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บทท่ี 2  
การศึกษา ทบทวนเปรียบเทียบมาตรฐาน  

กฎหมายและแนวปฏิบัติเชิงนโยบาย ในการคุ้มครองแรงงานเด็ก  
รวมท้ังการจัดทําบัญชีงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็ก 

 

2.1 สภาพปัญหาของกฎหมาย 
ปัจจุบันเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี สามารถทํางานบางอย่างได้ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

กําหนด แต่ยังคงมีงานซึ่งโดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ  ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก ไม่ว่าจะเป็นงานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ประมง หรือภาค
บริการ ซึ่งถือว่าเป็นการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย (Worst Forms of Child Labour)  การกระจายของ
เด็กทํางานพบได้ทั้งเด็กในสถานประกอบกิจการ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รองลงไปคือ 
ภาคตะวันออกเฉี ยง เหนือ  ภาคกลาง  ภาคเหนือ  และภาคใ ต้  ข้อมูลจากสํ า นักงานประกันสั งคม  
ณ เดือนธันวาคม 2541 แสดงให้เห็นว่า ปัจจุบันเด็กที่ทํางานในสถานประกอบกิจการอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า  
18 ปี มีประมาณ 1.25 แสนคน ส่วนใหญ่ทํางานกระจุกตัวอยู่ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล   
ในกิจการตัดเย็บเสื้อผ้า เย็บกระเป๋า รองเท้า เจียระไนพลอย ทําเคร่ืองประดับ ซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์  
สถานีบริการนํ้ามันเช้ือเพลิง และร้านอาหาร จากการตรวจแรงงานเด็กของเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน พบว่าเด็กที่ทํางานในสถานประกอบกิจการ ร้อยละ 85 มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี สําหรับสถาน
ประกอบกิจการขนาดใหญ่ไม่พบว่ามีการจ้างงานเด็ก ซึ่งอาจจะเป็นเพราะกระบวนการผลิต และการใช้เทคโนโลยี
การผลิต จําเป็นต้องใช้แรงงานที่มีวุฒิภาวะ และสรีรทางร่างกายที่แตกต่างจากเด็ก  ส่วนเด็กทํางานอีกกลุ่มหน่ึงอยู่
นอกขอบข่ายประกันสังคม คาดว่ามีเด็กทํางานนอกข่ายประกันสังคมอีกเป็นจํานวนมาก ซึ่งไม่มีตัวเลขที่ชัดเจน 
เช่น เด็กที่ทํางานเกษตรกรรม ทํางานรับใช้ในบ้าน และทํางานนอกระบบประเภทอ่ืน ๆ (ทวีสุข พันธ์ุเพ็ง, 2553) 

แม้ว่ากฎหมายแรงงานของประเทศไทยได้มีการกําหนดมาตรฐานสําหรับการทํางานของเด็กในบางเรื่อง 
ไว้บ้างแล้ว การศึกษา ทบทวน และเปรียบเทียบมาตรฐานหรือกฎหมาย แนวปฏิบัติเชิงนโยบาย รวมทั้งบัญชี
รายช่ือกําหนดประเภทงานอันตรายสําหรับเด็กของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 
เพ่ือนํามาใช้เป็นข้อมูลในการเสนอแนะผู้มีอํานาจหน้าที่ที่เก่ียวข้องในการกําหนดนโยบาย และแนวปฏิบัติเชิง
นโยบายในการจัดการ ควบคุม และให้การคุ้มครองเด็กทํางาน ยังมีความจําเป็นอย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเพ่ือให้ 
ผู้มีอํานาจหน้าที่ระดับชาติได้รับทราบข้อมูลเพ่ือนําไปสู่การกําหนดนโยบายที่เหมาะสม และแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็น
สากล และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติได้มีความเข้าใจ และสามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสมต่อไป ความจําเป็นในการศึกษาดังกล่าวไม่เพียงแต่เพ่ือการปฏิบัติตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ประเทศ ฉบับที่ 182 ที่ กําหนดให้ต้องมีการปรับปรุงบัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับแรงงานเด็กให้มี 
ความครอบคลุมและทันสมัยเท่าน้ัน แต่ยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบกิจการ รวมท้ังหน่วยงานภาครัฐได้เห็น
ความสําคัญของการให้ความคุ้มครองสุขภาพ และความปลอดภัยของเด็กทํางาน นับเป็นการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนในประเทศ และเพ่ือให้ผู้มีอํานาจหน้าที่ในทุกระดับได้รับทราบข้อมูล และแนวปฏิบัติที่ดี  
ที่เป็นสากล และเจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติได้มีความเข้าใจ สามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
และเหมาะสมต่อไป 
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2.2 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษา ทบทวนมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กทั้งในและต่างประเทศ 
2) เพ่ือเสนอแนะการปรับปรุงบัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับแรงงานเด็กให้มีความครอบคลุม 

และทันสมัย 
3) เพ่ือศึกษา ทบทวนแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม ให้ความคุ้มครองเด็กทํางานทั้งใน 

และต่างประเทศ 

2.3 ขอบเขตของงานวิจัย 

2.3.1 การศึกษาทบทวนมาตรฐานและกฎหมายรวมถึงแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ  

การศึกษา ทบทวนมาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กทํางานและการใช้
แรงงานเด็ก และการศึกษา ทบทวนแนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม ให้ความคุ้มครองเด็กทํางาน 
ทั้งในและต่างประเทศน้ัน ได้ทําการศึกษาเปรียบเทียบประเทศไทยกับประเทศที่กําลังพัฒนา 3 ประเทศ ได้แก่ 
ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และแอฟริกาใต้ และประเทศที่พัฒนาแล้วอีก 3 ประเทศ ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และ
สหรัฐอเมริกา รวมเป็นการศึกษาทบทวนใน 7 ประเทศ ทั้งน้ีการกําหนดประเทศต่าง ๆ เหล่าน้ี อาศัยเหตุผล 
ความจําเป็นที่เกิดจากการอภิปรายร่วมกับผู้มีประสบการณ์ทํางานรับผิดชอบเก่ียวกับแรงงานเด็กในหน่วยงาน
หลักของประเทศ  ประเด็นที่ดําเนินการศึกษาเปรียบเทียบ มีดังต่อไปน้ี 

2.3.2 กฎหมายและมาตรฐานที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก 

กฎหมาย มาตรฐาน ที่เก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็ก ประเทศต่าง ๆ มีการกําหนดกฎหมาย 
มาตรฐาน ที่ เ ก่ียวข้องกับการใช้แรงงานเด็กไว้แตกต่างหรือเหมือนกันอย่างไร สําหรับประเทศไทย 
มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541   หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) 
และกฎกระทรวงกําหนดอัตราน้ําหนักที่นายจ้างให้ลูกจ้างทํางานได้ พ.ศ. 2547 ออกตามความใน พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

2.3.3 แนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม ให้ความคุ้มครองเด็กทํางาน  

ประเด็นย่อยที่จะทําการศึกษาเปรียบเทียบ ได้แก่ 

1) กลไกการดําเนินงานของแต่ละประเทศ เช่น มีองค์กรเฉพาะด้านเพ่ือดําเนินการคุ้มครองเด็ก
ทํางานหรือไม่ ในส่วนของประเทศไทยมีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง คือกลุ่มงานแรงงานหญิง เด็ก และ 
เครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน ขึ้นกับกองคุ้มครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
(โครงสร้างปี 2555) 

2) การตรวจแรงงานเด็กแต่ละประเทศมีการตรวจแรงงานเด็กเพ่ือให้การคุ้มครองเด็กหรือไม่
อย่างไร สําหรับประเทศไทย มีการตรวจตามกฎหมายอยู่ 2 ส่วน คือการตรวจโดยพนักงานตรวจแรงงาน และโดย
พนักงานตรวจความปลอดภัย ซึ่งดําเนินการแยกส่วนกันอยู่ในปัจจุบัน อาจจําเป็นต้องมีการวิเคราะห์บทบาท
หน่วยงานเพ่ือเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตเพ่ือให้เกิดเอกภาพและประสิทธิภาพสูงสุด 

2.3.4 การกําหนดบัญชีรายชื่องานอันตราย 

การกําหนดบัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับเด็ก หรือการใช้แรงงานเด็ก ประเทศต่าง ๆ  
มีการกําหนดไว้หรือไม่ และวิธีการกําหนดมีกระบวนการอย่างไร สําหรับประเทศไทยหลังจากที่ได้ให้สัตยาบัน
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อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดําเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัด
รูปแบบที่ เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2544 ต่อมากระทรวงแรงงาน 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้มีการแต่งต้ังที่ปรึกษาและคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงาน
เด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ขึ้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2549 ซึ่งคณะกรรมการระดับชาติชุดน้ีด้วยความร่วมมือของ
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ องค์การนายจ้าง องค์การลูกจ้าง องค์กรพัฒนาเอกชน และหน่วยงานของรัฐได้
จัดทําประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่องประเภทงานอันตราย
สําหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 โดยได้ให้คําจํากัด
ความของ “งานอันตราย” ว่าเป็นงานซึ่งโดยลักษณะงาน หรือโดยสภาพแวดล้อมในการทํางานมีแนวโน้มที่จะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมของเด็ก และได้กําหนดงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็ก 

2.3.5 การเสนอแนะเพื่อปรับปรุงบัญชีรายชื่องานอันตราย 

การเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงบัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับเด็ก จะต้องอาศัยข้อมูลที่ได้จาก 
การสัมภาษณ์เจาะลึกผู้ทรงคุณวุฒิ หรือผู้เช่ียวชาญที่มีประสบการณ์ทํางานที่เก่ียวข้องกับแรงงานเด็กโดยตรง 
หลังจากที่ได้มีการศึกษา ทบทวนการกําหนดบัญชีรายช่ืองานอันตรายจากหลาย ๆ ประเทศ รวมทั้งข้อมูลที่ได้จาก
การบ่งช้ีอันตรายในการทํางานของเด็กในประเทศไทย และการศึกษาทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัด 
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ด้วย 

2.4 การทบทวนวรรณกรรม  
จากรายงานสถานการณ์โดยทั่วไปของการใช้แรงงานเด็กในประเทศไทย (ILO 2008) พบว่าแรงงานเด็ก

จํานวนมากต้องตกอยู่ในสภาพการทํางานที่เป็นอันตราย เช่น มีฝุ่น ควัน (ร้อยละ 40) เสียงดัง (ร้อยละ 26) 
สารเคมี (ร้อยละ 26) และภัยทางจิตใจ (ร้อยละ 15) การขาดการศึกษาคือปัจจัยสําคัญที่ทําให้เด็กต้องตกเป็นเหย่ือ
ของการใช้แรงงานในรูปแบบที่เลวร้าย โดยในบรรดาเด็กที่ไร้การศึกษาทั้งหมด ร้อยละ 72 ถูกใช้แรงงานในรูปแบบ
ที่เลวร้าย 

สถานประกอบกิจการส่วนใหญ่ที่จ้างงานเด็กมักเป็นสถานประกอบกิจการขนาดเล็กซึ่งมีจํานวนมาก  
และรัฐไม่สามารถเข้าถึงได้หมด ประกอบกับการดําเนินนโยบายและมาตรการเกี่ยวกับแรงงานเด็กมีลักษณะ 
ที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างจริงจัง นโยบายและมาตรการเกี่ยวกับแรงงานเด็กของหน่วยงานรัฐหลาย
แห่งมักขาดทิศทางร่วมกัน มีการดําเนินงานท้ังที่ขัดแย้งและซ้ําซ้อนกัน สาเหตุสําคัญมาจากการท่ีหน่วยราชการ
ระดับกรมมีอํานาจสิทธ์ิขาดตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงาน และระบบงบประมาณจัดสรรโดยตรงแก่หน่วยงาน
ระดับกรม ส่งผลให้ทั้งนโยบายและการดําเนินมาตรการตามนโยบายขาดเอกภาพ ไม่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล (นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ, 2544) 

จากรายงานสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายในปี พ.ศ. 2556 ของกระทรวงแรงงาน
สหรัฐอเมริกาพบว่าประเทศไทยได้มีความพยายามในการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย โดยรัฐบาล 
มุ่งป้องกันการต่อต้านการใช้แรงงานเด็กในทางที่ผิดซึ่งรวมถึงแรงงานเด็กในอุตสาหกรรมการประมงด้วย อย่างไร 
ก็ตาม เด็ก ๆ ในประเทศไทยยังคงทํางานอยู่ต่อไป ในฐานะแรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรม รวมท้ังในกิจการแปร
รูปกุ้งและอาหารทะเล (กระทรวงแรงงานสหรัฐ, 2556) 
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2.5 วิธีการดําเนินงานวิจัย 

2.5.1 การศึกษาวิจัยเอกสาร 

1) ศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ มาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงานเด็กในปัจจุบัน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยจะศึกษาจากประเทศกําลังพัฒนา 3 แห่งได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และแอฟริกาใต้ 
และประเทศที่พัฒนาแล้วอีก 3 แห่ง ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกา เปรียบเทียบกับประเทศไทย 

2) ศึกษา ทบทวนบัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับแรงงานเด็กที่กําหนดไว้ในปัจจุบัน ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศที่กําหนดไว้  

3) ศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ แนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการ ควบคุม และให้การคุ้มครอง
แรงงานเด็ก ที่มีอยู่ในปัจจุบันทั้งในและต่างประเทศ   

2.5.2 การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ  

1) สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เช่ียวชาญ ที่มีประสบการณ์การทํางาน
เก่ียวข้องกับแรงงานเด็ก โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (ภาคผนวก ก.8) 

2) จัดประชุมสัมมนาเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา จากนักวิชาการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

2.6 ผลการศึกษาวิจัย 

2.6.1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายและมาตรฐานประเทศต่าง ๆ 

ตารางที่  2.1 ถึงตารางที่ 2.3 ต่อไปน้ี เป็นการแสดงผลการศึกษาเปรียบเทียบด้านต่าง ๆ  
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา โดยเปรียบเทียบทั้งสิ้น 7 ประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศที่กําลังพัฒนาและประเทศ 
ที่พัฒนาแล้วกับประเทศไทย เพ่ือนําผลที่ได้มาใช้ในการเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุงกฎหมาย มาตรฐาน และ
บัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับเด็กต่อไป สําหรับตารางที่ 2.4 เป็นข้อมูลสรุปประเด็นของกฎหมายต่าง ๆ  
ที่เก่ียวกับลักษณะงานสําคัญ 4 งานที่เป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ีคือ งานยกของ งานกลางคืน  
งานบนที่สูง และงานที่มีสภาพแวดล้อมอุณหภูมิที่ร้อน  
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ตารางที่ 2.2 สรุปแนวปฏิบติั
เชิงนโยบายในการจัดการ 



โครงการศึกษาวิเคราะห์สภาพงานอันตรายสําหรับเด็กในประเทศไทย    

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน     กรกฎาคม 2560 

15

 

  

ตารางที่ 2.2 สรุปแนวปฏิบติั
เชิงนโยบายในการจัดการ (ต่อ) 
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ตารางที่ 2.3 การกําหนดบญัชี
รายชื่องานอันตราย (ต่อ) 
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ตารางที่ 2.3 การกําหนดบญัชี
รายชื่องานอันตราย (ต่อ) 
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ตารางที่ 2.3 การกําหนดบญัชี
รายชื่องานอันตราย (ต่อ) 
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ตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบประเด็นสําคัญของกฎหมายเด็กทํางานใน 7 ประเทศและข้อแนะนาํตาม GLP 
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ตารางที่ 2.4 การเปรียบเทียบ
ประเด็นสําคญัของกฎหมายเด็ก
ทํางานใน 7 ประเทศและ
ข้อแนะนาํตาม GLP (ต่อ)  
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2.6.2 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) 

2.6.2.1 ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ์ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์การทํางานเก่ียวข้องกับ
แรงงานเด็ก จํานวน 3 ท่าน ในประเด็นคําถามต่อไปน้ี 

1) กฎหมาย มาตรฐาน ที่เก่ียวข้องกับเด็กทํางาน ที่ผ่านมามีแนวทางการกําหนด
อย่างไร ท่านมีข้อเสนอแนะให้ดําเนินการอย่างไรบ้าง  รวมทั้งกฎหมายแรงงานเด็ก 
และงานในรูปแบบที่เลวร้ายสําหรับแรงงานเด็ก 

2) แนวปฏิบัติเชิงนโยบายในการจัดการเร่ืองการใช้แรงงานเด็กในปัจจุบันมีจุดที่ควร
ปรับปรุงหรือไม่อย่างไร และในอนาคตควรเป็นอย่างไร ในประเด็นต่อไปน้ี 
2.1 กลไกการดําเนินงาน 
2.2 การตรวจแรงงานเด็ก 

3) การกําหนดบัญชีรายช่ืองานอันตราย ได้มีการกําหนดไว้เหมาะสมแล้วหรือไม่
อย่างไร รวมทั้งบัญชีรายช่ืองานอันตรายสําหรับเด็ก 

4) ข้อเสนอแนะต่อกระทรวงแรงงานเพ่ือการพัฒนาด้านการคุ้มครองเด็กทํางาน 

2.6.2.2 สรุปผลการสมัภาษณ์   

การดําเนินการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กน้ัน ไม่เพียงแต่ต้องมีกฎหมาย
ออกมาเพ่ือห้ามไม่ให้มีการจ้างงานเด็กเท่าน้ัน แต่ต้องมีมาตรการที่ให้ความคุ้มครองกับเด็กกลุ่มที่สามารถทํางานได้
ตามกฎหมายด้วย เน่ืองจาก การให้เด็กทํางานไม่ใช่เรื่องเลวร้ายที่ต้องห้ามเด็ดขาดในเด็กทุกช่วงอายุ เพ่ือให้เด็กมี
ความพร้อมในการเข้าสังคม และมีพัฒนาการที่ดี   จึงควรมีมาตรการที่เหมาะสมกับเด็กทุกช่วงวัย ในประเทศไทย
กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันที่ใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กน้ัน จะเน้นไปที่การห้ามผู้
ประกอบกิจการในการจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง โดยเด็ดขาด ซึ่งอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่าง
ป ร ะ เ ท ศ  
ฉบับที่ 138 ได้มีข้อกําหนดให้ประเทศที่ให้สัตยาบันสามารถให้เด็กอายุ 13-14 ปี ทํางานเบาในงานบางประเภทได้ 
โดยมีการกําหนดเป็นข้อแนะนําว่า ต้องมีการกําหนดบัญชีรายช่ืองานเบาดังกล่าวไว้ และเด็กอายุ 13–14 ปี 
สามารถทําได้ไม่เกิน 14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ ประเทศไทยมีกฎหมายที่ใช้คุ้มครองลูกจ้างเด็กอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 
18 ปี อยู่แล้ว มีการกําหนดบัญชีรายช่ืองานอันตรายท่ีห้ามจ้างเด็กอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปีที่สามารถให้
ความคุ้มครองได้ระดับหน่ึง เน่ืองจากบัญชีรายช่ืองานอันตรายดังกล่าวต้องมีการปรับปรุงให้ครอบคลุมและทันต่อ
สถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเป็นภารกิจของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่ต้องดําเนินการ แต่ประเทศ
ไทยยังไม่เคยมีการกําหนดประเภทของงานเบาที่เด็กอายุ 13–14 ปีสามารถทําได้เลย ทั้ง ๆ ที่ในประเทศที่พัฒนา
แล้วทั้งในประเทศในทวีปยุโรปและแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศท่ีจับตามองประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในการ
แก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก ต่างมีการกําหนดงานเบาที่เด็กสามารถทําได้ไว้อย่างชัดเจน และมีมาตรการคุ้มครองที่
เหมาะสมควบคู่กันไป จะเห็นว่า การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กน้ัน ต้องเข้าใจในบริบทของปัญหาเด็กในแต่ละช่วงวัย
อย่างถ่องแท้ มิใช่เพียงกําหนดข้อห้ามที่เข้มงวดเกินไป แต่ไม่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิด
ปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาในระยะยาว 

กลไกการดําเนินงานด้านแรงงานเด็กของประเทศไทยในปัจจุบัน มีกลไกหลักคือ
คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ซึ่งแต่งต้ังโดยมติคณะรัฐมนตรี  
เป็นการดําเนินงานตามอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดําเนินการ
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โดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธาน 
และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นเลขานุการ ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากทุกภาคส่วน
ที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และองค์การพัฒนาเอกชน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานถือเป็นหน่วยงานหลัก
ในการออกกฎหมายเพ่ือให้ความคุ้มครองแรงงานเด็ก โดยกฎหมายหลักคือพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน 
การทํางาน พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้รับงานไปทําที่บ้าน พ.ศ. 2553 เป็นต้น ซึ่งข้อกําหนดในกฎหมาย
ไทยส่วนใหญ่จะอ้างอิงจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือศึกษาจากสหรัฐอเมริกาเพ่ือใช้เป็นแนวทาง 
ในการกําหนด โดยในประเด็นเรื่องแรงงานเด็กจะอ้างอิงจากอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 138 
ว่าด้วยอายุขั้นตํ่าในการจ้างงาน และฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการดําเนินการโดยทันทีเพ่ือขจัดรูปแบบ 
ที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งประเทศไทยกําหนดห้ามนายจ้างจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 15 ปี และมีการ
กําหนดให้นายจ้างที่มีการจ้างเด็กอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี ต้องมีการแจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงาน 
ในพ้ืนที่ รวมถึงได้มีการกําหนดช่ัวโมงการทํางานของเด็ก ประเภทของงานที่ห้ามให้เด็กทํา เป็นต้น ในส่วนของ
บัญชีงานอันตรายน้ัน มีการออกเป็นประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบ 
ที่เลวร้าย เรื่องบัญชีรายช่ืองานอันตรายที่ห้ามจ้างเด็กอายุตํ่ากว่า 18 ปี ซึ่งบัญชีรายช่ืองานอันตรายดังกล่าว  
เป็นการรวบรวมประเภทของงานที่กฎหมายแต่ละฉบับได้มีการระบุห้ามจ้างเด็กไว้ ดังน้ัน บัญชีงานอันตรายจึงไม่มี
ผลบังคับตามกฎหมายโดยตรง แต่ต้องไปใช้กฎหมายแม่ที่ได้มีการระบุงานดังกล่าวไว้แทน ซึ่งทําให้เกิดความยุ่งยาก
สับสนในทางปฏิบัติพอสมควร 

นอกจากน้ันยังมีกฎหมายหลักที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองเด็กอีก ได้แก่ พระราชบัญญัติ
คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 โดยกระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เน่ืองจากปัญหาแรงงานเด็ก และแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายน้ันมี
มิติของปัญหาการค้ามนุษย์ร่วมด้วย จะเห็นว่าการขับเคล่ือนเพ่ือแก้ปัญหาแรงงานเด็กน้ัน กระทรวงแรงงาน 
ไม่สามารถดําเนินการได้เพียงหน่วยเดียว ต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ร่วมกันดําเนินงาน 

สําหรับแนวทางการตรวจแรงงานน้ัน ปัจจุบันมีพนักงานตรวจแรงงานภายใต้
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นบุคคลที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จํากัดสาขาจึงทําให้
เกิดข้อจํากัดในการตรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานของการใช้แรงงานและ 
ในปัจจุบันพนักงานตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีจํานวน 592 คนทั่วประเทศ  
เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนแรงงานในวัยทํางาน 9 ล้านกว่าคนในกลุ่มประกันสังคม และสถานประกอบกิจการ 
มีจํานวนประมาณ 400,000 กว่าแห่ง จะเห็นได้ว่าสัดส่วนของพนักงานตรวจแรงงานต่อสถานประกอบกิจการคือ
ประมาณ 1 คนต่อ 700 แห่ง จึงส่งผลให้ขาดการดําเนินการออกตรวจแรงงานเชิงรุก นอกจากน้ีกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานยังมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นพนักงานตรวจความปลอดภัยทํางานภายใต้ พระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 ซึ่งมีพนักงานตรวจความปลอดภัยประจําอยู่ตาม 
ศูนย์ความปลอดภัยในการทํางานเขตทั้ง  12 ศูนย์ แต่มีจํานวนไม่เพียงพอต่อสถานประกอบกิจการและกลุ่แรงงาน  
จึงยังมีความจําเป็นต้องอาศัยพนักงานตรวจแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมเป็นผู้ร่วมตรวจความปลอดภัยในการ
ทํางานในสถานประกอบกิจการ 

การท่ีประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ไป
แล้วน้ัน ในอนุสัญญาดังกล่าว มีการกล่าวถึงประเด็นการค้ามนุษย์ด้วย รัฐบาลจึงควรให้อํานาจพนักงานตรวจ
แรงงานในการเข้าตรวจประเด็นการค้ามนุษย์ตามร้านอาหาร คาราโอเกะ หรือสถานบันเทิงที่มีความเสี่ยงอ่ืน ๆ 
ด้วยเพ่ือคุ้มครองเรื่องดังกล่าวให้ครอบคลุมกับที่ได้ระบุในอนุสัญญาฉบับน้ี  
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ประเด็นปัญหาสําคัญที่พบคือ เด็กที่ทํางานในกลุ่มแรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครอง
โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย แต่มักไม่ค่อยได้รับการตรวจจากพนักงานตรวจแรงงาน
เท่าที่ควร ซึ่งสาเหตุคือจํานวนพนักงานตรวจแรงงานที่มีอยู่น้อยมากในปัจจุบัน  

โดยสรุป ข้อเสนอแนะที่มีต่อการคุ้มครองเด็กทํางานมีดังต่อไปน้ี 

1) ตามที่กระทรวงแรงงานได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ 
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงคมคม  กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม เพ่ือมุ่งบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ลดอัตราการประสบอันตรายและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทํางานให้
เกิดความย่ังยืน จึงควรมีการหารือกันในประเด็นการคุ้มครองเด็กทํางาน และนําผลจากการศึกษาเสนอต่อ
กระทรวงต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาทางออกร่วมกัน 

2) ในกรณีของเด็กทํางาน ยังมีความเกี่ยวข้องกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ จึงควรมีเวทีหารือกันในประเด็นคุ้มครองเด็กให้มากขึ้น ยกตัวอย่าง
เช่น  เด็กที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่ทําสัญญากับโรงเรียนเพ่ือเป็นการฝึกประสบการณ์และเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาของเด็กจะต้องมีการทําข้อตกลงระหว่างสถานประกอบกิจการและโรงเรียนเก่ียวกับงานที่อนุญาตให้
เด็กทําได้และไม่เป็นอันตรายต่อเด็ก 

3) ประเด็นการค้ามนุษย์ที่กําหนดอยู่ในอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 
ฉบับที่ 182 แต่พนักงานตรวจแรงงานไม่มีอํานาจในการตรวจประเด็นดังกล่าว จึงควรให้อํานาจแก่พนักงานตรวจ
แรงงานด้วยเพ่ือให้การตรวจแรงงานมีความครอบคลุมมากขึ้น 

4) ความจําเป็นในการเพ่ิมบุคลากร ทั้งพนักงานตรวจแรงงาน และพนักงานตรวจ 
ความปลอดภัย และหากพบว่าสถานประกอบกิจการใดมีเด็กทํางาน พนักงานตรวจแรงงานจะต้องเพ่ิมความถ่ีใน
การตรวจแรงงานของเด็กทํางาน 

5) เ พ่ือให้การดําเนินงานเห็นผลเป็นรูปธรรม ควรมีการกําหนดงบประมาณ 
การดําเนินงานภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้ชัดเจน 
เน่ืองจากปัจจุบันมีการกําหนดแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงาน แต่ไม่มีการสนับสนุนงบประมาณโดยตรงเพ่ือให้
ใช้ดําเนินการตามแผน 

6) ควรมีการจัดทําบัญชีรายช่ืองานเบาที่อนุญาตให้เด็กอายุ 13 – 14 ปี ทําได้ไม่เกิน 
14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ และมีการกําหนดมาตรการการให้ความคุ้มครองเด็กกลุ่มน้ีอย่างเหมาะสม 

7) ควรปรับปรุงบัญชีรายช่ืองานอันตรายที่ห้ามจ้างเด็กอายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี 
ทําให้มีความครอบคลุมและทันสมัยอยู่เสมอ และกําหนดเป็นกฎกระทรวง มีบทลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างชัดเจน 
เน่ืองจาก งานอันตรายสําหรับเด็ก ถือเป็นหน่ึงในรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก ตามอนุสัญญา
องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 182 ที่ประเทศไทยต้องกําจัดให้หมดสิ้นไปภายในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 ตามนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2558 – 2563 

8) ควรแยกกลุ่มเด็กที่ต้องทํางานออกเป็นสองกลุ่มคือ เด็กที่มีอายุต้ังแต่13 ปี ถึงตํ่า
กว่า 14 ปี และเด็กที่มีอายุต้ังแต่ 15 ปี ถึงตํ่ากว่า 18 ปี เพ่ือความชัดเจนในการดําเนินการคุ้มครองเด็กทั้ง 2 กลุ่ม 
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2.7 สรุปผลการศึกษาวิจัย 
การศึกษา ทบทวน เปรียบเทียบ มาตรฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับแรงงานเด็กในปัจจุบันในส่วนน้ี 

จะศึกษารายละเอียดในกลุ่มประเทศกําลังพัฒนา 3 แห่งได้แก่ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และแอฟริกาใต้ และในกลุม่
ประเทศที่พัฒนาแล้วอีก 3 แห่ง ได้แก่ สิงคโปร์ ออสเตรเลีย และสหรัฐอเมริกาเปรียบเทียบกับประเทศไทยดัง
แสดงสรุปไว้ในตารางที่ 2.5  

2.7.1 ลักษณะของกฎหมายเพ่ือคุ้มครองเด็กและการจัดทําบัญชีรายชื่องานอันตรายและงานท่ีทําได้  

ประเทศไทยมีการจัดทําบัญชีรายช่ืองานอันตรายไว้ในกฎหมายหลายฉบับ  จากการศึกษาทบทวน
เปรียบเทียบกฎหมายในประเทศต่าง ๆ ข้างต้น ลักษณะในการออกกฎหมายในการคุ้มครองเด็กในกลุ่มประเทศท่ี
พัฒนาแล้วจะมีการออกกฎหมายในเชิงของการกําหนดลักษณะงานที่เด็กสามารถทําได้ ไปพร้อม ๆ กับการออก
กฎหมายในเชิงของการห้ามทําโดยเฉพาะงานที่มีความเสี่ยงสูง สําหรับประเทศไทยกฎหมายท้ังหมดจะเป็น 
การออกกฎหมายสําหรับการห้ามกระทํา  ซึ่งผู้วิจัยมีความเห็นว่าการออกกฎหมายไม่ควรจะกําหนดลักษณะงานท่ี
ห้ามทําเพียงอย่างเดียว ควรมีการกําหนดประเภทงานและลักษณะงานที่เด็กสามารถทําได้และมีความปลอดภัยไว้
ให้ชัดเจนควบคู่กันไป เพ่ือให้เด็กและผู้เก่ียวข้องในการดูแลเด็กได้มีข้อมูลว่าลักษณะงานประเภทใดบ้างที่เหมาะสม
กับวัยของเด็ก เพราะงานที่เหมาะสมกับวัยและความสามารถทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจของเด็กจะช่วย
เสริมสร้างพัฒนาการเด็กได้ด้วยเช่นกัน  

โดยท่ัวไปเด็กมีข้อจํากัดในการทํางานมากกว่าผู้ใหญ่ ทั้งน้ีเพราะคุณลักษณะทางร่างกาย ความคิด
และการตัดสินใจของเด็กยังมีข้อจํากัด  ดังน้ันลักษณะของงานท่ีเด็กสามารถทําได้อย่างปลอดภัยและช่วยส่งเสริม
พัฒนาการของเด็กจึงมีน้อยกว่างานเป็นอันตรายสําหรับเด็ก  การกําหนดงานท่ีเด็กสามารถทําได้จึงน่าจะเป็น
แนวทางอีกอันหน่ึงที่จะทําให้เด็กหรือพ่อแม่ผู้ปกครองหรือผู้ที่เก่ียวข้องได้เรียนรู้และช่วยส่งเสริมดูแลให้เด็กที่มี
ความจําเป็นสามารถทํางานที่มีความเหมาะสมกับวัย    สําหรับงานที่ยังไม่แน่ใจว่า หรือยังมีความคลุมเครือว่าจะ
เป็นอันตรายต่อเด็กหรือไม่  ไม่ควรกําหนดไว้และไม่ควรให้เด็กทํา รัฐควรวางแผนและจัดสรรงบประมาณเพ่ือ 
การศึกษาวิจัยที่เหมาะสม   ส่วนงานที่มีความเสี่ยงสูงให้มีการกําหนดไว้เป็นบัญชีรายช่ืองานอันตรายและห้ามเด็ก
ทํางานดังกล่าวไม่ว่ากรณีใด ๆ      

2.7.2 การแยกกลุ่มของกฎหมายเด็กทํางานออกจากกลุ่มแรงงานท่ีมีอายุ 18 ปีขึ้นไป  

      หลาย ๆ ประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้วหรือประเทศท่ีกําลังพัฒนาในขอบเขตของ
การศึกษาครั้งน้ี พบว่ามีการแยกกลุ่มของกฎหมายสําหรับเด็กและเยาวชนที่มีความจําเป็นต้องทํางานออกมาจาก
กฎหมายแรงงานปกติ (อายุ 18 ปีขึ้นไป) ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายเฉพาะสําหรับเด็กที่ต้องทํางาน    
ในประเด็นน้ีผู้วิจัยมีความเห็นว่าประเทศไทยควรจะพิจารณาการออกกฎหมายเพ่ือให้การคุ้มครองเด็กทํางานแยก
ออกจากส่วนของแรงงานปกติ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนมากขึ้นในทางปฏิบัติและแสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ
ต่อเด็กและเยาวชนมากขึ้น  

2.7.3 การกําหนดบัญชีรายชื่องานอันตราย 

คณะผู้วิจัยเสนอแนะให้กระทรวงแรงงานพิจารณาประกาศของคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัด
การใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เรื่อง ประเภทงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของ
ประเทศไทย ในงาน 4 ประเภท คืองานยกของ งานบนที่สูง งานกลางคืน และงานที่มีสภาวะอุณหภูมิร้อน  
ตามข้อเสนอแนะที่ให้ไว้ในบทที่ 4 ถึง บทที่ 7 ตามลําดับ    
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2.8 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสําหรับผู้บริหารพิจารณา 
 จากข้อมูลปัจจุบันประเทศไทยการออกกฎหมายต่าง ๆ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาทําให้เห็นว่าประเทศไทยมี
นโยบายการดําเนินงานที่ชัดเจนว่าเก่ียวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับอายุขั้นตํ่าของเด็กที่สามารถทํางานได้ต้องไม่ตํ่ากว่า 
15 ปี  แม้ว่าตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศอนุญาตให้เด็กที่มีอายุ 13-14 ปี ทํางานเบาบาง
ประเภท ได้ไม่เกิน 14 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ โดยต้องไม่ทํางานในลักษณะงานหรือสภาพงานที่มีความเสี่ยงอาจจะเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรม        

 แม้ว่าขอบเขตของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะอยู่ในกลุ่มเด็กที่อายุต้ังแต่ 15 ถึงตํ่ากว่า 18 ปี แต่พบประเด็น
สําคัญที่ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายของแต่ละประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วส่วนใหญ่
อนุญาตให้เด็กที่มีอายุตํ่ากว่า 15 ปี ทํางานได้ โดยจะมีการระบุชนิดของงานท่ีทําได้และระยะเวลาการทํางานไว้
อย่างชัดเจน ทั้งน้ีกฎหมายไม่ควรจะเป็นเพียงข้อห้ามควรจะต้องพิจารณาในมิติของการส่งเสริมพัฒนาการของเด็ก
ให้สมกับวัย แต่ประเทศไทยยังไม่เคยมีการกําหนดประเภทของงานเบาที่เด็กอายุ 13 – 14 ปี สามารถทําได้เลย  
ทั้ง ๆ ที่ในประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งในประเทศในทวีปยุโรปและแม้แต่สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศท่ีจับตามอง
ประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก ต่างมีการกําหนดงานเบาที่เด็กสามารถทําได้ไว้อย่าง
ชัดเจน และมีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมควบคู่กันไป จะเห็นว่า การแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กน้ัน ต้องเข้าใจใน
บริบทของปัญหาเด็กในแต่ละช่วงวัยอย่างถ่องแท้ มิใช่เพียงกําหนดข้อห้ามที่เข้มงวดเกินไป แต่ไม่สามารถนําไป
ปฏิบัติได้จริง ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ ตามมาในระยะยาว 
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