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บทท่ี 1  
บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญของโครงการฯ 
ดังคําที่เรามักจะได้ยินกันเสมอว่าเด็กคืออนาคตของชาติ  การที่เด็กได้รับการคุ้มครอง การส่งเสริม การดูแล

และการปฏิบัติอย่างเหมาะสมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจที่ดีย่อมจะส่งผลให้เด็ก ๆ มีพัฒนาการที่ดีและเติบโตขึ้น
เป็นผู้ใหญ่เป็นบุคลากรของประเทศท่ีสมบูรณ์และมีคุณภาพของประเทศต่อไป  ถึงกระนั้นตามเป็นที่ทราบ 
กันมานานแล้วว่าเด็ก ๆ ในหลายประเทศทั่วโลกกําลังประสบปัญหาเร่ืองการใช้ให้ทํางานหรือว่าจ้างให้ทํางาน 
ในลักษณะที่ไม่เหมาะสมซึ่งส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็ก ๆ ไม่ว่า
จะเป็นการบังคับใช้เด็กทํางานหนักหรือกดข่ีทารุณเย่ียงทาส การทํางานที่ผิดจริยธรรมและศีลธรรม การค้า
ประเวณีและสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ รวมไปถึงการทํางานในลักษณะงานและสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม เช่น  
การยกเคลื่อนย้ายของหนัก สภาพอุณหภูมิร้อนหรือเย็นจัด การทํางานบนที่สูง การทํางานในเวลากลางคืนหรือ 
งานที่มีความเส่ียงสูง ส่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และการเจ็บป่วยจากการสัมผัสสภาวะอันตรายเป็น
เวลาต่อเน่ืองนาน  จนนําไปสู่ข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศผ่านทางองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
(International Labor Organization)  

องค์การแรงงานระหว่างประเทศได้กําหนดนิยามของคําว่า “เด็ก” หมายถึงบุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี   
ในปี พ.ศ. 2516 (ค.ศ.1973) ได้เกิดข้อตกลงร่วมกันเก่ียวกับการกําหนดอายุขั้นตํ่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ไว้ภายใต้
อนุสัญญาฉบับที่ 138 (ILO Convention 138) สาระสําคัญในอนุสัญญาฉบับน้ีคือการยกเลิกมาตรการใช้แรงงาน
เด็กของเดิมและกําหนดอายุขั้นตํ่าที่ยอมให้จ้างงานเด็กได้ต้องไม่ตํ่ากว่า 15 ปี หรือเด็กอายุ 13-14 ปี ทํางานเบา
บางประเภท ได้ไม่เกิน 14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยต้องไม่ทํางานในลักษณะงานหรือสภาพงานที่มีความเสี่ยงอาจจะ
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม  องค์การแรงงานระหว่างประเทศยังได้มีการรับรอง
ข้อแนะนําอายุขั้นตํ่า พ.ศ. 2516 (Minimum Age Recommendation, No.146, ค.ศ. 1973)  ซึ่งมีรายละเอียด
เกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานและนโยบายที่ควรจัดทํา เช่น การดําเนินการเมื่อมีการจ้างงานเด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 
18 ปี การตรวจวัดติดตามสภาพแวดล้อมควบคุมไม่ให้เป็นอันตรายต่อเด็ก การควบคุมช่ัวโมงการทํางาน 
ที่เหมาะสม รวมถึงแนวทางการปฏิบัติที่ไม่กระทบต่อศาสนา วัฒนธรรม และศีลธรรม เพ่ือให้เป็นไปตามอนุสัญญา
ฉบับที่ 138 โดยประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาและเข้าร่วมเป็นภาคีอนุสัญญาฉบับที่ 138 เมื่อวันที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2547 โดยให้เริ่มมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยหลังจากการให้สัตยาบันแล้ว 1 ปี  

  แม้ว่าจะมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างประเทศในการกําหนดอายุขั้นตํ่าของเด็กที่สามารถทํางานได้ต้องไม่น้อย
กว่า 15 ปี ภายใต้อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 138 แล้วก็ตาม แต่ยังพบปัญหาในการปฏิบัติ
และยังพบว่ามีการใช้เด็กทํางานในลักษณะที่ไม่เหมาะสมในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการให้เด็กทํางานที่หนักเกินไป 
ทํางานในสภาพแวดล้อมที่เสี่ยง การถูกกดขี่ทารุณเย่ียงทาส การทํางานที่ผิดจริยธรรมและศีลธรรม การค้าประเวณี
และสิ่งผิดกฎหมายต่าง ๆ การใช้แรงงานในลักษณะดังกล่าวส่งผลเสียต่อสุขภาพ ความปลอดภัย  ซึ่งได้รับ 
การพิจารณาว่าเป็นการทํางานในรูปแบบที่เลวร้าย ในปี พ.ศ. 2542 ที่ประชุมใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
สมัยประชุมที่ 87 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542  (ค.ศ. 1999) ได้มีการรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 182 ว่าด้วยขจัด
และการดําเนินการโดยทันที เพ่ือขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก (Eliminating of the Worst 
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Forms of Child Labour) อนุสัญญาฉบับน้ีได้กําหนดรูปแบบที่เลวร้ายสําหรับการใช้แรงงานเด็กไว้ 4 รูปแบบ คือ 
(1) การใช้แรงงานเด็กเย่ียงทาสในทุกรูปแบบ, (2) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพ่ือการค้าประเวณี, (3) การใช้  
การจัดหาหรือการเสนอเด็กเพ่ือกิจกรรมผิดกฎหมาย และ (4) การทํางานโดยท่ีลักษณะงานหรือสภาวะแวดล้อม
ของงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมของเด็ก โดยประเทศไทยได้ให้
สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับน้ี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 เป็นผลให้มี 
พันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามเจตนารมณ์และบทบัญญัติของอนุสัญญาน้ีทันที  

ประเทศไทยได้มีการดําเนินงานต่าง ๆ เพ่ือคุ้มครองการทํางานของเด็กมาอย่างต่อเน่ือง โดยมีการออก
กฎหมายฉบับแรกที่มีเน้ือหาบางส่วนเก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กที่ต้องทํางาน คือพระราชบัญญัติแรงงาน  
พ.ศ. 2499 ซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการรับรองอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ และมีการปรับปรุงแก้ไขมา
โดยตลอด คือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551, (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551,  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 นอกจากน้ียังมีการจัดทําประกาศ
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทของงานอันตรายสําหรับแรง
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2555   ประกาศคณะกรรมการระดับชาติฉบับน้ีเกิดขึ้นภายใต้
ความร่วมมือขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน และ
หน่วยงานรัฐ เพ่ือกําหนดประเภทงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทยให้ชัดเจน 
และใช้เป็นหลักปฏิบัติในการขจัดไม่ให้มีการใช้แรงงานเด็กในลักษณะงานหรือสภาพแวดล้อมในการทํางานมี
แนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อเด็ก ตามท่ีได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182  

          ด้วยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่มีภารกิจในการให้การ
คุ้มครองแรงงาน และเป็นเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย  
มีความประสงค์จะพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศเรื่องประเภทงานอันตรายที่กําหนดไว้ในปี พ.ศ. 2555 โดย
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ยังขาดข้อมูลการศึกษาวิจัยที่ชัดเจน และ
มีความต้องการที่จะศึกษาสํารวจข้อมูลประเภทกิจการและลักษณะงานที่มีการใช้เด็กทํางานอยู่มาก 10 อันดับแรก 
การศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ กฎหมาย บัญชีรายช่ืองานอันตรายและแนวทางปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ 
ควบคุม คุ้มครองเด็กที่ต้องทํางาน ในประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะใน 4 ประเด็นหลัก ได้แก่ (1) กฎหมายกําหนด
อัตราน้ําหนักที่ลูกจ้างเด็กชายหรือเด็กหญิงสามารถยกได้, (2) การห้ามลูกจ้างเด็กทํางานในเวลากลางคืน, (3) การ
ห้ามเด็กทํางานบนที่สูง และ (4) การกําหนดอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมในการทํางานที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
ทางกลุ่มวิจัยสาขาปัจจัยมนุษย์และการยศาสตร์ โครงการบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมทางการแพทย์ (สหวิทยาการ) 
ด้วยความร่วมมือระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ ,  คณะสหเวชศาสตร์  และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้จัดทําข้อเสนอโครงการวิจัย เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ของ
กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงานเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการฯ ให้ดําเนินโครงการวิจัยน้ีแล้ว  โดยโครงการศึกษาและวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กใน
ประเทศไทยครั้งน้ี ประกอบด้วยงานวิจัย 6 ส่วน ดังต่อไปน้ี   

ส่วนที่ 1: การศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ กฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ 
ควบคุม และคุ้มครองเด็ก  (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 2) 

ส่วนที่ 2: การสํารวจและประเมินความเสี่ยงลักษณะงานและประเภทกิจการที่มีการใช้เด็กทํางาน  
 (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 3) 

ส่วนที่ 3: การศึกษาลักษณะงานยกของหนักเพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
 (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 4) 
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ส่วนที่ 4: การศึกษาลักษณะการทํางานบนที่สูงเพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับเด็ก  
 (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 5) 

ส่วนที่ 5: การศึกษาลักษณะการทํางานเวลากลางคืนเพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําที่ เหมาะสม 
สําหรับเด็ก (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 6) 

ส่วนที่ 6: การศึกษาลักษณะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําที่เหมาะสม
สําหรับเด็ก (รายละเอียดอยู่ในบทที่ 7) 

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ  
1) เพ่ือศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ กฎหมาย และแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม และ

คุ้มครองเด็กทํางานที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ทั้งในและต่างประเทศ ครอบคลุมลักษณะงาน 
4 ประเภท คือ การยกของหนัก การทํางานบนที่สูง การทํางานในเวลากลางคืน และงานที่มีสภาวะ
อุณหภูมิไม่เหมาะสม 

2) เพ่ือศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ รายละเอียดการจัดทําบัญชีงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็ก 
ในต่างประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกําลังพัฒนา  

3) เพ่ือสํารวจ ค้นหา ประเภทของกิจการที่มีการใช้เด็กในการทํางานมากที่สุด 10 อันดับแรก และจัดทํา
รายงานบ่งช้ีอันตราย (Hazard Identification) ในลักษณะงานต่าง ๆ ที่พบในกิจการที่มีการใช้แรงงาน
เด็ก 10 อันดับแรก 

4) เพ่ือศึกษา ทบทวน งานวิจัยที่เก่ียวกับงาน 4 ประเภทในข้อ 1) ทําการวิเคราะห์ เปรียบเทียบและสรุป
จัดทํารายงานปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ของงานทั้ง 4 ประเภท 

5) เพ่ือทําการศึกษาด้วยวิธีการทดลองจําลองลักษณะงาน 4 ประเภท และหรือการสํารวจเก็บข้อมูล
ผู้ปฏิบัติงานในสภาพการทํางานจริง เพ่ือนําข้อมูลที่ได้มา วิเคราะห์ และสรุปผลหาขีดจํากัดพร้อมจัดทํา
รายงานคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับงานทั้ง 4 ประเภทในข้อ 1)  

6) เพ่ือจัดทํารายงานข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กที่ต้องทํางานใน
ลักษณะที่ เป็นอันตราย การปรับปรุงบัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี  
ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ของประเทศไทยให้ครอบคลุมและทันสมัยมีความสอดคล้องกับแนวทางและเจตนารมณ์
ของอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182  

1.3 ขอบเขตของโครงการ 
1) การศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ กฎหมาย มาตรฐาน บัญชีงานอันตรายสําหรับแรงานเด็ก จะ

ดําเนินการในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วอย่างน้อย 3 ประเทศหลัก และกลุ่มที่กําลังพัฒนาอย่างน้อย 3 
ประเทศ เปรียบเทียบกับของประเทศไทย 

2) การศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม คุ้มครองเด็ก และวิธีการ
จัดทําบัญชีรายช่ืองานอันตราย การกําหนดงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็ก จะดําเนินการในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้วอย่างน้อย 3 ประเทศหลัก และกลุ่มกําลังพัฒนาอย่างน้อย 3 ประเทศ เปรียบเทียบ
กับของประเทศไทย  

3) การค้นหาประเภทกิจการและลักษณะงานที่พบเด็กทํางานอยู่มากท่ีสุด 10 อันดับแรก รวมถึงการบ่งช้ี
อันตรายในกระบวนการทํางาน ทีมวิจัยจะใช้วิธีการสํารวจจากสภาพการทํางานจริงในพ้ืนที่ต่าง ๆ ของ



 โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย 
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ประเทศ  รวมถึงการติดต่อประสานงาน การขอสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่มีพันธะกิจ
เก่ียวข้องกับเด็กทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสรุปและจัดทํารายงานลักษณะอันตรายที่พบจากการสํารวจ  

4) จัดทํารายงานสรุปผลการสํารวจวิจัยประเภทกิจการและลักษณะงานที่พบว่ามีเด็กทํางานอยู่โดยจะแยก
รายงานตามประเภทของกิจกรรมและลักษณะงาน พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายในประเทศ การศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหา สรุปข้อมูลงานอันตราย และปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ
ของเด็ก รวมถึงการหาขีดจํากัดและคําแนะนําที่เหมาะสมสําหรับเด็กในการทํางาน 4 ประเภทหลัก คือ 
การยกของหนัก, การทํางานบนที่สูง, การทํางานในเวลากลางคืน และอุณหภูมิของสภาวะแวดล้อมที่
เหมาะสมในการทํางานของประเทศไทย โดยใช้วิธีการ (1) การศึกษาวิจัยจากการทบทวนเอกสาร  
(2) การสํารวจวิเคราะห์ข้อมูลจากพ้ืนที่จริง หรือ (3) การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง (ในห้องปฏิบัติการหรือ
ภาคสนาม)  

5) การรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษาจากนักวิชาการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง  

1.4 คํานิยาม 
เด็ก  หมายถึง บุคคลที่มีอายุตํ่ากว่า 18 ปี [ที่มา: อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182] 

เด็กทํางาน (Working Children หรือ Child Worker) หมายถึง ลูกจ้างเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึง 
ตํ่ ากว่า  18 ปี  ไ ด้รับอนุญาตให้ทํางานได้ตามกฎหมาย  โดยงานที่ทํ า ต้องเ ป็นงานที่ ไม่ เ ป็นอันตราย 
ต่อสุขภาพท้ังร่างกายและจิตใจ ศีลธรรม และพัฒนาการของเด็ก อีกทั้ง เป็นงานที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา 
หรือการฝึกอาชีพ และเป็นงานที่เก้ือหนุนให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ดีในเบ้ืองต้นของชีวิตการทํางาน และได้รับ 
การคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกําหนดจํานวนช่ัวโมงการทํางาน ประเภทของงาน
และสถานที่ทํางานที่ไม่อนุญาตให้เด็กทํา ช่วงเวลาการทํางาน และมาตรฐานการทํางานต่าง ๆ ไว้ เป็นต้น  

แรงงานเด็ก (Child Labour) หมายถึง การให้เด็ก หรือการรับเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ทํางานที่เป็น
อันตรายต่อสวัสดิภาพของเด็ก ลิดรอนสิทธ์ิและขัดขวางโอกาสทางการศึกษา หรือพัฒนาการของเด็ก รวมถึง 
การดํารงชีพของเด็กในอนาคต งานที่เข้าข่ายการใช้แรงงานเด็ก คืองานที่โดยธรรมชาติของงาน และ/หรือวิธีการ
ทํางานเป็นอันตรายต่อเด็ก ทารุณกรรมต่อเด็ก และแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากเด็ก ทําให้เด็กไม่ได้รับโอกาส 
ทางการศึกษา [ที่มา: องค์การแรงงานระหว่างประเทศ] 

ลูกจ้าง หมายถึง ผู้ซึ่งตกลงทํางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร [ที่มา: พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541] 

ค่าจ้าง หมายถึง เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทํางานตามสัญญาจ้างสําหรับ
ระยะเวลาการทํางานปกติเป็นรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจ่ายให้โดยคํานวณ
ตามผลงานที่ลูกจ้างทําได้ในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่
ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทํางาน แต่ลูกจ้างมีสิทธ์ิได้รับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน [ที่มา: 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541] 

งานอันตราย หมายถึง งานซึ่งโดยลักษณะงานหรือโดยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้มที่จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ศีลธรรม และพัฒนาการของเด็ก [ที่มา: อ้างอิงจากประกาศ
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสําหรับแรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย] 



โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย    
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การชี้บ่งอันตราย หมายถึง การแจกแจงอันตรายต่าง ๆ ที่มีและที่แอบแฝงอยู่ในกิจกรรมต่าง ๆ  ซึ่งเกิดขึ้น
จากการประกอบกิจการทุกขั้นตอน ต้ังแต่การรับจ่าย การใช้ การขนถ่ายหรือขนย้าย การขนส่ง การเก็บ วัตถุดิบ 
เช้ือเพลิงสารเคมีหรือวัตถุอันตราย ผลิตภัณฑ์และวัตถุพลอยได้ กระบวนการผลิต วิธีการปฏิบัติงาน เครื่องจักร
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและกิจกรรมหรือสภาพการณ์ต่าง ๆ ภายในโรงาน เป็นต้น  [ที่มา: ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการดําเนินงาน] 

การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้ายที่สุด หมายถึง การให้เด็กทํางานในรูปแบบดังต่อไปน้ี  

(ก) ทุกรูปแบบของการใช้ทาส หรือแนวปฏิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส เช่น การขาย และการขนส่งเด็ก 
แรงงานขัดหน้ี แรงงานไพร่ติดที่ดิน แรงงานบังคับหรือเรียกเกณฑ์ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑ์
เด็กเพ่ือใช้ในการสู้รบ  

(ข) การใช้ การจัดหา หรือเสนอเด็กเพ่ือการค้าประเวณี เพ่ือการผลิตสื่อลามก หรือเพ่ือการแสดงลามก 
(ค) การใช้ การจัดหา หรือเสนอเด็กเพ่ือกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพ่ือการผลิตและขนส่งยา

เสพติดตามท่ีนิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง  
(ง) งานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อ

สุขภาพความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก 

   [ที่มา: อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ] 

 Maximum Acceptable Weight of Lift, MAWL หมายถึง นํ้าหนักสูงสุดที่ยอมรับได้สําหรับการยก 

 Health and Safety Executive, HSE หมายถึง คณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยและสุขภาพที่จัดต้ัง
ขึ้นโดยคณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยและสุขภาพของประเทศอังกฤษ ตามบทบัญญัติในพระราชบัญญัติด้าน
ความปลอดภัยและสุขภาพในการทํางานของอังกฤษปี ค.ศ. 1974  มีหน้าที่ดําเนินการตามความต้องการของ
คณะกรรมาธิการด้านความปลอดภัยและสุขภาพ เพ่ือให้สามารถบังคับใช้กฎหมายไปยังสถานประกอบ 
กิจการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความผิดปกติของระบบกลา้มเน้ือและกระดูกโครงร่าง (Musculoskeletal Disorders, MSDs) 
หมายถึง ปัญหาความผิดปกติ การบาดเจ็บ หรือโรคที่เก่ียวข้องกับระบบกล้ามเน้ือและกระดูกโครงร่าง 

 แรงเหยียดขา (Leg Lift Strength) หมายถึง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือขาที่ใช้ในการยก 

 แรงยกแขน (Arm Lift Strength) หมายถึง ความแข็งแรงของกล้ามเน้ือแขนที่ใช้ในการยก 

 ท่าทางฝืนธรรมชาติ (Awkward Posture) หมายถึง ท่าทางที่ไม่เป็นธรรมชาติ ท่าทางที่ไม่ดี  
ไม่เหมาะสม ที่เป็นปัจจัยเสี่ยงและส่งผลต่อการบาดเจ็บของระบบกระดูกและกล้ามเน้ือของร่างกายหากอยู่ใน
ท่าทางดังกล่าว 

 ชีวกลศาสตร์ (Biomechanics) หมายถึง ความรู้และหลักการทางกลศาสตร์ที่นํามาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือวิเคราะห์หาแรงกระทําต่ออวัยวะของร่างกาย 

 สรีรวิทยา (Physiology) หมายถึง ความรู้เก่ียวกับระบบกลไกการทํางานอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
รวมถึงการควบคุมการทํางานของอวัยวะเหล่าน้ัน  

 จิตฟิสิกส์ (Psychophysics) หมายถึง การใช้ความรู้สึกของร่างกายเพ่ือการประเมินและตัดสินใจ
เก่ียวกับความสามารถทางกายของตนเอง  
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 กิโลแคลอรีต่อนาที หรือ kcal/min หมายถึง หน่วยวัดค่าพลังงานที่ร่างกายต้องใช้หรือต้องสร้างขึ้นมา 
โดย 1 กิโลแคลอรี เท่ากับ 1,000 แคลอรี เป็นหน่วยของพลังงานพ้ืนฐานที่นิยมใช้กันมาก ค่าแคลอรี 1 แคลอรี คือ
ค่าพลังงานที่ทําให้อุณหภูมิของนํ้าสูงขึ้น 1 องศาเซลเซียส ที่ความดันบรรยากาศปกติ แคลอรีเป็นหน่วยที่เล็ก
เกินไป จึงนิยมใช้กิโลแคลอรีหรือเท่ากับ 1,000 เท่าของ 1 แคลอรี 

 งานบนท่ีสูง หมายถึง การทํางานในที่ต่างระดับจากพ้ืนดิน ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนที่ยกระดับจากพ้ืนดิน หรือการ
ทํางานที่ระดับพ้ืนดิน ที่มีพ้ืนที่ตํ่ากว่าอยู่ข้างใต้ เช่นมีช้ันใต้ดิน บางการศึกษานิยามการทํางานบนที่สูงว่าเป็นการ
ทํางานในพ้ืนที่ต่างระดับเกินกว่า 2 เมตรขึ้นไป [ที่มา: Work at height regulation, Health and Safety 
Executive, 2005] 

 ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ (Heart rate variability, HRV)  หมายถึง  
ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจและช่วงเวลาระหว่างการบีบตัวของกล้ามเน้ือหัวใจห้องล่างซ้ายแต่ละ
ครั้ง [ที่มา: Task Force of the European Society of Cardiology the North American Society of 
Pacing Electrophysiology, 1996] 

 สมรรถภาพทางกายแบบแอโรบิค (aerobic fitness) หมายถึง ความสามารถทางกายของ 
แต่ละบุคคลที่ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ  โดยกล้ามเน้ือสามารถใช้กระบวนการผลิตพลังงานจากออกซิเจนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ค่าเวลาปฏิกิริยาตอบสนองต่อการตัดสินใจ (reaction time) หมายถึง ช่วงเวลารวมท้ังหมดต้ังแต่เริ่ม
มีการกระตุ้นหรือสิ่งเร้าเริ่มปรากฏขึ้น จนถึงร่างกายมีการเคลื่อนไหวจนเสร็จสิ้นสมบูรณ์ 

 ฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisol hormone) หมายความว่า ฮอร์โมนสําคัญที่ร่างกายสร้างขึ้นเพ่ือช่วยทํา
ให้กระบวนการเมตาบอลิซึมต่าง ๆ ในร่างกายทํางานอย่างเป็นปกติ พบว่าจะมีปริมาณมากขึ้นเมื่อร่างกายเผชิญกับ
ความเครียด 

 เซอคาเดียนริทึม (circadian rhythm) หมายถึง วงรอบของระบบร่างกาย กระบวนการและจังหวะ
เวลาของการเปลี่ยนแปลงระบบการทํางานและการควบคุมของร่างกายในรอบหน่ึงวัน (24 ช่ัวโมง)  เช่น  
การเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนต่าง ๆ ในร่างกาย 

 ความร้อน  หมายถึง พลังงานท่ีเกิดจากการเคลื่อนไหวหรือสั่นสะเทือนของโมเลกุลของวัตถุ หน่วยวัด
ระดับความร้อน คือ องศา เช่น องศาเซลเซียส (oC) และองศาฟาเรนไฮท์ (oF) และหน่วยวัดปริมาณความร้อน  
คือแคลอรี่ (cal)  และบีทียู (Btu, BTU) หน่ึงแคลอรี่ คือปริมาณพลังงานที่ทําให้นํ้า 1 กรัม มีอุณหภูมิสูงขึ้น  
1 องศาเซลเซียส และหน่ึงบีทียู คือปริมาณความร้อนที่ทําให้นํ้า 1 ปอนด์ มีอุณหภูมิสูงขึ้น 1 องศาฟาเรนไฮท์ 

 ระดับความร้อน   หมายถึง  อุณหภูมิ เวตบัลบ์ โกลบในบริ เวณที่ลูกจ้างทํางาน  ตรวจวัดโดย
ค่าเฉล่ียในช่วงเวลาสองช่ัวโมงที่มีอุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบสูงสุดของการทํางานปกติ 

 อุณหภูมิเวตบัลบ์โกลบ (Wet Bulb Globe Temperature : WBGT) หมายถึง ดัชนีวัดสภาพ 
ความร้อนในสิ่งแวดล้อมการทํางาน (มีหน่วยวัดเป็นองศาเซลเซียส หรือ องศาฟาเรนไฮท์) ซึ่งได้นําปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อความร้อนที่สะสมในร่างกายมาพิจารณา ได้แก่ ความร้อนที่เกิดขึ้นภายในร่างกายขณะทํางาน และ
ความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทํางาน ซึ่งความร้อนจากสิ่งแวดล้อมการทํางานถูกถ่ายเทมายังร่างกายได้  
3 วิธี คือ การนํา การพา และการแผ่รังสีความร้อน 
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 ปริมาณงาน หรือ ภาระงาน (Work Load) เป็นพลังงานความร้อนที่เกิดจากการเผาผลาญอาหารเพ่ือให้
ร่างกายใช้ปฏิบัติงานต่าง ๆ ผู้ที่ทํางานหนักย่อมมีความร้อนเกิดขึ้นในร่างกายสูงกว่าผู้ที่ทํางานเบาและค่ามาตรฐาน
ระดับความร้อนได้นําปัจจัยน้ีมาพิจารณา โดยจําแนกตามความหนักเบาของงานกับระดับความร้อนที่ได้รับ 

 อัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (maximum heart rate, MHR) หมายถึง ค่ากําหนดสูงสุดของ
การบีบตัวของหัวใจขณะที่มีกิจกรรมการเคลื่อนไหวของร่างกาย ที่ไม่สามารถที่จะทําให้มากกว่าจุดกําหนดน้ันได้ 
[ที่มา: วิทยาศาสตร์การกีฬาเพ่ือสุขภาพทางกาย โดย มณินทร รักษ์บํารุง, 2557] 

 ความหนักเบาของงานหรือภาระงาน (workload) หมายถึง การใช้แรงของร่างกายหรือใช้กําลังงานที่
ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของหัวใจสูงสุด (MHR) ในการปฏิบัติงาน ในงานวิจัยน้ีจะอ้างอิงจาก 
Edward ( 2010) ซึ่งกําหนดความหนักเบาของการทํางานออกเป็น 5 ระดับ [ที่มา: Edward, 2010] 

งานเบามาก หมายถึง ลักษณะงานที่ใช้แรงหรือใช้กําลังงานท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้น
ของหัวใจสูงสุดในการปฏิบัติงานในช่วงร้อยละ 50 – 60 (50 – 60 %MHR) 

งานเบา หมายถึง ลักษณะงานท่ีใช้แรงหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตราการเต้นของ
หัวใจสูงสุดในการปฏิบัติงานในช่วงร้อยละ 61 – 70 (61 – 70 %MHR) 

งานปานกลาง หมายถึง ลักษณะงานที่ใช้แรงหรือใช้กําลังงานท่ีทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
การเต้นของหัวใจสูงสุดในการปฏิบัติงานในช่วงร้อยละ 71 – 80 (71 – 80 %MHR) 

งานหนัก หมายความว่า ลักษณะงานท่ีใช้แรงหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตรา 
การเต้นของหัวใจสูงสุดในการปฏิบัติงานในช่วงร้อยละ 81 – 90 (81 – 90 %MHR) 

งานหนักมาก หมายความว่า ลักษณะงานท่ีใช้แรงหรือใช้กําลังงานที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของอัตรา
การเต้นของหัวใจสูงสุดในการปฏิบัติงานในช่วงร้อยละ 91 – 100 (91 – 100 %MHR) 

1.5 วิธีการศึกษาวิจัย 
การดําเนินงานในโครงการศึกษาวิจัยน้ีจะมีการดําเนินงานออกเป็น 6 ส่วน โดยวิธีการศึกษาวิจัยที่เลือกใช้ใน

โครงการน้ีมีด้วยกัน 3 รูปแบบดังน้ี  
การศึกษาวิจัยเอกสาร หมายถึง การค้นคว้า ทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ จากเอกสารต่าง ๆ ที่

เก่ียวข้อง เช่น กฎหมาย บทความวิจัย รายงานการสํารวจและวิจัยต่าง ๆ ผ่านมา  
การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ หมายถึง การศึกษาโดยสํารวจข้อมูลในพ้ืนที่จริงของคณะผู้วิจัย การสัมภาษณ์ 

ผู้เช่ียวชาญ ผู้เก่ียวข้อง  
การศึกษาวิจัยเชิงทดลอง  หมายถึง การออกแบบการทดลองเพ่ือเก็บข้อมูล ทั้งในห้องปฏิบัติการและใน

สนาม เพ่ือนําข้อมูลมาวิเคราะห์และสรุปผลตามสมมุติฐานที่กําหนดไว้  
โดยการดําเนินงานการวิจัยในแต่ละส่วนได้มีการเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมอย่างใดอย่างหน่ึงหรือมากกว่า 

ดังสรุปไว้ในตารางที่ 1.1 เพ่ือให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการของโครงการศึกษาวิจัยน้ี  
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ตารางที่ 1.1 สรุปวิธีการท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยของแต่ละส่วนงาน 

งานวิจัย 
รูปแบบวิธีการศึกษาวิจัย 

หมายเหตุ การศึกษาวิจัย
เอกสาร 

การศึกษาวิจัยเชิง
คุณภาพ 

การศึกษาวิจัยเชิง
ทดลอง 

ส่วนที่ 1    รายละเอียดบทที่ 2 

ส่วนที่ 2    รายละเอียดบทที่ 3 

ส่วนที่ 3    รายละเอียดบทที่ 4 

ส่วนที่ 4    รายละเอียดบทที่ 5 

ส่วนที่ 5    รายละเอียดบทที่ 6 

ส่วนที่ 6    รายละเอียดบทที่ 7 

หมายเหตุ งานวิจัยท้ัง 6 ส่วนท่ีเสนอไว้ในโครงการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบด้วย  
ส่วนท่ี 1: การศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ กฎหมาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม และคุ้มครอง

เด็ก  
ส่วนท่ี 2: การสํารวจและประเมินความเสี่ยงลักษณะงานและประเภทกิจการท่ีมีการใช้เด็กทํางาน  
ส่วนท่ี 3: การศึกษางานยกของหนักเพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 
ส่วนท่ี 4: การศึกษาลักษณะการทํางานบนท่ีสูงเพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก  
ส่วนท่ี 5: การศึกษาลักษณะการทํางานเวลากลางคืนเพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 
ส่วนท่ี 6: การศึกษาลักษณะอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมในการทํางาน เพ่ือหาขีดจํากัดและคําแนะนําท่ีเหมาะสมสําหรับเด็ก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


