม่ต่ำกว่า 18 ปี และงานเบาที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพเด็ก คือ
ต้องมีอายุ 13-15 ปี รวมถึงมาตรการทางกฎหมายของไทยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ที่ไม่
จ้างแรงงานที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ซึ่งมีความสอดคล้องกับมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ และกำหนดรายละเอียดของประเภทงานอันตรายที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เพื่อเป็นการ
ขจัดการใช้แรงงานเด็กรูปแบบเลวร้าย
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องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการกำหนด มาตรการทางกฎหมายที่จะควบคุมดูแลการ
ใช้แรงงานเด็กในทางแรงงานบังคับ เพื่อที่จะดำเนินการระงับการใช้เกณฑ์แรงงานหรือแรงงานบังคับ
ทุกรูป แบบ คือ อนุ สัญญาฉบับ ที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงานบังคับ โดยกำหนดลักษณะของแรงงาน
บังคับ ว่า แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จำเป็นต้องทำ หรืองานบริการที่บังคั บให้คนทำเพื่อเป็นการ
ลงโทษ ซึ่งบุคคลเหล่านั้นไม่ได้สมัครใจทำหรือถูกบังคับให้ใช้แรงงานด้วยการข่มขู่ การใช้ความรุนแรง
ทางกาย หรือการทารุณกรรมทางเพศ และบางทีอาจถูกกักขังและบางครั้งถูกเป็นแรงงานขัดหนี้ โดย
แรงงานบังคับหรือแรงงานที่จำต้องทำมีหลายรูปแบบ137 นอกจากนี้มีพิธีสารประกอบอนุสัญญาฉบับที่
29 ปี ค.ศ. 2014 (พ.ศ. 2557) เป็นส่วนเสริมของอนุสัญญา เพื่อทำให้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว
ครอบคลุมในการจัดการปัญหาการใช้แรงงานบังคับ
พิธีส ารประกอบอนุ สั ญ ญาฉบั บที่ 29 ปี ค.ศ. 2014 นั้ น ต้อ งการจัดการกั บปั ญ หาการใช้
แรงงานบังคับ ซึ่งจะเน้ นในเรื่อง การบังคับใช้กฎหมาย การป้องกัน การคุ้มครอง การชดเชยและ
เยียวยาและการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของผู้เสียหายจากการถูกบังคับใช้แรงงาน รวมถึงการสร้าง
ความเข้มแข็งด้านความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งด้านกฎหมายวิชาการและการแลกเปลี่ยนข้อมูล
รวมถึงการแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดี และการเรียนรู้ในการต่อต้านการใช้แรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ์
จากที่กล่าวมาในข้างต้น สามารถที่จะวิเคราะห์เป็นข้อดี ข้อเสียได้ดังนี้ ข้อดี จะเห็นได้ว่า การ
ที่ออกมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศกล่าวคือ อนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศว่าด้วยอายุขั้นต่ำ ฉบับที่ 138 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วยการ
ห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน ฉบับที่ 182 เพื่อ
ยุติการใช้แรงงานเด็ก และอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงานบังคับ พิธีสารประกอบอนุสัญญา
ฉบับ ที่ 26 รวมถึงการกำหนดเป็นหนึ่งในเป้าหมายของเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals : SDGs) แสดงให้เห็นถึง ประชาคมโลกได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว
โดยมีจุดมุ่งหมายที่ต้องการทำให้การใช้แรงงานเด็กหมดสิ้ นไป และกำหนดมาตรการทางกฎหมาย
ภายในให้ เพิ่ มโทษให้ ห นั กขึ้น หากพบผู้ กระทำผิ ด เพื่อ เป็ นการกระตุ้น ให้ คนในสั งคมตระหนั กถึ ง
ความสำคัญของปัญหาการใช้แรงงานเด็ก และหยุดใช้แรงงานเด็ก เพื่อที่ป้องกันการค้ามนุษย์หรือการ
ใช้แรงงานบังคับ
เมื่อพิ จ ารณาถึงข้อเสี ย จะส่ งผลทำให้ มีกลุ่ มแรงงานเด็กที่ มีความจำเป็น ที่ต้องการทำงาน
เพราะสถานะทางการเงิน ของครอบครัวที่ลำบาก ลักลอบทำงาน และทำให้ ถูกนายจ้างเอารัดเอา
เปรียบกลุ่มแรงงานกลุ่มนี้ได้ง่าย ทั้ งนี้ มีกลุ่มที่แสดงความคิดเห็นต่าง กล่าวคือ พิจารณาจากสภาพ
สังคมและเศรษฐกิจ ของแต่ล ะประเทศที่ แตกต่างกัน การที่องค์การสหประชาชาติมองว่า การใช้
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แรงงานเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม เพราะเหตุมองแต่ด้านลบ ไม่ได้มองถึงประโยชน์ อย่างกรณี เด็กชาย
อายุ 9 ขวบ ทำงานเป็นผู้ช่วยช่างไม้ในเมือง Dhaka สาธารณรัฐบังคลาเทศ กลุ่มนักวิชาการมีมุมมอง
ที่ว่า เด็กสามารถทำได้เป็นการฝึกทักษะและประสบการณ์ ซึ่งการที่มีมุมมองแค่ด้านลบจะส่งผลเด็กที่
มีความจำเป็นที่ต้องการทำงานขาดโอกาส และลักลอบทำงานเป็นแรงงานผิดกฎหมายได้
ท่านดร. Dorte Thorsen กล่าวว่า การที่จะห้ามเด็กทำงานไม่ได้หมายความว่าจะนำพวกเขา
กลับมาสู่สังคมโรงเรียน เพราะความจริงแล้วพวกเขาอาจทำงานเพื่อนำเงินมาจ่ายค่าเล่าเรียนก็ได้
และมองว่า การทำงานไม่ได้จบลงเพียงแค่วัยเด็กเท่านั้น แต่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ และสามารถ
สร้างความเป็นน้ำหนึ่งน้ำใจเดียวกัน ซึ่งจะเห็นได้จากการชุมนุมของแรงงานเด็กสหภาพแรงงาน ใน
แทบประเทศทวีปแอฟริกาและประเทศอินเดีย ที่พวกเขาพยายามมีส่วนร่วมในการเมือง ทั้งนี้ ได้มีการ
วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายพัฒนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ Priti Patel ในการหาหลักฐานว่า
เป็นแรงงานเด็ก โดยการให้ บริษัท อังกฤษ ตรวจสอบโซ่อุปทานของตน และยั งกล่าวต่ออีกว่า พวก
เขาไม่น่าจะมีความสามารถในการปฏิ บัติหน้าได้อย่างถูกต้อง 138 ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ให้เห็นถึงการ
จัดตั้งสถานฝึกอบรมสำหรับพนักงานในบางประเทศที่ปิดกิจการ อันเนื่องจากความกดดันของการ
รณรงค์ต่อต้านแรงงานเด็กระหว่างประเทศ ยังพบว่า ผลกระทบดังกล่าวส่งผลทำให้เด็กบางคนถูก
บังคับให้ทำงานที่เป็นอันตรายหรือผิดกฎหมายอันเนื่องจากการปิดกั้นตามกระแสของการรณรงค์
จากที่กล่าวมาในข้างต้น ผู้วิจัยเห็นว่า การที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการทาง
กฎหมายในการยุ ติการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการออกมาตรการทางกฎหมายการรใช้แรงงานเด็ก
ในทางบังคับ แสดงให้ถึงความตื่นตัวของประชาคมโลกซึ่งสัญญาที่ดี แต่เนื่องจากเป็นการมองในแง่
เดียวที่มองว่า เป็นส่งผลเสียมากกว่าผลดี ซึ่งในความเป็นจริงการใช้แรงงานเด็กในบางประเทศในกลุ่ม
ประเทศกำลังพัฒนา
ประเทศที่กำลังพัฒนามีการใช้แรงงานเด็ก เพราะมีความจำเป็น เนื่องจากแรงงานเด็กเป็น
กลุ่มแรงงานที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งลักษณะของงานบางประเภทบางอย่าง
ไม่ได้อันตรายสำหรับเด็กเสมอไปแต่มองในมุมของพัฒนาการอาจส่งผลทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้
รวมถึงรู้จักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เมื่อประสบปัญหาด้านการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การออก
มาตรการเพื่อต้องการยุติการใช้แรงงานเด็กไม่ใช่คำตอบสุดท้าย และเป็นการมองในแง่ของผลเสีย
และควรที่จะออกมาตรการทางกฎหมายกำหนดลักษณะของงานบางอย่างที่เด็กสามารถทำได้โดยการ
กำหนดอายุ ควบคุ ม เรื่ อ งของชั่ ว โมงการทำงาน และรายละเอี ย ดของงาน โดยการพิ จ ารณา
คุณประโยชน์ต่อเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการฝึกทักษะ สร้างประสบการณ์การทำงาน เพื่อเป็นการเตรียม
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สำหรับอนาคตข้างหน้า รวมทั้ง ข้อดีและข้อเสียด้านการทำงาน เพื่อเป็นการชี้วัดในการเลือกงานที่
เหมาะสมกับเด็ก เพราะพื้นฐานของเด็กแต่ละคนในเรื่องของความจำเป็นด้านการทำงานที่ต่างกัน
เป้าหมายที่ 16 มี 10 เป้าประสงค์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่
16.2 ยุติการละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการ
ทรมานที่มีต่อเด็ก139 ในปัจจุบันยังมีการใช้แรงงานเด็กอยู่ ซึ่งประเทศไทยถูกสื่อต่างประเทศกล่าวหา
ว่า เป็นศูนย์กลางในการทำการล่อลวงหรือลักพาตัวบุคคลจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้ชาย
ผู้หญิง หรือเด็ก ซึ่งเป็นชาวกัมพูชาและเมียนมา ที่บังคับให้ค้าประเวณี และทำงานที่ต้องใช้แรงงาน
ด้วยกำลังกายซึ่งเป็นงานหนัก เช่น ประมง ก่อสร้าง ภาคเกษตร ทั้งนี้ ภาครัฐมีความพยายามที่จะ
ดำเนิ น การตามนโยบายของรัฐบาลและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับและการค้า
มนุษย์ด้านแรงงานอย่างจริงจัง โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด มุ่งเน้นการคุ้มครองแรงงาน
ไทยและแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ไม่ว่าจะในเรื่อ งของสภาพ
การจ้างงาน สภาพการทำงานและสวัสดิการตามกฎหมาย
ปัญหาของการใช้แรงงานเด็กส่วนใหญ่ จะเป็นกรณีของการทำงานหนักเสี่ยงต่ออันตรายหรือ
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการคุกคามทางเพศ และกรณีปัญหาการ
ถู ก กดขี่ ห รื อ ในกรณี ในการโกงค่ าแรง ซึ่ งด้ า น กสร.ได้ ให้ ชุ ด เฉพาะกิ จ คุ้ ม ครองแรงงาน ทำการ
ตรวจสอบการใช้แรงงานเด็ก แรงงานบังคับ เน้นประเภทกิจการกิจการที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ประมง
ก่อสร้าง ภาคเกษตร และเริ่มดำเนินการตั้งแต่ตุลาคม 2559 ถึง มิถุนายน 2560 ได้ทำการตรวจสอบ
สถานประกอบกิจการ 38 แห่ง พบว่ าลูกจ้างที่ได้รับความคุ้มครอง 4,499 คน สามารถแบ่งออกเป็น
สัญชาติไทยจำนวน 1,426 คน และต่างด้าวจำนวน 3,073 คน และพบว่ามีการกระทำความผิดฐาน
ใช้แรงงานเด็กและไม่แจ้งการใช้แรงงานเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รวม 13 แห่ง140
จากปั ญหาดังกล่าวข้างต้น จะเห็ นได้ว่า ปัจจุบั นมีการออกมาตรการทางกฎหมายรวมถึง
มาตรการการควบคุมดูแล เพื่ อให้ ยุติการละเมิดแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษ ย์และการใช้ความ
รุนแรงทุกรูปแบบและการทรมานที่มีต่อเด็กมาตลอด โดยเฉพาะการใช้แรงงานเด็ก เนื่องจากมีความ
เสี่ยงสูงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์มิชอบ หรือการถูกใช้แรงงานหนั ก ทำงานเกินเวลา ใช้แรงงาน
บังคับ รวมถึงความเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ เพราะเด็กเป็นบุคคลที่เชื่อฟังคนง่าย ไม่ค่อยรู้เรื่อง ไม่โต้แย้ง
ควบคุมง่ายกว่าผู้ใหญ่ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิได้ง่าย
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การใช้แรงงานเด็ กในปั จ จุ บัน มีความเสี่ ยงที่ ถูกนำไปค้ ามนุษ ย์ได้ง่ายและทำให้ กลายเป็ น
แรงงานบังคับโดยที่ไม่รู้ตัว โดยเฉพาะแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เพราะกลุ่มบุคคลเหล่านี้ไม่รับ
การศึกษาที่เหมาะสมตามวัย รวมถึงปัญหาทางด้านภาษาที่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร ด้วยเหตุนี้จึง
ทำให้ถูกเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมในด้านต่าง ๆ รวมถึงไม่ได้รับสิทธิตามหลักด้านสิทธิมนุษยชนที่เด็ก
คนหนึ่งควรที่จะได้รับ กล่าวคือ เด็กคนหนึ่งควรได้รับการปกป้องคุ้มครอง ควรที่จะได้รับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุข และสิทธิด้านแรงงานที่องค์การแรงงานระหว่างกำกับดูแล
ในกรณีกำหนดกรอบมาตรฐานแรงงานที่ธรรมที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก
เมื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรการทางกฎหมาย การใช้ แ รงงานเด็ ก ควรที่ จะได้ รับ การปกป้ อ ง
คุ้มครองตามกรอบอนุสัญญาสิทธิเด็ก กล่าวคือ จะต้องกระทำโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เรื่อง เชื้อชาติ สี
ผิว ภาษา ศาสนา และรับความคุ้มครองจากการแสวงหาประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการทำงานที่
น่าจะเป็ น การเสี่ ยงอัน ตราย ส่ งผลกระทบต่อการศึกษา ส่งผลเสี ยต่อสุ ขภาพ และพัฒ นาการทาง
ร่างกาย สมอง จิตใจ ศีลธรรม และสังคม ตามกรอบองค์การแรงงานประเทศก็ได้มีการกำหนดกรอบ
มาตรฐานด้านแรงงานในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ
อนุ สั ญ ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้ว ยการห้ ามและการดำเนิ นการโดยทั นที เพื่อ ขจัด
รูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน ฉบับที่ 182 และอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงาน
บังคับ พิธีสารประกอบอนุสัญญา ฉบับที่ 26 ซึ่งเป็นการกำหนดกรอบมาตรฐานการใช้แรงงานเด็ก
เพื่อการป้องกันมิให้เด็กถูกละเมิดสิทธิด้านแรงงาน จนเป็นเหตุทำให้กลายเป็นแรงงานบังคับหรือการ
ถูกหลอกและกลายเป็นการค้ามนุษย์
การใช้แรงงานเด็กเคลื่ อนย้ายถิ่นฐาน นอกจากการกำหนดกรอบมาตรการทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ยั งมีมาตรการทางกฎหมายของไทยที่พยายามกำหนดขอบเขตของกฎหมายให้
ครอบคลุมถึงประเด็นของการใช้แรงงานเด็ก ไม่ว่าจะเป็นการกำหนดเกณฑ์อายุการใช้แรงงานเด็กที่
กำหนดไว้ คือ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ตามมาตรา 44 ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ซึ่งสอดคล้องตามหลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กำหนดลักษณะงานและสถานที่ทำงานที่ไม่
เหมาะสมสำหรับแรงงานเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี เอาไว้ในมาตรา 49 และมาตรา 50 ซึ่ง
ลักษณะงานที่ไม่เหมาะสม ซึ่งมีความสอดคล้องตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศว่าด้วย
การห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน ฉบับที่ 182
และเมื่อมีการเดินทางของกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็น
การเข้าเมืองมาโดยผิดกฎหมายเข้าเมือง กล่าวคือ ไม่เข้ามาตามเงือนไขของพระราชบัญญัติคนเข้า
เมือง พ.ศ.2522 และไม่ใช่ผู้ติดตามพ่อแม่ที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งถ้าเป็นกรณีของผู้ติดตาม
จะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
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ผู้ติดตามจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและต้องเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวตามกฎหมายคน
เข้าเมืองจึงจะได้รับสิทธิในการเข้าเมืองในฐานะผู้ติดตาม ถ้าหากอายุต่ำกว่าที่กล่าวมาและไม่อยู่ใน
หลักเกณฑ์ก็จัดว่าเป็น การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และถ้าพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่น
ฐานดังกล่าว ก็จัดว่าเป็นการทำงานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของพระราชกำหนดการบริหารจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 ที่กำหนดการออกใบอนุญาติให้กลุ่มบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย
เข้ามาทำงานในประเทศไทย ถ้าไม่มีใบอนุญาตก็ไม่มีสิทธิในการทำงานในประเทศไทย
จากที่กล่ าวมาจะเห็ น ได้ว่า ประเทศไทยมีความพยายามที่กำหนดขอบเขตมาตรการทาง
กฎหมายของไทย โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความสอดคล้องตาม
มาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ตามนโยบายขององค์การสหประชาชาติ
เรื่อง ยุติการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ ประเทศไทยได้การร่ างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การใช้แรงงานบังคับ กำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึง
การเยียวยา รวมทั้งกำหนดให้ประเทศสมาชิกต้องมีนโยบายและแผนการปฏิบัติการของประเทศ โดย
ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้นต้องมีความสอดคล้องกั บอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงาน
หรื อแรงงานบั งคับ ค.ศ. 1930 และพิ ธีส ารประกอบอนุ สั ญ ญาฉบับ ที่ 29 ปี และแสดงให้ เห็ นถึ ง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยอย่างจริงจังต่อการป้องกันและขจัดการใช้แรงงานบังคับ
การร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. .... เป็นมาตรการที่
กำหนดขึ้นมาเพื่อป้องกันและปราบรามการใช้แรงงานบังคับ ซึ่งหมายความรวมถึงการใช้แรงงานเด็กที่
ถูกบั งคับให้ทำงาน เป็นมาตรการที่มุ่งเน้นในการคุ้มครองเหยื่อให้ได้รับการคุ้มครองจากการถูกใช้
แรงงานโดยที่ไม่สมัครใจ รวมถึงการปราบปรามการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายให้หมดสิ้นไปจาก
ประเทศไทย ซึ่งเป็นการดำเนินมาตรการที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อที่ต้อง
ยุติการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายและไม่เป็นธรรมให้หมดสิ้นไป เพื่อเป็นการคุ้มครองเด็กตามหลัก
สิทธิมนุษยชน
ด้วยเหตุนี้ สามารถวิ เคราะห์จำแนกเป็นข้อดีข้อเสียได้ดังนี้ ข้อดี คือ เป้าหมายที่ 16 มี 10
เป้าประสงค์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่ 16.2 ยุติการละเมิดการแสวงหา
ประโยชน์การค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการทรมานที่มีต่อเด็ก เป็นเป้าหมายที่
ชี้ให้เห็นถึง ความสำคัญของปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์และการใช้แรงงานบังคับ และเป็นการหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์รวมถึงการใช้แรงงานบังคับให้หมด โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเด็ก ซึ่งข้อดีนี้
ทำให้ ห ลากหลายประเทศตื่น ตัวและเห็ น ความสำคัญ และนำแนวทางจากเป้าหมายขององค์การ
สหประชาชาติ รวมถึงมาตรการทางกฎหมายในทางระหว่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายภายใน
เพื่อเป็ นร่ว มกันแก้ไขปั ญ หาการใช้แรงงานเด็กที่มีปัญ หามาอย่างยาวนานให้ ห มดสิ้ นไป ซึ่งการใช้
แรงงานเด็กเปรียบเสมือนขั้นต้นที่จะถูกแสวงหาประโยชน์มิชอบก่อนที่กลายมาเป็นการค้ามนุษย์

113
ข้อเสีย คือ เป้าหมายดังกล่าวแม้จะมีจุดยืนที่แน่นอนและเห็นได้ชัด แต่ก็ไม่สามารถที่ปฏิ บัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะเนื่องจากสภาพทางสังคม เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมของแต่ะละประเทศ
ที่แตกต่างกัน ซึ่งทำให้แก้ปัญหาได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ สำหรับกรณีประเทศที่กำลังพัฒนา ที่มี
ความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานเด็กในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ จึงอาจเป็นข้อจำกัดบางอย่าง
ที่จะทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ เพราะ การใช้แรงงานเด็กในสายตา
ประชาคมโลกนั่นมองว่าเป็ นการทำงานที่เสี่ยงต่อการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนในการที่จะแสวงหา
ประโยชน์มิชอบโดยง่าย และเสี่ยงถูกนำไปค้ามนุษย์ โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ใช้
แรงงานโดยการละเมิดสิทธิ ข่มขืนใจผู้อื่นให้ทำงานหรือบริการโดยไม่สมัครใจ
จากที่กล่ าวมาในข้างต้น ผู้ วิจัยเห็ น ว่า ในการกำหนดเป้าหมายพั ฒ นาที่ยั่งยืน หรือ SDGs
(Sustainable Development Goals) เป้าหมายที่ 16 ส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครอบคลุมเพื่อ
การพั ฒ นาที่ยั่ งยื น ให้ ทุก คนเข้าถึงความยุติธ รรมและสร้างสถาบั นที่ มีป ระสิ ท ธิผ ลรับผิ ดชอบและ
ครอบคลุ ม ในทุ ก ระดั บ (Promote just, peaceful and inclusive societies) ในเป้ า ประสงค์ ที่
16.2 ยุติการละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษ ย์และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการ
ทรมานที่มีต่อเด็ก เป็นเป้าหมายที่แสดงให้เห็นถึงจุดยืนในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ที่เป็นปัญหา
มาอย่างยาวนาน
ผู้วิจัยเห็ น ว่า ควรที่จะกำหนดแนวทางเป้าหมายที่เหมาะสม เพราะปัจจุบันปัญหาการค้า
มนุษย์และการใช้ความรุนแรงกับเด็กนั้ นเป็นปัญหาที่ควรได้รับการกำกับดูแลเป็นพิเศษ เพราะปัญหา
ดังกล่าวจะไปกระทบกับหลักสิทธิมนุษยชน แต่ทั้งนี้ ควรที่จะกำหนดหลักเกณฑ์อายุและรายละเอียด
ลักษณะงานบางอย่าง ให้กลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาเข้าใจและปฏิบัติตาม อย่างกรณีประเทศไทย ควร
กำหนดลั กษณะของงานบางอย่างให้ ชัดเจน และควรให้ ความรู้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่ างไกล
ชุมชนเมือง เข้าใจถึงเรื่องของลั กษณะของงานที่อนุญ าตให้ ทำ รวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์ และ
ชี้ให้เห็นถึงผลเสียถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

4.3 ปัญหาว่าด้วยกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ปัจจุบันมีการออกตราสารสำหรับ การปกป้อง คุ้มครองเด็ก คือ อนุสัญญาสิทธิเด็ก โดยจะ
เน้นถึงสิทธิเด็กที่ควรจะได้รับตามหลักสิทธิมนุษยชน แต่ไม่มีเพียงแต่อนุสัญญาสิทธิเด็กที่เป็นตราสาร
สำหรับการคุ้มครองเด็ก แต่ยังมีตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มีการบัญญัติ เน้นการ
คุ้ ม ครองเด็ ก ด้ า นแรงงาน ทั้ ง นี้ จะเห็ น ได้ ว่ า การคุ้ ม ครองเด็ ก นั้ น มี ม าตรการทางกฎหมายที่ ให้
ความสำคัญ และเข้ามาปกป้ อง คุ้มครองเด็ก เพื่ อจะดูแลและกำกับ ควบคุม เพื่อป้องกันไม่ให้ ถูก
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ละเมิดสิทธิ หรือเอาเปรียบด้านแรงงาน เช่น ให้ทำงานหนัก ทำงานเกินเวลา กดราคาค่าจ้าง รวมถึง
การใช้ความรุนแรงกับเด็ก
จากที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า อนุสัญญาสิทธิเด็กให้ความสำคัญทางด้านสิทธิของเด็ก
โดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ สีผิว ศาสนา และภาษา ส่วนมาตรการขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
จะเน้นเรื่องการคุ้มครองด้านแรงงานของเด็ก โดยจะกล่าวถึง เรื่องของเกณฑ์ อายุขั้นต่ำ ลักษณะของ
งานที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับกับเด็กจะหมดสิ้นไป
โดยเฉพาะด้านแรงงานและในปัจจุบันพบว่า ทั่วโลกยังประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงาน
บังคับ เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน ทำให้ยังคงมีปัญหาการ
ใช้แรงงานเด็ก141
สภาพสั งคมและเศรษฐกิจนั้ น จั ด ว่าเป็ น เหตุผ ลที่ ส ำคัญ ที่ ท ำให้ เกิด การใช้แ รงงานเด็ก ใน
ปัจจุบัน และสะท้อนให้ถึงความไม่พร้อมของบางประเทศที่จะร่วมกันยุติการใช้แรงงานเด็กตามเกณฑ์
มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ อย่างกรณีประเทศที่กำลังพัฒนา หรือกลุ่มประเทศที่กำลังเผชิญ
กับสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้แรงงานไม่เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศ จึงทำให้มีการนำแรงงาน
เด็กมาใช้งาน ซึ่งการใช้แรงงานเด็กนั้น มีความเสี่ยงที่จะถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มนายจ้างได้ง่าย
ไม่ว่าจะเป็ น การบั งคับ ให้ ทำงานหนัก อย่างกรณี ทำงานเกินระยะเวลาการทำงาน บ้างก็ถูกเลื อก
ปฏิบัติ กดราคาค่าจ้าง หรือใช้ความรุนแรง ซึ่งจะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน คือ การถู กเลือกปฏิบัติ
การบังคับขู่เข็ญให้ทำงานหนัก เมื่อสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกัน
ทำให้การนำมาตรการทางกฎหมายของระหว่างประเทศก็มีการบังคับใช้ได้ไม่เท่ากัน
หลั ก การทางกฎหมายที่ องค์ การแรงงานระหว่างประเทศกับ มาตรการทางกฎหมายของ
อนุสัญญาสิทธิ เด็ก โดยหลักแล้วอนุสัญญาสิทธิเด็กจะมีมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกยอมรับ โดยที่ไม่มี
ข้ อ ยกเว้ น ส่ ว นมาตรการทางกฎหมายขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ก็ ถู ก จั ด ว่ า เป็ น
มาตรฐานสากลเช่นกัน แต่เนื่องจากตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศแต่ละฉบับจะมีผล
ผูกพันก็ต่อเมื่อ ได้มีการให้สัตยาบันรับพันธกรณีฉบับนั้น ๆ เพราะเมื่อมีการให้สัตยาบันแล้วต้องมีการ
ปฏิบัติตามตราสารอย่างเคร่งครัด แต่ทั้งนี้ ข้อยกเว้นบางประการสำหรับบางประเทศที่มีข้อจำกัดด้วย
สภาพสังคมและเศรษฐกิจ
การคุ้ม ครองสิ ท ธิเด็ กตามกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มี การออกตราสารที่
เกี่ยวกับปัญหาแรงงานเด็ก อาทิเช่น อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วย
อายุขั้นต่ำที่อนุญาตให้ทำงานได้ พ.ศ. 2516 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182
ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ.
141
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2542 ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบั บ ที่ 127 ว่าด้ว ยน้ ำหนั กสู งสุ ดที่ อนุญ าตให้ คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 ข้อแนะนำ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กที่เกิดขึ้น โดยคำนึงถึง
อนุ สั ญ ญาว่าด้ว ยสิ ท ธิเด็ ก ปี ค.ศ. 1989 เป็ น หลั ก แต่ ทั้ งนี้ บางประเทศก็ ไม่ ได้รับ พั น ธกรณี ของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศบางฉบับ เพราะเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ทั้งหมด เพราะ
เหตุที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศแตกต่างกัน
อนึ่งจากที่กล่าวมาในข้างต้น พบว่าการที่บางประเทศไม่ได้เข้าร่วมให้สัตยาบันอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138,ฉบับที่ 182 ข้อแนะนำที่ 190 ฉบับที่ 127และข้อแนะนำ
ที่ 128 หรือเข้าร่วมให้สัตยาบันบางฉบับหรือไม่รับทั้งหมด ก็เพราะเหตุผลทางสภาพเศรษฐกิจและ
สภาพสังคมแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน บางประเทศมีความจำเป็นที่ต้องมีการใช้แรงงานเด็ก
เพราะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ต้องมีแรงงานเด็กเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดยเฉพาะด้านแรงงาน ที่จำนวนแรงงานไม่พอ ซึ่งสภาพทางเศรษฐกิจย่ำแย่จึงทำให้ ต้องมีการใช้
แรงงานเด็กเกิดขึ้น แต่ทั้งนี้ การที่บางประเทศที่ไม่รับพันธกรณีถูกจับตามองว่าเป็นประเทศที่ด้อยการ
พัฒ นาและ เป็ น แหล่ งที่มีการค้ามนุษย์และใช้แรงงานเด็กไม่เป็นธรรม และทำให้ กฎหมายในการ
คุ้มครองไม่ได้มาตรฐานสากล และก่อให้ เกิดปัญ หาอีกมากมาย และส่ งผลทำให้ เกิดขึ้นบัญ ชีกลุ่ ม
ประเทศที่มีการใช้แรงงานเด็ก และทำให้ประชาคมโลกกดดันด้านเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งทำให้มี
ความลำบากมากขึ้นได้ในการติดต่อการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการที่เข้าไม่ถึง กลไกส่งเสริมการเข้าถึง
การคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ หลังจากที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบันรับพันธกรณีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
แล้ว ประเทศไทยก็มีความพยายามที่จะแก้ไขกฎหมายภายในของประเทศให้มีความสอดคล้องตาม
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมากที่สุด กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะเรื่องของเกณฑ์อายุขั้นต่ำ ของการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งจะมีความสอดคล้องตาม
หลักอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 และเรื่องของงานอันตรายไม่เหมาะสม
อนุ สั ญ ญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบั บที่ 182 และข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่ 190 และเรื่องของการใช้แรงงานด้วยกำลังกายที่ ต้องยกส่งของที่มีน้ำหนักมาก อนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 127 และข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128
เพื่ อ ที่ จ ะต้ อ งการร่ ว มกั น กั บ ประชาโลกแก้ ไ ขปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก ที่ ไ ม่ เป็ น ธรรม และ
พระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ให้ มีความสอดคล้ องตามหลั กอนุ สั ญ ญาสิ ท ธิเด็ กซึ่งเป็ น
มาตรฐานสากล
ปั ญ หาการใช้ แ รงงานเด็ ก นั้ น นั บ ว่ าเป็ น ปั ญ หาที่ ทั่ ว โลกให้ ความสนใจเป็ น พิ เศษ เพราะ
เนื่องจากมีความเกี่ยวโยงที่จะขัดกับหลักสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะด้านแรงงาน มีความเสี่ยงที่จะถูก

116
นำไปเป็นแรงงานบังคับ รวมถึงการถูกนำมาค้ามนุษย์ ซึ่งทำให้มาตรการทางกฎหมายระหว่างประเทศ
นั่นมีความสำคัญที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อที่จะป้องกันและคุ้มครองเด็กมิให้เป็นเครื่องมือในการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลอื่น รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิให้กับเด็ก เพราะ เด็กเป็นช่วงวัยที่กำลัง
จะเติบ โต เชื่อฟังง่าย โอนอ่อนต่อ สิ่งต่าง ๆ รอบข้างได้ง่าย จึงทำให้ ทั่วโลกให้ ความสำคัญ กับ การ
คุ้มครองสิทธิเด็กมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ อย่างกรณีของกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่เข้ามา
ทำงานในประเทศไทย โดยผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
การใช้แรงงานเด็กนั้นนับว่าเป็นปัญหาที่สังคมให้ความสำคัญ เพราะส่งผลเสียภาพลักษณ์
ของประเทศ ในเรื่ อ งของการใช้ แ รงงานบั ง คั บ และการค้ า มนุ ษ ย์ ยิ่ ง ประเทศไทยมี แ รงงานที่
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานเข้ามาทำงานในประเทศ พบว่า มีการใช้แรงงานเด็กอย่างในกิจการงานก่อสร้าง ถูก
นายจ้างเอารัดเอาเปรียบ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหนักเกินความสามารถของเด็ก หรือค่าจ้าง ซึ่งส่งผล
ทำให้มีมาตรการการคุ้มครองแรงงานเด็กเกิดขึ้นสำหรับการใช้แรงงานเด็กโดยเฉพาะขึ้น โดยการ
คุ้มครองแรงงานเด็กนั้นแนวคิดนั้นมีจุดเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษ ผู้เริ่มต้นแนวคิดคือ โรเบิร์ ต โอเวน
ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการกำหนดกรอบมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรมอย่างที่ในปัจจุบันที่การใช้
แรงงานมีมาตรการการคุ้มครองแรงงานของเด็กดังที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นไปตามกรอบแนวคิด
ของมาตรฐานแรงงานที่เป็นธรรม เพื่อที่จะป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบด้านแรงงานจากนายจ้าง
จากการศึกษาพบว่า แรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่ วนใหญ่
ประกอบอาชีพเป็ นกรรมกรในงานก่อสร้าง จากการศึกษาพบว่า มีแรงงานเด็กที่เป็นกลุ่ม แรงงาน
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ทำงานก่อสร้าง ซึง่ กลุ่มเด็กเหล่านี้เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป ทำงานจำพวก
ที่ต้องใช้แรงเช่น ยก แบก หาม เข็น ลาก ทูน สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่อ
สุขภาพร่างกายของเด็กได้ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาตามมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานของไทย
พบว่า หมวดของการใช้แรงงานเด็กได้กล่าวถึงหลักเกณฑ์อายุการใช้แรงงานเด็กห้ามจ้างลูกจ้างที่มี
อายุต่ำกว่า 15 ปี และห้ามจ้างลูกจ้างที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานอันตรายซึ่งจะปรากฎรายละเอียดใน
มาตรา 49 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน เมื่อพิจารณาแล้วพบว่า การทำงานที่ต้อง ยก แบก
หาม หาบ ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนักมากไม่ได้ปรากฏอยู่ในรายละเอียดของประเภทงานอันตราย
แต่ปรากฏอยู่ในกฎกระทรวง ซึง่ พิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ตามมาตรา 37
การที่ไม่ได้มีการระบุ งานจำพวกที่ต้อง ยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มี
น้ำหนักมากไว้ในหมวดการใช้แรงงานเด็ก แต่ปรากฏในกฎกระทรวงที่พิจารณาจากพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายได้ และจะส่งผลทำให้เด็กที่ทำงานก่อสร้าง อาจ
ได้ รั บ กระทบที่ เป็ น อั น ตรายต่ อสุ ข ภาพได้ เนื่ อ งจากการที่ ไม่ ระบุ ข อบเขตของประเภทงาน และ
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่ชัดเจนพออาจถูกหยิบยกเป็นช่องว่างทางกฎหมาย ทำให้เ ด็กกลุ่มนี้ถูกนายจ้าง
เอารัดเอาเปรียบได้ง่าย และทำงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพดังที่กล่าวมา
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การที่กลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ทำงานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง โดยทั่วไปเด็ก
นั้นจะต้องการปกป้องคุ้มครองสิทธิตามหลักแนวคิดด้านการคุ้มครองเด็ก ซึ่งการคุ้มครองเด็ กเป็นหนึ่ง
ในหลักสิทธิมนุษยชนที่เด็ก ควรจะได้รับไม่ว่าจะเป็นการกำหนดอำนาจการปกป้องคุ้มครองบุตรของ
บิดามารดา รวมถึงการกำหนดสิทธิทางการศึกษา รวมถึงการกำหนดมาตรการด้านการใช้แรงงาน
สำหรับเด็กขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ 142เพื่อที่เด็กจะได้รับการปกป้องและคุ้มครองไม่ให้
ถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือการแสวงหาประโยชน์มิชอบแก่ตัวเด็กจากผู้ที่มีอายุมากกว่า และการศึกษา
จะเป็นเครื่องมือจะให้วิชาความรู้ เพื่อที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำได้
จากปัญหาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น จะเห็นได้ว่าปัญหาดังกล่าวเป็น การใช้แรงงานที่กระทำการ
ผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 44 และมาตรการทางกฎหมายตามอนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 138 ว่าด้วยเรื่องอายุขั้นต่ำสำหรับการใช้แรงงานเด็กที่กำหนดไว้ไม่
ต่ ำกว่ า 15 ปี งานอั น ตรายโดยสภาพหรื อ ลั ก ษณะซึ่ งจะส่ งผลให้ เกิ ด อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัย หรือศีลธรรมอันดี จะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และประเภทงานเบา ที่อนุญาตให้จ้างงาน
หรือการทำงานของบุคคลที่มีอายุ 13 ถึง 15 ปี ในงานเบา ที่มีลักษณะต้องไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนึ่งจากการศึกษาพบว่า งานที่ต้องใช้แรงกำลัง เช่น ยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือ
เข็นของที่มีน้ำหนักมาก ได้การปรากฎอยู่ในหมวดของการใช้แรงงานหญิงมีครรภ์ซึ่งกำหนดว่า งาน
ดังกล่าวเป็นงานต้องห้ามสำหรับการใช้แรงงานหญิงมีครรภ์สำหรับ การยก แบก หาม หาบ ขน ทูน
ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักเกิน 15 กิโลกรัม แต่สำหรับการใช้แรงงานเด็กไม่ปรากฎ
ด้วยเหตุนี้เมื่อพิจารณาตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างฉบับที่ 182 และข้อแนะที่
190 ที่กล่าวรายละเอียดถึงงานอันตรายที่ไม่เหมาะสมสำหรับการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งพบว่า ลักษณะ
ของงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการทำงานจะต้องไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความ
ปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก และมีการกำหนดว่า งานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรือการควบคุม
สิ่งของที่มีน้ำหนักมากด้วยแรงกาย และมีการกำหนดอัตราน้ำหนักโดยเฉลี่ย สำหรับลูกจ้างเด็กหญิง
ต้องไม่เกินกว่ายี่สิบกิโลกรัม ส่วนเด็กชายต้องไม่เกินกว่ายี่สิบห้ากิโลกรัม และ งานที่มีสภาพแวดล้อม
ในการทำงานที่เป็นอันตราย โดยเฉพาะงานก่อสร้างนั้นจัดว่าเป็นงานอันตรายสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำ
กว่า 16 ปี143
การทำงานที่ต้องใช้แรงกำลังจำพวก การยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มี
น้ำหนักมาก จะต้องพิจารณาตามอนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานหนึ่ง
คนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 และมีข้อแนะขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 ที่ประเทศไทย
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จรัญ โฆษณานันท์, เรื่องเดิม.
143 ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย, เรื่องเดิม.
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ให้สัตยาบันซึ่งกำหนดรายละเอียด เรื่องของน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานคนหนึ่งแบกหามได้ และ
ห้ามมอบหมายงานบางอย่างที่ระบุว่าต้องขนย้ายด้วยตนเองโดยเฉพาะที่เป็นงานที่ยากลำบาก แก่
คนงานผู้เยาว์ สำหรับการจ้างคนงานเด็กให้ทำงานขนส่งสิ่งของจะต้องมี การกำหนดน้ำหนักสูงสุด ถ้า
เป็ น กรณี ที่ พ บว่ามี การจ้ างคนงานผู้ เยาว์ที่มี อายุต่ำกว่า 16 ปี ควรที่ จะมี มาตรการอัน เร่งด่ วนให้
กำหนดอายุ ขั้ น ต่ ำ เป็ น 18 ปี 144แต่ เนื่ อ งจากหมวดการใช้ แ รงงานเด็ ก มิ ได้ ร ะบุ เอาไว้ แ ต่ ร ะบุ ใน
กฎกระทรวงกำหนดอั ต ราน้ ำ หนั ก ที่ น ายจ้ า งให้ ลู ก จ้ า งทำงานได้ พ.ศ. 2547 อาศั ย อำนาจตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในความตามมาตรา 6 และมาตรา 37
การจ้ างลู กจ้ างหนึ่ งคนยก แบก หาม หาบ ขน ทู น ลาก หรือเข็น ของที่มี น้ำหนั กมากจะ
สามารถทำได้ต้องไม่เกินอัตราน้ำหนักต่อลูกจ้างหนึ่ง โดยแรงงานที่เด็กนั้นจะขอแบ่งออกเป็น 2 กรณี
กล่าวคือ ลูกจ้างหญิงที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี จะสามารถยกของที่มีน้ำหนักไม่
เกิน 20 กิโลกรัมและลูกจ้างชายที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี จะสามารถยกของที่มี
น้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม 145
จากที่กล่าวมาในข้างต้นสามารถแสดงให้ เห็นถึงข้อดีข้อเสีย ดังนี้ กล่วคือ ข้อดี จากปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น กรณีของงานที่ต้องใช้แรงงานกำลัง ยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มี
น้ำหนักมาก ไม่ได้ปรากฎอยู่ในรายละเอียดของหมวดการใช้แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 แต่มีการบัญญัติในกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้
พ.ศ. 2547 ซึ่งเป็น ผลดีต่อตัวลูกจ้างที่เป็นการเปิดโอกาสให้ สามารถทำงานจำพวกนี้ได้ เพื่อสนอง
ความต้องการกลุ่มแรงงานที่มีความจำเป็นในการหารายได้เพื่อช่วยเหลือครอบครัว ซึ่งมาตรการทาง
กฎหมายดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 138
และ ที่ 127 และข้อแนะนำที่ 128 เพื่อป้องกันการถูกเอาเปรียบเรื่องการทำงาน และคำนึงถึงความ
ปลอดภัยด้านแรงงาน ตามที่มาตรการทางกฎหมายที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กำหนดไว้
ทั้งนี้ นับว่าเป็นการกำหนดที่ทำให้นายจ้างต้องพึงระวังในเรื่องของการจ้างแรงงานเด็ก นอกจากนี้
กฎกระทรวงดังกล่าวมิได้กล่าวถึงแค่เพียงลูกจ้างที่เป็นเด็ก แต่ยังให้ความสำคัญ ลูกจ้างหญิง ด้วย
ข้อเสี ย การที่มิได้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ งานดังกล่ าวข้างต้น ไว้ในกฎหมายหลั กซึ่งจะ
ส่งผลเสียต่อการอ้างความไม่รู้ว่ากฎหมาย ที่ความจริงมีการบัญญัติขึ้นเป็นพิเศษในกฎกระทรวงกรณี
งานจำพวกยก แบก หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมากตามกฎกระทรวงกำหนด
อัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 และทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายได้ โดยการ
ที่จะสามารถอ้างถึงความไม่รู้ว่ากลุ่มเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่อายุไม่ถึง18 ปี สามารถยกของที่มีน้ำหนัก
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R128 - Maximum Weight Recommendation, 1967 (No. 128), เรื่องเดิม.
145 กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547, เรื่องเดิม.
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ได้เท่าไร เพราะเนื่องจากมิได้กำหนดรายละเอียดไว้ในในหมวดการใช้แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งต่างจากกรณีของหมวดการใช้แรงงานหญิง กรณีลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ที่
มีการกำหนดไว้ชัดเจน ตามมาตรา 39 ทั้งนี้ การที่ไม่ระบุให้ชัดเจนโดยการกำหนด เพศ อายุ น้ำหนัก
ของการยกสิ่งของให้ชัดเจน ซึ่งจะทำให้มีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ โดยการ
อ้างความไม่รู้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าว และทำให้เกิดการเอาเปรียบลูกจ้าง และใช้ให้ทำงาน
หนักเกินความสามารถและก่อให้เกิดอันตรายได้ ที่สำคัญส่งผลทำให้เกิดแรงงานบังคับได้
ด้วยเหตุนี้ จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นจะเห็นได้ว่า งานที่ต้องใช้แรงกำลังจำพวกยก แบก
หาม หาบ ขน ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ำหนักมาก และมิได้บัญญัติไว้ในหมวดการใช้แรงงานเด็ก
ตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่มีการบัญ ญัติอยู่ในกฎกระทรวงกำหนดอัตรา
น้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 พิจารณาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมี
รายละเอียด โดยกำหนดเพศของลูกจ้างเด็ก และเกณฑ์อายุ และอัตราน้ำหนักของสิ่งของ จัดว่าเป็น
มาตรการที่ เน้ น ความปลอดภั ย ด้ านการทำงาน และมี ค วามสอดคล้ อ งกับ อนุ สั ญ ญาขององค์ก าร
แรงงานระหว่างประเทศที่ 138 และ ที่ 127 และข้อแนะนำที่ 128 ที่ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน แต่
ทั้งนี้ สำหรับการใช้แรงงานดังกล่าวข้างต้น มิได้มีการระบุรายละเอียดในหมวดการใช้แรงงานเด็ก แต่
ออกเป็ นกฎกระทรวงแทน ซึ่งอาจทำให้ เกิดเป็นข้ออ้างในการหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม เพราะ มิได้
บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
การที่หมวดการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการระบุรายละเอียดของการทำงานที่ต้ องมียก แบก หาบ
หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมี
การกำหนดรายละเอียดของงานดังกล่าวไว้ในหมวดการใช้แรงงานเด็ก และกำหนดงานก่อสร้างเป็น
กลุ่มงานประเภทงานอันตราย ตามมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่ างประเทศที่
ประเทศไทยได้ให้สัตยาบัน อนุสัญญาที่ 182 และข้อแนะนำที่ 190 ที่กำหนด เพื่อที่จะทำให้หมวด
การใช้แรงงานเด็กในเรื่องของงานอันตรายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มงานที่ต้องใช้แรงกำลัง
จำพวก ยก แบก หาบ หาม ขน ทูน ลาก สิ่ งของที่มีน้ ำหนั กมาก และป้ องกันการใช้ช่องว่างทาง
กฎหมาย ในการอ้างถึงความไม่รู้ถึงมาตรการดังกล่าว

4.4 ปัญหาว่าด้วยมาตรการทางกฎหมายและกลไกของไทยในการปฏิบัติตาม
พันธกรณีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องของการคุ้มครองเด็ก ด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเรื่อง
การใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม และเรื่องของการค้ามนุษย์ ซึ่งทางองค์กรสหประชาชาติและองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศร่วมมือกัน ออกมาตรการทางกฎหมายและมีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา
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ที่ยั่งยืน เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานที่ไม่เป็นธรรม ที่เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะเรื่องของการใช้
แรงงานเด็ก ซึ่งทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศได้มีการออกตราสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการใช้
แรงงานเด็กที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการบังคับให้ทำงานหนัก หรืองานที่เป็นอันตรายที่ส่งผลเสียต่อ
ร่างกาย และเป็นการขัดหลักสิทธิมนุษยชนตามหลักอนุสัญญาสิทธิเด็ก เพื่อต้องการที่จะแก้ไขปัญหา
การใช้แรงงานเด็กที่ไม่เป็นธรรมให้หมดไปจากสังคม ซึ่งประเทศไทยก็เข้าร่วมภาคีและให้สัตยาบันกับ
อนุสัญญาบางฉบับขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในประเด็นของการใช้แรงงานเด็ก
ประเทศไทยได้รับพันธกรณีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ ในประเด็น ของ
การใช้แรงงานเด็ก คือ อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต่ำที่
อนุญาตให้ทำงานได้ พ.ศ. 2516 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการ
ห้ามและการดำเนินการโดยทั นทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 ข้อ
แนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 127
ว่าด้วยน้ ำหนั กสู งสุ ดที่อนุ ญ าตให้ คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 ข้อแนะองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ 128 เพื่อนำมาเป็นแนวทางการปรับแก้ไขกฎหมายภายในให้มีความสอดคล้องกับ
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ แต่ยังพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นอยู่
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีและให้สัตยาบัน นั้น
มีมาตรการบางอย่างที่ประเทศไทยไม่ได้นำมาปรับใช้กับกฎหมายภายในของประเทศไทย กล่าวคือ
ไม่ ได้ น ำหลั ก เกณฑ์ บ างอย่ างของอนุ สั ญ ญาขององค์ ก ารแรงงานระหว่างประเทศ มาปรับ ใช้ กั บ
กฎหมายภายในของประเทศไทย อย่างกรณีของลักษณะของงานประเภทงานอันตรายที่ไม่มีการระบุ
ว่า งานก่อสร้างเป็นกลุ่มงานอันตรายที่ไม่เหมาะสมสำหรับแรงงานเด็ก ซึ่งมาตรการทางกฎหมายของ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันที
เพื่อขจัดรูป แบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศที่ 190 กำหนดไว้
นอกจากนี้ ปั จ จุ บั น ประเทศไทยได้ มีก ารให้ สั ตยาบั น อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 29 ว่าด้ว ยเกณฑ์
แรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และพิธีสารประกอบ ปี ค.ศ. 2014 ซึ่งเป็นแนวทางในการร่าง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. …. มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมา
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา รวมถึงปัญหาเรื่องของ
การค้ามนุ ษย์ ที่ป ระเทศไทยประสบปัญ หาอยู่ จะเห็ นได้ว่า ประเทศไทยนั้น มีความพยายามแก้ไข
ปัญ หาการใช้แรงงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการใช้แรงงานบังคับ หรือ
การค้ามนุษย์ ซึ่งเด็กอาจมีส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องได้ง่าย เพราะความเป็นเด็กที่โอนอ่อนต่อสิ่งรอบข้างได้
ง่าย

121
จากที่กล่าวมาข้างต้น พิจารณาได้ว่า เมื่อประเทศไทยได้รับพันธกรณีตามอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศจะต้องปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมายที่ได้บัญญัติไว้ในอนุสัญญา และ
นำมาปรับแก้ไขกับกฎหมายภายใน โดยเฉพาะพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้มีความ
สอดคล้องและมีความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อจะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็ก นอกจากนี้ ยังต้อง
คำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชนตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ที่ได้ออกมาตรการทางกฎหมายเป็นพระราชบัญญัติ
คุ้ม ครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่ อต้ องการคุ้ม ครองสิ ท ธิเด็ กไม่ ให้ ถูก เอารัด เอาเปรียบจากการทำงาน
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบกับเด็ก ซึ่งมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทั้งสองฉบับ
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้มีความทันสมัยต่อสภาพสังคมในแต่ละยุค และให้มี
ความสอดคล้องตามมาตรฐานสากลมากที่สุด
ปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นสำหรับการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายของนายจ้าง เพื่อที่เป็นการออกมาตรการอย่างจริงจังที่ต้องการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก
คือ ห้ ามเด็กซึ่งมีอายุต่ ำกว่า 15 ปี เข้าทำงานในงานทั่ วไปซึ่งเป็ นไปตามอนุสั ญ ญาองค์กรแรงาน
ระหว่างประเทศฉบับที่ 138 งานจำพวกเกษตรกรรม ห้ามจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี ทำงานใน
งานขนถ่ายสินค้าทางทะเล และห้ามจ้างแรงงานเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานประมงทะเล โดย
ปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ 146
การจ้างให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ทำงานในงานที่เป็นอันตราย เช่น งานปั๊มโลหะ งานเกี่ยวกับ
วัตถุมีพิษ และการ ทำงานในสถานที่ต้องห้ าม มีอัตราโทษปรับตั้งแต่ 400,000 บาท ถึง 800,000
บาท หรือจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือทั้งปรับทั้งจำ รวมถึงจ้างลูกจ้าง ทำงานอันตรายหรือสถานที่ที่ห้ามเด็ก
ทำจนเป็นเหตุให้ลูกจ้างเด็กได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตายนายจ้าง ปรับตั้งแต่
800,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท หรือจำคุกไม่เกิน 4 ปี หรือ ทั้งปรับทั้งจำ อย่างไรก็ตามกฎหมาย
ดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะกรณีที่เป็นการจ้างแรงงานเท่านั้นไม่ได้หมายรวมถึงการที่พ่อแม่ ผู้ปกครองให้
เด็กทำงานภายในครอบครัว แต่ก็ยังพบว่ามีการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายเกิดขึ้นอยู่ ซึ่งจะเป็นเรื่อง
เกณฑ์อายุของการใช้แรงงานเด็ก รวมงานหนัก งานอันตราย ทำงานเป็นระยะเวลานาน147
การแก้ไขมาตรการทางกฎหมายแรงงานของประเทศไทยเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญ
ของความต้องการแก้ไขปัญหากฎหมายอย่างจริงจัง แต่ทั้งนี้ พบว่า ยังมีการใช้แรงงานเด็กในประเทศ
ไทยเกิดขึ้นอยู่ จากการศึกษาพบว่า มีการใช้แรงงานเด็ก โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานเด็กคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ในกลุ่มกิจการงานก่อสร้าง
ซึ่งพบว่า มีการใช้แรงงานเด็กให้ทำงานหนัก และงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างเช่น ยก แบก
146

“เตือนนายจ้างใช้ ‘แรงงานเด็ก’ ผิดกฎหมาย เพิ่มโทษปรับสูงสุด 8 แสนบาท”, เรื่องเดิม.
147 “เตือนนายจ้างใช้ ‘แรงงานเด็ก’ ผิดกฎหมาย เพิ่มโทษปรับสูงสุด 8 แสนบาท”, เรื่องเดิม.
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หาม หาบ ขนสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งในการทำงานของแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานต้องมีใบอนุญาต
ให้ ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหารการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จึงจะ
สามารถทำงานในประเทศไทย แต่แรงงานเด็กเหล่านี้ไม่สามารถทำได้เพราะ มีการเดินทางเข้าเมือง
แบบผิดกฎหมาย หรือจะเข้าเมืองในฐานะผู้ติดตาม ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้หากไม่มีใบอนุญาตให้
ทำงานได้ จะเห็นได้ว่าการลักลอบการทำงานของแรงงานกลุ่มนี้เป็นผลจากการที่ลักลอบการเข้าเมือง
ของกลุ่ มเคลื่ อนย้ ายถิ่น ฐานและรวมถึงการที่นายจ้างอนุญ าตให้ ท ำงานได้ถึงแม้ว่าไม่มีอนุญ าตให้
ทำงานหรือไม่ เพราะการที่จะรับคนงานที่เป็นบุคคลที่มีก ารเคลื่อนย้ายถิ่นฐานมาจากประเทศเพื่อน
บ้านนั้น มีหลักเกณฑ์บางอย่างที่ทำให้นายจ้างไม่พร้อมที่จะปฏิบัติตาม ในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการขอ
ใบอนุญาตของลูกจ้าง
จากการศึกษาพบว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้าเมืองแบบผิดกฎหมายและไม่มี
ใบอนุญาตให้ทำงานก็ไม่สามารถที่จะทำงานในประเทศไทยได้ตามกฎหมาย แต่ทั้งนี้พบว่า มีการใช้
แรงงานเด็กกลุ่มนี้ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญต่อกฎหมาย พอมีการเข้าจับกลุ่มส่งกลับ
ประเทศ ก็ยังพบในพื้นที่อื่น ซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหาดังกล่าวข้างต้น คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชกำหนดการบริหาร
การจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 แต่ทั้งนี้ ประเด็นการใช้แรงงานเด็กนั้น ถึงแม้จะรับ
พันธกรณีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาและมีการปรับใช้กับกฎหมายไทย ก็ไม่ได้กำหนด
หลั กเกณฑ์ ไว้อย่ างชัด เจน โดยเฉพาะกรณี ของงานก่อ สร้าง ที่ไม่ มี การระบุ ประเภทงานอัน ตราย
สำหรับกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ประเภทกิจการงานก่อสร้าง
ประเภทงานอันตรายตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการ
ห้ ามและการดำเนิ น การโดยทั น ที เพื่ อ ขจัด รูป แบบที่ เลวร้ายที่ สุ ด ของการใช้ แ รงงาน พ.ศ. 2542
ข้อ แนะนำองค์ ก ารแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 ที่ ก ล่ าวถึ งรายละเอี ย ดของงานอั น ตรายที่ ไม่
เหมาะสมสำหรับการใช้แรงงานเด็ก โดยได้มีการระบุถึงลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานจะต้องไม่มีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก และงาน
ที่ต้องมีการขนย้ายหรือควบคุมสิ่งของที่มีน้ำหนักมากนั่นจะต้องกำหนดอัตราน้ำหนักในการขนย้าย
อย่างชัดเจนเพื่อความปลอดภัยของลูกจ้าง
การกำหนดอัตราน้ำหนักของงานที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายหรือการควบคุมสิ่งของที่มีน้ำหนัก
มากด้วยแรงกาย โดยเฉลี่ยแล้วสำหรับลูกจ้างเด็กหญิงต้องไม่เกินกว่ายี่สิบกิโลกรัม ส่วนเด็กชายต้องไม่
เกิน กว่ายี่ สิ บ ห้ ากิโลกรัม และงานที่มีส ภาพแวดล้ อมในการทำงานที่เป็น อันตราย โดยเฉพาะงาน
ก่อ สร้ างนั้ น จั ด ว่ าเป็ น งานอั น ตรายสำหรั บ เด็ ก ที่ มี อายุต่ ำกว่า 16 ปี 148 แต่ ส ำหรับ มาตรการทาง
148

ประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย, เรื่องเดิม.
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กฎหมายภายในของไทย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่ได้กล่าวถึงรายละเอียดใน
การขนย้ายหรือควบสิ่งของที่มีน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กอย่างงานก่อสร้าง ไว้ในหมวดการใช้
แรงงานเด็ก แต่กล่าวในประกาศกฎกระทรวง เรื่องของการขนสิ่งของที่มีน้ำหนัก ซึ่งทำให้คนที่ไม่ได้
ศึกษาข้อมูลให้ ละเอียดจะไม่รู้ถึงรายละเอียดในข้อกำหนดดังกล่าว และจะส่งผลเสียในการอ้างถึง
ความไม่รู้ได้
การยกของหรือควบคุมสิ่งของที่มีน้ำหนักที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กตามอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนแบกหามได้
พ.ศ. 2510 ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 มีหลักเกณฑ์ว่า การจ้างคนงานหญิง
และเด็กให้ทำงานขนส่งสิ่งของจะต้องมีการกำหนดน้ำหนักสูงสุดของสิ่ งของไว้อย่างแน่นอน และ
คนงานที่เป็นผู้เยาว์ หมายความถึง คนที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี กรณีที่พบว่ามีการจ้างคนงานผู้เยาว์ที่มี
อายุต่ำกว่า 16 ปี ควรที่จะมีมาตรการอันเร่งด่วนให้กำหนดอายุขั้นต่ำเป็น 18 ปี ซึ่งคนงานผู้เยาว์
จะต้องทำการขนย้ายด้วยตัวเองน้ำหนักสูงสุดจะต้องมีน้ำหนักที่น้อยกว่า คนงานที่เป็นผู้ใหญ่ที่มีเพศ
เดียวกัน แต่สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หมวดการใช้แรงงานเด็กไม่ได้มีบัญญัติไว้ แต่
ประกาศไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547
ประกาศไว้ในกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547
การใช้แรงงานเด็กนั่น ลูกจ้างหญิงที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี จะสามารถยกของที่มี
น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัมและลูกจ้างชายที่เป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีแต่ไม่ถึงสิบแปดปี จะสามารถ
ยกของที่มีน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม 149ทั้งนี้ จะทำให้เป็นช่องให้คนอ้างว่าไม่ได้มีการบัญญัติไว้ใน
กฎหมายหลั กจึงทำให้ ไม่รู้ข้อกำหนดดังกล่าว และจากที่ได้กล่ าวมาจะเห็ นได้ว่า เมื่อเด็ กถูกใช้ให้
ทำงานหนักเกินอัตราความสามารถของเด็ก และมีความเสี่ยงที่จะถูกข่มขู่ให้ทำงานและกลับกลายเป็น
การใช้แรงงานบังคับได้
อนึ่ ง การที่ ป ระเทศไทยรั บ พั น ธกรณี ข ององค์ ก ารแรงงานระหว่างประเทศเพื่ อที่ มี ความ
ต้องการที่จะขับเคลื่อนกฎหมายไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าการที่ประเทศ
ไทยรับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายภายใน แต่ยังพบว่า มี
การใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้ นในประเทศไทยอยู่ ก็เพราะเนื่องจากปัญหาในการปฏิบัติตาม ด้วยสาเหตุที่
สภาพเศรษฐกิจ และสั งคมไทยเป็ นกลุ่ มประเทศที่ กำลั งพั ฒ นา ซึ่งการที่จะห้ ามทำงานในลั กษณะ
บางอย่างจะดูเป็นการขัดสิทธิของบุคคลที่มีข้อจำกัด อย่างกลุ่มคนที่มีฐานะยากจน หรือกลุ่มคนที่อยู่
ห่างไกลและต้องการเข้ามาทำงานในเมือง เพื่อต้องการความั่นคงในการงานอาชีพ จึงเป็นเหตุผลที่ไม่
สามารถจะปฏิบัติตามให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ
149

กฎกระทรวง กำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547, เรื่องเดิม.
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จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สามารถวิเคราะห์ เป็นข้อดีและข้อเสียดังนี้ ข้อดี กล่าวคือ เมื่อ
มาตการทางกฎหมายไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนหรือการกำหนดให้ครอบคลุมแบบกว้าง ๆ
อย่างกรณีของประเภทงานอันตรายของการใช้แรงงานเด็ก อย่างกรณีของงานก่อสร้างที่ไม่มีการระบุ
เป็ นงานอัน ตรายสำหรับเด็กในพระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งอนุสัญ ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่
เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 มีการ
ระบุ งานก่อสร้าง เป็ นกลุ่มงานประเภทอันตรายที่ไม่เหมาะสมกับการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งถ้ามองใน
มุมมองที่เป็นคุณ จะแสดงให้เห็นถึงการออกมาตรการที่เ อื้ออำนวยให้กลุ่มคนที่มีฐานะยากจนมีอาชีพ
เป็นการที่ไม่เป็นจำกัดขอบเขตมากเกินไป โดยเป็นการคำนึงถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
ไทย ที่ประสบปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจ
การที่ไม่นำหลักเกณฑ์บางอย่างที่บัญญัติในอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมา
ปรับใช้กับพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของไทย ก็เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ไม่สามารถที่นจะปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ ก็อาจเป็นผลดีที่ทำให้คนที่
ต้องการมีงานทำได้มีงานทำ ลดอัตราการว่างงานที่ประเทศไทยประสบปัญหาได้ และเพื่อเป็นการ
สร้างรายได้ให้ความมั่นคงของครอบครัวได้
ข้อเสีย กล่าวคือ การที่ประเทศไทยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศทั้งหมด จะส่ งผลทำให้ เกิดปัญ หาคือมีการลั กลอบใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นในสั งคม
โดยเฉพาะการที่ไม่ระบุประเภทงานอันตรายที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะส่งผลทำให้
นายจ้างใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการใช้ให้เด็กทำงานที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มงานประเภทอันตรายได้
อย่างกรณี ของประเภทกิจการงานก่อสร้าง ที่เป็นงานอันตรายไม่เหมาะสมสำหรับการใช้แรงงานเด็ก
ที่ ร ะบุ อยู่ ในอนุ สั ญ ญาองค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ ฉบั บ ที่ 1 82 ว่ า ด้ ว ยการห้ า มและการ
ดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 ข้อแนะนำองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศที่ 190 แต่สำหรับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานของไทยไม่ได้ระบุไว้ ซึ่งจะ
ทำให้เป็นการนำช่องว่างทางกฎหมายมากระทำความผิด รวมถึงการที่ไม่ระบุถึง การยกขนย้ายหรือ
ควบคุมสิ่งของที่มีน้ำหนักมากไว้ในหมวดการใช้แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน หมวดการใช้แรงงานเด็ก มิได้ระบุกรณีที่ต้องมีการยกขน
ย้ายหรือควบคุมสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก แต่มีการระบุในกฎกระทรวง ซึ่งจะทำให้เป็นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาข้อ
กฎหมายให้ ดีจะอ้างถึงความไม่รู้ในข้อกฎหมายดังกล่ าวได้ และจะทำให้ ลูกจ้างที่เป็นเด็กจะได้รับ
อันตรายจากการทำงานได้ เพราะร่างกายของเด็กจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าร่างกายของผู้ใหญ่ ซึ่ง
เมื่อต้องยกขนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลอันตรายต่อกระดูก เพราะต้องใช้แรงกำลังเยอะใน
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การยกสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก และกรณีของการหลบหนีเขาเมือง ซึ่งเป็นปัญหาที่ประเทศไทยเผชิญอยู่
ในปัจจุบัน ซึ่งกรณีนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสำคัญต่อกฎหมายอย่างเด่นชัด
การหลบหนีเข้าเมืองของกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ซึ่งเป็นกรณีที่ชี้ให้เห็นถึงการไม่ให้
ความสำคัญต่อกฎหมายและการไม่ให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐ เมื่อไม่ปฏิบัติตามก็จะส่งผลกระทบ
ต่ อ ผู้ เดิ น ทางเข้ า มาในประเทศไทยแบบผิ ด กฎหมายเข้ า เมื อ ง กล่ า วคื อ ทำให้ เกิ ด ปั ญ หาด้ าน
อาชญากรรม เพราะการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย และทำให้ไม่ได้รับการดูแลจากภาครัฐ ส่งผลทำให้คน
กลุ่ มนี้ มีค วามเป็ น อยู่ ที่มี ความยากลำบาก รวมถึง ไม่ ได้รับ สิ ท ธิการบริการด้านสาธารณสุ ข สิ ท ธิ
การศึกษา และต้องอยู่แบบหลบๆซ้อนๆ เพราะถ้าเมื่อถูกจับได้จะต้องถูกจับกลับส่งประเทศต้นทาง
ด้ว ยเหตุนี้ ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า ปั ญ หาว่าด้วยกลไกของไทยต่อการปฏิ บัติตามนั้น มีปั ญ หามาจาก
สภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมถึงการไม่ให้ความสำคัญต่อกฎหมายจึงทำให้ ไม่
ปฏิบัติตามจึงทำให้เกิดผลเสียตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ดังนั้น ควรที่ จะกำหนดเพิ่มบทลงโทษให้
หนักขึ้นสำหรับการทำงานที่อยู่ในกลุ่มประเภทอันตรายอย่างกรณีของรูปแบบงานก่อสร้าง จำพวก ยก
แบก หาบ หาม ทู น ลาก สิ่ งของที่ มี น้ ำหนัก โดยหากมี การฝ่ าฝื น กฎหมายเพื่ อเป็ น การบั งคับ ใช้
กฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความผิดเมื่อไม่ปฏิบัติตาม เพราะการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมายนั่นส่งผลเสียมากกว่าผลดี และจะทำให้กฎหมายเกิดความไม่น่าเชื่อถือ ไม่น่าเคารพ และทำ
คนในประเทศแก้ไขปัญหาด้วยการใช้ความรุนแรง หรือส่งผลทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมได้
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บทที่ 5
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นการสรุปและเสนอแนะในประเด็นปัญหาที่ได้ จากการสืบค้นข้อมูลและ
นำมาวิเคราะห์ ในบทที่ 4 ซึ่ งมี ป ระเด็ น วิเคราะห์ 4 ประเด็ น กล่ าวคื อ ปั ญ หานิ ย ามแรงงานเด็ ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ปัญหาการใช้แรงงานเด็กกับความสัมพันธ์เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs)
ปัญหาว่าด้วยกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ปั ญหาว่าด้วยมาตรการกลไกของไทยต่อการปฏิบัติตามพันธกรณี อนุสัญ ญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ โดยประเด็นการวิเคราะห์ดังกล่าวสามารถนำมาสรุปและข้อเสนอแนะ เพื่อ
เสนอเป็นแนวทางการปรับใช้กฎหมายต่อไป

5.1 บทสรุป
เพื่อความเข้าใจสำหรับ ประเด็นปัญหาที่ทำการวิเคราะห์ ทั้ง 4 ประเด็นในบทก่อนหน้านี้ ซึ่ง
สามารถที่จะสรุปในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
1.ประเด็นปัญหานิยามแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่ได้ทำการวิเคราะห์มาในบทก่อนหน้า
จะเห็นได้ว่า ประเด็นปัญหาดังกล่าวนั้น พบว่า กลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่มีการเคลื่อนย้าย
เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้น มีส่วนหนึ่งที่ทำงานในอุตสาหกรรมงานก่อสร้าง โดยลักษณะของการ
ทำงานนั้นมีลักษณะการทำงานที่ต้องใช้แรงกาย เช่น ยก แบก หาม เข็น ลาก ทูน สิ่งของที่มีน้ำหนัก
มาก และกลุ่ มแรงงานเด็กดังกล่ า วเรื่ อมทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้นไป ในการทำงานดังกล่ าวตาม
หลักเกณฑ์อายุของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พบว่า เป็นการใช้แรงงานที่มีอายุต่ำ
กว่าที่กฎหมายกำหนด และเนื่องจากกลุ่มแรงงานดังกล่าวตามกฎหมายของไทยไม่ได้กำหนดนิยามให้
กลุ่มเด็กเหล่านี้อย่างชัดเจน ไม่เหมือนเช่น “แรงงานต่างด้าว” ที่มีการกำหนดคำนิยามไว้ในบทบัญญัติ
ของกฎหมายอย่างชัดเจน ซึ่งส่งผลกระทบต่อกลุ่มแรงงานดังกล่าวที่ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้างได้ง่าย และทำให้ ไม่ได้รับ สิทธิต่าง ๆ เหมือนเด็กคนหนี่งควรที่จะได้รับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองเด็ก
จากประเด็ น ปั ญ หาที่ ก ล่ าวมาในข้ างต้ น พบว่า แรงงานเด็ ก เคลื่ อ นย้ ายถิ่น ฐาน ประเภท
อุตสาหกรรมงานก่อสร้างเป็นกลุ่มแรงงานที่อยู่ในกลุ่มที่เปราะบางควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพราะ
เนื่องจากสถานะเข้าเมืองที่ผิดกฎหมาย จึงทำให้มีความหวาดระแวงต่อบุคคลรอบข้าง รวมถึงการเข้า
ไม่ถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของทางภาครัฐ เพราะแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ไม่ได้มีการกำหนดคำนิยาม
ไว้ในบทบัญญัติของกฎหมายอย่างชัดเจนซึ่งจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
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2. ประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็กกับความสัมพันธ์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) จะ
เห็นได้ว่า ปัญหาการใช้แรงงานเด็กเป็นปัญหาที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพราะปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหา
ที่กระทบหลักสิทธิมนุษยชน ในเรื่องของการถูกเลือกปฏิบัติ รวมถึงเรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
จนกระทั้งด้านองค์กรสหประชาชาติได้มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งทั่วโลกให้ค วาม
สนใจกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวเป็นการพัฒนาที่เชื่อมโยงกันใน 3
มิติ คือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ทั้ง 17 เป้าหมาย ได้มีการนำบทเรียน
ที่ได้จาก เป้าหมายการพัฒ นาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs)150 มา
ปรับปรุงรูปแบบการวางเป้าหมายจากเน้นการบรรลุเป้าหมายขั้นต่ำการพัฒนา
เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย และมี 2 เป้าหมายที่มีความ
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก คือ เป้าหมายที่เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
และครบวงจรการจ้ างงานและการทำงานที่ ดี ส ำหรั บ ทุ ก คน (Goal 8: Promote inclusive and
sustainable economic growth, employment and decent work for all) และเป้ าหมาย 16
ส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒ นาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ
สร้างสถาบันที่มีประสิทธิผลรับผิดชอบและครอบคลุมในทุกระดับ (Promote just, peaceful and
inclusive societies)
เป้าหมายที่ 8 ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและครบวงจรการจ้างงานและการ
ทำงานที่ ดี ส ำหรั บ ทุ ก คน มี ทั้ ง หมด 10 เป้ า ประสงค์ โดยส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ แรงงานเด็ ก คื อ
เป้าประสงค์ที่ 8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็น
ทาสสมัยใหม่และการค้ามนุษย์รวมถึงการห้ามและกำจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็กรวมถึง
การจัดและการใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี 2568 151 และเป้าหมายที่
16 ส่งเสริมสังคมอย่างสงบสุขและครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ
สร้างสถาบั น ที่ มีป ระสิ ท ธิผ ลรั บ ผิ ดชอบและครอบคลุ มในทุก ระดั บ 10 เป้ าประสงค์ ซึ่งในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่ 16.2 ยุติการละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์
และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการทรมานที่มีต่อเด็ก 152 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
ที่องค์กรสหประชาชาติ ได้ร่วมมือกับองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ร่วมมือในการตั้งเป้าหมายใน
เรื่องของการยุติการใช้แรงงานเด็ก
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ณัชฎา คงศรี, เรื่องเดิม.
151 International Labor Organization, “Goal 8”, เรื่องเดิม.
152 International Labor Organization, “Goal 16”, เรื่องเดิม.
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ปัจจุบันมีการออกมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยที่นำ
หลักการตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ กล่าวคือ อนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ 138 ว่าด้วยหลักเกณฑ์อายุขั้นต่ำ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่
182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน
พ.ศ. 2542 และมีข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ 190 มาเป็นแนวทางในการปรับใช้ใน
การแก้ไขกฎหมายแรงงานของไทย ในหมวดของการใช้แรงงานเด็ก โดยการกำหนดบทลงโทษให้หนั ก
ขึ้นในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อที่เป็นการกระตุ้นให้ไม่จ้างแรงงานเด็กที่มีอายุ
ต่ำกว่าที่กฎหมายกำหนด
ประเทศไทยได้มีการแก้ไขมาตรการทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้มีการเพิ่มโทษหนักขึ้น
หากพบว่ามีการจ้างแรงงานเด็ก เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยเข้า ร่วมเศรษฐกิจอาเซียน ทำให้มีกลุ่ม
แรงงานเคลื่ อ นย้ ายถิ่ น ฐาน เข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็ น จำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่ ม อาชี พ
กรรมกรก่อสร้าง โดยพบว่า มีกลุ่มแรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน เข้ามาทำงานในประเทศไทย และมี
บางส่วนที่ทำงานในไซต์ก่อสร้าง ซึ่งจากการศึกษาพบว่า เด็กกลุ่ มนี้เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปี ซึ่งเป็น
เกณฑ์อายุที่ต่ำกว่ากฎหมายแรงงาน ซึ่งจัดว่าเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย และนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ
ที่ประเทศไทยควรที่จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ ถึงแม้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กถูกจัดระดับอยู่เกณฑ์
มาตรฐานที่ดี แต่ ทั้งนี้ ควรที่จะพิจารณาสำหรับกรณีของกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเป็นพิเศษ
เพราะ การใช้ แ รงงานเด็ ก เป็ น ปั ญ หาที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ของประเทศ และทั่ ว โลกให้
ความสำคัญเป็นพิเศษ โดยเฉพาะเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้มีการกำหนดเป้าหมายเกี่ยว
การยุติการใช้แรงงานเด็ก ตามที่ได้กล่าวมาในข้างต้น
จากที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้
แรงงานเด็ ก นั้ น มี เป้ า หมายที่ ต้ อ งการยุ ติ ก ารใช้ แ รงงานให้ ห มดไปจากสั งคม แต่ ทั้ งนี้ พบว่ า มี
นักวิชาการบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุผลที่ว่า แรงงานเด็กนั่นมี
ความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบางกลุ่มประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและการ
ใช้แรงงานเด็กในงานบางประเภทเด็กสามารถทำได้ และเป็นการเสริมสร้างพัฒนาการ การเรียนรู้ของ
เด็ก รวมถึงสร้างประสบการณ์ การทำงานให้ กับ เด็ก และทำให้ มี รายได้ส ำหรับ การเลี้ ยงชีพ ได้ ซึ่ง
มุมมองของนักวิชาการมองว่าการใช้แรงงานเด็กควรที่จะมองสองด้าน ไม่ควรที่จะมองแต่ด้านลบเพียง
ด้านเดียว
ด้วยเหตุนี้ ในประเด็นปั ญหาการใช้แรงงานเด็กกับเป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs) มี
ความสัมพันธ์กัน เพราะหนึ่งในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การยุติการใช้แรงงานเด็ก เนื่องจาก
ปัญหาการใช้แรงงานเด็ก เป็นปัญหาที่กระทบต่อสิทธิมนุษยชน แต่ทั้งนี้ เป้าหมายดังกล่าวนั้นมีทั้ง
ข้อดีและข้อเสี ยที่แตกต่างกัน กล่าวคือ ข้อดี ทำให้ ปัญหาการใช้แรงงานเด็กหมดไป ซึ่งอาจทำให้
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ปัญหาการค้ามนุษย์ลดลงตามไปด้วย ส่วนข้อเสีย คือ ทำให้กลุ่มประเทศด้อยพัฒนาประสบปัญหาขาด
แคลนแรงงานในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ และการที่มองว่าแรงงานเด็กเป็นผลเสียมากกว่า
ผลดี เพราะเด็กบางคนมีความต้องการที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพ เนื่องจากครอบครัวมีฐานะยากจน
3. ประเด็นปัญหาว่าด้วยกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ จะเห็นได้ว่า มาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่มี
ความเป็นมาตรฐานสากล เป็นมาตรการที่มีความเป็นธรรม และคำนึงถึงกลุ่ม ประเทศกำลังพัฒนาที่
ข้อจำกัดบางอย่างที่ไม่อาจปฏิบัติตามมาตรการทางกฎหมาย เพราะ ปัญหาทางด้านสภาพเศรษฐกิจ
และสังคม จึงทำให้ในการออกมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมีข้อยกเว้น
บางประการ สำหรับกลุ่ม ประเทศกำลังพัฒ นา แต่ยังพบว่า ปัญหาการใช้แรงงานเด็กยังเกิดขึ้นอยู่
สืบเนื่องจากกระบวนการจัดการภายในของแต่ละประเทศ
การคุ้มครองสิทธิเด็ก โดยเฉพาะด้านการใช้แรงงานเด็ก มีองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่
กำกั บ ดู แ ล ซึ่ ง ได้ มี ก ารออกมาตรการทางกฎหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การใช้ แ รงงานเด็ ก กล่ า วคื อ
อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 138 ว่าด้วยหลักเกณฑ์อายุขั้นต่ำ อนุสัญญาของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่
เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 และมีข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ 190
มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้น มีวัตถุประสงค์ต้องการไม่ให้เด็กถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่อง
ของการทำงาน แต่ทั้งนี้ บางประเทศก็ไม่ได้รับพันธกรณีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศบางฉบับ
เพราะเหตุที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ทั้งหมด เพราะเหตุที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละ
ประเทศแตกต่างกัน
การใช้แรงงานเด็ ก นอกจากมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่
กำกับดูแล ป้องกันไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ หรือเอาเปรียบด้านแรงงาน เช่น ให้ทำงานหนัก ทำงานเกิน
เวลา กดราคาค่าจ้าง รวมถึงการใช้ความรุนแรงกับเด็ก และอนุสัญญาสิทธิเด็กซึ่งสอดคล้องกับหลัก
สิทธิมนุษยชน ที่กำกับดูแลด้านเด็กโดยเฉพาะ ซึ่งปัญหาการใช้แรงงานเด็กเป็นปัญหาที่กระทบต่อ
หลั กสิ ทธิมนุ ษยชน ไม่ว่าจะเป็ น เรื่องของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การเลื อกปฏิบัติ ปัจจุบันมีกลุ่ ม
แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งกลุ่มแรงงานเด็กเหล่านี้จะถูกเอา
เปรียบและถูกเลือกปฏิบัติ เพราะความแตกต่างของเชื้อชาติและภาษา
ปัญหาการกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ โดยมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศจะเน้นเรื่อง การ
คุ้มครองด้านแรงงานของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกณฑ์ อายุขั้นต่ำ ลักษณะของงานที่ไม่เหมาะสม
สำหรับเด็ก แต่ทั้งนี้ ก็ไม่ได้หมายความว่า ปัญหาที่เกี่ยวกับกับเด็กจะหมดสิ้นไป แต่ปัจจุบันพบว่า ทั่ว
โลกยังประสบปัญหาการใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ เพราะสภาพสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละ
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ประเทศมีความแตกต่างกัน ทำให้ยังคงมีปัญหาการใช้แรงงานเด็ก153 ซึ่งสภาพสังคมและเศรษฐกิจเป็น
ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กยังคงอยู่ และสะท้อนให้เห็น ถึงความไม่พร้อมของบาง
ประเทศที่จะร่วมกันยุติการใช้แรงงานเด็กตามเกณฑ์มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ อย่างกรณี
ประเทศที่กำลั งพั ฒ นาหรือกลุ่ มประเทศที่ก ำลังเผชิญ กับ สภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ำทำให้ แรงงานไม่
เพียงพอต่อการพัฒนาประเทศและแรงงานเด็กเป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาขับเคลื่อนเศรษฐกิจของ
ประเทศ
การที่ อ งค์ ก ารแรงงานระหว่ างได้ มี ก ำหนดกรอบมาตรฐานทางกฎหมายที่ บั ญ ญั ติ เพื่ อ
คุ้มครองเด็กจากการถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานสากลที่ประเทศสมาชิกนำไป
ปรับใช้กับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ เพื่อที่เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน ซึ่งประเทศไทยได้นำ
หลักการทางกฎหมายดังกล่าว โดยการแก้ไขกฎหมายให้มีความสอดคล้องตามอนุสัญญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศมากที่สุด กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยเฉพาะ
เรื่องของเกณฑ์อายุขั้นต่ำของการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งจะมีความสอดคล้องตามหลักอนุสัญญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบั บ ที่ 138 และเรื่องของงานอัน ตรายไม่ เหมาะสม อนุ สัญ ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 และข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 และเรื่อง
ของการใช้แรงงานด้วยกำลังกายที่ต้องยกส่งของที่มีน้ำหนักมาก อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 127 และข้อแนะองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 128 เพื่อที่จะต้ องการร่วมกันกับ
ประชาโลกแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่ไม่เป็นธรรม และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
ให้มีความสอดคล้องตามหลักอนุสัญญาสิทธิเด็กซึ่งเป็นมาตรฐานสากล
จะเห็ น ได้ว่า ปั ญ หาดั งกล่ าวเป็ นปั ญ หาที่ เกิด จากสภาพเศรษฐกิจและสภาพสั งคมแต่ล ะ
ประเทศมีความแตกต่ างกัน บางประเทศมีความจำเป็นที่ต้องมีการใช้แรงงานเด็ก เพราะปัจจัยทาง
เศรษฐกิจที่ต้องมีแรงงานเด็กเป็นตัวแปรในการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะด้าน
แรงงานที่มีจำนวนแรงงานไม่พอและการที่ไม่ได้มีการรับพันธกรณีของอนุสัญญาขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศนับว่าเป็นผลดี เพราะการที่รับพันธกรณีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศมาแล้ว
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐานที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนด จึงนับ
ได้ว่าการที่ไม่รับพันธกรณีก็ไม่เกิดการผูกมัด มีอิสระในการกำหนดกรอบมาตรฐานทางกฎหมาย
มาตรการทางกฎหมายขององค์ ก ารแรงงานระหว่ า งประเทศ เป็ น บทบั ญ ญั ติ ที่ มี ค วาม
สอดคล้องตามหลั กสิทธิมนุ ษยชน ตามหลักอนุสัญญาสิทธิเด็ก ตามกรอบที่องค์กรสหประชาชาติ
กำหนดและกรณีงานก่อสร้างจำพวก ยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนัก เป็นงานที่ไม่
เหมาะสมสำหรับเด็กนั้ น ไม่มีการบัญญัติในหมวดการใช้แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
153
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แรงงาน พ.ศ. 2541 แต่ปรากฏในกฎกระทรวงที่อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 คือ กฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 ทั้ง นี้
ปั ญ หาดังกล่ าวข้างต้น จะส่ งผลทำให้ กลุ่ มแรงงานเด็กเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานถูกเอารัดเอาเปรียบจาก
นายจ้าง หรือบุคคลที่ต้องการแสวงหาประโยชน์มิชอบได้ รวมถึงการไม่รับสิทธิต่าง ๆเฉกเช่นเด็กคน
หนึ่งที่ควรจะได้รับ และเนื่องจากกลุ่มแรงงานเด็กเหล่านี้เป็นกลุ่มที่เข้าเมืองที่ไม่ได้รับอนุญาตในการ
เข้าเมือง และไม่ได้รับอนุญาตให้ ทำงาน ซึ่งกลุ่มแรงงานเด็กเหล่านี้มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก และไม่ได้
รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดให้ ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข การศึกษา
การคุ้มครองแรงงานเด็กเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นพิเศษ โดยเฉพาะด้านแรงงาน ซึ่ง
ทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศเห็นถึง ความสำคัญ และได้มีการออกมาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก กล่าวคือ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 138 ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์อายุขั้นต่ำ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและ
การดำเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงาน พ.ศ. 2542 และมีข้อแนะนำ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ที่ 190 อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 127 ว่า
ด้วยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตให้คนงานหนึ่งคนแบกหามได้ พ.ศ. 2510 และข้อแนะนำองค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศ ที่ 128 และทั้งนี้ มาตรการทางกฎหมายของไทยที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นอกจากนี้ ยังมีกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง คือ พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 และพระราชกำหนดการบริหารการจัดการ
การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560
นอกจากนี้ งานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กนั้น ปัจจุบันกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่มี
การเดินทางจากประเทศเพื่อนบ้านเดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพ
เป็นกรรมกร โดยเฉพาะกลุ่มงานก่อสร้างเป็นจำนวนมาก และซึ่งจากการศึกษาพบว่า มีแรงงานเด็กที่
เป็นกลุ่มแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานที่ทำงานก่อสร้าง ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้เริ่มทำงานตั้งแต่อายุ 13 ปีขึ้น
ไป ทำงานจำพวกที่ต้องใช้แรง เช่น ยก แบก หาม เข็น ลาก ทูน สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งอาจทำให้
เกิดอั น ตรายต่อสุ ขภาพร่ างกายของเด็ก ได้ แต่ ในหมวดการใช้แ รงงานเด็ก ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของไทยไม่ได้มีการบัญญัติชัดเจนสำหรับการทำงานจำพวกดังกล่าว เป็นงานอันตรายและไม่
เหมาะสมสำหรับเด็ก แต่งานดังกล่าวมีการระบุอยู่ในกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้
ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในความ
ตามมาตรา 6 และมาตรา 37 แต่พบว่า สำหรับหญิงมีครรภ์ระบุในหมวดของการใช้แรงงานหญิงมี
ครรภ์
4. ปัญหาว่าด้วยมาตรการกลไกของไทยต่อการปฏิบัติตาม ซึ่งประเทศไทยมีการรับพันธกรณี
ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อที่มีความต้องการที่จะขับเคลื่อนกฎหมายไทยให้มีความเป็น
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มาตรฐานสากล ซึ่งจะเห็นได้ว่า การที่ประเทศไทยรับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
มาปรับใช้กับ กฎหมายภายใน แต่ยังพบว่า มีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นในประเทศไทยอยู่ ก็เพราะ
เนื่องจากปัญหาในการปฏิบัติตาม ด้วยสาเหตุที่สภาพเศรษฐกิจและสังคมไทยเป็นกลุ่มประเทศที่กำลัง
พัฒนา ซึ่งการที่จะห้ามทำงานในลักษณะบางอย่างจะดูเป็นการขัดสิทธิของบุคคลที่มีข้อจำกัด อย่าง
กลุ่มคนที่มีฐานะยากจน หรือกลุ่มคนที่อยู่ห่ างไกลและต้องการเข้ามาทำงานในเมือง เพื่อต้องการ
ความมั่นคงในการงานอาชีพ จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถจะปฏิบัติตามให้ได้เป้าหมายที่ต้องการ
การที่ประเทศไทยเข้าร่วมภาคีและให้สัตยาบันนั้น มีมาตรการบางอย่างขององค์การแรงงาน
ระหว่างประเทศที่ป ระเทศไทยไม่ได้นำมาปรับใช้กับกฎหมายภายในของประเทศไทย คือ ไม่ได้นำ
หลักเกณฑ์บางอย่าง มาปรับใช้ กับกฎหมายภายในของประเทศไทย อย่างกรณีของลักษณะของงาน
ประเภทงานอันตรายที่ไม่มีการระบุว่า งานก่อสร้างเป็นกลุ่มงานอันตรายที่ไม่เหมาะสมสำหรับแรงงาน
เด็ก ซึ่งมาตรการทางกฎหมายของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการ
ห้ ามและการดำเนิ น การโดยทั น ที เพื่ อ ขจัด รูป แบบที่ เลวร้ายที่ สุ ด ของการใช้ แ รงงาน พ.ศ. 2542
ข้อแนะนำองค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 190 กำหนดไว้
นอกจากนี้ ประเทศไทยได้มีการให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 29 ว่าด้วยเกณฑ์แรงงานหรือ
แรงงานบั ง คั บ ค.ศ. 1930 และพิ ธี ส ารประกอบ ปี ค.ศ. 2014 ซึ่ ง เป็ น แนวทางในก ารร่ า ง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการใช้แรงงานบังคับ พ.ศ. …. มีวัตถุประสงค์ที่กำหนดขึ้นมา
เพื่อป้องกันการใช้แรงงานบังคับ การคุ้มครองเหยื่อ และการเข้าถึงการเยียวยา รวมถึงปัญหาเรื่องของ
การค้ามนุษย์ที่ประเทศไทยประสบปัญหาอยู่ นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีที่ประเทศไทยมีความพยายามที่
แก้ไขปัญหาด้านแรงงาน โดยเฉพาะปัญหาที่เป็นความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อเด็ก
ปัจจุบันมีการแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยการเพิ่มโทษให้หนักขึ้นสำหรับการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎหมายของนายจ้าง เป็นการออกมาตรการ เพื่อควบคุมการใช้แรงงานเด็กที่ผิดกฎหมายอย่าง
จริงจัง และคำนึงถึงความสอดคล้องและมีความเป็นมาตรฐานสากล เพื่อจะแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน
เด็ก นอกจากนี้ ยังต้องคำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน ตามอนุสัญญาสิทธิเด็ก ที่ได้ออกมาตรการทาง
กฎหมายเป็นพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 เพื่อไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากการทำงาน
รวมถึงการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบกับเด็ก ซึ่งมาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยทั้งสองฉบับ
ได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายให้มีความทันสมัยต่อสภาพสังคมในแต่ละยุคแต่ละสมัย
ปัจจุบันพบว่า มีกลุ่มแรงงานเด็กคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้านที่เดิน
ทางเข้ามาทำงานในประเทศไทย ในกลุ่มกิจการงานก่อสร้าง ซึ่งพบว่า มีการใช้แรงงานเด็กให้ทำงาน
หนักและงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อย่างเช่น ยก แบก หาม หาบ ขนสิ่งของที่มีน้ำหนักมาก ซึ่งใน
การทำงานของแรงงานเคลื่อนย้ายถิ่นฐานต้องมีใบอนุญาตให้ทำงานตามพระราชกำหนดการบริหาร
การจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 จึงจะสามารถทำงานในประเทศไทย แต่แรงงานเด็ก
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เหล่ านี้ ไม่ ส ามารถทำได้เพราะ มี การเดิน ทางเข้าเมื องแบบผิ ดกฎหมาย หรือ จะเข้าเมืองในฐานะ
ผู้ติดตาม ก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้หากไม่มีใบอนุญาตให้ทำงานได้ นับว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงการ
ไม่ให้ความสำคัญต่อกฎหมาย
การที่ประเทศไทยรับพันธกรณีขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ เพื่อที่มีความต้องการที่
จะขับเคลื่อนกฎหมายไทยให้มีความเป็นมาตรฐานสากล แต่ทั้งนี้ ยังพบว่า มีการใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้น
ในประเทศไทยอยู่ ก็ เพราะเนื่ องจากปั ญ หาในการปฏิ บั ติต าม ด้ว ยสาเหตุที่ ส ภาพเศรษฐกิจ และ
สังคมไทยเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งการที่จะห้ามทำงานในลักษณะบางอย่างจะดูเป็นการขัด
สิทธิของบุคคลที่มีข้อจำกัด อย่างกลุ่มคนที่มีฐานะยากจน หรือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกลและต้องการเข้ามา
ทำงานในเมือง เพื่อต้องการความมั่นคงในการงานอาชีพ จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถจะปฏิบัติตามให้
ได้เป้าหมายที่ต้องการ
จากที่ได้กล่าวมาในข้างต้น สามารถวิเคราะห์เป็นข้อดีและข้อเสียดังนี้ ข้อดี กล่าวคือ มาตการ
ทางกฎหมายไม่ได้กำหนดหลั กเกณฑ์ไว้อย่างชัดเจนหรือการกำหนดให้ครอบคลุมแบบกว้าง ๆ อย่าง
กรณีของประเภทงานอันตรายของการใช้แรงงานเด็ก อย่างกรณีของงานก่อสร้างที่ไม่มีการระบุเป็น
งานอัน ตรายสำหรับ เด็กในพระราชบั ญ ญั ติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แสดงให้ เห็ นถึงการออก
มาตรการที่เอื้ออำนวยให้กลุ่มคนที่ มีฐานะยากจนมีอาชีพ เป็นการที่ไม่เป็นจำกัดขอบเขตมากเกินไป
โดยเป็นการคำนึงถึงสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่ประสบปัญหาด้านสภาพเศรษฐกิจ
ส่ วนข้อเสี ย กล่ าวคือ การที่ป ระเทศไทยไม่ ปฏิ บัติ ตามหลั ก เกณฑ์ ของอนุ สั ญ ญาองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศทั้งหมด จะส่งผลทำให้ เกิดปัญหาคือมีการลักลอบใช้แรงงานเด็กเกิดขึ้นใน
สังคม โดยเฉพาะการที่ไม่ระบุประเภทงานอันตรายที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็กไว้อย่างชัดเจน ซึ่งจะ
ส่งผลทำให้นายจ้างใช้ช่องว่างทางกฎหมายในการใช้ให้เด็กทำงานที่ถูกจัดว่าเป็นกลุ่มงานประเภท
อันตรายได้ อย่างกรณี ของประเภทกิจการงานก่อสร้าง

5.2 ข้อเสนอแนะ
เพื่อทำความเข้าใจสำหรับประเด็นปัญหาที่ทำการวิเคราะห์ทั้ง 4 ประเด็นในบทก่อนหน้านี้
และขอนำเสนอข้อเสนอแนะในแต่ละประเด็นได้ดังนี้
1.ประเด็นปัญหานิยามแรงงานเด็กและงานอันตรายกับสิทธิเด็ก ว่า แรงงานเด็กเคลื่อนย้าย
ถิ่นฐาน ที่เข้ามาพำนักและทำงานในประเทศไทย ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างเพียงพอ ถ้า
หากมีการบัญญัติคำนิยามของ “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ให้มีความชัดเจนเพื่อที่เด็กกลุ่ม นี้
โดยเฉพาะ ซึ่งอาจจะทำให้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายรวมถึงสิทธิขั้นพื้นฐานอย่างเหมาะสมตาม
หลักการสิทธิมนุษยชน และป้องกันการถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างและผู้ใช้แรงงานด้วยกัน
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“แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” ไม่ปรากฎคำนิยามไว้ในบทบัญญัติมาตรการทางกฎหมาย
อย่างชัดเจนตามกฎหมายคุ้มครองเด็ก ทำให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายและส่งผลทำให้เด็กกลุ่มนี้ถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายจ้างหรือผู้ใช้แรงงานด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการใช้แรงงาน เรื่องของค่าจ้าง และ
รวมถึงการไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เด็กคนหนึ่งที่ควรจะได้รับ ด้วยความต่าง
ทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา และภาษาการสื่อสาร เพราะเหตุนี้ ควรที่จะกำหนดคำนิยามแรงงานเด็ก
เคลื่อนย้ายถิ่นฐานให้มีความชัดเจนไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 ไว้ในมาตรา 4 ใน
กลุ่มคำนิยามของกฎหมาย โดยกำหนด “แรงงานเด็กเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน” คือ เด็กที่มีการเดินทางมา
จากประเทศอื่นหรือประเทศเพื่อนบ้านที่มีวัตถุประสงค์เข้ามาทำงานในประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อที่จะ
ป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมายดังกล่าวในการแสวงหาผลประโยชน์ในทางมิชอบกับเด็ก และทำ
ให้กลุ่มเด็กดังกล่าวไม่ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรพึงมีต ามหลักสิทธิมนุษยชน และอาจส่งผลทำให้เกิด
การใช้แรงงานบังคับและกลายเป็ นการค้ามนุษย์ได้ ควรที่จะบัญญัติคำนิยามของแรงงานกลุ่มนี้ให้
ชัดเจน
2. ประเด็นปัญหาการใช้แรงงานเด็กกับความสัมพันธ์เป้าหมายการพัฒ นาที่ยั่งยืน (SDGs)
เป้าหมายที่ 8 มีเป้าประสงค์ ทั้งหมด 10 เป้าประสงค์ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์
ที่ 8.7 ดำเนินมาตรการโดยทันทีและมีประสิทธิภาพเพื่อขจัดแรงงานบังคับ ยุติความเป็นทาสสมัยใหม่
และการค้ามนุษย์รวมถึงการห้ามและกำจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของแรงงานเด็กรวมถึงการจัดและ
การใช้ทหารเด็ก และยุติการใช้แรงงานเด็กในทุกรูปแบบ ในปี 2568154 การที่องค์การสหประชาชาติ
ได้กำหนดมาตรการทางกฎหมายในการยุติการใช้แรงงานเด็ก รวมถึงการออกมาตรการทางกฎหมาย
การรใช้แรงงานเด็กในทางบังคับ แสดงให้ถึงความตื่นตัวของประชาคมโลกซึ่งสัญญาที่ดี แต่เนื่องจาก
เป็นการมองในแง่เดียวที่มองว่า เป็นส่งผลเสียมากกว่าผลดี ซึ่งในความเป็นจริงมีการใช้แรงงานเด็กใน
บางประเทศในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา
ประเทศที่กำลังพัฒ นานั้ น มีมุมมองว่า การใช้แรงงานเด็กมีความจำเป็นต่อการขับเคลื่ อน
เศรษฐกิจประเทศ ซึ่งลักษณะของงานบางประเภทบางอย่าง ไม่ได้ เป็นอันตรายสำหรับเด็กเสมอไปแต่
มองในมุมของพัฒนาการอาจส่งผลทำให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ รวมถึงรู้จักการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ
เมื่อประสบปัญหาด้านการทำงาน ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยเห็นว่า การออกมาตรการเพื่อต้องการยุติการใช้
แรงงานเด็กไม่ใช่คำตอบสุดท้าย และเป็นการมองในแง่ของผลเสีย และควรที่จะออกมาตรการทาง
กฎหมายกำหนดลักษณะของงานบางอย่างที่เด็กสามารถทำได้โดยการกำหนด อายุ ควบคุมเรื่องของ
ชั่วโมงการทำงาน และรายละเอียดของงาน โดยการพิจารณาคุณประโยชน์ต่อเด็ก รวมทั้ง ข้อดีและ
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ข้อเสียด้านการทำงาน เพื่อเป็นการชี้วัดในการเลือกงานที่เหมาะสมกับเด็ก เพราะพื้น ฐานของเด็กแต่
ละคนในเรื่องของความจำเป็นด้านการทำงานที่ต่างกัน
เป้าหมายที่ 16 มี 10 เป้าประสงค์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก คือ เป้าประสงค์ที่
16.2 ยุติการละเมิดการแสวงหาประโยชน์การค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและการ
ทรมานที่มีต่อเด็ก155ควรที่จะกำหนดแนวทางเป้าหมายที่เหมาะสม เพราะปัจจุบันปัญหาการค้ามนุษย์
และการใช้ ความรุ น แรงกั บ เด็ กนั้ น เป็ น ปั ญ หาที่ ค วรได้ รับ การกำกับ ดู แลเป็ น พิ เศษ เพราะปั ญ หา
ดังกล่ าวจะไปกระทบต่อหลั ก สิ ทธิมนุ ษ ยชน แต่ทั้ งนี้ ก็ค วรที่ จะกำหนดรายละเอีย ดลั กษณะงาน
บางอย่าง ให้กลุ่มประเทศที่กำลั งพัฒ นาเข้าใจและปฏิบัติตาม อย่างกรณีประเทศไทย ควรกำหนด
ลักษณะของงานบางอย่างให้ชัดเจน และควรให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลชุมชนเมือง
เข้าใจถึงเรื่องของลักษณะของงานที่อนุญาตให้ทำ รวมถึงเรื่องของการค้ามนุษย์และชี้ให้เห็นถึงผลเสีย
ถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย
ดังนั้นผู้วิจัยเห็นว่า ควรที่จะมีการกำหนดหลักเกณฑ์อายุและรายละเอียดของงานดังกล่าวไว้
ในหมวดการใช้ แรงงานเด็ ก โดยเพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ในหมวดการใช้ แรงงานเด็ ก มาตรา 44 โดยเพิ่ ม
บทบัญญัติมาตรรา 44/1 กำหนดว่า ประเภทงานเบาที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุ 15 ปีขึ้น
ไป สามารถทำงานได้ แต่ ต้องเป็นงานที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือการพัฒนากรณีงานที่เด็กหรือ
ผู้เยาว์กระทำตามหลักสูตรของการศึกษาภาคบังคับทั่วไป การศึกษาอาชีวะหรือการศึกษาทางเทคนิค
หรือในสถาบันการฝึกอบรมอื่น ๆ โดยมีระยะเวลาการทำงานวันละสามชั่วโมงต่อวัน หากฝ่าฝืนจะ
ระวางโทษปรับ แปดแสนบาท จำคุกไม่เกินสี่ปี หรือทั้งจำและปรับ อย่างกรณีงานที่ต้องใช้สมองและ
ฝึกทักษะอย่างเช่น การพิมพ์งาน เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศฉบับที่ 138 มาตรา 7 และจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนที่อยู่พื้นที่ห่างไกลในกรณีประเภท
ของงานเบาที่เด็กสามารถทำได้ ไม่เป็นอันตรายและเป็นการส่งเสริมฝึกทักษะความรู้
3. ประเด็นปัญหาว่าด้วยกลไกการส่งเสริมการเข้าถึงการคุ้มครองสิทธิเด็กตามกรอบองค์การ
แรงงานระหว่างประเทศ นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดปัญหาการใช้แรงงานเด็กที่ไม่เป็นธรรม
และขัดกับหลักมาตรฐานสากล โดยเฉพาะหลักด้านสิทธิมนุษยชน ที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญเป็น
อันดันต้นๆ ผู้วิจัยเห็น ว่า การที่บางประเทศที่ไม่รับพันธกรณีอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศก็เพราะการที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ไม่ได้ทั้งหมด เพราะเหตุปัจจัยที่เกิด
จากสภาพเศรษฐกิจและสภาพทางสังคมของแต่ละประเทศมีความแตกต่างกัน และแรงงานเด็กยังมี
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ความจำเป็ น ต่อบางประเทศ เพราะบางประเทศจัดว่าแรงงานเด็ก เป็นแรงงานกำลังที่ส ำคัญ ของ
ประเทศ ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ดีขึ้น เนื่องจากแรงงานมีจำนวนไม่เพียงพอ
เมื่อบางประเทศที่ไม่ตอบรับเพราะกลัวเงื่อนไขที่จะมีการผูกมัดมากเกินไปและจะส่งผลเสีย
ต่อประเทศได้ ดังนั้น การออกตราสารขององค์การแรงงานระหว่างประเทศควรกำหนดมาตรการทาง
กฎหมาย ให้ คำนึงกลุ่มประเทศที่ มีข้อจำกัดทางด้านสภาพทางเศรษฐกิจที่มีความยากลำบากและ
แตกต่างจากกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว
สำหรับงานที่ต้องใช้แรงกำลังจำพวกยก แบก หาบ หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก
มิได้บัญญัติไว้ในหมวดการใช้แรงงานเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แต่มีการ
บัญญัติอยู่ในกฎกระทรวงกำหนดอัตราน้ำหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทำงานได้ พ.ศ. 2547 พิจารณาตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีรายละเอียด โดยกำหนดเพศของลูกจ้างเด็ก และเกณฑ์อายุ และ
อั ต ราน้ ำหนั ก ของสิ่ งของ จั ด ว่า เป็ น มาตรการที่ เน้ น ความปลอดภั ย ด้ านการทำงาน และมี ค วาม
สอดคล้องกับ อนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ 138 และ ที่ 127 และข้อแนะนำที่
128 ที่ ป ระเทศไทยได้ให้ สั ตยาบั น แต่ ทั้งนี้ สำหรับ การใช้แรงงานดังกล่ าวข้างต้ น มิได้มี การระบุ
รายละเอียดในหมวดการใช้แรงงานเด็ก แต่ออกเป็นกฎกระทรวงแทน ซึ่งอาจทำให้เกิดเป็นข้ออ้างใน
การหลบเลี่ยงไม่ปฏิบัติตาม เพราะ มิได้บัญญัติในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
การที่หมวดการใช้แรงงานเด็ก ไม่มีการระบุรายละเอียดของการทำงานที่ต้องมียก แบก หาบ
หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ ำหนักมาก ตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครองแรงงานนั้น ควรที่จะมีการ
กำหนดรายละเอียดของงานดังกล่าวไว้ในหมวดการใช้แรงงานเด็ก โดยเพิ่มบทบัญญัติในหมวดการใช้
แรงงานเด็ก โดยเพิ่มมาตรา 49/1 กำหนดห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง ซึ่งเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี
ทำงานก่อสร้าง ที่มีลั กษณะเป็ น การยก แบก หาบ หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก โดย
กำหนดเป็นลูกจ้างเด็กหญิงห้ามเกินกว่ายี่สิบกิโลกรัม ส่วนเด็กชายห้ามเกินกว่ายี่สิบห้ากิโลกรัม ให้มี
ความสอดคล้องตามมาตรการทางกฎหมายขององค์การแรงงานระหว่างประเทศที่ประเทศไทยได้ให้
สัตยาบัน อนุสัญญาที่ 182 และข้อแนะนำที่ 190 ที่กำหนด เพื่อที่จะทำให้หมวดการใช้แรงงานเด็กใน
เรื่องของงานอันตรายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มงานที่ต้องใช้แรงกำลังจำพวก ยก แบก หาบ
หาม ขน ทูน ลาก สิ่งของที่มีน้ำหนักมาก และป้องกันการใช้ช่องว่างทางกฎหมาย ในการอ้างถึงความ
ไม่รู้ถึงมาตรการดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อจะทำให้ทุกประเทศทั่วโลกมีการปฏิบัติไปแนวทางเดียวกันตาม
มาตรฐานแรงงานที่อ งค์การแรงงานระหว่างประเทศกำหนด โดยคำนึงความปลอดภั ย และเป็ น
คุ้มครองกลุ่มแรงงานเด็กไม่ให้ถูกละเมิดสิทธิ ตามหลักสิทธิมนุษยชน
4. ปัญหาว่าด้วยมาตรการกลไกของไทยต่อการปฏิบัติตาม ปัญหามาจากสภาพทางสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งการที่จะห้ามทำงานในลักษณะบางอย่าง
จะดูเป็นการขัดสิทธิของบุคคลที่มีข้อจำกัด อย่างกลุ่มคนที่มีฐานะยากจน หรือกลุ่มคนที่อยู่ห่างไกล
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และต้องการเข้ามาทำงานในเมือง เพื่อต้องการความั่นคงในการงานอาชีพ จึงเป็นเหตุผลที่ไม่สามารถ
จะปฏิบัติตามให้ได้เป้าหมายที่ต้องการรวมถึงการไม่ให้ความสำคัญต่อกฎหมายจึงทำให้ไม่ปฏิบัติตาม
จึงทำให้ เกิดผลเสี ย ตามที่ ได้กล่ าวมาในข้างต้น ดังนั้น ควรที่ จะกำหนดมาตรการทางกฎหมายใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายหมวดการใช้แรงงาน
เด็กในส่วนบทลงโทษมาตรา 148/2 นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 49 และมาตรา 49/1 หรือมาตรา 50
… โดยเพิ่มมาตรา 49/1 และเปลี่ยนบทลงโทษ จากการจำคุกไม่เกินสองปี เป็นจำคุกสามปี หรือทั้งจำ
ทั้งปรับ
ทั้งนี้ ควรจัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับประเภทของงานอันตรายที่เด็กไม่สามารถ
ทำได้ เพราะจะทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย และมีความเสี่ยงที่จะถูกนำไปค้ามนุษย์ได้ หากฝ่าฝืนนั้น
จะต้องรับ โทษตามกฎหมาย เพื่ อป้ องกันนายจ้างเอาเปรียบลู กจ้างหรือบุ คคลที่ ต้องการแสวงหา
ประโยชน์มิชอบกับแรงงานเด็ก
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