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เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
นโยบายและแผนระดับชาติ

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

กลุมงานแรงงานหญิง เด็ก และเครือขายคุมครองแรงงาน
สำนักคุมครองแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2246 8006, 0 2245 6520 Hotline : 1546
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 กระแสการเปล่ียนแปลงสังคมในโลกปจจุบันเขาสูยุคโลกาภิวัฒน (Globalization) ซึ่งเปนยุคท่ีเกิดการ                

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว ไดสงผลใหมีการเคลื่อนยายทุน โดยเฉพาะอยางยิ่งทุนมนุษย

ทีเ่ปนกลไกสําคญัในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ และเปนปจจัยสนับสนุนใหเกิดการเคล่ือนยายแรงงานเขาสูรปูแบบการจางงาน

ทีห่ลากหลาย รวมถึงกระบวนการจัดหาแรงงานทกุรปูแบบ เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการแรงงานในภาคเศรษฐกิจ

ที่จําเปนตองใชกําลังแรงงานในการผลิต ซึ่งในปจจุบันประชาคมโลกใหความสนใจในเรือ่งการปฏบิตัติอแรงงานทีเ่ปนธรรม  

โดยมุงประเดน็การไมละเมดิสทิธแิรงงาน

 การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย เปนปญหาดานแรงงานที่อุบัติขึ้นที่กระทรวงแรงงานและหนวยงานภาคี               

ทีเ่ก่ียวของตองรวมมอืกนัหาแนวทางในการปองกนัและแกไขปญหา ซึง่ประเทศไทยไดใหความสําคัญตอปญหาการใชแรงงาน

เด็กในรูปแบบที่เลวราย โดยใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 182 วาดวยการหามและ                   

การดาํเนินการโดยทนัทเีพือ่ขจดัรปูแบบท่ีเลวรายทีส่ดุของการใชแรงงานเด็ก (Convention concerning the Prohibition 

and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2544

 กระทรวงแรงงานรวมกบัองคการแรงงานระหวางประเทศ และหนวยงานภาคทีีเ่กีย่วของดาํเนนิการจดัทาํนโยบาย

และแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ปงบประมาณพ.ศ. 2558 - 2563 ซึ่งเปนแผนฉบับที่ 2 

ของประเทศไทย เพือ่ใชเปนแผนแมบทตอเนือ่งสําหรับใหหนวยงานภาคีทีเ่กีย่วของนาํไปดําเนนิการขจัดการใชแรงงานเด็ก               

ในรูปแบบที่เลวราย ใหหมดสิ้นไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็ก                           

ในรปูแบบท่ีเลวรายรวมกับหนวยงานภาคี เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง ตอเนื่อง และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอไป ซึง่นโยบาย

และแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ไดรบัความเหน็ชอบ                         

จากคณะกรรมการระดับชาต ิเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 และคณะรัฐมนตรี

ไดรับทราบแลวเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558

คํานํา

กระทรวงแรงงาน
ธันวาคม  2558
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 ประเทศไทยใหความสําคญัตอปญหาการใชแรงงานเด็ก โดยใหสตัยาบันอนสุญัญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 

ฉบบัที ่182 วาดวยการหามและการดาํเนนิการโดยทนัทีเพ่ือขจดัรูปแบบทีเ่ลวรายทีส่ดุของการใชแรงงานเดก็ (Convention 

concerning the Prohibition and Immediate Action for  the Elimination of the Worst Forms of Child Labour) 

เม่ือวันที่ 16 กุมภาพันธ 2544 และอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นตํ่าในการจางงาน 

(Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment) เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2547                             

ซึง่อนสุญัญาฯ ทัง้สองฉบบัดงักลาวตองดาํเนนิงานควบคูกนั โดยกาํหนดใหดาํเนนินโยบายแหงชาต ิเพือ่ยตุกิารใชแรงงานเดก็ 

อยางมปีระสทิธภิาพ ซึง่องคการแรงงานระหวางประเทศไดกาํหนดเปาหมายโลกทีจ่ะขจัดการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวราย 

ใหหมดสิ้นไป ภายในป พ.ศ. 2559 

 ประเทศไทยไดจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ปงบประมาณ 

พ.ศ. 2552 – 2557 ตามบทบัญญัติมาตรา 6 ของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 182 และคณะรัฐมนตรี

ไดรับทราบนโยบายและแผนระดับชาติดังกลาว เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 โดยถือเปนนโยบายและแผนระดับชาติ                     

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายฉบับแรกของประเทศไทยและหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดใชเปนแผนแมบท                       

ในการดําเนินงานเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ระหวางปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557 โดยคํานึงถึง 

หลักของการไมเลือกปฏิบัติ หลักสิทธิมนุษยชน หลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และเปนไปตามพันธะกรณี                         

ขอตกลงระหวางประเทศ

 ภายหลังจากหนวยงานภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของ ไดนํานโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็ก      

ในรูปแบบท่ีเลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557 ไปใชเปนแผนแมบทไปแลว กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน                   

กระทรวงแรงงาน จึงไดดําเนินการศึกษาประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานภาคีทุกระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งหนวย

งานภาครัฐ เพ่ือวิเคราะหปญหาอุปสรรคและปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาและอุปสรรคตอการดําเนินงานตามมาตรการและ

ยทุธศาสตรของนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557  

รวมถึงขอเสนอแนะเพื่อการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาการจัดทํา

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ฉบับที่ 2 ตอไป 

1.1 ความเป�นมา หลักการ และวัตถุประสงค�

บทนํา

สวนที่ 1
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 ผลจากการประเมินพบวา หนวยงานภาคีเครือขายที่เกี่ยวของมีความกาวหนาในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

และมาตรการ เนื่องจากนโยบายและแผนระดับชาติชวยใหเกิดการประสานงานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ทําใหทราบ

ถึงบทบาทของแตละหนวยงานไดชัดเจนขึ้น กอใหเกิดการทํางานในเชิงรุกมากขึ้น การประสานงานเปนไปทิศทางเดียวกัน

มากขึน้ เพือ่ใหครอบคลมุกลุมเปาหมายและปญหาทีม่เีพ่ิมขึน้ จาํเปนตองอาศยังบประมาณในการดาํเนนิงานอยางเพยีงพอ 

แตพบวาหลายหนวยงานทัง้หนวยงานองคกรภาครฐั และนอกภาครฐัมปีญหาการขาดแคลนงบประมาณสนบัสนนุ จงึทาํให

ไมสามารถดําเนนิกิจกรรมตางๆ ไดอยางเต็มท่ี อกีทัง้ ยงัไมมกีารจดัทาํแผนปฏิบตักิาร (Action Plan) เพ่ือนาํไปสูการปฏบิตัิ

อยางจริงจัง

 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน รวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (International 

Labour Organization : ILO) จึงดําเนินการพัฒนาและกําหนดกรอบการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช

แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนแผนแมบทตอเนื่องสําหรับ

ดําเนินการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ตามเจตนารมณของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ             

ฉบับที่ 182 วาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก เพื่อให             

หนวยงานภาคีทัง้หมดนาํนโยบายและแผนระดบัชาติดงักลาวไปใชเปนแผนแมบทในการจัดทาํแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) 

ของแตละหนวยงานเพื่อใหการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล                

อยางชัดเจนเมื่อนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายไดสิ้นสุดลง ในปงบประมาณ             

พ.ศ. 2563 โดยมีจุดเนนเรื่องความรวมมือระหวางองคกรภาคีเครือขายในการชวยเหลือและคุมครองแรงงานเด็กจากการ

ทาํงานในรูปแบบท่ีเลวราย และเพ่ือเสริมความสมบูรณของแผนฉบับเดิม จงึไดกาํหนดวิสยัทศันของนโยบายและแผนระดับชาติ 

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย โดยเฉพาะในแตละประเด็นยุทธศาสตรไดกําหนดเปาหมาย วัตถุประสงค    

ตัวชี้วัด กลยุทธ มาตรการ แนวทางการดําเนินงาน หนวยงานรับผิดชอบหลักและหนวยงานสนับสนุน และไดเพิ่มเติม         

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ และมีกรอบแนวทางในการติดตามประเมินผลเพื่อบรรลุวิสัยทัศน และเปาหมาย

ที่กําหนดไวตอไป
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 1.2.1 การประเมนิผลเมือ่ส้ินสดุนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบ 
ที่เลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557
    การประเมินผลเม่ือสิ้นสุดนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557 ซึ่งเปนขอมูลปฐมภูมิ พบวา มีหนวยงานที่ดําเนินการเก่ียวของกับการใชแรงงานเด็ก            

ในรูปแบบที่เลวรายทั้งที่เปนหนวยงานที่เปน ภาคีโดยตรง ซึ่งหมายถึง หนวยงานที่มีสวนรวมในการจัดทําและปฏิบัติตาม

นโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจัดการใชแรงงานเด็ก ในรปูแบบท่ีเลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557 ไดแก กระทรวง

แรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานตํารวจแหงชาติ กระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ และหนวยงานที่เปน ภาคีโดยออม หมายถึง หนวยงานที่ไมไดมีสวนรวมในการ        

จดัทาํนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวราย แตมลีกัษณะงานทีป่ฏบิตังิานเกีย่วพนัหรอื

สอดคลองกับลักษณะงานของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ไดแก กระทรวง

อุตสาหกรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย องคกรพัฒนาเอกชน (NGO) เปนตน ซึ่งมีภารกิจที่สอดคลองกับ

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ไดแกการสงเสริม และใหความรวมมือกับ        

หนวยงานอ่ืนในการปองกนัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบเลวราย ไมใหเด็กตกเปนเหยือ่ของการคามนษุย เชน กลุมเด็กดอยโอกาส  

เด็กชาติพันธุ  เด็กไรสัญชาติ เด็กเรรอน แมวัยรุน เด็กในครอบครัวแตกแยก เด็กติดเชื้อ เปนตน

 1.2.2  ผลการประเมินดวยวิธีการวิเคราะหภาคีเครือขาย
    เมือ่ส้ินสดุแผนการปฏิบตัติามนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจดัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบท่ีเลวราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557 ไดมีการประเมินการดําเนินงานตามแผนระดับชาติของหนวยงานภาคีเครือขาย                      

ตามยุทธศาสตร ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1.2 ผลการประเมินนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช�แรงงานเด็ก
 ในรูปแบบท่ีเลวร�าย ฉบับท่ี 1 ป�งบประมาณ พ.ศ. 2552-2557



นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช�แรงงานเด็ก
ในรูปแบบท่ีเลวร�าย ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563

11

ตาราง 1 ผลการประเมินด�วยวิธีการวิเคราะห�ภาคีเครือข�าย ป�งบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2557

ยุทธศาสตร� การปฏิบัติงาน ป�งบประมาณ พ.ศ. 2552 -2557

มเีพยีง 2 มาตรการท่ีมกีารรายงานผลการดําเนนิกจิกรรมตามมาตรการ ไดแก มาตรการท่ี 5 

สงเสริมการใหความรูและทักษะแกบุคลากรที่เกี่ยวของอยางตอเนื่อง และสม่ําเสมอ และ

มาตรการท่ี 6 สงเสริมการใหความรูแกบคุลากรท่ีเกีย่วของ ในเร่ืองกฎหมายและแนวปฏิบตัิ

ในการดาํเนนิการเกีย่วกบัการคุมครองและฟนฟเูด็กทีไ่ดรบัผลกระทบจากการทาํงานในรปูแบบ 

ทีเ่ลวราย ทัง้ทีเ่ปนเด็กไทยและเด็กตางดาว โดยรายงานมากท่ีสดุในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

และภาคกลาง

ภาคเีครอืขายทีเ่กีย่วของสวนใหญรายงานวามกีารดาํเนนิงานตามมาตรการที ่3 จดัตัง้ระบบ

รับแจงเหตุฉุกเฉิน รองลงมาคือ มาตรการท่ี 7 พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศและ

องคกรระหวางประเทศ และมาตรการท่ี 6 จัดใหมีทรัพยากรในการดําเนินงาน                           

ตามแผนระดับชาติใหมีประสิทธิภาพตามความเหมาะสม โดยมีการรายงานมากที่สุด                 

ในกรุงเทพมหานคร

กิจกรรมที่หนวยงานภาคีเครือขายทั้งโดยตรงและโดยออมปฏิบัติเกี่ยวของกับมาตรการ      

ในยุทธศาสตรที่ 1 มากที่สุด คือการรณรงคและสรางความตระหนักรู ไดแก กิจกรรมที่ 

1.1.4 การรณรงคประชาสัมพันธใหเจาหนาที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ผูประกอบการ และ

ประชาชนท่ัวไปมีความรูความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับกฎหมายท่ีใชในการคุมครองเด็ก                

ที่ทํางานในรูปแบบท่ีเลวราย

พบวาเครอืขายทีท่าํงานเกีย่วของในยุทธศาสตรนี ้มกีารดาํเนนิกิจกรรมภายใตมาตรการท่ี 2  

คอื การใหการชวยเหลอื ฟนฟเูด็กทีถ่กูนาํออกมาจากสภาพการทาํงานในรปูแบบทีเ่ลวราย 

และอีกรอยละ 4.2 ของผูทํางานเกี่ยวของในยุทธศาสตรที่ 2 มีการดําเนินกิจกรรมตาม

มาตรการที่ 4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพการดูแลและการใหบริการคุมครองเด็กที่ถูกนํา        

ออกมาจากสภาพการทํางานท่ีเลวราย โดยมีการรายงานมากท่ีสุดในภาคกลางและ

กรุงเทพมหานคร

มีเพียงมาตรการที่ 2 บังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด มาตรการเดียวที่มีการรายงานการ

ปฏิบัติงาน โดยรายงานมากที่สุดในภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อยางไรก็ตาม        

ในอีก 2 มาตรการ ไดแก มาตรการท่ี 1 ศึกษาวิเคราะหและทบทวนกฎหมาย ระเบียบ       

ที่เกี่ยวของเพื่อนํามาปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ และมาตรการท่ี 3 ศึกษา วิเคราะห วิจัย

สภาพการใชแรงงานเด็กเพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย แมจะไมมีการรายงาน      

ผลการปฏิบัติงานในการวิเคราะหภาคีเครือขาย แตก็มีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ

ทั้ง 2 มาตรการนี้ในผลการวิเคราะหเชิงปริมาณ

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาองคความรู

และสรางเสริม

ศักยภาพของ

บุคลากร

ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนากลไก

และระบบการ

บริหารจัดการ

ยุทธศาสตรที่ 1
การปองกันการใช

แรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวราย

ยุทธศาสตรที่ 2
การชวยเหลือและ

คุมครองแรงงานเด็ก

จากการทํางาน

ในรูปแบบที่เลวราย

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาและ

บังคับใชกฎหมาย

ที่เกี่ยวของอยางมี

ประสิทธิภาพ
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 1.2.3  ผลการประเมินดวยวิธีการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
    เปนการวิเคราะหและประเมินบุคคล กลุมบุคคล หรือหนวยงานใดๆ ที่เปนภาคีเครือขายทั้งโดยตรงและ

โดยออม โดยประเมินจากขอมูลปฐมภูมิที่มาจากการสํารวจดวยการสงแบบประเมินไปถึงภาคีเครือขายทั้งหมดท่ัวประเทศ 

จํานวนทั้งสิ้น 1,520 ชุด ไดรับการตอบกลับจํานวน 1,100 ชุด คิดเปนรอยละ 72.4 โดยทําการประเมินใน 4 ประเด็น ดังนี้

ประเด็นท่ี 1 ความรู ความเขาใจ และทัศนคติที่มีตอการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
 - ผูตอบแบบสํารวจเกอืบคร่ึงหนึง่มีความรูทีถ่กูตองเก่ียวกับอายุของเด็กทีไ่ดรบัการคุมครองภายใตนโยบายและ

แผนระดับชาติ คือ อายุตํ่ากวา 18 ป

 - ดานทัศนคติตอการแกไขปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายตาม 5 ยุทธศาสตรมากกวาครึ่งหนึ่งตางแสดง

ความคิดเหน็ในระดับเหน็ดวยมากถึงมากท่ีสดุตอการดําเนนิกจิกรรมตางๆ ในการแกไขปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

ภายใตนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

 - ความคิดเห็นตอสถานการณการแกไขปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ในระหวาง 5 ปทีผ่านมา มากกวา

ครึ่งหนึ่งแสดงความคิดเห็นวาสถานการณของปญหาการแกไขปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายปจจุบันมีสถานการณ

ทีด่ขีึน้กวาในชวง 5 ปทีผ่านมา หรอืในระหวางทีม่กีารดําเนนิงานตามนโยบายและแผนระดบัชาตเิพ่ือขจัดการใชแรงงานเดก็

ในรูปแบบที่เลวราย

ประเดน็ที ่2 การมสีวนรวมของหนวยงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวราย
 - ผูตอบแบบสํารวจมากกวาคร่ึงหน่ึงรายงานวาหนวยงานในสังกัดมีการทํางานท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรใด

ยทุธศาสตรหนึง่ตามนโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใชแรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวราย โดยเกีย่วของกบัแรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวรายทั้ง 4 ประเภท และมีไมถึง 1 ใน 4 ที่เคยเขารวมการประชุมที่เกี่ยวของกับนโยบายและแผนระดับชาติ

 - ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร สวนใหญจะมีการดําเนินงานตามแผนบางสวนเทานั้นและยังมี                     

หนวยงานที่ทํางานเกี่ยวของกับนโยบายและแผนระดับชาติ แตยังไมมีการดําเนินกิจกรรมตามแผนเกือบรอยละ 20 ในทุก

ยุทธศาสตร

ประเด็นท่ี 3 ผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
 - ผูตอบแบบสํารวจสวนใหญ ใหขอมูลวาหนวยงานที่ตนสังกัดสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการแกไขปญหา

แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายแตไมครบถวนทุกเรื่อง

 - มีความกาวหนาในการดําเนินงานตามยุทธศาสตรอยูในระดับปานกลาง

 - หนวยงานทีต่นสงักดัมกีารแบงหนาทีค่วามรบัผดิชอบในระดบัปานกลางและยงัขาดความพรอมในการดาํเนนิงาน

เพื่อดําเนินงานตามยุทธศาสตรแกไขปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
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ประเด็นท่ี 4 ขอเสนอแนะตอนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
 - ผูตอบแบบสาํรวจสวนใหญใหขอคดิเหน็วาหนวยงานยงัขาดบคุลากรทีม่ทีกัษะและประสบการณในการดาํเนนิงาน

แกไขปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

 - การขาดการรวมมือกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

 - การขาดประสิทธิภาพในการบริหารงานภายในหนวยงานและการขาดงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม

 - รอยละ 34.3 ยังมีความหวังวาในอนาคตสถานการณการแกไขปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในแตละ

ยุทธศาสตรจะมีการดําเนินงานตามแผนในระดับที่ดีขึ้น

 
 1.2.4 ปจจัยที่สงผลใหเกิดปญหาอุปสรรคตอการดําเนินงานตามมาตรการและยุทธศาสตรของ
นโยบายและแผนระดับชาตเิพือ่การขจดัการใชแรงงานเด็กในรปูแบบท่ีเลวราย ปงบประมาณ  พ.ศ.  2552 – 2557 
ของหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปองกัน และแกไขปญหาการ
ใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
    1) สาเหตุของปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายมีหลายสาเหตุที่สําคัญ ไดแก ครอบครัว                

ไมสามารถสนับสนุนในดานการศึกษาไดเด็กจึงตองเขาไปสูกระบวนการทํางาน รวมทั้งทัศนคติ ของคนในครอบครัว

    2) สถานการณแรงงานเด็กในประเทศไทยลดลง เนื่องจากมีจํานวนนักเรียนที่เขาเรียนเพ่ิมขึ้น แตใน   

ขณะเดียวกันแรงงานเด็กเชิงเพศพาณิชยและยาเสพติดก็มีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนเดียวกัน

    3) หนวยงานภาคีเครือขายสวนใหญปฏิบัติตามบทบาทและภารกิจของหนวยงาน ซึ่งมีตัวชี้วัด                    

ความสาํเรจ็ชัดเจนแตมบีางภารกจิเกีย่วของกบันโยบายและแผนระดบัชาต ิซึง่ไมมตีวัชีว้ดัความสาํเรจ็ทีช่ดัเจน ทาํใหการปฏบิตัิ

บรรลุวัตถปุระสงคของนโยบายและแผนระดับชาติ ไมครบถวน ทั้งนี้ มีสาเหตุสําคัญ จากการไมรูจักหรือไมเคยเห็นนโยบาย

และแผนระดับชาติมากอน

    4) ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติฉบับที่ผ านมา มีปญหา                              

ทุกยุทธศาสตรซึ่งสภาพปญหามีความแตกตางกันในแตละภูมิภาคที่คลายๆ กัน คือ ปญหาเรื่องคน และงบประมาณ                       

ซึ่งเปนปญหาของเกือบทุกหนวยงานภาคีเครือขายทั้งภาครัฐและองคกรนอกภาครัฐ โดยเฉพาะเรื่องศักยภาพของบุคลากร 

ซึ่งเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการนํานโยบายและแผนระดับชาติไปสูการปฏิบัติ

    5) การดาํเนนิงานไมบรรลวุตัถปุระสงคมาจากหลายสาเหตุ อาทเิชน ภาระงานท่ีรบัผดิชอบมหีลากหลาย 

การโยกยายบุคลากร งบประมาณ หรือการรณรงคไมตรงกลุมเปาหมาย องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมใหความสําคัญกับ 

เรือ่งนโยบายและแผนระดบัชาต ิและทศันคตขิองผูปฏบิตังิานซึง่เปนเรือ่งสาํคญัมากหากผูปฏบิตัมิทีศันคติไมดตีอการทาํงาน

แบบบูรณาการก็จะสงผลใหการปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย                   

เปนไปไดยาก

    6) ผูปฏิบตัจิากหนวยงานภาคีเครือขายสวนใหญไมเคยเห็นหรือไมรูจกันโยบายและแผนระดับชาติทาํให

การดําเนินงานไมคอยมีความคืบหนาเทาที่ควร กอปรกับไมมีหนวยรับผิดชอบหลักทําใหการปฏิบัติไมชัดเจน
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   ขอเสนอแนะ
 1)  ผูบรหิารระดับสงูของจงัหวดั โดยเฉพาะอยางยิง่ผูวาราชการจังหวดัแตละจงัหวดั ควรมกีารตดิตามการดําเนนิงาน

ตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายอยางเขมแข็งและสม่ําเสมอ เพื่อผลักดันให

เกดิการทาํงานอยางตอเนือ่ง ผูบรหิารระดบัสงูควรใหความสาํคญักบัปญหาการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบเลวราย เพือ่ผลกัดนั  

การแกไขปญหาอยางจริงจัง

 2)  ควรมีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายทุกดาน เพื่อใหทราบถึงสถานการณ                         

ทีแ่ทจริงของปญหา

 3)  ควรจดัต้ังศูนยขอมูลการปฏิบตังิานในทุกหนวยงาน เพือ่ใหหนวยงานตางๆ มคีวามสะดวกในการเขาถึงขอมูล 

และสามารถแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานได

 4)  หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการเฝาระวังเร่ืองส่ือ เว็บไซตออนไลน เว็บไซตลามกตางๆ เพราะเปนที่มาของ

ปญหาหลายอยาง รวมทั้ง การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

 5)  ในการดําเนินการเพ่ือปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ควรใหหนวยงานดาน

การศกึษาเขามาดาํเนนิการรวมดวย โดยเฉพาะผูบรหิารการศกึษาใหรบัรูปญหาของเดก็ในโรงเรยีน และหนวยงานภาคเีครอืขาย

ควรมีการดําเนินงานในทิศทางเดียวกัน

 6)  ในการชวยเหลือคุมครองเด็กที่ตกเปนผูเสียหายตามอนุสัญญา ฉบับที่ 182 ควรเพิ่มระบบการติดตามและ

ประเมนิผลเดก็ ทัง้ดานความเปนอยูและคณุภาพชวีติหลงัจากไดรบัความคุมครอง ชวยเหลอืและสงกลบัคนืสูครอบครวัและสังคม

 7)  การอบรมเพือ่สรางเสรมิศกัยภาพบคุลากร ควรจดัทํารายละเอยีดของผูเขารบัการอบรมแตละเรือ่งวาจะตอง

ผานหลักสูตรอะไรบาง เชน ผูที่จะปฏิบัติงานดานการคามนุษย ตองผานหลักสูตรอะไรบาง

 8)  ในการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติ ควรใชกลไกในการสั่งการจากสวนกลางมายังผูปฏิบัติ               

ในสวนภูมิภาค เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติไดบรรลุผลสําเร็จ

 9)  ควรมีการจัดประชุมหนวยงานภาคีเครือขาย เพื่อพูดคุยกันในเร่ืองภารกิจระหวางกระทรวงตางๆ ในกรณี                

ทีเ่ปนภารกจิทบัซอนของหนวยงานทีอ่ยูตางกระทรวงกนัเพือ่ใหระดบัปฏบิตัสิามารถปฏบิตัหินาท่ี ไดถกูตองและงายข้ึน และ

ควรจัดทําคูมือการดําเนินงานของภาคีเครือขายเพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานใหกับจังหวัดท่ียังขาดประสบการณหรือ                

มีกรณีศึกษานอย และกรณีบุคลากรในหนวยงานเกิดการโยกยาย

 10) ในการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติ ฉบับที่ 2 ควรกําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบและอํานาจหนาที่               

ในการทาํงานใหชดัเจน โดยกาํหนดเจาภาพหลกั หนวยงานสนบัสนนุ โดยมกีารทาํความตกลงรวมกนั (MOU) เพ่ือใหเกดิความ

ชัดเจนและทําใหการปฏิบัติงานตามแผนระดับชาติมีความคลองตัวมากขึ้น อีกทั้ง เพ่ือใหหนวยงานภาคีเครือขายสามารถ

ปฏิบัติตามนโยบายและแผนระดับชาติไดอยางตอเนื่อง และมีแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน
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 1.3.1  สถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายทั่วโลก
    สถานการณการใชแรงงานเดก็และการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบเลวรายทัว่โลกมแีนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ง 

โดยจํานวนแรงงานเด็กทั่วโลก ประมาณ 245.5 ลานคน ในป พ.ศ. 2543 ลดลงเหลือ 167.9 ลานคน ในป พ.ศ. 2555  

(International Labour Organization, 2013) อยางไรกต็าม พบวาแรงงานเด็กจาํนวนมากกวาครึง่ ยงัคงทาํงานอยูในรปูแบบ

งานอันตราย ซึ่งยังคงไมบรรลุเปาหมายที่จะขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบเลวรายไดตามที่กําหนด 

    สถานการณการใชแรงงานเด็กในภูมิภาคเอเซียแปซิฟก มีแนวโนมลดลงเชนเดียวกับสถานการณการใช

แรงงานเด็กระดับโลก โดยลดลงจาก 113.6 ลานคน ในป พ.ศ. 2551 เหลือ 77.7 ลาน ในป พ.ศ. 2555 แรงงานเด็กท่ีพบ 

สวนใหญทํางานในภาคเกษตรกรรม อยางไรก็ตาม ขอมูลจากการคาดประมาณแรงงานเด็ก ระหวางป พ.ศ. 2543 – 2555 

พบวา แรงงานเดก็ในภาคอตุสาหกรรมและภาคบรกิารจะมีแนวโนมเพิม่ขึน้ (International Labour Organization, 2013) 

รวมไปถึงแรงงานเด็กท่ีทํางานในครัวเรือนและทํางานในสภาพแวดลอมที่เปนอันตราย เชน การทํางานในรานอาหาร บาร 

รานคาราโอเกะ งานกอสราง กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เชน ยาเสพติด ขอทาน อาชญากรรม การแสวงหาประโยชนทางเพศ

พาณิชย เปนเหยื่อการคามนุษยและแรงงานบังคับ เปนตน (ดูแผนภูมิ 1)

แผนภูมิ 1 จํานวนการใช�แรงงานเด็ก (อายุ 5-17 ป�) ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟ�ก

1.3 สถานการณ�การใช�แรงงานเด็ก

พ.ศ.2551
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ที่มา : Global estimates and trends 2000-2012, ILO 2013
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   งานวิจัยของ Edmonds และ Pavcnik (2006) ทําการศึกษาความสัมพันธของการใชแรงงานเด็กกับระดับ

การคาของประเทศ พบวา ประเทศท่ีมีการคาในระดับที่สูงจะมีปญหาการใชแรงงานเด็กนอย ซึ่งเปนผลมาจากการเปน

ประเทศทีม่ฐีานะทางเศรษฐกจิด ีประชากรเดก็ในประเทศมคีวามเสีย่งนอยทีจ่ะเขาสูการเปนแรงงานเดก็ สอดคลองกบัการ

ศกึษาสาเหตุของการเขาสูการเปนแรงงานเด็ก พบวา ปจจยัหลัก คอื ความยากจน นอกจากน้ี โอกาสทางการศึกษาเปนปจจยั

สําคัญที่จะทําใหเด็กเขามาเปนแรงงานเด็ก (Basu and Van, 1998; Edmonds and Pavcnik, 2005)

 

 1.3.2  สถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายในประเทศไทย
    การเปลีย่นแปลงทางเศรษฐกจิและสงัคมอยางรวดเรว็ในปจจบุนั สงผลกระทบตอการทาํหนาทีข่องสถาบนั

ครอบครัว ทําใหไมสามารถทําหนาท่ีเลี้ยงดูสมาชิกของครอบครัวไดอยางเหมาะสมและท่ัวถึง สงผลใหเด็กมีปญหาทาง

พฤติกรรมที่ไมเหมาะสม และกอใหเกิดปญหาในรูปแบบตาง ๆ เชน เด็กเรรอน เด็กถูกทอดทิ้ง เด็กติดเกมส ติดยาเสพติด 

และเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชยในรูปแบบคาประเวณีและคามนุษย ในขณะเดียวกันหนวยงานภาครัฐ             

ยงัไมสามารถจดับรกิารทางสงัคมใหเขาถึงประชากรกลุมตาง ๆ  ไดอยางท่ัวถงึ ภายใตสภาพแวดลอมของสงัคมท่ียงัขาดระบบ

คุมครองเด็กท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอ กอใหเกิดชองวางทางกฎหมายแกผูที่มุงแสวงหาผลประโยชนในการละเมิดตอเด็ก             

ในหลากหลายรูปแบบ เชน ถูกบังคับใหขอทาน ลักขโมย ขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ ใชแรงงานเด็ก เปนตน

    ในประเทศไทยมีเดก็ประมาณ 1 ใน 8 คน ทีม่ฐีานะยากจน โดยรอยละ 7.1 ของเด็กอายรุะหวาง 0 -17 ป 

หรือประมาณ 1.2 ลานคนจากประชากรทั้งหมดที่มีอายุระหวาง 0-17 ป เปนเด็กกําพราและมีภาวะเสี่ยงตองการการดูแล

และปกปองคุมครอง (UNICEF, 2554) ซึ่งรัฐบาลไดพยายามอยางตอเน่ืองท่ีจะนํานโยบายและการดําเนินงานเฉพาะดาน 

ไปใชปฏบิตั ิโดยมุงเนนทีเ่ดก็ยากจน ทัง้นี ้เพือ่ใหสามารถเขาถงึบรกิารขัน้พืน้ฐาน แตอยางไรกต็าม ยงัมเีด็กยากจนและอยูใน

ภาวะเสีย่งจาํนวนหน่ึง ทีไ่มไดรบัประโยชนจากโครงการและบริการเหลานี ้โดยพบวามีเดก็จากครอบครวัยากจนกวารอยละ 10 

ที่อยูในโรงเรียนแตตองออกจากโรงเรียนเนื่องจากตองทํางานหาเลี้ยงชีพ 

    อยางไรก็ตาม ประเทศไทยก็มีความพยายามท่ีจะแกไขปญหาการใชแรงงานในรูปแบบที่เลวรายใหหมดสิ้นไป 

โดยมีการแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับเด็ก จํานวน 2 ฉบับ และมีการดําเนินงานรวมกันกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ                 

อยางเขมแข็งและตอเน่ือง อกีทัง้ มกีลไกเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายทัง้สวนกลาง

และสวนภูมิภาคครอบคลุมหนวยงานที่รับผิดชอบทั่วทั้งประเทศ และหนวยงานที่เกี่ยวของยังใหความสําคัญและรวมกัน

ระดมสรรพกําลังในการขจัดการใชแรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวรายอยางเต็มความสามารถ จนกระท่ังในป 2557 กระทรวง

แรงงานสหรัฐอเมริกา ไดจดัทํารายงาน 2014 Finding on the Worst Forms of child Labour โดยประเทศสหรัฐอเมริกา

ไดประเมินประเทศไทยวามีการดําเนินการเพ่ือแกปญหาแรงงานเด็กภายในประเทศอยูในระดับที่มีความสําเร็จมาก                             

(Signification Advancement)  ซึ่งถือเปนระดับสูงสุด โดยประเทศท่ีไดรับการประเมิน ในระดับ Advancement                         

มีทั้งสิ้น 13 ประเทศ จาก 140 ประเทศท่ีผานการประเมิน โดยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต มี 2 ประเทศท่ีไดระดับนี้                     

ไดแก ประเทศไทย และฟลปิปนส ซึง่นบัไดวาประเทศไทยไดประสบความสําเร็จในเร่ืองน้ีเปนอยางมาก แตทัง้น้ี ในรายงาน           

ดงักลาวยังมีขอเสนอแนะท่ีสําคัญบางประการเพ่ือการแกไขปญหา โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีที่ประเทศไทยยังไมมีการสํารวจ

สถานการณเด็กทํางานในประเทศ และการบังคับใชกฎหมายยังไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ สงผลใหไมมีขอมูลพื้นฐาน          

ในการวิเคราะหสถานการณและปญหาไดอยางตรงจุด 
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  แตอยางไรก็ตาม การดําเนินงานของหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของท่ีผานมาก็ไดมีการดําเนินงานดานการ                      

ปราบปราม จับกุม ดําเนินคดี รวมถึงการใหความชวยเหลือและคุมครองเด็กจากการทํางานในรูปแบบที่เลวรายตามภารกิจ

ของแตละหนวยงาน และมีความสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 

โดยมีผลการดําเนินงานในเบื้องตน ดังนี้

 

 (ก) ทุกรูปแบบของการใชทาส หรือแนวปฏิบัติที่คลายกับการใชทาส และรูปแบบ (ข) การใช จัดหา หรือ
เสนอเด็กเพื่อการคาประเวณี เพ่ือการผลิตสื่อลามก หรือเพื่อการแสดงลามก
  รูปแบบของการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายรูปแบบ (ก) และ (ข) เปนรูปแบบของการบังคับใชแรงงาน 

และแสวงหาประโยชนทางเพศเชิงพาณิชย ซึ่งจากขอมูลผลการดําเนินงานของสํานักงานตํารวจแหงชาติ ระหวาง                               

ป พ.ศ. 2555 – ตุลาคม พ.ศ. 2558 พบวารูปแบบ (ก) มีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ถูกบังคับใชแรงงานและขอทาน จํานวน                  

427 คน ในขณะที่ผูเสยีหายที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป มีจํานวนรวม 260 คน สําหรับรูปแบบ (ข) มีเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 

ตกเปนผูเสียหายรูปแบบการคาประเวณี จํานวน 1,199 คน ในขณะที่ผูเสียหายที่มีอายุตั้งแต 18 ป ขึ้นไป มีจํานวน                     

265 คน ดังแสดงในตาราง 2

    
 ตาราง 2 จํานวนผู�เสียหายจากการแสวงหาประโยชน�ทางเพศเชิงพาณิชย� และการบังคับใช�แรงงาน
  จําแนกตามรูปแบบ สัญชาติ และอายุ ในป� พ.ศ. 2555 - 2558

ป� พ.ศ.

2555
2556
2557

1 ม.ค. 2558 - 
ตุลาคม 2558

รวม

18 ป�
ขึ้นไป
(คน)
111

64

62

28

265

ตํ่ากว�า
18 ป�
(คน)
54

78

12

0

144

18 ป�
ขึ้นไป
(คน)

5

5

3

1

14

18 ป�
ขึ้นไป
(คน)
46

90

50

97

283

18 ป�
ขึ้นไป
(คน)
307

419

295

178

1,199

18 ป�
ขึ้นไป
(คน)
61

36

55

94

246

ค�าประเวณี ขอทาน
รูปแบบ/อายุ

บังคับใช�แรงงาน

ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตุลาคม 2558
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  โดยเมื่อพิจารณาในสวนของผูเสียหายทั้งหมด พบวา มีจํานวนผูเสียหายที่เปนสัญชาติไทยมากท่ีสุด 1,562 คน 

คิดเปนรอยละ 76 รองลงมา คือ เมียนมา จํานวน 244 คน คิดเปนรอยละ 11.8 และกัมพูชา จํานวน 127 คน คิดเปน                

รอยละ 6.2 ลาว 96 คน คิดเปนรอยละ 4.7 และอื่นๆ รวม 29 คน คิดเปนรอยละ 1.4 ดังแสดงในแผนภูมิ 2 

 

 แผนภูมิ 2 จํานวนผูเสียหายจากการคาประเวณี ขอทาน และการบังคับใชแรงงาน ระหวางป พ.ศ. 2555 – 2558 

จําแนกตามสัญชาติ

         

ที่มา : สํานักงานตํารวจแหงชาติ ตุลาคม 2558

    

  การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย รูปแบบ (ก) และ (ข) เมื่อพิจารณาจากขอมูลผลการดําเนินงานพบวา

จาํนวนผูเสยีหายทีม่อีายตุํา่กวา 18 ป มจีาํนวนมากกวาคร่ึงหนึง่ของจํานวนผูเสยีหายทัง้หมดในทุกรปูแบบของการคาประเวณี 

ขอทาน และการบังคับใชแรงงาน แสดงใหเห็นวาเด็ก คือ กลุมเสี่ยงท่ีตองไดรับการคุมครองปองกันเปนพิเศษ

 
 (ค)  การใช จัดหา หรือเสนอเด็กเพ่ือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพ่ือการผลิต และขนสงยาเสพติด             
ตามท่ีนิยามไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
   ปจจุบันมีปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนเปนจํานวนมากในลักษณะท่ีหลากหลาย             

รูปแบบโดยเฉพาะท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด ซึ่งถือเปนปญหาที่สําคัญที่จะสงผลใหเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมไปในทาง               

ไมเหมาะสม และเกิดการกระทําความผิดในลักษณะตางๆ ตามมา เชน ความผิดเก่ียวกับเพศ การลักขโมยทรัพยสิน                     

การทํารายรางกาย เด็กแวน เด็กติดเกมส เปนตน

ไทย

เมียนมา

กัมพูชา

ลาว

อื่นๆ

1562

244
127 96

29
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   ขอมูลจากกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน พบวามีเด็กและเยาวชนอายุเกิน 10 ป แตไมถึง 18 ป               

ถูกดําเนินคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจําหนายและผลิตยาเสพติด โดยในป พ.ศ. 2556                    

มีเด็กถูกสงตัวมาสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน จํานวน 2,550 คน ในป พ.ศ. 2557 มีจํานวน 2,764 คน                            

ในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 2,312 คน ดังแสดงในแผนภูมิ 3

 

 แผนภมู ิ3 เดก็ทีม่ฐีานความผดิเกีย่วของกบัการจาํหนายและผลติยาเสพตดิทีถ่กูสงตวัมาสถานพนิจิและคุมครอง

เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ระหวางป พ.ศ. 2556 – 2558

2556
2,000

2,550

จํานวนเด็ก (คน)
2,764

2,312

2,800

2,600

2,400

2,200

2557 2558 

ที่มา : สํานักพัฒนาระบบงานยุติธรรมเด็กและเยาวชน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน พ.ศ.  2556 - 2558

 (ง) งานซึง่โดยลกัษณะของงาน หรอืโดยสภาพแวดลอมในการทาํงานมีแนวโนมทีจ่ะเปนอนัตรายตอสขุภาพ 
ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก
   จากลักษณะแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายตามรูปแบบ (ก) (ข) (ค) ที่กลาวมาแลวขางตนคือ ความหมาย

ที่เปนรูปธรรมที่ตองดําเนินการเพื่อไมใหมีการใชเด็กในรูปแบบดังกลาว“โดยปราศจากเงื่อนไข” (unconditional worst 

forms) สวนความหมายตามรูปแบบ (ง) เปนงานในรปูแบบทีเ่ลวรายของงานอนัตราย (hazardous work) ซึง่การดาํเนนิการ

ที่จะแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในลักษณะนี้เปนงานที่มีเง่ือนไขตามขอกําหนดทางกฎหมายของแตละประเทศที่จะ                

ระบุวางานใดเปนงานอันตรายที่หามเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป เขามาเกี่ยวของในการทํางาน ซึ่งประเทศไทยไดจัดทํา ประกาศ
คณะกรรมการระดับชาติเพือ่ขจดัการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย เรือ่ง ประเภทงานอันตรายสําหรบัแรงงานเด็ก
ในรปูแบบทีเ่ลวรายของประเทศไทย โดยมรีฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงานลงนาม เมือ่วนัที ่9 พฤศจิกายน 2555 ประกาศ

ดังกลาวไดแบงงานอันตรายสําหรับเด็กออกเปน 2 ประเภท คือ 

   ก) งานซึ่งมีลักษณะของงานท่ีเปนอันตรายสําหรับเด็ก อาทิ งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือ เข็นของหนัก 

ที่มีอัตรานํ้าหนักโดยเฉลี่ยสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กหญิงเกินกวา 20 กิโลกรัม และเด็กชายเกินกวา 25 กิโลกรัม งานหลอม 

เปา หลอ รีดโลหะ หรืองานเชื่อมโลหะ งานปมโลหะ งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก เปนตน

   ข) งานซ่ึงมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนอันตรายสําหรับเด็ก อาทิ งานที่ทําประจําในระหวางเวลา 

22.00 นาฬกา ถงึเวลา 06.00 นาฬกา งานทีท่าํในหองเย็นในอตุสาหกรรมการผลิตหรอืการถนอมอาหารโดยการทําเยือกแขง็ 

งานที่ทําในโรงฆาสัตว งานที่ทําในสถานที่เลนการพนัน เปนตน
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   จากขอมลูสถติกิารประสบอันตรายหรือเจบ็ปวยเนือ่งจากการทํางาน จาํแนกตามความรุนแรง กลุมอาย ุและ

เพศ ของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม โดยนับเฉพาะกรณีตาย ทุพพลภาพ สูญเสียอวัยวะบางสวน 

และหยุดงานเกิน 3 วัน พบวา มีลูกจางเด็กอายุ 15 – 17 ป จํานวน 265 คน ในป พ.ศ. 2556 ลดลงเหลือ 140 คน ในป 

พ.ศ. 2557 และ 86 คน ในป พ.ศ. 2558 เมื่อพิจารณาจากตัวเลขการประสบอันตรายทั้งหมดทุกประเภทความรุนแรง              

ของเด็ก อายุ 15 – 17 ป พบวา มีแนวโนมลดลงทุกป โดยในป พ.ศ. 2556 มีจํานวน 747 คน ในป พ.ศ. 2557 มีจํานวน                 

456 คน และในป พ.ศ. 2558 มีจํานวน 260 คน ตามลําดับ

   ตาราง 3  สถิติการประสบอันตรายหรือเจ็บป�วยเน่ืองจากการทํางาน
       จําแนกตามความรุนแรง ระหว�างป� พ.ศ. 2556 – 2558

ความรุนแรง

ตาย
ทุพพลภาพ

สูญเสียอวัยวะ
บางสวน

หยุดงานเกิน 3 วัน
หยุดงานไมเกิน

3 วัน
รวมท้ังสิ้น

เด็กอายุ
15-17 ป�

(คน)

3

-

17

245

482

747

ลูกจ�าง
อายุ 15 ป�
ขึ้นไป
ทั้งหมด
(คน)
635

28

3,036

31,419

76,776

111,894

เด็กอายุ
15-17 ป�

(คน)

5

-

9

126

316

456

ลูกจ�าง
อายุ 15 ป� 
ขึ้นไป
ทั้งหมด
(คน)
603

11

1,463

29,254

68,903

100,234

เด็กอายุ
15-17 ป�

(คน)

2

-

4

80

174

260

ลูกจ�าง
อายุ 15 ป� 
ขึ้นไป
ทั้งหมด
(คน)
492

4

926

23,493

54,974

79,889

ป พ.ศ.2556 ป พ.ศ.2557 ป พ.ศ.2558

ที่มา : สํานักงานกองทุนเงินทดแทน สํานักงานประกันสังคม (ขอมูล ป พ.ศ. 2558 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558)

  การจางเด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป เปนเร่ืองที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากเด็กในวัยดังกลาวยังมีพัฒนาการทางดาน

รางกายและจิตใจที่ยังไมเทากับวัยผูใหญ เด็กยังขาดทักษะและมีสภาพรางกายที่ไมพรอมจะทํางานบางประเภท ซึ่งอาจ              

จะทําใหเกิดอันตรายจากการทํางานขึ้นแกเด็กได ดังนั้น เด็กที่มีอายุตํ่ากวา 15 ป จึงไมควรเขามาสูกระบวนการ                              

จางเปนแรงงาน ควรไดรับโอกาสในการศึกษาและดํารงชีวิตอยูในส่ิงแวดลอมที่ดีสําหรับเด็กอายุ 15 ปขึ้นไปแตไมถึง 18 ป 

ไดรับอนุญาตใหทํางานไดตามกฎหมาย นายจางสามารถจางงานได โดยงานที่ทําตองเปนงานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ทั้งรางกายและจิตใจ ศลีธรรม และพฒันาการของเด็ก อกีทัง้เปนงานทีไ่มเปนอปุสรรคตอการศึกษาหรือการฝกอาชีพ และ             
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1.4 คํานิยาม

เปนงานทีเ่ก้ือหนุนใหเด็กไดรับประสบการณที่ดีในเบื้องตนของชีวิตการทํางาน และไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึง่กาํหนดจํานวนช่ัวโมงการทาํงาน ประเภทของงาน และสถานทีท่าํงานท่ีไมอนญุาตใหเดก็ทํา                       

ชวงเวลาการทํางาน และมาตรฐานการทํางานตาง ๆ ไว เปนตน

 

 กาํหนดคาํนยิามและความหมายของคาํวา “รปูแบบทีเ่ลวรายทีส่ดุของการใชแรงงานเดก็” ไวตามอนสุญัญาองคการ

แรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 182 วาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใช

แรงงานเด็ก ดังน้ี

 “เด็ก” คือ บุคคลทุกคนที่มีอายุตํ่ากวา 18 ป 

 “รูปแบบที่เลวราย” หมายถึง

 (ก) ทกุรปูแบบของการใชทาส หรอืแนวปฏบิตัทิีค่ลายกบัการใชทาส เชน การคา และการซ้ือขายเด็ก แรงงานขดัหนี้ 

แรงงานบังคับ หรือเรียกเกณฑ  ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑเด็กเพื่อใชในการสูรบ

 (ข) การใช จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการคาประเวณี เพื่อการผลิตส่ือลามก หรือเพื่อการแสดงลามก

 (ค) การใช จัดหา หรือเสนอเด็กเพ่ือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพ่ือการผลิตและขนสงยาเสพติดตามท่ี 

นิยามไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ 

 (ง) งานซ่ึงโดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดลอมในการทํางานมีแนวโนมที่จะเปนอันตรายตอสุขภาพ                  

ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก

 ลักษณะแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายตามขอ (ก) (ข) (ค) คือ ความหมายที่เปนรูปธรรมที่ตองดําเนินการ                    

สวนความหมายตามขอ (ง) ตองมีการใหความหมายที่เปนรูปธรรมเพิ่มเติมที่ชัดเจนและปฏิบัติได

 “แรงงานเด็ก (Child Labour)” หมายถึง การใหเด็ก หรือการรับเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ทํางานท่ีเปนอันตราย

ตอสวัสดิภาพของเด็ก และขัดขวางโอกาสทางการศึกษา หรือพัฒนาการของเด็ก รวมถึง การดํารงชีพของเด็กในอนาคต  

งานที่เขาขายการใชแรงงานเด็ก คือ งานที่โดยธรรมชาติของงาน หรือวิธีการทํางานเปนอันตรายตอเด็ก ทารุณกรรมตอเด็ก 

และแสวงประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก และทําใหเด็กไมไดรับโอกาสทางการศกึษา

 “งานอนัตราย” หมายถงึ งานซึง่โดยลกัษณะงาน หรือโดยสภาพแวดลอมในการทาํงานมแีนวโนมทีจ่ะเปนอนัตราย

ตอสขุภาพ ความปลอดภัย หรอืศลีธรรมของเด็ก โดยงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็กตามประกาศคณะกรรมการระดับชาติ

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย เร่ือง ประเภทงานอันตรายสําหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายของ

ประเทศไทย ลงนามโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ไดจําแนกเปน 2 ประเภท                        

ดังตอไปนี้
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 1. งานซึ่งมีลักษณะของงานท่ีเปนอันตรายสําหรับเด็ก
  (ก) งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ที่มีอัตราน้ําหนักโดยเฉลี่ยสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กหญิง 

    เกินกวายี่สิบกิโลกรัมและเด็กชายเกินกวายี่สิบหากิโลกรัม

  (ข) งานหลอม เปา หลอ รีดโลหะหรืองานเชื่อมโลหะ

  (ค) งานปมโลหะ

  (ง) งานท่ีใชเครื่องเจาะกระแทก

  (จ) งานท่ีตองทําดวยเครื่องมือหรือเคร่ืองจักร ซึ่งผูทําไดรับความสั่นสะเทือนอนัอาจเปนอันตราย

  (ฉ)  งานผลิต ขนสง หรือสัมผัสสารกอมะเร็งตามท่ีกฎหมายกําหนด

  (ช)  งานท่ีเกี่ยวของกับสารไซยาไนด

  (ซ)  งานผลิตหรือขนสงพลุ ดอกไมเพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่นๆ

  (ฌ)  งานสํารวจ ขุดเจาะ กลั่น บรรจุ หรือขนถายนํ้ามันเชื้อเพลิงหรือกาซ เวนแตงานในสถานีบริการนํ้ามัน

    เชื้อเพลิง

  (ญ) งานผลิต ขนสง หรือสัมผัสสารเคมีอันตรายตามท่ีกฎหมายกําหนด

  (ฎ) งานดูแลผูปวยดวยโรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ

  (ฏ)  งานทําความสะอาดเคร่ืองใชและเครื่องนุงหมผูปวยในสถานพยาบาล

  (ฐ)  งานเก็บ ขน กําจัดมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล         

  (ฑ)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นที่ใชพลังงานเคร่ืองยนตหรือไฟฟา ไมวาการขับหรือบังคับจะกระทํา

    ในลักษณะใด

  (ฒ)  งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต

  (ณ) งานท่ีเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด

  (ด) งานทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลังทํางาน

  (ต) งานท่ีเกี่ยวกับหมอนํ้า

  (ถ) งานขับรถบรรทุก หรือยานพาหนะท่ีใหบริการสาธารณะ

 

 2. งานซึ่งมีสภาพแวดลอมในการทํางานที่เปนอันตรายสําหรับเด็ก
  (ก)  งานท่ีทําประจําในระหวางเวลา 22.00 นาฬกา ถึงเวลา 06.00 นาฬกา

  (ข)  งานท่ีทาํในสภาพแวดลอมท่ีมรีะดบัความรอนเกนิกวามาตรฐาน เมือ่พจิารณาตามภาระงานตามท่ีกฎหมาย

    กําหนด

  (ค)  งานท่ีทําในหองเย็นในอุตสาหกรรมการผลิต หรือการถนอมอาหารโดยการทําเยือกแข็ง

  (ง)  งานท่ีทาํในสภาพแวดลอมท่ีมรีะดบัเสยีงทีล่กูจางไดรบัติดตอกันตลอดเวลาการทํางานเกินกวาท่ีกฎหมาย 

    กําหนด

   (จ)  งานท่ีทําในหองปฏิบัติการชันสูตรโรค
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  (ฉ) งานที่ทําในโรงฆาสัตว

  (ช)  งานที่ทําในสถานที่เลนการพนัน

  (ซ)  งานที่ตองทําใตดิน ใตนํ้า ในถํ้า อุโมงค ปลองในภูเขา หรือในที่อับอากาศ

  (ฌ)  งานที่ตองทําบนน่ังรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรข้ึนไป

  (ญ)  งานที่ทําในสถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ

  (ฎ)  งานที่ทําในเรือประมงทะเล

  (ฏ)  งานบรรทกุหรอืขนถายสนิคาเรอืเดนิทะเล เวนแตงานทาํความสะอาดเรอื งานผกูมดั หรอืจดัเรยีง นายจาง

    อาจรับเด็กอายุตั้งแตสิบหกปขึ้นไปทํางานดังกลาวได

1.5 การจัดทําแผนปฏิบัติการเพ่ือขจัดการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�าย

 ปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในแตละประเทศ พบวา มีความหลากหลายไปตามลักษณะทาง

เศรษฐกิจ วฒันธรรม คานยิม และปจจยัอืน่ ๆ  ทีม่ลีกัษณะเฉพาะตัวของแตละประเทศ สงผลใหยทุธศาสตรในการแกปญหา

การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายมีความแตกตางกันไปตามบริบทของปญหา โดยแตละประเทศมีการใหสัตยาบัน

อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับแรงงานเด็ก โดยเฉพาะอนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยการหาม

และการดาํเนนิการโดยทนัทเีพือ่ขจดัรปูแบบทีเ่ลวรายทีส่ดุของการใชแรงงานเดก็ ม ี180 ประเทศ ใหสตัยาบนั และอนสุญัญา

ฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นตํ่าที่อนุญาตใหจางงานได มี 168 ประเทศ ใหสัตยาบัน

 อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 182 ระบุวาประเทศสมาชิกจะตองจัดทําแผนระดับชาติ                 

เพือ่ขจดัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวราย และมยีทุธศาสตรทีส่อดคลองกบัอนสุญัญา และหลงัจาก ไดมกีารใหสตัยาบนั

อนสุญัญาแลว ใหมกีารแตงตัง้คณะกรรมการระดับชาติ และจดัทาํแผนปฏบิตักิารระดับชาติ รวมทัง้ การกาํหนดนโยบายตาง ๆ 

โดยเฉพาะนโยบายที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเด็ก

 

 1.5.1 ลักษณะสําคัญของแผนปฏิบัติการเพ่ือการขจัดปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 
ตองประกอบดวย

  (1) การมีสวนรวมของหนวยงานที่มีความหลากหลาย เชน หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของในระดับตางๆ                        

ทั้งระดับชาติ ภูมิภาค และระดับทองถิ่น ตลอดจนองคกรที่ไมหวังผลกําไร สมาคมภาคธุรกิจ เปนตน

  (2) การกําหนดบทบาท หนาที ่และวัตถุประสงคของหนวยงานตาง ๆ  ทีเ่ก่ียวของอยางชัดเจนครอบคลุมนโยบาย

ที่มีความเก่ียวของและสัมพันธกัน ไมเพียงเฉพาะนโยบายดานแรงงาน

  (3) การเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนของปญหาแรงงานเด็ก ผลกระทบของนโยบายปจจุบัน และชองวางของ 

การออกกฎหมาย และการบังคับใชกฎหมาย

  (4) การใหความสําคัญกับกลุมเปาหมายที่เปนเด็กกลุมเสี่ยง

  (5) การวิเคราะหภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 
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  (6) ผลการดําเนินงานที่ชัดเจน 

  (7) การตรวจสอบและติดตามประเมินผลโดยกําหนดตัวชี้วัดท่ีชัดเจน

 

 1.5.2 ตัวอยางการดําเนินงานที่ดีดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายของตางประเทศ
  1) สหพันธสาธารณรัฐบราซิล  
      รัฐบาลของสหพันธสาธารณรัฐบราซิลมีมาตรการในระดับนโยบายแบบกวาง (Broad policy measures) 

ในการดําเนินการขจัดแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ โดยการจัดทํา National Plans to Combat Child Labour and 

Forced Labour มุงเนนการเก็บรวบรวม จดัระเบยีบ และการใชขอมลูทีด่ ีโดยการเก็บรวบรวมขอมลูพืน้ฐาน และการสาํรวจ

แรงงานเด็กทั่วประเทศเปนประจําทุกป (National Child Labour Survey : NCLS) เพื่อนําไปใชในการเขียน                               

แผนปฏิบัติการตามเปาหมายและตดิตามความคืบหนา มีการเชื่อมโยงขอมูลและติดตามแผนงานกับผูเก็บขอมูล และจัดทํา

ประมวลกฎหมายสาํหรบัผูเยาวในป 1990 เรือ่ง การกระทําทีเ่ขมแขง็ จาํเปนในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมทีมุ่งเนนไปทีค่วาม

เขาใจผิดทางวัฒนธรรมของการใชแรงงานเด็ก 

  การบงัคบัใชกฎหมายดานแรงงานบงัคบั โดยผานมาตรการ Mobile inspection unit ซึง่ประกอบดวย พนกังาน

ตรวจแรงงาน นักกฎหมายของกระทรวงแรงงาน และเจาหนาที่ตํารวจที่มีอํานาจต้ังขอกลาวหาและส่ังปรับไดในจุดเกิดเหตุ 

โดยกําหนดใหมีการตรวจสอบการใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับอยางเขมงวด ตลอดจนมีการติดตามสถานการณผาน 

Information System on Child Labour นอกจากนี้รัฐบาลยังไดจัดสรรงบประมาณ จํานวน 1,700,000 ดอลลารสหรัฐ

เพื่อดําเนินการในมาตรการดังกลาว

  มาตรการเผยแพร Dirty list คือ การเผยแพรรายชื่อสถานประกอบกิจการท่ีมีการจางงานแบบแรงงานบังคับ 

โดยบริษทัเหลานีจ้ะไมไดรบัการชวยเหลอืทางดานการเงินจากภาครัฐ คอื จะถกูปฏเิสธการกูเงนิจากธนาคารของรัฐ นอกจากน้ี 

สถานประกอบการที่ถูกประกาศรายชื่อจะคงสถานะอยูใน Dirty list เปนระยะเวลา 2 ป ทั้งนี้ จะมีการปรับปรุงรายชื่อ              

ดงักลาวทกุหกเดือนเพือ่ใหขอมลูทันตอสถานการณการใชแรงงานเด็กในลกัษณะแรงงานบังคบั และในท่ีสดุสถานประกอบการ

จะไดรับการถอดถอนออกจากรายชื่อดังกลาวก็ตอเมื่อไดยุติการใชแรงงานเด็กและแรงงานบังคับ รวมท้ัง จายคาแรง                      

ใหแรงงานจนครบ

  นอกจากน้ี รฐับาลของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล ไดดาํเนินโครงการ National Program to Eliminate Child 

Labour ซึ่งเปนโครงการบนเง่ือนไขท่ีมุงเปาไปที่ครอบครัวที่มีแรงงานเยาวชนท่ีตั้งใจจะใหเด็กในครอบครัวเรียนหนังสือ              

และไมทํางาน โครงการดังกลาวฯ ดําเนินการในเทศบาลกวา 3,500 แหง และมีเด็กกวา 820,000 คน ไดรับประโยชนจาก

โครงการฯ ดังกลาวโดยในป พ.ศ. 2553 รัฐบาลไดจัดสรรเงิน จํานวน 200 ลานดอลลารสหรัฐใหกับโครงการฯ

 2) สาธารณรัฐฟลิปปนส
      รฐับาลสาธารณรัฐฟลปิปนส มกีารจดัทาํนโยบายและแผนระดับชาตโิดยใหความสาํคญักบัการทํางานรวมกนั

ในลักษณะบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของตางๆ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพการทํางานมากท่ีสุด โดยมี 

กระทรวงแรงงานและการจางงาน (Department of Labor and Employment : DOLE) เปนตัวประสานงาน และดูแล
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การประสานงาน เพื่อใหเกิดการส่ือสาร ใหเกิดความโปรงใส และลดการทําซํ้า พัฒนาแผนงาน เพื่อใหแนใจวาสามารถ              

ดําเนินการไดในระดับทองถิ่น นอกจากนี้ยังมีการทําสํารวจระดับชาติ The National Survey on Children ขึ้นใน                

พ.ศ. 2555 โดยสาํนกังานสถติแิหงชาต ิผลการสาํรวจ พบวา มแีรงงานเดก็ท่ีทาํงานในรปูแบบทีอ่นัตราย (Hazardous labor)  

จํานวน 2.99 ลานคน จากจํานวนแรงงานเด็ก 3.21 ลานคน (United States Department of Labor’s Bureau of               

International Labor Affairs, 2013)

      สาธารณรัฐฟลปิปนส เปนตวัอยางทีด่ใีนดานการบูรณาการทํางานรวมกนัของหลายหนวยงาน มกีารกําหนด

หนวยงานท่ีเปนผูรบัผดิชอบหลัก และกระทรวงแรงงานและการจางงาน ทาํหนาทีเ่ปนเลขานุการในการจัดการประสานงาน

รวมกับหนวยงานอื่น จัดเตรียมเอกสาร นอกจากนี้ ยังมีภาคเอกชนที่เขามาทํางานรวมกัน

 

 3) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
      รัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการจัดทําแผนปฏิบัติการแหงชาติ (National Action Plan : NAP)                       

เพือ่การขจัดการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบท่ีเลวราย โดยกาํหนดเปนแผนระยะยาว คอื ระหวาง พ.ศ. 2545 – 2565 มจีดุมุงหมาย

เพื่อเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องของนโยบายท้ังระดับชาติและระดับทองถิ่นเกี่ยวกับการตอตานการใชแรงงานเด็ก การให

ความชวยเหลือแรงงานเด็กและเด็กกลุมเสี่ยง มีการจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินการระดับจังหวัด อําเภอ และเทศบาล               

เปนกลไกประสานงานระหวางนโยบายและแผนปฏิบตักิารรัฐบาลสาธารณรัฐอนิโดนเีซยี ไดจดัทาํฐานขอมลูการสํารวจระดับชาติ 

Indonesia Child Labour Survey เกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก และสรางความตระหนักรูของประชาชน การฝกอบรมและ

รายการทอลคโชว โดยไดรับความรวมมือของหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนท่ีหลากหลาย นอกจากน้ี ยังมุงเนน               

กลุมเปาหมายไปทีห่าอตุสาหกรรมทีม่แีรงงานเดก็ในรปูแบบเลวรายสงู ไดแก ประมงนอกชายฝงและประมงนํา้ลกึ การคาโสเภณี 

การทําเหมืองแร การผลิตรองเทา และการลักลอบคายาเสพติด ตลอดจนการมีสวนรวมทั้งระดับอําเภอและเทศบาล                    

ที่เขมแข็ง

  ใน พ.ศ. 2555 สาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีความกาวหนาอยางมากในความพยายามท่ีจะขจัดรูปแบบที่เลวราย

ทีส่ดุของการใชแรงงานเดก็ โดยรฐับาลไดระดมทนุเพิม่ขึน้สาํหรบัปองกนัเดก็จากการทาํงานอนัตราย และการจดัทําโครงการ

ทีมุ่งเนนกลุมเปาหมายท่ีเปนบุตรหลานของแรงงานในประเทศ รวมท้ัง การขยายความคุมครองทางสังคม เชน การโอนเงินสด

ตามเง่ือนไขและทุนการศึกษาสําหรับเด็กยากจน

  นอกจากนีก้ระทรวงการทองเทีย่วและเศรษฐกจิสรางสรรคแหงอนิโดนเีซีย ไดดาํเนนิงานรวมกบักระทรวงตางๆ 

ในการขจัดการใชประโยชนทางเพศจากเด็ก โดยมีการจัดทําเอกสารขอมูลแผนพับ โปสเตอร และปายประชาสัมพันธเกี่ยว

กับการหลีกเลี่ยงการใชประโยชนทางเพศจากเด็ก เพื่อเผยแพรแกผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ธุรกิจโรงแรม รวมทั้งหนวยงาน               

การทองเที่ยวตางๆ ซึ่งไดรับความรวมมืออยางดีจากทุกภาคสวน

  ขอมลูนีแ้สดงใหเห็นวา ถงึแมวาประเทศดังกลาวจะมีการใชแรงงานเด็กหรือไมกต็าม แตการมีระบบการบริหาร

ที่ดีที่มีจุดเดนที่คลายกัน คือ การใหความสําคัญตอการจัดทําระบบฐานขอมูล เชน สหพันธสาธารณรัฐบราซิลมีนโยบาย 

“National Plans to Combat Child Labour and Forced Labour” ขณะท่ีสาธารณรฐัฟลปิปนส มกีารสาํรวจแรงงานเด็ก 

“The National Survey on Children” และ สาธารณรัฐอินโดนีเซียมีการสํารวจแรงงานเด็ก “Indonesia Child               
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Labour Survey” ซึ่งทั้ง 3 ประเทศดังกลาว ไดทําการสํารวจสถานการณแรงงานเด็กในระดับประเทศ และมีการสํารวจ

ขอมูลแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายดวยเชนกัน ซึ่งขอมูลสถานการณจะชวยทําใหเห็นขนาดปญหาท่ีแทจริงในประเทศ         

ที่ตองดําเนินการจัดการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ

 
  1.5.3   แผนปฏิบัติการเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
   หนวยงานภาคีที่เกี่ยวของปรับแผนปฏิบัติการและงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติ              

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

1.6 หลักการของการจัดทําแผน

1.7 วัตถุประสงค�ของแผน

1.8 ระยะเวลาของแผน

  1.6.1  การขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายจะตองดําเนินการปองกัน การคุมครองการชวยเหลือ 

ฟนฟ ูและการพฒันาโดยไมเลอืกปฏิบตั ิเพราะเหตุของความแตกตางทางเพศ อาย ุสภาพรางกายและจิตใจ หรอืความแตกตาง

ในดานเช้ือชาต ิศาสนา วฒันธรรม พืน้ฐานทางสงัคม ตลอดจนความคิดเหน็ทางการเมืองของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบาน 

การดําเนินการดังกลาวใหคํานึงถึงหลักมนุษยธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน

  1.6.2  การดําเนินการตามแผนฉบับนี้ ใหใชรูปแบบสหวิชาชีพ

  1.6.3  ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงานใหยึดหลักความสัมพันธของเด็กกับครอบครัว

  1.6.4  การกระทําผิดใด ๆ ของเด็กภายใตแผนฉบับนี้ในทุกกรณี ใหถือวาเด็กตกเปนผูเสียหาย ซึ่งตองได 

รับความคุมครองเปนอันดับแรก

  1.6.5  การดําเนินตามแผนฉบับน้ีใหใชหลักการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม

  1.6.6  การดําเนินการตามแผนฉบับนี้ ใหเปนไปตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ

  1.6.7  การดาํเนนิการตามแผนฉบับนีใ้หมกีารประสานความรวมมอืกบัประเทศเพ่ือนบานและประชาคมโลก

  ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563

  1.7.1  เพื่อใชเปนแผนแมบทสําหรับการดําเนินการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

  1.7.2  เพือ่เปนแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบตักิารขององคกรภาคีเครอืขายท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการ

ดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

  1.7.3  เพื่อใหการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายมีความสอดคลองตามอนุสัญญาองคการ               

แรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 182 วาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใช

แรงงานเด็ก
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ส�วนท่ี 2  นโยบายและแผนระดับชาติ
เพือ่ขจดัการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�าย 
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563
 2.1  นโยบาย  
 2.2  วิสัยทัศน�  
 2.3  พันธกิจ  
 2.4  เป�าประสงค� 
 2.5  ตัวชี้วัด 
 2.6 ยุทธศาสตร�ในการดําเนินงานเพ่ือขจัดการใช�
  แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�าย
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2.1 นโยบาย

2.2  วิสัยทัศน�

สวนที่ 2
นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช�แรงงานเด็ก
ในรูปแบบท่ีเลวร�าย ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563

 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 

ดําเนินการจัดทําตามกรอบและหลักการสําคัญซึ่งมีความสอดคลองกับเจตนารมณของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ ฉบบัที ่ 182 รวมถึงการประชุมระดมความคิดเห็นจากหนวยงานภาคีทกุภาคสวนเพ่ือใหนโยบายและแผนระดับชาติ 

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ซึ่งถือเปนนโยบายและแผนระดับชาติ

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ฉบับท่ี 2 ของประเทศไทยเพ่ือใชเปนแผนแมบทสําหรับการดําเนินการ              

ขจัดการใชแรงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย สําหรับรายละเอียดของนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็ก              

ในรูปแบบที่เลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ประกอบดวย

 ประเทศไทยมีนโยบายในการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ดังนี้

 (1)  ขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายทุกรูปแบบโดยเด็ดขาด

 (2)  ระดมสรรพกําลังท้ังดานความคิด ดานการปฏิบัติ และจัดสรรทรัพยากรใหเหมาะสมในการดําเนินการ                   

เพื่อใหบรรลุผลตามวัตถุประสงคของแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

 (3)  สงเสริมการมีสวนรวมขององคกรในทุกภาคสวนของสังคม

 (4)  ตองดําเนินงานโดยยึดหลัก สิทธิเด็ก สิทธิมนุษยชน และมนุษยธรรม

 (5)  สงเสรมิกลไกทุกระดับเพื่อใหการดําเนินการตามแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ                            

ที่เลวราย เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

 “ประเทศไทยปลอดจากการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563”
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2.6 ยุทธศาสตร�ในการดําเนินงานเพ่ือขจัดการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�าย

2.5 ตัวชี้วัด

2.4 เป�าประสงค�

 (1)  สงเสริมและพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการดําเนินงานของหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของทุกภาคสวน              

ในการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

 (2)  พัฒนาความรูเด็กเกี่ยวกับสิทธิ หนาที่ตามกฎหมาย เพื่อปองกันการตกเปนผูเสียหายจากการทํางาน                     

ในรูปแบบที่เลวราย

 (3)  เสรมิพลงัภาคเีครอืขายทกุภาคสวนและทุกระดับในการเฝาระวงัไมใหมกีารใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวราย

และสรางความตระหนักรูแกชุมชน

 “การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายหมดส้ินไป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563”

 
 รอยละของการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายเปนศูนย

 (1)  จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ที่เขาสูการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายทุกรูปแบบที่เปนรายใหมลดลง           

จนเปนศูนยภายในป 2563

 (2)  จาํนวนเด็กอายุตํา่กวา 18 ป ทีต่กเปนผูเสียหาย หรือเคยเปนผูเสียหายเก่ียวกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวรายทุกรูปแบบลดลงจนเปนศูนยภายในป 2563

 ยุทธศาสตรการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้

 ยุทธศาสตรที่  1 การปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

 ยุทธศาสตรที่  2 การชวยเหลือและคุมครองแรงงานเด็กจากการทํางานในรูปแบบที่เลวราย 

 ยุทธศาสตรที่  3 การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาความรวมมือระหวางองคกรภาคีเครือขาย 

 ยุทธศาสตรที่  5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 ตามแผนผัง 1 

 2.3 พันธกิจ
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 แผนผัง 1 แสดงความเช่ือมโยงระหว�างวิสัยทัศน� เป�าประสงค� เป�าหมาย และยุทธศาสตร�

วิสัยทัศน

เปาประสงค

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5

เปาหมาย

“ประเทศไทยปลอดจากการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ภายในปงบประมาณ พ.ศ.2563”

การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายหมดส้ินไป ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563

การปองกัน
การใชแรงงาน
เด็กในรูปแบบ

ที่เลวราย
(3 ตัวชี้วัด 
4 กลยุทธ

15 มาตรการ)

การชวยเหลอื
และคุมครอง
แรงงานเด็ก

จากการทํางาน
ในรูปแบบ
ทีเ่ลวราย 
(4 ตวัชีว้ดั 
2 กลยทุธ

9 มาตรการ)

การพัฒนาและ
บังคับใช
กฎหมาย

ทีเ่กีย่วของอยางมี
ประสิทธิภาพ
(3 ตัวชี้วัด 
2 กลยุทธ

9 มาตรการ)

การพัฒนา
ความรวมมือ
ระหวางองคกร
ภาคีเครือขาย

(2 ตัวชี้วัด 
3 กลยุทธ

8 มาตรการ)

การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการ และ
การติดตาม
ประเมินผล
(4 ตัวชี้วัด 
4 กลยุทธ

13 มาตรการ)

1. มีกฎหมายท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถบูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2. การบังคับใชกฎหมายของหนวยงานรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

1. มรีะบบบรหิารจดัการเพือ่ดาํเนนิการขจดัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรายทีม่ปีระสทิธภิาพ

2. มอีงคความรูและฐานขอมลูเพือ่ใชบรหิารจดัการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวราย

เด็กที่ตกเปนผูเสียหายไดรับการชวยเหลือ
และคุมครองอยางเปนระบบ

และไมเขาสูการทํางานในรูปแบบที่เลวราย

กระบวนการปองกัน คุมครอง        
และชวยเหลือเด็กมีการบูรณาการ 
อยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ

เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป 
ทุกคน ในประเทศไทย
ไมเขาสู การทํางานใน

รูปแบบท่ีเลวราย
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 การป�องกันการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�าย
 เปาหมาย 

   เด็กอายุตํ่ากวา 18 ป ทุกคนในประเทศไทยไมเขาสูการทํางานในรูปแบบที่เลวราย

 วัตถุประสงค
   เพื่อปองกันไมใหเด็กทุกคนเขาสูการทํางานในรูปแบบที่เลวรายทุกรูปแบบ

 ตัวชี้วัด
   1. จํานวนกลุมเปาหมายมีความรู และความเขาใจเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

   2. จํานวนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป กําลังศึกษาอยูในโรงเรียนและสถานศึกษาทุกรูปแบบ

   3. จํานวนอาสาสมัครเฝาระวังแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในพ้ืนที่เสี่ยง 

 กลยทุธ
   1. รณรงคและสรางความตระหนักรูใหแกผูมีสวนเกี่ยวของ

   2. สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา

   3. พัฒนาระบบการเฝาระวังใหมีประสิทธิภาพ

   4.  สงเสริมการทํางานที่มีคุณคา

 

 กลยุทธที่ 1 รณรงคและสรางความตระหนักรูใหแกผูมีสวนเก่ียวของ
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
   1. รณรงคและสรางความตระหนกัรูใหแกผูประกอบการ พอแม ผูปกครอง คร ูครอบครวั ชมุชน สือ่มวลชน 

บุคลากรท่ีเก่ียวของและตัวเด็กเองใหเขาใจความหมายของ คําวา “การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย”และเผยแพร               

ความรูเรื่องแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย รวมถึงการกระทําความรุนแรงตอเด็กในรูปแบบตาง ๆ อันสงผลกระทบตอการ

เจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก

   2. สรางเสริมความรูแกบุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของใหรูจักนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใช

แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

   3. สงเสริมความรูแกเด็กใหรูจักสิทธิของตนเอง

   

 กลยุทธที่ 2 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนไดรับการศึกษา
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
   1. ดาํเนนิการใหเดก็ไดมโีอกาสในการเขาถงึการศกึษาอยางเพยีงพอ และเนนหลกัสตูรสายวชิาชพีในระดบั

มัธยมศึกษาตอนปลายโดยไมเลือกปฏิบัติ

   2. สนับสนุนทุนการศึกษาแกเด็กกลุมเสี่ยง 

   3. จัดตั้งศูนยเตรียมความพรอมทางดานภาษาใหกับเด็กตางดาวใหเพียงพอ

   4. จัดทําฐานขอมูลนักเรียนใหครบถวน ถูกตอง และทันสมัย

   5. พัฒนาระบบสงตอนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ

   6. สรางความตระหนักใหผูปกครองเห็นคุณคาของการศึกษา
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 กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบการเฝาระวังใหมีประสิทธิภาพ
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
   1. สงเสริมการจัดระบบเฝาระวังในชุมชนและเด็กกลุมเส่ียงเพ่ือปองกันมิใหเด็กในชุมชนเขาสูการทํางาน              

ในรูปแบบที่เลวราย

   2. พัฒนาศักยภาพเครือขายและอาสาสมัครเพื่อการเฝาระวัง

   3. สรางกลไกในระดับพื้นท่ีใหมีอาสาสมัครในการแจงเบาะแส และเฝาระวังไมใหมีการใชแรงงานเด็ก                   

ในรูปแบบที่เลวราย

 

 กลยุทธที่ 4 สงเสริมการทํางานที่มีคุณคา
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
   1. สงเสรมิงานทีม่คีณุคาใหแกเดก็ในสถานศกึษา เด็กทาํงาน แรงงานเดก็ โดยมโีอกาสและรายได การมสีทิธิ

ในดานตางๆ การไดแสดงออก การไดรบัการยอมรับ ความม่ันคงของครอบครัว การไดพฒันาตนเองไดรบัความยุตธิรรม และ

มีความเทาเทียมทางเพศ

   2. พัฒนาความรวมมือกับผูประกอบการใหเด็กทํางานอยางมีคุณคา

   3. สงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาใหแกเด็กทํางาน

 
 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
  กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสงัคมและความม่ันคงของมนุษย องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น

 หนวยงานสนับสนุน
  1.   สํานักงานตํารวจแหงชาติ

  2.   กระทรวงกลาโหม       

  3.   กระทรวงการตางประเทศ 

  4.   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  5.   กระทรวงการคลัง        

  6.   กระทรวงคมนาคม          

  7.   กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

  8.   กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา          

  9.   กระทรวงพาณิชย  

  10. กระทรวงมหาดไทย

  11. กระทรวงยุติธรรม 
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  12. กระทรวงวัฒนธรรม

  13. กระทรวงสาธารณสุข 

  14. กระทรวงอุตสาหกรรม      

  15. สํานักงานสถิติแหงชาติ 

  16. สํานักงบประมาณ

  17. สํานักงานอัยการสูงสุด 

  18. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

  19. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        

  20. สภาผูแทนราษฎร          

  21. วุฒิสภา                    

  22. องคกรนายจางและองคกรลูกจาง                  

  23. องคกรระหวางประเทศประจําประเทศไทย                 

  24. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  

  25. สื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทองถิ่น

ยุทธศาสตร�ที่ 2 การช�วยเหลือและคุ�มครองแรงงานเด็กจากการทํางานในรูปแบบท่ีเลวร�าย
 เปาหมาย
  เดก็ทีต่กเปนผูเสยีหายไดรบัการชวยเหลือและคุมครองอยางเปนระบบและไมเขาสูการทํางานในรูปแบบท่ีเลวราย

 วัตถุประสงค
  เพื่อใหเด็กที่ตกเปนผูเสียหายไดรับการชวยเหลือ คุมครอง เยียวยา และฟนฟูอยางเปนระบบ

 ตัวชี้วัด
   1. รอยละของเด็กท่ีตกเปนผูเสียหายและ/หรือที่เคยเปนแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายทุกรูปแบบไดรับ                   

ความชวยเหลือและคุมครอง

   2. รอยละของเด็กท่ีเคยเปนแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายทุกรูปแบบไดรับการชวยเหลือฟนฟูทั้งทาง

รางกาย อารมณ สติปญญา และจิตใจ

   3. รอยละของเด็กที่ตกเปนผูเสียหายที่เคยอยูในสถานพักพิงถูกสงกลับคืนสูสังคม

   4. รอยละของเด็กที่เคยเปนแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายทุกรูปแบบไมตกเปนผูเสียหายซํ้า

 กลยุทธ
   1. เสริมสรางความเขมแข็งของการชวยเหลือ คุมครอง เยียวยา และฟนฟูเชิงบูรณาการ

   2. เสริมสรางการเขาถึงบริการทางสังคมขั้นพื้นฐาน
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 กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความเขมแข็งของการชวยเหลือ คุมครอง เยียวยา และฟนฟูเชิงบูรณาการ
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  จัดทํามาตรฐานและคูมือของประเทศในการใหความชวยเหลือ คุมครอง และการสงกลับคืนสูสังคม

  2.  ใหการชวยเหลือและคุมครองเด็กดานกฎหมายและการดําเนินคดี โดยความรวมมือจากทุกภาคสวน                      

โดยใหคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก

  3.  ใหการชวยเหลือฟนฟูทั้งทางรางกาย อารมณ สติปญญา และจิตใจ ตามความเหมาะสมเพ่ือคืนสูสภาวะ

ปกติโดยเร็ว

  4.  สงเสริมการมีสวนรวมของราชการสวนทองถิ่นและชุมชนของเด็กที่ตกเปนผูเสียหาย ในการดูแลภายหลัง

การสงกลับ

  5.  สงเสริมและสนับสนุนใหมกีารจัดต้ัง/จดัหา สถานคุมครอง หรอืสถานพักพิงผูเสียหายโดยองคกรภาคเอกชน

ตามมาตรฐานที่กําหนด

  6.  พัฒนาระบบการใหบริการลามเพื่อการคุมครองเด็กที่ตกเปนผูเสียหาย

  7.  สรางกระบวนการตรวจ-จบั-ใหความชวยเหลอือยางเขมแขง็ จรงิจงัและตอเนือ่ง มกีารกวาดลางอยางจรงิจงั 

และทําประวัติผูใชแรงงานเด็กที่ถูกจับกุมและลงโทษบันทึกเปนบัญชีดํา

 

 กลยุทธที่ 2 เสริมสรางการเขาถึงบริการทางสังคมข้ันพื้นฐาน
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  เพิ่มชองทางการใหบริการทางสังคมขั้นพื้นฐาน 

  2.  สงเสริมเด็กกลุมเสี่ยงใหเขาถึงบริการทางสังคมขั้นพื้นฐานของรัฐอยางครบถวนและท่ัวถึง

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงสาธารณสุข สาํนกังานตํารวจแหงชาติ กระทรวง

ยุติธรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย

 หนวยงานสนับสนุน 
  1.  กระทรวงกลาโหม       

  2.  กระทรวงการตางประเทศ 

  3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  4.  กระทรวงการคลัง        

  5.  กระทรวงคมนาคม          

  6.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          

  7.  กระทรวงพาณิชย  

  8.  กระทรวงวัฒนธรรม

  9.  กระทรวงอุตสาหกรรม      
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  10. สํานักงบประมาณ

  11. สํานักงานอัยการสูงสุด 

  12. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

  13. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        

  14. สภาผูแทนราษฎร          

  15. วุฒิสภา                    

  16. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  17. องคกรนายจางและองคกรลูกจาง                  

  18. องคกรระหวางประเทศประจําประเทศไทย                 

  19. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  

  20. สื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทองถิ่น

ยุทธศาสตร�ที่ 3 การพัฒนาและบังคับใช�กฎหมายที่เก่ียวข�องอย�างมีประสิทธิภาพ
 เปาหมาย
  1.  มีกฎหมายท่ีไดรับการพัฒนาใหสามารถบูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

  2.  การบังคับใชกฎหมายของหนวยงานรับผิดชอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 วัตถุประสงค
  1.  เพื่อพัฒนากฎหมายใหสามารถบูรณาการการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.  เพื่อบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ

 ตัวชี้วัด
  1.  จํานวนกฎหมายหรือระเบียบท่ีเกี่ยวของที่ไดรับการพัฒนา

  2.  รอยละของเด็กที่ถูกใชใหทํางานในรูปแบบที่เลวรายไดรับการคุมครองตามกฎหมาย

  3.  จํานวนผูกระทําความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายไดรับการลงโทษ

 กลยุทธ
  1.  พัฒนา/ปรับปรุงกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายทุกรูปแบบ                  

โดยการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน

  2.  กาํหนดมาตรการแนวทางการบงัคบัใชกฎหมายทีส่อดคลองกบัการดาํเนนิงานเพือ่แกไขปญหาแรงงานเดก็

ในรูปแบบท่ีเลวรายใหกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบหลักอยางชัดเจน ตลอดจนดําเนินการทางวินัยและอาญาแกเจาหนาที่                 

ที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
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 กลยทุธที ่1 พฒันา/ปรบัปรงุกฎหมายในสวนทีเ่กีย่วของกบัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบท่ีเลวรายทกุรปูแบบ 
โดยการมีสวนรวมของหนวยงานที่เกี่ยวของทุกหนวยงาน
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  มีการดําเนินการศึกษา วิเคราะห และทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เพื่อนํามา ปรับปรุงใหมี

ประสิทธิภาพสําหรับใชในการดําเนินงาน 

  2.  อบรมและใหความรูเกี่ยวกับกฎหมายแนวปฏิบัติดานการปองกัน ปราบปราม และชวยเหลือคุมครอง                

ผูเสียหายแกพนักงานตรวจแรงงาน พนักงานเจาหนาท่ีและผูที่เกี่ยวของ

  3.  เพิ่มศักยภาพเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานใหมีความรู ทักษะ ความเขาใจ และเจตคติที่ดี (Attitude) ในการ               

ดําเนินงานดานการปองกัน ปราบปราม ดําเนินคดี ชวยเหลือคุมครอง และแกไขปญหาใหสัมฤทธิ์ผล

 กลยุทธที่ 2 กําหนดมาตรการแนวทางการบังคับใชกฎหมายที่สอดคลองกับการดําเนินงานเพื่อแกไข                    
ปญหาแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวรายใหกบัหนวยงานท่ีรบัผิดชอบหลักอยางชดัเจน ตลอดจนดําเนนิการทางวนิยัและ
อาญาแกเจาหนาที่ที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  ดาํเนนิการปราบปราม จบักมุ ผูกระทาํความผดิเกีย่วกบัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรายทุกรปูแบบ        

ทุกระดับอยางจริงจังและตอเนื่อง โดยเนนพื้นที่เสี่ยง อาทิ สถานประกอบกิจการ อุตสาหกรรม และสถานบริการ เปนตน

  2.  แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ

ที่เลวรายโดยเนนโรงเรียน ชุมชน และสถานประกอบกิจการ

  3.  กําหนดมาตรการตาง ๆ ในการจัดระเบียบสังคมตามอํานาจหนาที่ เขมงวดกวดขันอบายมุขในพื้นที่             

อยางจริงจัง ไมใหเปนแหลงมั่วสุม

  4.  ตรวจแรงงานในสถานประกอบกิจการท่ีเปนกลุมเปาหมายอยางเขมขนและตอเนื่อง

  5.  ดําเนินคดีและบังคับใชกฎหมายรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของอยางเขมขน และใชมาตรการทางกฎหมาย

ลงโทษผูกระทําความผิดใหครบถวน

  6.  ดําเนินการทางวินัยและอาญาแกเจาหนาที่ที่ละเวนการปฏิบัติหนาที่หรือแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
  สาํนกังานตํารวจแหงชาต ิกระทรวงยุตธิรรม กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 หนวยงานสนับสนุน
  1.  กระทรวงกลาโหม       

  2.  กระทรวงการตางประเทศ 

  3.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  4.  กระทรวงการคลัง        

  5.  กระทรวงคมนาคม          
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  6.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร          

  7.  กระทรวงพาณิชย  

  8.  กระทรวงมหาดไทย

  9.  กระทรวงวัฒนธรรม

  10. กระทรวงศึกษาธิการ 

  11. กระทรวงสาธารณสุข 

  12. กระทรวงอุตสาหกรรม      

  13. สํานักงบประมาณ

  14. สํานักงานอัยการสูงสุด 

  15. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

  16. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        

  17. สภาผูแทนราษฎร          

  18. วุฒิสภา                    

  19. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  20. องคกรนายจางและองคกรลูกจาง                  

  21. องคกรระหวางประเทศประจําประเทศไทย                 

  22. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  

  23. สื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทองถิ่น

ยุทธศาสตร�ที่ 4 การพัฒนาความร�วมมือระหว�างองค�กรภาคีเครือข�าย
 เปาหมาย
  กระบวนการปองกัน คุมครอง และชวยเหลือเด็ก มีการบูรณาการอยางเขมแข็งและมีประสิทธิภาพ

 วัตถุประสงค
  เพือ่พฒันากระบวนการความรวมมอืการปองกนั คุมครอง และชวยเหลอืเดก็เชงิบรูณาการ และมปีระสทิธภิาพ

 ตัวชี้วัด
  1.  จํานวนหนวยงาน/องคกร ที่เปนภาคีเครือขายดําเนินการรวมกันในการปองกันและแกไขปญหา                        

การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

  2.  จํานวนสถานประกอบกิจการท่ีมีสวนรวมในการสรางความรับผิดชอบตอสังคม ดานการปองกันและ                

แกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

 กลยุทธ
  1.  สงเสรมิการมสีวนรวมจากทกุภาคสวน ทีด่าํเนนิงานเกีย่วของกบัการปองกนัและแกไขปญหาการใชแรงงานเดก็            

ในรูปแบบที่เลวราย

  2.  สรางระบบและกลไกการดําเนินงาน และการตรวจสอบจากทุกภาคสวน

  3.  สรางแรงจูงใจองคกรหรือบุคคลรวมดําเนินงานขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
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 กลยุทธที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนท่ีดําเนินงานเกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหา              
การใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  จดัทาํบนัทกึความรวมมือ (MOU) ระหวางหนวยงานภาคีเครือขายในการดําเนินงานขจัดการใชแรงงานเด็กใน

รูปแบบที่เลวราย

  2.  สงเสริมการบูรณาการการทํางานของภาคีเครือขายท่ีเก่ียวของใหเช่ือมโยงและเปนระบบ จากระดับทองถ่ิน

ถึงระดับชาติ

  3.  เสริมสรางองคความรูเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 

และแนวทางการดําเนินการเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายใหแกหนวยงานภาคีเครือขาย

  4.  พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศระดับทวิภาคีและพหุภาคี

 

 กลยุทธที่ 2 สรางระบบและกลไกการดําเนินงานและการตรวจสอบจากทุกภาคสวน
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาความรวมมือระหวางหนวยงานภาคีเครือขาย 

  2.  จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนการดําเนินงาน

 

 กลยุทธที ่ 3 สรางแรงจงูใจองคกรหรอืบคุคลรวมดาํเนนิงานปองกนัและแกไขปญหาการใชแรงงานเดก็ในรูปแบบ                 
ที่เลวราย
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  ประกาศยกยองเชิดชูองคกรหรือบุคคลท่ีดําเนินงานเกี่ยวของกับการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ               

ที่เลวราย

  2.  สงเสริมใหผูประกอบการมีสวนรวมในการรับผิดชอบตอสังคมดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบ                 

ที่เลวราย

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
  กระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

 หนวยงานสนับสนุน
  1.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ

  2.  กระทรวงยุติธรรม

  3.  กระทรวงกลาโหม       

  4.  กระทรวงการตางประเทศ 

  5.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  6.  กระทรวงการคลัง        
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  7.  กระทรวงคมนาคม          

  8.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร     

  9.  กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา     

  10. กระทรวงพาณิชย  

  11. กระทรวงมหาดไทย

  12. กระทรวงวัฒนธรรม

  13. กระทรวงศึกษาธิการ 

  14. กระทรวงสาธารณสุข 

  15. กระทรวงอุตสาหกรรม      

  16. สํานักงานสถิติแหงชาติ 

  17. สํานักงบประมาณ

  18. สํานักงานอัยการสูงสุด 

  19. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

  20. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        

  21. สภาผูแทนราษฎร          

  22. วุฒิสภา                    

  23. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  24. องคกรนายจางและองคกรลูกจาง                  

  25. องคกรระหวางประเทศประจําประเทศไทย                 

  26. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  

  27. สื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทองถิ่น

ยุทธศาสตร�ที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล
 เปาหมาย
  1.  มีระบบบริหารจัดการเพ่ือดําเนินการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายที่มีประสิทธิภาพ

  2.  มีองคความรูและฐานขอมูลเพื่อใชบริหารจัดการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

 วัตถุประสงค
  1.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการดานการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

  2.  เพื่อสรางองคความรูเชิงบูรณาการและสงเสริมการนําความรูสูการปฏิบัติ

  3.  เพื่อจัดทําฐานขอมูลในการดําเนินงานและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
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 ตัวชี้วัด
  1.  จาํนวนแผนปฏบิตักิารในการขับเคลือ่นยทุธศาสตร มาตรการ เกีย่วกบัการดาํเนนิงานดานการใชแรงงานเด็ก

ในรูปแบบที่เลวราย

  2.  จํานวนองคความรูที่เกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

  3. รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดตามแผน

  4.  ระดับความสําเร็จของการจัดการองคความรูสูการปฏิบัติ

 กลยุทธ
  1.  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของกลไกและระบบการบริหารจัดการในการดําเนินงานเพื่อขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร/มาตรการเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายไปสูการปฏิบัติ 

  2.  ศึกษาวิจัย/องคความรู/นวัตกรรมท่ีเกี่ยวของกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

  3.  จัดทําและบูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานเด็ก

  4.  จัดทําระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ

 

 กลยุทธที่ 1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพของกลไกและระบบการบริหารจัดการในการดําเนินงาน                        
เพื่อขับเคล่ือนยุทธศาสตร/มาตรการเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายไปสูการปฏิบัติ
 มาตรการ/ แนวทางดําเนินการ
  1.  ผลักดันนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายใหเปน“วาระแหงชาติ”

  2.  แตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อดําเนินงานในระดับพื้นที่ในรูปแบบสหวิชาชีพ

  3.  จัดตั้งหนวยงานกลางในการประสานภาคีเครือขายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร/มาตรการเพื่อขจัดการใช

แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

  4.  สรางกลไกใหหนวยงานทุกภาคสวนเห็นความสําคัญ และถือเปนหนาท่ีในการปองกันและแกไขปญหา               

การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

  5.  จัดสรรทรัพยากรในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช

แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายตามความเหมาะสม ใหมีประสิทธิภาพ 

 

 กลยทุธที ่2 ศกึษาวจิยั/องคความรู/นวตักรรมทีเ่กีย่วของกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ลวราย
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  จัดใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

  2.  เผยแพร ขยายผล และประยุกตใชผลงานวิจัยเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานในการปองกันและแกไขปญหา                  

การใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

  3.  สงเสริมองคความรูแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 

  4.  จัดเวทีการแลกเปล่ียนเรียนรู
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 กลยุทธที่ 3 จัดทําและบูรณาการฐานขอมูลดานแรงงานเด็ก
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  จดัทําบันทกึขอตกลงความรวมมอืระหวางหนวยงานภาคีเครอืขายในการเช่ือมโยงการใชฐานขอมลูระหวางกนั

  2.  สํารวจสถานการณเด็กทํางานในประเทศไทย

 

 กลยุทธที่ 4 จัดทําระบบการติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
 มาตรการ/แนวทางดําเนินการ
  1.  ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานหนวยงานภาคีเครือขายทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค

  2.  ประเมินผลการดําเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

ในระยะครึ่งแผนและสิ้นสุดแผน

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก
  กระทรวงแรงงาน  

 หนวยงานสนับสนุน
  1.  สํานักงานสถิติแหงชาติ

  2.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

  3.  กระทรวงยุติธรรม

  4.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ

  5.  กระทรวงกลาโหม       

  6.  กระทรวงการตางประเทศ 

  7.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  8.  กระทรวงการคลัง        

  9.  กระทรวงคมนาคม          

  10. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

  11. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา          

  12. กระทรวงพาณิชย  

  13. กระทรวงมหาดไทย

  14. กระทรวงวัฒนธรรม

  15. กระทรวงศึกษาธิการ 

  16. กระทรวงสาธารณสุข 

  17. กระทรวงอุตสาหกรรม      

  18. สํานักงบประมาณ

  19. สํานักงานอัยการสูงสุด 
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  20. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

  21. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        

  22. สภาผูแทนราษฎร          

  23. วุฒิสภา                    

  24. องคกรปกครองสวนทองถิ่น

  25. องคการนายจางและและองคการลูกจาง                  

  26. องคกรระหวางประเทศประจําประเทศไทย                 

  27. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  

  28. สื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทองถิ่น
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ส�วนท่ี 3 การบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือน  
นโยบายและแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใช�แรงงานเด็ก
ในรูปแบบท่ีเลวร�าย ป�งบประมาณ พ.ศ.2558 -2563 
ไปสู�การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล
 3.1 กรอบแนวคิดของการแปลงแผนระดับชาติเพ่ือขจดั  
  การใช�แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�ายสู�การปฏิบัติ
 3.2 องค�กรภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนท่ีจะนําแผน
  ระดับชาติเพ่ือขจัดการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบ
  ที่เลวร�ายสู�การปฏิบัติ
 3.3 วัตถุประสงค�
 3.4 การบริหารยุทธศาสตร�
 3.5 บทบาทองค�กรภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนและประชาชน
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 การบริหารจัดการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ไปสูการปฏิบัติเปนกระบวนการท่ีสําคัญที่จะนําแผนระดับชาติแปลงไปสูการปฏิบัติ                

เพ่ือใหบรรลผุลตามเปาประสงคทีก่าํหนดไว ซึง่จะตองไดรบัความรวมมอืจากทุกภาคสวนในการดําเนนิการ ใหเกดิเปนรปูธรรม 

ดวยการนํานโยบายการขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของแตละหนวยงานตนเอง

นําสูแผนปฏิบัติราชการ เพื่อจัดทําแผนงานโครงการ/กิจกรรมรองรับ 

 นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 

สอดคลองตามเจตนารมณของอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 182 วาดวยการหามและการดําเนินการ

โดยทันทีเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก และใหหนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนํานโยบายและ                     

แผนระดบัชาตดิงักลาวไปใชเปนแผนแมบทของหนวยงานใหการดาํเนนิการขจดัการใชแรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวรายเปนไป

อยางมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล ดังนั้น แผนจึงเปนเครื่องมือหรือกรอบแนวทางหนึ่งท่ีชวยใหหนวยงานตางๆ สามารถ

ดําเนินการตามภารกิจของตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นภายใต 5 ยุทธศาสตร ดังตอไปนี้

 ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

 ยุทธศาสตรที่ 2 การชวยเหลือและคุมครองแรงงานเด็กจากการทํางานในรูปแบบที่เลวราย

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและบังคับใชกฎหมายที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาความรวมมือระหวางองคกรภาคีเครือขาย

 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล

  1.  กระทรวงแรงงาน

  2.  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย

  3.  สํานักงานตํารวจแหงชาติ

  4.  กระทรวงกลาโหม       

สวนที่ 3
การบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนนโยบายและแผนระดับชาติ 
เพื่อขจัดการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�ายไปสู�การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล ป�งบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2563

3.1 กรอบแนวคิดของการแปลงแผนระดับชาติเพือ่ขจดัการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร�ายสู�การปฏิบตัิ

3.2 องค�กรภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนที่จะนําแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช�แรงงานเด็กในรูปแบบ
ที่เลวร�ายสู�การปฏิบัติ
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  5.  กระทรวงการตางประเทศ 

  6.  กระทรวงเกษตรและสหกรณ 

  7.  กระทรวงการคลัง        

  8.  กระทรวงคมนาคม          

  9.  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร      

  10. กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา    

  11. กระทรวงพาณิชย  

  12. กระทรวงมหาดไทย

  13. กระทรวงยุติธรรม 

  14. กระทรวงวัฒนธรรม

  15. กระทรวงศึกษาธิการ 

  16. กระทรวงสาธารณสุข 

  17. กระทรวงอุตสาหกรรม      

  18. สํานักงานสถิติแหงชาติ 

  19. สํานักงบประมาณ

  20. สํานักงานอัยการสูงสุด 

  21. สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ

  22. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ                        

  23. สภาผูแทนราษฎร          

  24. วุฒิสภา                    

  25. หนวยงานสวนทองถิ่น

  26. องคกรนายจางและองคกรลูกจาง                

  27. องคกรระหวางประเทศประจําประเทศไทย                 

  28. องคกรพัฒนาเอกชน (NGO)  

  29. สื่อมวลชนทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาคทองถิ่น

 3.3.1 เพื่อเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมขององคกรภาคีเครือขายทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนนโยบายและ

แผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ไปสูการปฏิบัติ

 3.3.2 เพือ่บูรณาการแผนงานจากสวนกลาง สวนภูมภิาค และสวนทองถิน่ในทุกภาคสวนในการขบัเคลือ่นนโยบาย

และแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ไปสูการปฏิบัติ

 3.3.3 เพื่อใหมีการติดตามและประเมินผลอยางเปนระบบ มีเครื่องมือชี้วัดความสําเร็จอยางชัดเจน

3.3 วัตถุประสงค�
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 ความสําเร็จในการดําเนินการตามนโยบายและแผนระดับชาติเพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2563 ถอืเปนความรบัผดิชอบของทุกภาคสวนในการดําเนนิการปองกนั คุมครอง ใหความชวยเหลอื 

ซึง่การดาํเนินงานตามภารกจิของแผนระดบัชาตเิพือ่ขจดัการใชแรงงานเดก็ในรปูแบบทีเ่ลวรายไมสามารถขับเคลือ่นไดเฉพาะ

กลไกภาครัฐเพียงอยางเดียว แตยังมีหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของอีกจํานวนมากท่ีมีภารกิจที่เก่ียวของ ทั้งภาคเอกชน

และภาคประชาชนท้ังระดับชาติ ภูมิภาค และทองถิ่น รวมถึงองคกรระหวางประเทศ ซึ่งกลไกในระดับประเทศมีการแตงตั้ง

คณะกรรมการระดับชาตเิพือ่ขจดัการใชแรงงานเดก็ในรูปแบบทีเ่ลวรายเพือ่กาํหนดทิศทางในการดําเนนิงาน และมกีารแตงตัง้

คณะอนกุรรมการเพ่ือดาํเนนิการขับเคลือ่นการดาํเนนิงานอยางชดัเจน สามารถวดัผลได และบรรลุวตัถปุระสงคตามวสิยัทัศน

และเปาหมายภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนดโดยมีกลไกหลักที่สําคัญ ไดแก สํานักงานสวัสดิการคุมครองแรงงานจังหวัด 

76 จังหวัด และสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานคร 10 พื้นที่ เปนหนวยงานปฏิบัตกิารหลักในพื้นที่ 

ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุน ผลักดันใหหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองคกรพัฒนาเอกชนในพื้นที่

นํานโยบายและแผนระดับชาติไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง  

                การปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย จะประสบผลสําเร็จและความยั่งยืนได จําเปน

ตองไดรับความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน นายจาง ลูกจาง โดยตอง

กระตุนใหทกุฝายตระหนักถงึสภาพปญหาและระดมสรรพกําลงัรวมมอืกนัอยางจรงิจงัและตอเนือ่งจงึจะบรรลุผลสาํเรจ็ ตาม

วัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยความรวมมือจากทุกภาคสวน ดังนี้

  3.5.1 กลไกระดับชาติ แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่

เลวราย เพือ่เปนกลไกการดาํเนินงานระดบัชาต ิโดยมนีางสายสรุ ีจตุกิลุ เปนทีป่รกึษา รฐัมนตรวีาการกระทรวงแรงงาน เปน

ประธานกรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน เปนกรรมการและเลขานุการ องคประกอบของ                         

คณะกรรมการประกอบดวย ผูแทนจากองคกรที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องคกรนายจาง องคกรลูกจาง นักวิชาการ 

ผูทรงคุณวุฒิ องคกรพัฒนาเอกชน มีอํานาจหนาที่กํากับดูแลการดําเนินงานใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ               

เพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน พิจารณาปรับนโยบายแผนและ

ยุทธศาสตรใหทันสถานการณ ใหความเห็นและคําแนะนําตอหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประสานความรวมมือกับหนวยงานใน

ประเทศและหนวยงานตางประเทศ พิจารณาแนวทางการช้ีแจงเก่ียวกับการปฏิบัติตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ ฉบับที่ 182 นําเสนอสถานการณและขอเสนอแนะตอคณะรัฐมนตรีเปนประจําทุกปหรือเมื่อมีความจําเปนเรงดวน 

แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานตามที่เห็นสมควร ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ประธานกรรมการมอบหมาย

  3.5.2 กลไกระดบักระทรวงหรอืหนวยงานเทยีบเทา เปนองคกรภาครัฐในระดับนโยบายท่ีจะตองนาํนโยบาย

และแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวรายไปสูการปฏิบัติ โดยดําเนินการตามภารกิจของแตละ

กระทรวงเช่ือมโยงกับนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

3.4 การบริหารยุทธศาสตร�

3.5 บทบาทองค�กรภาคีเครือข�ายทุกภาคส�วนและประชาชน
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  3.5.3 กลไกระดับภูมิภาคและทองถิ่น เปนกลไกในพ้ืนที่ระดับจังหวัดท้ัง 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

ทาํหนาทีส่งเสริม สนบัสนนุ ผลกัดนั ใหหนวยงานภาคีในจงัหวดั ทัง้ภาครฐั สถาบนัการศกึษา รวมถงึองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

นํานโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายไปสูการปฏิบัติ

  3.5.4 ภาคเอกชน  อาทิ สมาคมผูประกอบการ องคกรนายจาง และสมาคมภาคธุรกิจตางๆ เปนภาคสวนที่

ไดรับผลกระทบโดยตรง และมีสวนสําคัญในการรวมกันปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย               

โดยการตระหนักรูเกีย่วกบัสถานการณปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย และใหความรวมมอืในการแกไขปญหา

รวมกันอยางจริงจัง

  3.5.5 ภาคประชาสงัคม เปนกลไกทีส่าํคญัอกีกลไกหนึง่ทีป่ฏบิตังิานในพืน้ที ่มคีวามใกลชดิกบักลุมเปาหมาย  

ทําใหรู สภาพปญหาและขอเท็จจริงในพื้นที่เปนอยางดี อีกทั้ง มีความคลองตัวในการปฏิบัติงาน สามารถเขาถึง                                

กลุมเปาหมายในพื้นท่ีไดอยางรวดเร็ว จึงสามารถที่จะนําเสนอแนวทางการแกไขปญหาในระดับนโยบายไดสอดคลองกับ

ความสภาพความเปนจรงิ และมีสวนรวมในดานการใหความชวยเหลือหรือประสานหนวยงานภาครัฐเพ่ือใหความชวยเหลือ 

กลุมเปาหมายไดอยางทันทวงที

  3.5.6 สื่อมวลชน เปนกลไกเพ่ือประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย                

ใหประชาชนและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบขาวสารและสถานการณตางๆ รณรงคใหเกิดความตระหนักรู และต่ืนตัวเกี่ยวกับ

สถานการณการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย

  3.5.7 ประชาชนท่ัวไป มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายอยางถูกตอง 

สามารถขยายผลใหเกิดการเฝาระวังในพื้นที่ หรือสามารถแจงเบาะแสหากพบเห็นการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายได 

และใหความรวมมอืกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อปองกันและแกไขปญหาการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวรายในพื้นที่ 

 
 การติดตามและประเมินผล เปนเครื่องมือสําคัญเพื่อใชวัดความกาวหนาและความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย รวมถึง รับทราบปญหาและอุปสรรค ในการ

ดําเนินงานและเพื่อหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยมีองคประกอบ ดังนี้

 ติดตามประเมินผลระดับแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม โดยใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูประเมิน 

 ติดตามประเมินผลระดับยุทธศาสตรตามตัวชี้วัด

 ประเมนิเพือ่บรรลเุปาประสงคของนโยบายและแผนระดับชาตเิพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรปูแบบทีเ่ลวราย

 ประเมินผลการดําเนินงานระยะคร่ึงแผนและส้ินสุดแผน

3.6 การติดตามและประเมินผล
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นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย (พ.ศ. 2558 - 2563)
วิสัยทัศน “ประเทศไทยปลอดจากการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2563”

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2 ยุทธศาสตรที่ 3 ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรที่ 5
การปองกัน

การใชแรงงานเด็ก
ในรูปแบบ
ที่เลวราย

การชวยเหลือและ
คุมครองแรงงานเด็ก

จากการทํางาน
ในรูปแบบท่ีเลวราย

การพัฒนาและ
บังคับใชกฎหมาย
ที่เกี่ยวของอยางมี
ประสิทธิภาพ

การพัฒนาความ
รวมมือระหวาง
องคกรภาคี
เครือขาย

การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการและ

การติดตาม
ประเมินผล

แผนปฏิบัติการแมบท

แผนปฏิบัติการ/แผนงาน/โครงการ

คณะกรรมการระดับชาติ

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรปูแบบที่เลวราย

กลไกระดับพื้นที่ 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม และประเมินผล

การปฏิบัติงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ 

เพื่อขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวราย

การบริหารยุทธศาสตร
และติดตามประเมินผล 

หนวยปฏิบัติ
ภาครัฐ (สวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่น) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน

กลไกการขับเคล่ือนและติดตามประเมินผลนโยบายและแผนระดับชาติฯ สู�การปฏิบัติ
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ภาคผนวก
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 ที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศซึ่งคณะประศาสนการของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศ 

จัดขึ้น ณ นครเจนีวา และไดประชุมกันในสมัยประชุมที่ 87 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) และโดยคํานึง

ถงึความจาํเปน ทีจ่ะตองรบัเอากรรมสารใหมเพือ่การหามและการขจดัรปูแบบทีเ่ลวรายทีส่ดุของการใชแรงงานเดก็ในฐานะ

เปนภารกิจเรงดวนสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ ทั้งในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ ซึ่งรวมถึงความรวมมือ                     

และความชวยเหลือระหวางประเทศ ทั้งน้ีเพื่อเสริมอนุสัญญาและขอแนะวาดวยอายุขั้นต่ําสําหรับการรับเขาสูการจางงาน 

พ.ศ. 2516 (ค.ศ.1973) ซึ่งยังคงเปนกรรมสารพื้นฐานวาดวยการใชแรงงานเด็ก และโดยพิจารณาวาการขจัดอยางไดผลตอ

รปูแบบ ทีเ่ลวรายท่ีสดุของการใชแรงงานเด็ก จาํเปนตอง อาศยัการดาํเนนิการทนัทแีละรอบดาน โดยคาํนงึถงึความสาํคญัของ

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมคิดมูลคา และความจําเปนที่จะตองนําเด็กที่เกี่ยวของออกจากงานเชนนั้นทั้งหมด และจัดใหมีการ

ฟนฟูสภาพและบูรณาการกลับเขาสูสังคม ขณะท่ีสนองตอบ ความจําเปนของครอบครัวของเด็กเหลานั้น และโดยระลึกถึง

ขอมติวาดวยการขจัดการใชแรงงานเด็ก ซึ่งรับเอาโดยการประชุมองคการแรงงานระหวางประเทศสมัยประชุมที่ 83                          

ในป พ.ศ. 2539 (ค.ศ.1996) และโดยยอมรบัวาการใชแรงงานเดก็มสีาเหตสุวนใหญมาจากความยากจน และวาการแกไขปญหา

ในระยะยาวข้ึนอยูกับการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน ซึ่งนําไปสูความกาวหนาทางสังคม โดยเฉพาะอยางย่ิงการบรรเทา

ความยากจนและการใหการศึกษาอยางท่ัวถึง และโดยระลึกถึงอนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ที่รับรองโดยสมัชชาใหญของ

สหประชาชาติ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2532 (ค.ศ.1989) และโดยระลึกถึงปฏิญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ

วาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางานและกลไกติดตามผล ซ่ึงรับรองโดยการประชุมองคการแรงงานระหวาง

ประเทศ สมยัประชมุที ่86 ในป พ.ศ. 2541 (ค.ศ.1998) และโดยระลึกวารูปแบบทีเ่ลวรายทีส่ดุบางรปูแบบของการใชแรงงาน

เด็กไดถูกครอบคลุมอยูแลวโดยกรรมสารระหวาง ประเทศอื่นๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ พ.ศ. 2473                  

(ค.ศ. 1930) และอนุสัญญาเสริมของสหประชาชาติวาดวยการเลิกการใชทาส การคาทาส และสถาบัน และแนวปฏิบัติ                

ที่คลายกับการใชทาส พ.ศ. 2499 (ค.ศ. 1956) และโดยไดตัดสินใจรับขอเสนอ บางประการเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก                

ซึง่เปนเรือ่งทีส่ีใ่นระเบยีบวาระของสมยัประชมุ และโดยไดกาํหนดใหขอเสนอเหลานีอ้ยูในรปูของอนสุญัญาระหวางประเทศ

จึงรับรองอนุสัญญาตอไปน้ี ซึ่งเรียกวา อนุสัญญาวาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของแรงงานเด็กพ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999) เมื่อ

วันท่ีสิบเจ็ดของเดือนมิถุนายน ของปหนึ่งพันเการอยเกาสิบเกา 

อนุสัญญาฉบับที่ 182
วาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันที

เพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก
Worst Forms of Child Labour Convention, 1999
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มาตรา 1
 สมาชิกแตละประเทศท่ีใหสัตยาบันอนุสัญญาน้ีตองดําเนินมาตรการโดยทันทีและอยางไดผลเพ่ือใหบรรลุถึง                 

การหามและการขจัดรูปแบบท่ีเลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็กในฐานะท่ีเปนเรื่องเรงดวน

มาตรา 2
 เพื่อวัตถุประสงคของอนุสัญญานี้ คําวา “เด็ก” หมายถึงบุคคลทุกคนที่อายุตํ่ากวา 18 ป

มาตรา 3
 เพื่อวัตถุประสงคของอนสุัญญานี้ “รูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ประกอบดวย

  (ก)  ทกุรปูแบบของการใชทาส หรอืแนวปฏบิตัทิีค่ลายกบัการใชทาส เชน การขาย และการขนสงเดก็ แรงงาน

ขัดหนี้ แรงงานไพรติดที่ดิน แรงงานบังคับหรือเรียกเกณฑ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑเด็กเพื่อใชในการสูรบ

  (ข)  การใช จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการคาประเวณี เพื่อการผลิตส่ือลามก หรือเพื่อการแสดงลามก

  (ค)  การใช จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อกิจกรรมท่ีผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเพ่ือการผลิต และขนสงยาเสพติดตาม

ที่นิยามไวในสนธิสัญญาระหวางประเทศที่เกี่ยวของ

  (ง)  งานซ่ึงโดยลักษณะของงาน หรอืโดยสภาพแวดลอมในการทํางานมีแนวโนมทีจ่ะเปนอนัตรายตอสุขภาพ 

ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก

มาตรา 4
 1. ประเภทงานท่ีกลาวถงึตามมาตรา 3 (ง) ตองกาํหนดโดยกฎหมาย หรือกฎระเบียบของประเทศ หรือโดยหนวยงาน

ที่มีอํานาจหนาที่ หลังจากหารือกับองคการนายจาง และองคการคนงานท่ีเกี่ยวของ โดยคํานึงถึงมาตรฐานระหวางประเทศ

ที่เก่ียวของ โดยเฉพาะอยางยิ่งวรรค 3 และ 4 ของขอแนะวาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของแรงงานเด็ก พ.ศ. 2542                     

(ค.ศ.1999)

 2. หลังจากหารือกับองคการนายจาง และองคการคนงานท่ีเกี่ยวของแลว หนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ตองระบุวา

ประเภทงานที่กําหนดขึ้นดังกลาวมีอยูที่ใด

 3. บัญชีประเภทงานท่ีกําหนดข้ึนตามวรรค 1 ของมาตราน้ีจะถูกพิจารณา และแกไขเปนระยะตามท่ีจําเปน               

หลังจากหารือกับองคการนายจาง และองคการคนงานที่เกี่ยวของ

มาตรา 5
 สมาชิกแตละประเทศตองจัดตั้งหรือกําหนดกลไกที่เหมาะสมเพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติตามบทบัญญัติที่ใหผล                

ในทางปฏิบัติแกอนุสัญญานี้ ท้ังนี้หลังจากหารือกับองคการนายจางและองคการคนงานแลว 
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มาตรา 6
 1. สมาชิกแตละประเทศตองกําหนดและปฏิบัติตามแผนงานดําเนินการเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการ 

ใชแรงงานเด็กโดยถือเปนภาระกิจสําคัญเรงดวน

 2. แผนงานดาํเนนิการเชนนัน้ตองกาํหนด และปฏบิตัโิดยการหารอืกบัหนวยงานของรฐับาล และองคการนายจาง

และองคการคนงานท่ีเกี่ยวของโดยคํานึงถึงความเห็นของกลุมอื่นๆ ที่เกี่ยวของดวยตามที่สมควร

มาตรา 7
 1. สมาชิกแตละประเทศตองดําเนินมาตรการที่จําเปนทุกประการเพื่อใหหลักประกันวามีการปฏิบัติตาม และ

บังคับใชอยางได ผลตอบทบัญญัติที่ใหผลในทางปฏิบัติแกอนุสัญญาน้ี ซึ่งรวมทั้งการบัญญัติใหมี และการปฏิบัติตาม                     

บทลงโทษทางอาญา หรือบทลงโทษอ่ืนๆตามที่สมควร

 2. โดยคํานงึถึงความสําคัญของการศึกษาในการขจัดการใชแรงงานเด็ก สมาชิกแตละประเทศตองดําเนินมาตรการ

ที่ไดผลและมีกําหนดเวลาเพื่อที่จะ

  (ก)  ปองกันมิใหเด็กเขาไปเก่ียวของในรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก

  (ข)  จดัใหมคีวามชวยเหลอืโดยตรงท่ีจาํเปนและเหมาะสมเพ่ือนาํเด็กออกจากรปูแบบทีเ่ลวรายท่ีสดุของการ

ใชแรงงานเด็กและเพื่อการฟนฟูสภาพเด็กและบูรณาการกลับเขาสูสังคม

  (ค)  ใหหลักประกันวาเด็กทุกคนท่ีถูกนําออกจากรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็กสามารถเขาถึง

การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไมคิดมูลคาและการฝกอบรมอาชีพที่ไมคิดมูลคาดวยในกรณีที่เปนไปไดและเหมาะสม

  (ง)  ระบุตัว และใหความชวยเหลือแกเด็กที่มีความเสี่ยงเปนพิเศษ และ

  (จ)  คํานึงถึงสถานการณที่เปนพิเศษของเด็กหญิง

 3. สมาชกิแตละประเทศตองกาํหนดหนวยงานทีม่อีาํนาจหนาทีท่ีร่บัผดิชอบตอการปฏบิตัติามบทบญัญตัทิีใ่หผล

ในทางปฏิบัติแกอนุสัญญานี้

มาตรา 8
 ประเทศสมาชิกจะดําเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อชวยเหลือกันในการใหผลในทางปฏิบัติแกบทบัญญัติของ

อนุสัญญานี้โดยอาศัยความรวมมือระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้น และ/หรือความชวยเหลือ ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแผนงาน ขจัดความยากจน และการใหการศึกษาอยางท่ัวถึง

มาตรา 9
 การใหสตัยาบนัอนสุญัญานีอ้ยางเปนทางการจะตองแจงตอผูอาํนวยการใหญของสาํนกังานแรงงานระหวางประเทศ

เพื่อการจดทะเบียน 
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มาตรา 10
 1. อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลผูกพันเฉพาะรัฐสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งสัตยาบันสารของตน

ไดรับการจดทะเบียนไวกับผูอํานวยการใหญแลว

 2. อนสุญัญานีจ้ะมผีลใชบงัคบัภายหลงัจากวนัท่ีซึง่สตัยาบนัสารของรฐัสมาชกิสองประเทศไดรบัการจดทะเบยีน

ไวกับผูอํานวยการใหญลวงแลวสิบสองเดือน

 3. ภายหลังจากน้ี อนสุญัญานีจ้ะมผีลใชบงัคบัสาํหรับแตละรฐัสมาชิกภายหลังจากวันท่ีสตัยาบนัสารของตนไดรบั

การจดทะเบียนไวแลวสิบสองเดือน

มาตรา 11
 1. รัฐสมาชิกซึ่งไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ อาจจะประกาศบอกเลิกการสัตยาบันไดภายหลังระยะเวลาสิบป

นบัจากวนัทีซ่ึง่อนสุญัญาฉบบันีไ้ดมผีลใชเปนครัง้แรก โดยการแจงใหผูอาํนวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ

ทราบเพื่อการจดทะเบียนการประกาศบอกเลิกเชนวานี้จะไมมีผลจนกวาจะพนระยะเวลาหนึ่งปนับจากวันที่ไดมีการ                      

จดทะเบียนการบอกเลิกแลว

 2. รัฐสมาชิกซึ่งไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ และซ่ึงไมไดใชสิทธิที่จะทําการบอกเลิกบทบัญญัติของมาตราน้ีภายใน

ปทีถ่ดัจากการครบกาํหนดระยะเวลาสบิปตามทีไ่ดกาํหนดไวในวรรคกอนจะมขีอผกูพนัตอ อกีเปนระยะเวลาสบิปตอไปและ

หลังจากน้ันอาจประกาศบอกเลิกอนุสัญญานี้ไดในระยะเวลาทุก ๆ สิบป ตามขอ กําหนดในมาตราน้ี

มาตรา 12
 1. ผูอาํนวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ จะแจงใหรฐัสมาชิกทัง้หมดขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศทราบถึงการจดทะเบียนใหสตัยาบนัและการบอกเลิกทัง้หมดทีร่ฐัสมาชกิขององคการฯ ไดแจงไปยงัผูอาํนวยการใหญ

 2. ในการแจงใหรัฐสมาชิกขององคการฯ ทราบถึงการใหสัตยาบันอันที่สองของสองประเทศแรกน้ัน ผูอํานวยการ

ใหญจะตองแจงใหรัฐสมาชิกขององคการฯทราบถึงวันที่อนุสัญญาฉบับนี้จะมีผลใชบังคับดวย

มาตรา 13
 ผูอํานวยการใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศจะตองแจงใหเลขาธิการสหประชาชาติทราบถึงการ                      

จดทะเบียนใหสัตยาบันและการจดทะเบียนบอกเลิกทั้งหมดที่แจงมายังเขาตามความในขอกําหนดของวรรคกอน เพื่อการ 

จดทะเบียนไวตามนัยมาตรา 102 ของกฎบัตรสหประชาชาติ

มาตรา 14
 เวลาใดก็ตามท่ีคณะประศาสนการของสํานักงานแรงงานระหวางประเทศเห็นวาจําเปน อาจจะขอรองไปยังที่

ประชุมใหญใหสงรายงานการดําเนินการของอนุสัญญานี้ และอาจจะขอใหมีการบรรจุคําถามเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

อนุสัญญานี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนไวในระเบียบวาระการประชุมได 
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มาตรา 15
 1. ถาที่ประชุมยอมรับอนุสัญญาใหมซึ่งเปลี่ยนแปลงแกไขอนุสัญญานี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนแลวและหากวา

อนุสัญญาใหมมิได กําหนดไวเปนอยางอื่น

  (ก)  การใหสตัยาบันอนุสญัญาท่ีแกไขใหมโดยรฐัสมาชกิใหรวมความถึงสทิธใินการบอกเลิกอนุสญัญานีไ้ดทนัที

โดยนิตินัย โดยไมตองคํานึงถึงบทบัญญัติของมาตรา 11 ขางตน ถาและในเม่ืออนุสัญญาที่แกไขใหมจะไดมีผลใชบังคับแลว

  (ข)  นับแตวันที่ซึ่งอนุสัญญาที่แกไขใหมมีผลใชบังคับแลว การใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ โดยรัฐสมาชิกจักหยุด

ยั้งลงเพียงนั้น

 2. ไมวากรณใีด ๆ  อนสุญัญานีย้งัคงมผีลใชบงัคบัอยูอยางเดมิ สาํหรบัรฐัสมาชกิทัง้หลายซึง่ไดใหสตัยาบนัอนสุญัญา

นี้ไวแลวแตยังมิไดใหสัตยาบันอนุสัญญาที่แกไขใหม

มาตรา 16
ตัวบทของอนุสัญญานี้ ทั้งที่เปนภาษาอังกฤษและฝร่ังเศสมีผลเทาเทียมกัน
วันที่อนุสัญญานี้มีผลใชบังคับ: วันที่ 19 พฤศจิกายน 2543

วันที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน : วันที่ 16 กุมภาพันธ 2544

ที่มา กระทรวงแรงงาน 
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