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บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความหลากหลายของแรงงานเด็ก ส�ำหรับใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนด
นโยบายการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาแรงงานเด็ก โดยใช้วธิ กี ารศึกษาวิจยั เชิงคุณภาพและการวิจยั เอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า แรงงานเด็กในประเทศไทยมีความหลากหลายทั้งมิติประชากรและสังคม ที่สะท้อน
ให้เห็นถึงแบบแผนหรือแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของแรงงานเด็ก โดยครอบครัวเป็นสาเหตุหลักส�ำคัญที่ท�ำให้มี
การใช้แรงงานเด็ก ข้อเสนอแนะ ได้แก่ ควรด�ำเนินการจัดท�ำการส�ำรวจระดับชาติ ด้านการใช้แรงงานเด็ก (National
survey on child labor) เพื่อเป็นฐานข้อมูลสถานการณ์ในระดับประเทศ ที่จะช่วยท�ำให้เห็นขนาดปัญหาที่แท้จริง
และควรก�ำหนดนโยบายเพือ่ พัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มคี วามเข้มแข็งและท�ำหน้าทีไ่ ด้อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้สมาชิก
ในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ตลอดจนมุ่งเน้นให้เด็กต่างชาติเข้าถึงการศึกษาในระบบเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่ม
ความตระหนักของเด็กเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม
ค�ำส�ำคัญ: แรงงานเด็ก ความหลากหลายทางประชากรและสังคม
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Child Labor Diversity in Thailand:
How to Prevent and Solve the Problems?
Kamolchanok Khumsuwan*, Burathep Chookthananukoon*

Abstract
This article aims to examine child labor diversity in order to develop guidelines for policy
implementation to prevent and eliminate child labor. The study used qualitative research methods
and documentary research. The results show that there is diversity in child labor in Thailand in
terms of the population and social context. This finding reflects the dynamic pattern and trends of
child labor and, thus, the challenge to find solutions. This study also found that the family is the
main cause of child labor. The research suggests that government should conduct a national survey
on child labor to create a national database of information which better reflects the real situation.
Policies and programs which strengthen and increase family potential to bring happiness to its
members should be implemented. Lastly, government should put more focus on the formal
education of migrant children in order to increase their awareness of child rights. This will reduce
the chance of being abused or exploited by the worst forms of child labor.
Keywords: Child labor, Population and social diversity
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บทน�ำ
“เด็ก” เปรียบเสมือนเมล็ดพันธุ์ที่จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแล เพื่อให้เติบโตและพัฒนาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ
ในอนาคต จากการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การเคลือ่ นย้ายแรงงาน อิทธิพลของสือ่ และเทคโนโลยี ความเจริญก้าวหน้าทีเ่ ข้ามาพร้อมกับความเป็นเมืองสมัยใหม่
ได้สง่ ผลกระทบต่อการท�ำหน้าทีข่ องสถาบันครอบครัว ท�ำให้ไม่สามารถท�ำหน้าทีเ่ ลีย้ งดูสมาชิกของครอบครัวได้อย่าง
เหมาะสมและทั่วถึง ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆ เช่น
เด็กเร่รอน เด็กถูกทอดทิง้ เด็กติดเกมส์ ติดยาเสพติด และเด็กทีถ่ กู แสวงหาประโยชน์ทางเพศเชิงพาณิชย์ในรูปแบบ
ค้าประเวณีและค้ามนุษย์ ดังนัน้ ภายใต้สภาพแวดล้อมของสังคมทีย่ งั ขาดระบบคุม้ ครองเด็กทีม่ ปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
ได้เปิดโอกาสให้เกิดช่องว่างทางกฎหมายให้ผทู้ มี่ งุ่ แสวงหาผลประโยชน์สามารถละเมิดเด็กในหลากหลายรูปแบบ เช่น
ถูกขบวนการอาชญากรบังคับให้ขอทาน ลักขโมย ขายยาเสพติด ขายบริการทางเพศ ตลอดจนการใช้แรงงานเด็ก
โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กที่มีปัญหาทางความประพฤติ ซึ่งอาจเป็นเด็กที่มาจากครอบครัวแตกแยก หรือเด็กที่อพยพมา
จากประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มเด็กดังกล่าวเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกละเมิด (องค์การทุนเพื่อเด็กแห่ง
สหประชาชาติ ประเทศไทย, 2554) เนือ่ งจากส่วนหนึง่ ไม่สามารถเข้าถึงระบบบริการขัน้ พืน้ ฐานของรัฐ และบางส่วน
ที่แม้สามารถเข้าถึงระบบ แต่ได้รับบริการที่ไม่สอดคล้องกับลักษณะปัญหาและความต้องการ ท�ำให้ต้องกลับเข้าสู่
วงจรแห่งปัญหาเดิม
ปัญหาเรื่องแรงงานเด็กของประเทศไทยก�ำลังถูกจับตามองจากต่างประเทศ โดยเฉพาะแรงงานเด็กต่างชาติ
ส่วนหนึ่งเนื่องจากไม่มีข้อมูลที่เป็นทางการในเรื่องจ�ำนวนที่แท้จริง ประเด็นการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมนั้น
ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างประเทศ และภาพลักษณ์ของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการกระท�ำ
ทีท่ ำ� ลายคุณค่าทางเสรีภาพและศักดิศ์ รีขนั้ พืน้ ฐานของความเป็นมนุษย์ เกิดเป็นแรงกดดันจากประชาคมโลกในเรือ่ ง
สิทธิมนุษยชนที่เรียกร้องให้ยุติการใช้แรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรม
ประเทศไทยท�ำไมยังมีแรงงานเด็ก?
การพัฒนาประเทศทีผ่ า่ นมาได้สง่ ผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมไทย การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจท�ำให้มีความต้องการแรงงานมากยิ่งขึ้น ขณะที่อัตราค่าจ้างและค่าครองชีพของแรงงานไทยได้ปรับตัว
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประเภทธุรกิจที่ใช้แรงงานระดับล่างจึงเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ผู้ประกอบการจ�ำเป็น
ต้องหาแรงงานจากที่อื่นเข้ามาทดแทน โดยเฉพาะแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เช่น พม่า ลาว และกัมพูชา ที่ได้
เคลือ่ นย้ายเข้ามาทดแทนแรงงานไทยทีข่ าดแคลนอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ เนือ่ งจากความไม่มนั่ คงในชีวติ และทรัพย์สนิ
ในประเทศบ้านเกิด ตลอดจนความล้าหลังในการด�ำรงชีวิต และการได้รับอัตราค่าจ้างแรงงานที่ต�่ำกว่าไทย (ศิวิไล,
2555)
แรงงานเด็กในประเทศไทย ส่วนหนึ่งจึงมาจากการเข้ามาท�ำงานของแรงงานต่างชาติที่มักเข้ามาท�ำงาน
ในลักษณะผิดกฎหมายและบางครั้งจะมีครอบครัวและผู้ติดตามที่เป็นเด็กมาด้วย นอกจากนี้ ยังมีเด็กบางส่วนที่เกิด
ในประเทศไทยและกลายเป็นเด็กไร้สัญชาติ ท�ำให้ขาดโอกาสทางการศึกษา แต่จ�ำเป็นต้องผันตัวเป็นแรงงานเด็ก
เพื่อช่วยพ่อแม่ท�ำงานหารายได้ และต้องกลายเป็นแรงงานที่ไม่มีคุณภาพในที่สุด (เปวิกา และวรดา, 2554) และยัง
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รวมถึงแรงงานเด็กที่สมัครใจเดินทางเข้ามาท�ำงาน จึงกล่าวได้ว่า การมีแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านจ�ำนวนมาก
อพยพเคลื่อนย้ายมาท�ำงานในประเทศไทย ซึ่งท�ำให้เกิดความหลากหลายทางด้านประชากร และสังคม แต่แรงงาน
เหล่านีม้ กั อยูน่ อกขอบเขตสิทธิและสวัสดิการทีร่ ฐั มีให้แก่ประชาชน จึงส่งผลให้เกิดความยากล�ำบากในการประกอบ
อาชีพ และต่อคุณภาพชีวติ โดยรวม ซึง่ รวมถึงการจ้างแรงงานเด็กอย่างไม่เป็นธรรมด้วย เหล่านีเ้ ป็นประเด็นทีห่ ลาย
ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทยควรให้ความส�ำคัญและใส่ใจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาให้หมดสิ้นไป
ส่วนเด็กไทย ยังพบว่ามีเด็กกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้เรียนหนังสือหรือออกกลางคัน เนื่องจากความยากจนหรือต้อง
ย้ายถิ่นตามผู้ปกครอง โดยเด็กกลุ่มนี้ส่วนหนึ่งได้กระท�ำความผิดทางอาญา เช่น จากการติดยา ลักขโมย และอยู่
ในความดูแลของสถานพินจิ และคุม้ ครองเด็กและเยาวชน ขณะทีม่ เี ด็กอีกกลุม่ หนึง่ เข้าสูต่ ลาดแรงงาน โดยอยูใ่ นภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรมและบริการ (ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูง
อายุ, 2554) ที่เสีย่ งต่อการเป็นแรงงานบังคับ และท�ำงานเกินเวลา และเสีย่ งต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ (ศิรนิ นั ท์
พจนา กมลชนก และสุภรต์, 2558)
บทความนี้ มุง่ เน้นท�ำความเข้าใจความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย ในมิติประชากรและสังคม
เพื่อด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา โดยค�ำนึงถึงความแตกต่างของแรงงานเด็กในหลากหลายแง่มุมที่สะท้อน
ให้เห็นถึงแก่นแท้ของปัญหาต่างๆ อันจะน�ำไปสู่กระบวนการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้น
และมุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการด�ำเนินการป้องกันและขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กของ
ประเทศไทยให้หมดสิ้นไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาความหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทยในมิติประชากร ได้แก่ เพศ อายุ สัญชาติ/เชื้อชาติ
และมิติสังคม ได้แก่ นิยามลักษณะงานที่เด็กท�ำ ยุคสมัยของแรงงานเด็ก สาเหตุของการใช้แรงงานเด็ก รูปแบบ
การท�ำงาน เส้นทางการเคลื่อนย้าย และภาคีเครือข่ายที่ด�ำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางในการก�ำหนดนโยบายทีเ่ หมาะสมในการด�ำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงาน
เด็กในประเทศไทย

วิธีการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ 1) การศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง และ 2) การสนทนากลุ่ม
ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็กตามนโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่
เลวร้าย พ.ศ. 2552 – 2557 ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการ
องค์กรระหว่างประเทศที่สังกัดประจ�ำประเทศไทย องค์กรพัฒนาเอกชน จ�ำนวน 80 คน และผู้เสียหายจากการ
ใช้แรงงานเด็ก จ�ำนวน 9 คน ในพืน้ ที่ 21 จังหวัด ครอบคลุมทุกภาค คือ ภาคกลาง ได้แก่ ชลบุรี สมุทรสาคร ปทุมธานี
ชลบุรี ฉะเชิงเทรา กาญจนบุรี ภาคใต้ ได้แก่ ชุมพร ภูเก็ต สงขลา นครศรีธรรมราช ภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่
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ตาก พะเยา ล�ำพูน น่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น นครราชสีมา มหาสารคาม ร้อยเอ็ด อุดรธานี
และกรุงเทพมหานคร โดยข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ศึกษาการประเมินผลการด�ำเนินงานตามนโยบาย
และแผนระดับชาติเพือ่ ขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบทีเ่ ลวร้าย ปีงบประมาณ พศ. 2552 – 2557” ด�ำเนินการ
โดยสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
ทัง้ นี้ “แรงงานเด็ก” ในบทความนี้ หมายถึง เด็กทีม่ อี ายุตำ�่ กว่า 18 ปี ถูกใช้ให้ทำ� งานในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ
(อนุสัญญาฉบับที่ 182 มาตรา 2) รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ทุกรูปแบบของการใช้ทาส หรือแนวปฎิบัติที่คล้ายกับการใช้ทาส
(2) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพื่อการค้าประเวณี เพื่อการผลิต/แสดงสื่อลามก
(3) การใช้ จัดหา หรือเสนอเด็กเพือ่ กิจกรรมทีผ่ ดิ กฎหมาย โดยเฉพาะเพือ่ การผลิตและขนส่ง ยาเสพติดตาม
ที่นิยามไว้ในสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง
(4) งานซึง่ โดยลักษณะของงานหรือโดยสภาพแวดล้อมในการท�ำงานมีแนวโน้มทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก

แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรม
แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมทีใ่ ช้ในการศึกษาครัง้ นี้ ได้แก่ แนวคิดในการคุม้ ครองแรงงานเด็ก และแนวคิด
ความหลากหลายของแรงงานเด็ก
การคุ้มครองแรงงานเด็ก
โรเบิร์ต โอเวน (Owen, 1991) มีแนวคิดว่า มนุษย์ทุกคน เกิดมาพร้อมกับจิตที่ว่างเปล่า แต่สภาพแวดล้อม
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก�ำหนดลักษณะของเด็กในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาเด็กให้เป็นเด็กดี มีคุณภาพ ต้องอาศัยสภาพ
แวดล้อมที่ดี การศึกษาจึงเป็นทางเลือกส�ำคัญที่จะสร้างให้เด็กมีความรู้ และมีคุณธรรมจริยธรรม และสะสม
เป็นประสบการณ์ แนวคิดเรื่องการศึกษาของโรเบิร์ต โอเวนปรากฎอยู่ในบทบัญญัติของอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
ซึ่งมีสาระส�ำคัญ เกี่ยวกับสิทธิที่จะได้รับการพัฒนา ที่หมายความถึงสิทธิที่จะได้รับการศึกษาทุกประเภท ซึ่งมุ่งเน้น
พัฒนาเด็ก ทั้งด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสังคม ควบคู่กัน ดังนั้นการศึกษาจะคุ้มครองและป้องกันเด็กจาก
การถูกแสวงหาผลประโยชน์ จากการถูกกลั่นแกล้ง รังแก ทอดทิ้ง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบทางเศรษฐกิจ หรือเพศ
พาณิชย์ โดยการศึกษาเป็นวิธีการในการลดจ�ำนวนแรงงานเด็ก เนื่องมาจากสาเหตุหลักๆ 2 ประการ ได้แก่
(1) การศึกษาสามารถเพิ่มความตระหนักของเด็กเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ
และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม (Baker, 2007)
(2) การที่เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษาเป็นการลดโอกาสของการท�ำงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส�ำคัญที่สุด การที่เด็ก
ต้องเข้าเรียนในโรงเรียน เป็นการจ�ำกัดชั่วโมงการท�ำงาน และจ�ำกัดลักษณะและการจ้างงานที่เด็กสามารถท�ำได้
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การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือส�ำคัญที่ใช้ในการคุ้มครองและป้องกันการใช้แรงงานเด็ก ซึ่งแนวคิดการคุ้มครอง
แรงงานเด็กได้รับการถ่ายทอด และบรรจุสาระส�ำคัญลงในบทบัญญัติอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ได้รับรองศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพของเด็ก ซึง่ ได้รบั การคุม้ ครองจากรัฐภาคีแห่งสหประชาชาติ โดยรัฐจ�ำต้องพิทกั ษ์
และดูแล รวมถึงต้องมีมาตรการการคุ้มครองทางกฎหมายที่เหมาะสม
ความหลากหลายของแรงงานเด็ก
ความหลากหลาย คือ ลักษณะและประสบการณ์ทั้งหมดที่ก�ำ หนดความเป็นปัจเจกบุคคลของแต่ละคน
แบ่งออกเป็น 2 มิติ ได้แก่ มิตพิ นื้ ฐานทีส่ ามารถมองเห็นได้หรือมิตทิ างด้านประชากร ประกอบด้วย เพศ อายุ เชือ้ ชาติ/
สัญชาติ ศาสนา สถานภาพสมรสฯ และมิติรองหรือมิติทางด้านสังคม – วัฒนธรรม ประกอบด้วย พื้นที่/ถิ่นก�ำเนิด
ภูมิภาค รูปแบบการท�ำงาน สถานะทางเศรษฐกิจ (U.S. Department of Commerce and Vice President
Al Gore’s National Partnership for Reinventing Government Benchmarking Study, n.d.)
ความหลากหลายของแรงงานเด็ก ในบทความนี้ หมายถึง ความหลากหลายในมิติประชากร ได้แก่ เพศ อายุ
เชื้อชาติ/สัญชาติ และความหลากหลายในมิติสังคม ได้แก่ นิยามลักษณะงานที่เด็กท�ำ ยุคสมัย สาเหตุที่มีการใช้
แรงงานเด็ก รูปแบบการท�ำงาน เส้นทางการเคลือ่ นย้าย และหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วข้อง ซึง่ เป็นแนวคิดทีค่ ำ� นึง
ถึงความแตกต่างทั้งในมิติประชากร และสังคม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้และท�ำความเข้าใจความหลากหลายเหล่านี้
รวมถึงในการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์และวิธกี ารท�ำงานให้มคี วามหลากหลายด้วย โดยเฉพาะอย่างยิง่ เมือ่ ประเทศไทยจะ
เข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาค 10 ประเทศ ท�ำให้ประชาชน
อาเซียนสามารถเดินทางไปมาได้ทวั่ ทัง้ ภูมภิ าค โดยเส้นทางคมนาคมทีเ่ ชือ่ มติดต่อกันนีจ้ ะท�ำให้มแี รงงานต่างชาติและ
แรงงานเด็กเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยเพิม่ มากขึน้ โดยเฉพาะแรงงานจากพม่า ลาว และกัมพูชาทีถ่ กู นิยามว่าไม่ใช่
ไทย จึงท�ำให้ถูกเลือกปฏิบัติ ถูกเอารัดเอาเปรียบ ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ เกิดปัญหาสังคมที่มีความหลากหลาย
ทับซ้อนเชื่อมโยงกัน จึงมีความจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องท�ำความเข้าใจในความหลากหลายเหล่านี้ ดูรูป 1
รูป 1 แผนภาพแสดงความหลากหลายของแรงงานเด็กในประเทศไทย

ที่มา: ปรับปรุงจาก U.S. Department of Commerce and Vice President Al Gore’s National Partnership for
Reinventing Government Benchmarking Study (n.d.)
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แรงงานเด็กในประเทศไทย: ใครคือกลุ่มเสี่ยง?
แรงงานเด็กในประเทศไทยมีจ�ำนวนลดลงอย่างมีนัยส�ำคัญในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา โดยประเทศไทยให้
สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 182 ว่าด้วยการห้ามและการด�ำเนินการโดยทันทีเพื่อ
ขจัดรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็กใน พ.ศ. 2544 และอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ
ฉบับที่ 138 ว่าด้วยอายุขั้นต�่ำที่อนุญาตให้จ้างงานได้ใน พ.ศ. 2547 นอกจากนี้ การขยายการศึกษาภาคบังคับจาก
6 ปี เป็น 9 ปี ใน พ.ศ. 2545 และเพิม่ เป็น 15 ปี ใน พ.ศ. 2552 (องค์การทุนเพือ่ เด็กแห่งสหประชาชาติ ประเทศไทย,
2554) ช่วยท�ำให้เด็กอยู่ในโรงเรียนนานขึ้น
ข้อมูลการท�ำงานของเด็กแสดงให้เห็นว่า ลูกจ้างเด็กจากการตรวจแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานทั่วประเทศ เมื่อ พ.ศ. 2554 มีจ�ำนวน 19,074 คน และได้ลดลงเหลือ 14,972 คน ใน พ.ศ. 2555 เช่นเดียว
กับข้อมูลลูกจ้างเด็กที่เป็นผู้ประกันตนจากส�ำนักงานประกันสังคม ที่มีจ�ำนวน 50,239 คน เมื่อ พ.ศ. 2554 และ
ได้ลดลงเหลือ 20,465 คน ใน พ.ศ. 2555 (กระทรวงแรงงาน, 2556)
แม้ปัญหาการใช้แรงงานเด็กจะได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้น แต่การอพยพเคลื่อนย้ายของประชากรจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาในประเทศไทย ท�ำให้มีเด็กจ�ำนวนหนึ่งซึ่งติดตามพ่อแม่เข้ามา และบางส่วนที่เกิดและเติบโตใน
ประเทศไทย รวมถึงเด็กอีกจ�ำนวนหนึง่ ทีถ่ กู หลอกลวงเข้ามาโดยขบวนการค้ามนุษย์ (สุภางค์, 2550) ซึง่ ส่งผลให้เกิด
กลุ่มเสี่ยงอีกหลายกลุ่ม อาทิ เด็กที่เป็นผู้อพยพย้ายถิ่น เด็กไร้สัญชาติที่มีจ�ำนวนมากและแอบซ่อนอยู่ในมุมมืดของ
สังคมไทย (พันธุ์ทิพย์, 2549) รวมถึงเด็กที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ชายแดนห่างไกล เด็กเหล่านี้มีแนวโน้มสูงที่จะท�ำงานใน
ขณะทีอ่ ายุตำ�่ กว่า 15 ปี และมีแนวโน้มทีน่ า่ เป็นห่วงว่าจะถูกกระท�ำความรุนแรง ล่วงละเมิด หรือแสวงหาผลประโยชน์
(International Labour Organization, 2006) ซึ่งเป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุดของการใช้แรงงานเด็ก เด็กกลุ่มนี้
จึงเป็นกลุม่ ประชากรทีม่ คี วามเสีย่ งมากทีส่ ดุ และมีโอกาสน้อยทีส่ ดุ ในการเข้าถึงบริการทางสังคมขัน้ พืน้ ฐาน (องค์การ
ทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติประเทศไทย, 2554) เนื่องจากขาดเอกสารแสดงตน ด้อยโอกาสทางการศึกษา และ
อาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้ไม่มั่นคง (ขวัญชีวัน, 2554)
ส่วนกลุม่ เสีย่ งทีเ่ ป็นเด็กไทย มีสถานการณ์ทนี่ า่ เป็นห่วงเช่นกัน เนือ่ งจากยังพบการกระท�ำผิดเป็นจ�ำนวนมาก
และหลากหลายรูปแบบ ซึง่ ไม่ใช่เฉพาะการกระท�ำความผิดทางศีลธรรมเล็กๆ น้อยๆ เท่านัน้ แต่ยงั เป็นการกระท�ำผิด
กฎหมายด้วย โดยฐานความผิดที่เพิ่มมากขึ้นจนน่าเป็นห่วงคือ มีการใช้เด็กเป็นเครื่องมือในกระบวนการค้าและ
เสพยาเสพติด โดยเฉพาะในสถานศึกษา ที่พบว่า มีเด็กและเยาวชนถูกด�ำเนินคดีฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้น (รูป 2)
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รูป 2 จ�ำนวนคดีเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2552 – 2556

หมายเหตุ: สร้างโดยผู้เขียน โดยใช้ข้อมูลจาก กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน (2558)

นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลที่แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของเด็กที่เป็นผู้เสพ/ใช้ยา ซึ่งมักจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ
เข้าสูว่ งจรของการถูกใช้เป็นเครือ่ งมือของการผลิตและขนส่งยาเสพติดทีถ่ อื ว่าเป็นรูปแบบทีเ่ ลวร้ายทีส่ ดุ ของการใช้
แรงงานเด็ก ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากไม่เพียงแต่เด็กจะเสียโอกาสทางการศึกษาเป็นระยะเวลานาน แต่ยงั ถูกตัง้ ข้อรังเกียจจาก
สังคมไปตลอดชีวิต ส่งผลให้วิถีการด�ำเนินชีวิตเปลี่ยนไป เด็กเหล่านี้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็จะเป็นประชากรและ
แรงงานที่ด้อยคุณภาพ (สมศักดิ์, 2539) และหากเป็นเช่นนี้ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน ประเทศก็จะขาดบุคลากร
ที่มีประสิทธิภาพ

ผลการสนทนากลุ่มภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเด็ก
ความเข้าใจในความหลากหลายของแรงงานเด็กมีบทบาทส�ำคัญในการก�ำหนดนโยบาย เพือ่ ด�ำเนินการคุม้ ครอง
และป้องกันเด็กมิให้เข้าสูก่ ารท�ำงานในรูปแบบทีเ่ ลวร้ายได้อย่างเหมาะสม ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสถานการณ์ดา้ นจ�ำนวนและ
ด้านปัญหาแรงงานเด็กทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั ตลอดจนรูปแบบและแนวโน้มในอนาคต มีความหลากหลายทัง้ มิตปิ ระชากร
และสังคม ที่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนต้องค�ำนึงถึง โดยผลการศึกษามีข้อค้นพบที่น่าสนใจ ดังนี้
มิติทางด้านประชากร
เพศ ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ พบว่า แรงงานเด็กทัง้ ไทยและต่างชาติ ทัง้ เพศหญิงและเพศชายมีความเสีย่ ง
ทั้งคู่ แต่เสี่ยงในรูปแบบของลักษณะงานที่แตกต่างกัน เพศชาย เสี่ยงต่อการบังคับใช้แรงงาน (ใช้แรงงานหนัก
อย่างเต็มรูปแบบ/ท�ำงานเสีย่ ง สุดแสนล�ำบากและสกปรก) เสีย่ งต่อการแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ (เพศพาณิชย์)
ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ (ท�ำงานประมงน�้ำลึกและโรงงานขนาดเล็ก) ส่วนเพศหญิง เสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้
แรงงาน การแสวงหาผลประโยชน์ทางเพศ และงานรับใช้ภายในบ้านที่เสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศ
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อายุ ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ แสดงให้เห็นว่าในแต่ละช่วงอายุ มีการแสวงหาประโยชน์จากแรงงานเด็กใน
รูปแบบที่แตกต่างกัน ได้แก่ อายุ 0 – 5 ปี ถูกบังคับให้ประกอบอาชีพขอทาน อายุ 6 – 10 ปี ถูกบังคับให้ขายของ
ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในเวลากลางวัน และกลางคืน เช่น ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น อายุ 11 ปี ขึ้นไป
เป็นช่วงที่ร่างกายเจริญเติบโตสามารถใช้แรงงานได้ทุกรูปแบบ แต่ลักษณะของงานอาจจะไม่หนักมากเท่าช่วงอายุ
15 – 18 ปี ซึ่งช่วงอายุนี้สามารถท�ำงานหนักทุกชนิดได้เต็มรูปแบบ
เชือ้ ชาติ/สัญชาติ ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ พบว่า แรงงานเด็กในทุกภูมภิ าคมีความหลากหลายทางเชือ้ ชาติ
ภาคเหนือ มีแรงงานเด็กไทย เด็กต่างชาติ เด็กชาติพันธุ์ และเด็กไร้สัญชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแรงงาน
เด็กไทยและเด็กต่างชาติ ภาคกลาง ส่วนใหญ่เป็นเด็กต่างชาติทตี่ ดิ ตามพ่อแม่ ภาคใต้ มีแรงงานเด็กไทยและแรงงาน
เด็กต่างชาติ
มิติทางด้านสังคม
นิยามลักษณะงานที่เด็กท�ำ ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม สะท้อนให้เห็นว่า ประเทศไทยใช้เกณฑ์อายุของเด็ก
ที่ถูกจ้างงานมาก�ำหนดนิยามลักษณะงานที่เด็กท�ำ ซึ่งต้องอาศัยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือบรรทัดฐานของ
อนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศเป็นเกณฑ์ส�ำคัญในการอ้างอิง เช่น งานที่เด็กท�ำได้ (Child work) หรือ
แรงงานผู้เยาว์ (Child worker) ที่เป็นแรงงานที่ท�ำงานปลอดภัยและได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานและ
กฎหมายประกันสังคม เป็นงานที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และเป็นงานที่เกื้อหนุนให้เด็กได้รับประสบการณ์ที่ดี
ในเบื้องต้นของชีวิตการท�ำงาน ในขณะที่นิยามสากล เป็นการก�ำหนดนิยามที่เน้นสภาพแวดล้อมในการท�ำงาน หรือ
เงือ่ นไขการจ้างงานทีเ่ ลวร้ายทีส่ งั คมยอมรับไม่ได้ ซึง่ เป็นสิง่ ทีก่ ำ� กับควบคูก่ บั อายุเด็กทีท่ ำ� งาน ส่งผลให้นยิ ามลักษณะ
งานทีเ่ ด็กท�ำ มีการใช้คำ� อธิบายทีแ่ ตกต่างกันตามแนวคิดของแต่ละหน่วยงาน ส่งผลให้การจัดเก็บข้อมูลด้านจ�ำนวน
และสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานแตกต่างกัน
ยุคสมัยของการใช้แรงงานเด็ก ข้อมูลจากการศึกษาวิจัยเอกสารที่เกี่ยวข้อง สะท้อนว่า แรงงานเด็กใน
ประเทศไทย เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย โดยเริ่มต้นจาก ยุคของทุ่งนา (Paddy fields phase) อันเป็นยุคสมัย
ทีก่ ารปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักของสังคมไทย เด็กในยุคนีจ้ งึ เป็นแรงงานในภาคเกษตรเพือ่ ช่วยพ่อแม่ทำ� งาน เนือ่ งจาก
วัฒนธรรมไทยสอนให้ลูกต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองและครอบครัว และชีวิตความเป็นอยู่ของสังคมไทยสมัยก่อน
ค่อนข้างล�ำบาก ทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันท�ำมาหากิน เพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ (Baker, 2007) ดังนั้น
การใช้แรงงานเด็กในยุคนี้ จึงเป็นเพียงการท�ำงานเพือ่ ช่วยเหลือครอบครัวและพ่อแม่ ผูป้ กครอง ซึง่ เป็นความจ�ำเป็น
และเป็นวิถีชีวิตของสังคมไทย
ยุคของโรงงานนรก (Hell factories phase) เป็นยุคทีเ่ ปลีย่ นจากสังคมเกษตรกรรมเข้าสูส่ งั คมอุตสาหกรรม
เด็กจึงเข้าสู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท�ำให้เกิดรายได้ ปัจจัย
ที่ส�ำคัญที่สุดที่ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคนี้ ได้แก่ ความยากจน (Mendelievich, 1979) ส่วนปัจจัยที่ส�ำคัญ
อื่นๆ ได้แก่ ความแตกต่างในด้านเศรษฐกิจระหว่างสังคมเมืองและสังคมชนบท การพัฒนาด้านการคมนาคม
ความต้องการแรงงานแบบไม่ใช้ทกั ษะมากขึน้ (International Labor Organization, 2006) นอกจากนี้ ระบบนายทุน
ทีต่ อ้ งการจ่ายค่าจ้างต�ำ่ เพราะต้องการลดต้นทุนการผลิต และท�ำก�ำไรเพิม่ ขึน้ จึงเกิดการจ้างแรงงานต่างชาติ (ศิวไิ ล,
2555) ท�ำให้แรงงานเด็กในยุคนี้มีทั้งกลุ่มเด็กไทยและเด็กต่างชาติ ปัญหาที่พบในยุคนี้ ได้แก่ แรงงานเด็กมีทั้งใน
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รูปแบบสมัครใจและถูกบังคับใช้แรงงาน ลักษณะงานมีแนวโน้มที่จะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือความปลอดภัย
ของเด็ก ต่อมาปัญหาได้ขยายตัวเป็นการใช้แรงงานรูปแบบอื่นที่เป็นการล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน การบังคับขู่เข็ญ
การท�ำร้ายร่างกาย จิตใจ การท�ำให้เสียอิสรภาพและศักดิ์ศรีของการเป็นมนุษย์ ที่เป็นรูปแบบที่เลวร้ายที่สุด
ยุคของการเรียน (Schooling phase) การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคนี้ เป็นผลมาจากพระราชบัญญัติการศึกษา
ภาคบังคับ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 นโยบายเรียนฟรี 15 ปี (ส�ำนักนโยบายและยุทธศาสตร์, 2552) ของ
ประเทศไทย ซึง่ มีผลบังคับใช้ตงั้ แต่ ปี พ.ศ. 2552 นอกจากนีแ้ นวความคิดของพ่อแม่เริม่ เปลีย่ นแปลงไป คือ ต้องการ
ให้ลูกได้รับการศึกษาในระดับสูงขึ้น จึงสนับสนุนให้เรียนหนังสือ เพราะมีทัศนคติว่ายิ่งเรียนสูงยิ่งเป็นเจ้าคนนายคน
ท�ำงานสบาย เด็กไทยส่วนใหญ่จึงได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น ปัญหาที่พบในยุคนี้ คือ มีนักเรียนออกลางคันบ้าง
โดยเฉพาะกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมต้นและปลาย โดยเหตุผลของการออกกลางคันนั้น ส่วนใหญ่มาจากปัญหาความ
ยากจน และการต้องอพยพตามผูป้ กครอง นอกจากนี้ ยังพบว่า นักเรียนมัธยมต้นมีแนวโน้มทีจ่ ะออกกลางคันเนือ่ งจาก
การสมรสด้วย (ส�ำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ, 2554)
ขณะที่เด็กต่างชาติเข้าสู่ระบบการศึกษาไม่มากนัก เนื่องจากการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนของรัฐที่มี
เด็กต่างชาติเรียนร่วมกับเด็กไทยยังไม่มีรูปแบบการศึกษาที่เหมาะสมกับเด็กที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและ
วัฒนธรรม ยกเว้นบางโรงเรียนที่มีเด็กต่างชาติจ�ำนวนมากเข้าเรียน (บุบผา, 2554) นอกจากนี้ ชุมชนยังมีอคติต่อ
เด็กต่างชาติ ท�ำให้พอ่ แม่ไม่ตอ้ งการให้เด็กเข้าเรียนหนังสือ อีกทัง้ ยังมีพอ่ แม่เด็กต่างชาติบางคนต้องการให้เด็กท�ำงาน
มากกว่าไปโรงเรียน (ศิรินันท์ และคนอื่นๆ, 2558)
สาเหตุที่ท�ำให้มีการใช้แรงงานเด็ก ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า สาเหตุที่ท�ำให้มีการใช้แรงงานเด็กมี
หลายสาเหตุ ทัง้ สาเหตุทเี่ กิดจากตัวเด็ก ได้แก่ การคบเพือ่ น การด้อยโอกาสทางการศึกษา สาเหตุจากสภาพครอบครัว
ได้แก่ ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรงในครอบครัว รายได้ของครอบครัว สาเหตุจากสังคมวัฒนธรรม ได้แก่
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท�ำให้พ่อแม่ลูกมีการปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงและสภาพแวดล้อมในการด�ำเนินชีวิต
(เมือง/ชนบท) สาเหตุจากการเข้าไม่ถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของภาครัฐ ได้แก่ การสงเคราะห์เมื่อเจ็บป่วย การเข้า
ถึงการศึกษา และสาเหตุอื่นๆ ได้แก่ เด็กต่างชาติที่ติดตามพ่อแม่เข้ามาท�ำงาน เด็กที่ลักลอบเข้าเมืองมาโดย
ผิดกฎหมาย (ไม่มีสถานะทางทะเบียน) การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลสะท้อนว่า
ครอบครัวเป็นสาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการใช้แรงงานเด็ก เนื่องจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว ปัญหา
ทางเศรษฐกิจ ท�ำให้ครอบครัวไม่สามารถดูแลเด็กได้ดี และไม่สามารถสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เด็กได้ เด็กจึงต้อง
เข้าสู่กระบวนการท�ำงาน
เส้นทางการเคลือ่ นย้าย ข้อมูลจากการศึกษาวิจยั เอกสารทีเ่ กีย่ วข้องแสดงให้เห็นถึงเส้นทางการเคลือ่ นย้าย
แรงงานต่างชาติที่แตกต่างไปตามประเทศต้นทาง โดยต้นทางจากประเทศพม่า สามารถอพยพเข้ามาได้ทั้งทางบก
และทางทะเล ผ่านอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก อ�ำเภอเวียงแห จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดระนอง ทางทะเลอันดามัน (โรฮีนจา) ต้นทางจากประเทศลาว
ผ่านมาทางจังหวัดอุบลราชธานี (ช่องเม็ก) จังหวัดหนองคาย จังหวัดน่าน จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดเชียงราย ต้นทาง
จากประเทศกัมพูชา ผ่านมาทางจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดบุรรี มั ย์ ต้นทาง
จากประเทศเวียดนาม เป็นการเดินทางโดยเครื่องบิน แล้วมีการกระจายตัวที่กรุงเทพมหานคร (กระทรวงแรงงาน,
2556)
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รูปแบบของการท�ำงาน ข้อมูลจากการสนทนากลุ่ม พบว่า มีเด็กท�ำงานอยู่ในทุกภาค ทั้งภาคอุตสาหกรรม
(เสี่ยงต่อการยกของหนัก ท�ำงานเกินเวลา อยู่ในสภาพแวดล้อมเสี่ยงอันตราย) ภาคบริการ เช่น งานเสริฟอาหาร
ร้านหมูกระทะ ร้านคาราโอเกะ สปา อาบอบนวด (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ ท�ำงานเกินเวลา) ภาคการเกษตร
เช่น ท�ำไร่ ข้าวโพด ยางพารา อ้อย (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ ท�ำงานเกินเวลา) ภาคประมงและประมง
ต่อเนื่อง เช่น แกะกุ้ง แบกปลา คัดปลา (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ) ขอทาน (เสี่ยงต่อการเป็นแรงงานบังคับ,
การแสวงหาผลประโยชน์จากเด็ก) โดยแรงงานในรูปแบบทาส และแรงงานอันตรายมีแนวโน้มลดลง ขณะทีแ่ รงงาน
ในรูปแบบเพศพาณิชย์ สื่อลามก ค้าประเวณี และผลิตและขนส่งยาเสพติด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
หน่วยงานทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วข้อง ข้อมูลจากการสนทนากลุม่ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานทีด่ ำ� เนินการเกีย่ วข้อง
มีทงั้ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาสังคม ซึง่ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องมียทุ ธศาสตร์
แตกต่างกัน ท�ำให้ยากต่อการปฏิบตั แิ ละการบูรณาการ เนือ่ งจากแต่ละหน่วยงานมีงบประมาณ แผนงาน และระเบียบ
ปฏิบัติของตนเอง

สรุปและข้อเสนอแนะ
ข้อมูลจากการศึกษาท�ำให้ทราบว่าแรงงานเด็กในประเทศไทยมีความหลากหลายทางด้านประชากรและสังคม
โดยความหลากหลายในมิติประชากร ช่วยท�ำให้เข้าใจข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประชากรในเรื่องต่างๆ ทั้งในเรื่อง
ของขนาด โครงสร้างและการกระจายตัว ข้อค้นพบจากการศึกษา สะท้อนให้เห็นว่า แรงงานเด็กในประเทศไทย
มีทั้งเด็กไทย เด็กต่างชาติ เด็กไร้รัฐ เด็กชาติพันธุ์ ท�ำงานในรูปแบบแตกต่างกันตามอายุและเพศ ซึ่งคุณลักษณะ
ต่างๆ ทางประชากรเหล่านี้ ชี้ให้เห็นถึงแบบแผนหรือแนวโน้มสถานการณ์ปัญหาของแรงงานเด็กที่จะเป็นประโยชน์
ต่อการก�ำหนดนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ขณะทีจ่ ำ� นวนแรงงานเด็กและปัญหามีความหลากหลายเพิม่ ขึน้
ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส�ำนักงานสถิติแห่งชาติและกระทรวงแรงงาน ควรร่วมกันด�ำเนินการจัดท�ำ
การส�ำรวจระดับชาติด้านการใช้แรงงานเด็ก เพื่อเป็นฐานข้อมูลสถานการณ์ในระดับประเทศ ที่จะช่วยท�ำให้เห็น
ขนาดปัญหาที่แท้จริง ที่ต้องด�ำเนินการขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายให้หมดสิ้นไป
ส่วนความหลากหลายในมิติสังคม ช่วยท�ำให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่จะเกิดขึ้นและสามารถ
วางแผนจัดการและควบคุมการเปลี่ยนแปลง รวมถึงก�ำหนดมาตรการในการบรรเทาผลกระทบทางลบให้น้อยที่สุด
โดยข้อค้นพบจากการศึกษา สะท้อนว่า แรงงานเด็กในประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงจากอดีตที่เด็กท�ำงานเพื่อ
ช่วยเหลือครอบครัวและพ่อแม่ ผู้ปกครอง เข้าสู่การเป็นแรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ
ซึ่งเป็นการท�ำงานที่ท�ำให้เกิดรายได้ ขณะที่ระบบนายทุนต้องการลดต้นทุนการผลิต และท�ำก�ำไรเพิ่มขึ้น จึงเกิด
การจ้างแรงงานต่างชาติ โดยครอบครัวเป็นสาเหตุหลักส�ำคัญที่ท�ำให้มีการใช้แรงงานเด็ก ทั้งนี้เนื่องจากครอบครัว
ไม่สามารถท�ำหน้าที่เลี้ยงดูสมาชิกของครอบครัวได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง ส่งผลให้เด็กมีปัญหาทางพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม และก่อให้เกิดปัญหาในรูปแบบต่างๆ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กไทยควรมุ่งเน้น
ไปทีค่ รอบครัว โดยกรมกิจการสตรีและครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ ควรก�ำหนด
นโยบายเพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวให้มีความเข้มแข็งและท�ำหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ในการส่งเสริมให้มีการจัด
สวัสดิการขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับความต้องการของครอบครัวทุกลักษณะ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน
เครือข่ายทางสังคมทุกระดับในการพัฒนาศักยภาพครอบครัว เพื่อให้สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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ขณะทีก่ ารแก้ไขปัญหาแรงงานเด็กต่างชาติ ควรมุง่ เน้นทีก่ ารให้เด็กต่างชาติเข้าถึงการศึกษาในระบบให้เพิม่ ขึน้
โดยเฉพาะบริเวณชุมชนต่างๆ ทีม่ ชี าวต่างชาติอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น เนือ่ งจากการศึกษาสามารถเพิม่ ความตระหนัก
ของเด็กเกี่ยวกับสิทธิเด็ก ซึ่งจะลดโอกาสที่เด็กจะถูกละเมิดสิทธิ และถูกใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม เป็นการจ�ำกัด
ชั่วโมงการท�ำงาน จ�ำกัดลักษณะ และการจ้างงานที่เด็กสามารถท�ำได้ นอกจากนี้การศึกษาจะคุ้มครองและป้องกัน
เด็กจากการถูกแสวงหาผลประโยชน์ จากการถูกกลัน่ แกล้ง รังแก ทอดทิง้ หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ หรือเพศพาณิชย์
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