
 สถานการณเด็กทํางานของประเทศไทยกับสถานการณของโลก 

                                                                                                       ดร.วิภาวี ศรีเพียร 0

*

บทนํา 

ในโลกของการแขงขันทางการคา ผูประกอบการในหลายประเทศตางหาวิธีการในการบริหารธุรกิจใหมีตนทุนต่ําเพ่ือใหไดผลกําไรสงูสดุ 

จึงไดมีการลักลอบใชแรงงานเด็กเพ่ือประหยัดตนทุน ทําใหเกิดการละเมิดสิทธิแรงงานทางกฎหมาย รวมท้ังมีการหลอกลวง การทํารายรางกาย 

และการใชแรงงานเด็กอยางไมเปนธรรม 

ปญหาการใชแรงงานเด็กจึงไดถูกนํามาเช่ือมโยงกับการคาระหวางประเทศ เมื่อประเทศผูนําเขาสินคารายใหญ คือ สหรัฐอเมริกาและ

สหภาพยุโรป ไดหยิบยกประเด็นการใชแรงงานเด็กอยางไมเปนธรรมข้ึนมาเปนขอกีดกันทางการคา และมีการกดดันใหประเทศคูคาปรับปรุง

มาตรฐานแรงงานโดยเฉพาะกรณีการใชแรงงานเด็ก  ประเทศไทยก็เชนกัน เราถูกจับตามองจากประชาคมโลกในชวงท่ีผานมา มีการกลาวหาวา

ประเทศไทยมีการใชแรงงานเด็กเปนจํานวนมากท้ัง ๆ ขาดขอมูลสนับสนุนท่ีนาเช่ือถือ และเรียกรองใหยุติการใชแรงงานเด็กท่ีไมเปนธรรม โดย

กระทรวงแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริการไดระบุรายช่ือสินคาของประเทศไทยท่ีผลิตจากการใชแรงงานเด็ก แรงงานบังคับ คือ เครื่องนุงหม ออย 

กุง ปลา และสื่อลามก อีกท้ังยังมองวาปญหาแรงงานเด็ก แรงงานบังคับมีความเก่ียวโยงกับประเด็นการคามนุษย  และสงผลกระทบตอการคา

ระหวางประเทศ ทําใหภาพลักษณของประเทศเสียหาย ซึ่งหน่ึงในขอเสนอแนะท่ีประเทศไทยไดรับจากกระทรวงแรงงาน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

เปนประจําทุกป คือ การขอใหประเทศไทยดําเนินการสํารวจการทํางานของเด็กในระดับประเทศ เพื่อใหไดขอมูลที่แทจริงของสถานการณ

การใชแรงงานเด็กในประเทศไทย  

ดังน้ัน กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จึงไดรวมมือกับสํานักงานสถิติแหงชาติดําเนินการสํารวจการทํางาน

ของเด็กในระดับประเทศ เมื่อป 2558 เพ่ือใหไดขอมูลพ้ืนฐานสําหรับใชในการวางแผนเพ่ือรวมกันแกไขปญหาแรงงานเด็กของหนวยงานตาง ๆ 

ท่ีเก่ียวของ ตอมาในป 2561 กระทรวงแรงงานไดรวมมือกับสํานักงานสถิติแหงชาติและองคการแรงงานระหวางประเทศ พัฒนาโครงการสํารวจ

การทํางานของเด็กในประเทศไทยใหเปนไปตามมาตรฐานสากล โดยการใชวิธีการเชิงปริมาณตามหลักสถิติและปฏิบัติตามขอตกลงและแนว

ปฏิบัติในการเก็บรวบรวมขอมูลและสถิติแรงงานเด็กท่ีไดรับการพัฒนาข้ึนจากการประชุมนักสถิติแรงงานระหวางประเทศ (International 

Conference of Labour Statistician: ICLS) เมื่อป 2551 (ค.ศ.2008) ณ นครเจนีวา ซึ่งเครื่องมือดังกลาวถูกนํามาปรับใชในการพัฒนากรอบ

หลักการ คํานิยาม และระเบียบวิธีการวัด เพ่ือนําไปสูการสํารวจขอมูลสถิติดานแรงงานเด็กในป 2561 ท่ีมีมาตรฐานสอดคลองกับสากล   

ภาพรวมของเด็กอายุ 5-17 ป ในประเทศไทย ป 2561 

 จากผลการสํารวจเด็กอายุ 5-17 ป ของประเทศไทยในป 2561 ซึ่งไดเผยแพรเมื่อเดือนมิถุนายน 2562 ท่ีผานมา พบวามีจํานวน 

10,470,738 คน เปนเด็กทํางานเพียง 408,679 คน หรือรอยละ 3.9 ของเด็กท้ังหมด โดยเด็กทํางานท่ีเขาขายเปนแรงงานเด็กมีจํานวน 176,699 คน 

คิดเปนรอยละ 1.7 ของเด็กท้ังหมด ซึ่งในกลุมท่ีเปนแรงงานเด็กพบวาเปนแรงงานเด็กทํางานอันตรายตามประกาศของกระทรวงแรงงาน จํานวน 

125,796 คน คิดเปนรอยละ 1.2 ของเด็กท้ังหมด  รายละเอียดตามตารางท่ี 1 

                                           
* ผูเช่ียวชาญเฉพาะดานแรงงาน กองคุมครองแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลสํารวจภาพรวมของเด็กอายุ 5-17 ปในประเทศไทย ป 2561 

 

ภาพรวมของเด็กอายุ 5 - 17 ป ท่ัวโลกเปนเชนไร เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 จากขอมูลขององคการแรงงานระหวางประเทศ ท่ีไดจัดทํารายงานประมาณการตามตารางท่ี 2 จะเห็นไดวาเด็กทํางานในภาพรวมของ

โลกเมื่อป 2559 (ค.ศ.2016) ซึ่งเปนปลาสุดมีจํานวน 218.019 ลานคน  แรงงานเด็ก 151.622 ลานคน และแรงงานเด็กทํางานอันตราย 72.525 

ลานคน  

 อยางไรก็ตาม การวิเคราะหสถานการณการทํางานของเด็กวามีปญหามากนอยเพียงไรโดยการเปรียบเทียบดวยจํานวนเพียงอยางเดียว

คงไมได ท้ังน้ี เน่ืองจากแตละประเทศหรือภูมิภาคมีขนาดประชากรเด็กท้ังหมดท่ีแตกตางกัน ในบทความน้ีจึงไดแปลงคาท่ีไดจากการสํารวจของ

ประเทศไทยใหเปนอัตราความชุก (Prevalence rate) เพ่ือใหเปนมาตรฐานเดียวกันซึ่งจะทําใหสามารถวิเคราะหเปรยีบเทียบกับคาเฉลีย่ของโลก

และของเอเชียแปซิฟกได   

 จากตารางท่ี 2 และแผนภูม ิ จะพบวา ประเทศไทยมอัีตราความชุกเด็กทํางาน อัตราความชุกแรงงานเด็ก และอัตราความชุกแรงงาน

เด็กทํางานอันตรายต่ํากวาท้ังของโลกและของเอเชียแปซิฟก กลาวคือ ประชากรเด็กไทยอายุ 5-17 ป 100 คน เปนเด็กทํางาน 3.9 คน เปน

แรงงานเด็ก 1.7 คน และเปนแรงงานเด็กทํางานอันตราย 1.3 คน ขณะท่ีประชากรเด็กอายุ 5-17 ปรวมท่ัวโลก 100 คนเปนเด็กทํางาน 13.8 คน 

เปนแรงงานเด็ก 9.6 คน และเปนแรงงานเด็กทํางานอันตราย 4.6 คน และประชากรเด็กอายุ 5-17 ปของภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 100 คน เปน

เด็กทํางาน 10.7 คน เปนแรงงานเด็ก 7.4 คน และเปนแรงงานเด็กทํางานอันตราย 3.4 คน 

 

 

 
หมายเหต ุ1. เด็กทํางาน หมายถึง เด็กอายุ 5-17 ป ที่เรียนหนังสือไปดวย ทํางานไปดวย และเด็กที่ทํางานอยางเดียวโดยไมไดเรียนหนังสือ (ทํางาน หมายถึง ได

ทํางานต้ังแต 1 ชั่วโมงขึ้นไป โดยไดรับคาจาง เงินเดือน ผลกําไร เงินปนผล คาตอบแทนที่มีลักษณะอยางอื่นสําหรับผลงานที่ทําเปนเงินสดหรือส่ิงของ หรือทํางาน

อยางนอย 1 ชั่วโมง โดยไมไดรับคาจางในธุรกิจ หรือไรนาเกษตรของหัวหนาครัวเรือนหรือของสมาชิกในครัวเรือน) 

             2. แรงงานเด็ก หมายถึง   เด็กทํางานที่มีชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหในแตละกลุมอายุ ดังนี้ 1) เด็กอายุต้ังแต 5 – 12 ป ทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ในทุก

ประเภทกิจการ 2) เด็กอายุต้ังแต 13 – 14 ป ทํางานอันตรายหรือทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานมากกวา 14 ชั่วโมงตอสัปดาห และ 3) เด็ก

อายุต้ังแต 15 – 17 ป ทํางานอันตรายหรือทํางานเชิงเศรษฐกิจใด ๆ ที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานมากกวา 48 ชั่วโมงตอสัปดาห 

            3. งานอันตราย หมายถึง งานที่ประเทศสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศประกาศเปนงานอันตรายสําหรับเด็ก 

อายุ

รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง

รวม 10,470,738   5,344,588   5,126,150   408,679      258,479      150,200      176,699      126,971      49,729        132,589  104,278   21,519    

5-12 ป 6,156,530     3,148,766   3,007,764   41,508        19,300        22,208        41,508        19,300        22,208        3,683      na na

13-14 ป 1,661,399     848,090      813,309      61,224        33,517        27,706        20,175        10,327        9,848         13,889    na na

15-17 ป 2,652,809     1,347,732   1,305,077   305,947      205,661      100,286      115,016      97,344        17,673        115,016  na na

รวม 100.0           51.0           49.0           3.9            4.8            2.9            1.7            2.4            1.0            1.2         1.0 0.2

5-12 ป 100.0           51.1           48.9           0.4             0.4             0.4             0.4             0.4             0.4             0.03        na na

13-14 ป 100.0           51.0           49.0           0.6             0.6             0.5             0.2             0.2             0.2             0.1         na na

15-17 ป 100.0           50.8           49.2           2.9             3.8             2.0             1.1             1.8             0.3             1.1         na na

หนวย : รอยละ (เปรียบเทียบกับเด็กทั้งหมด)

เด็กทํางานอันตรายเด็กทั้งหมด เด็กทํางาน แรงงานเด็ก

หนวย : คน

หนวย : รอยละ  
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ตาราง เปรียบเทียบขอมูลสถานการณเด็กทํางานของโลก เอเชียแปซิฟก และของประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด ภาพรวมของโลก 

ป 2559 

ภาพรวมของเอเชีย- 

แปซิฟก ป 2559 

ภาพรวมของไทย 

ป2561 

1. เด็กท้ังหมด (อายุ 5-17 ป) 1,579.848 ลานคน * 843.327 ลานคน * 10,470,738 คน 

2. เด็กทํางาน 218.019 ลานคน 90.236 ลานคน 408,679 คน 

3. แรงงานเด็ก 151.622 ลานคน 62.077 ลานคน 176,699 คน 

4. แรงงานเด็กทํางานอันตราย 72.525 ลานคน 28.469 ลานคน 132,589 คน 

อัตราความชุกเด็กทํางาน  13.8 10.7 3.9 

อัตราความชุกแรงงานเด็ก  9.6 7.4 1.7 

อัตราความชุกแรงงานเด็กทํางาน

อันตราย  

4.6 3.4 1.3 

อัตราแรงงานเด็กตอเด็กทํางาน 100 คน 69.5 68.8 43.2 

อัตราแรงงานเด็กทํางานอันตรายตอ 

เด็กทํางาน 100 คน 
33.3 31.5 32.4 

             ท่ีมา 1. ภาพรวมของโลก และภาพรวมของเอเชียแปซิฟก จาก ILO:  Ending child labour by 2025: A review of  

           Policies and programmes, (Geneva, International Labour Office, 2017). 

                    2. ภาพรวมของไทย (รายละเอียดตามขอ 1-4 ในตาราง) จาก รายงานผลการสํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย  

         พ.ศ.2561, โครงการความรวมมือระหวางสํานักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุมครอง 

                       แรงงาน และองคการแรงงานระหวางประเทศ 

            หมายเหตุ 1. อัตราความชุก (Prevalence rate) = (จํานวนเด็กอายุ 5-17 ป จําแนกตามคุณลักษณะท่ีสนใจ ไดแก เด็กทํางาน 

                               แรงงานเด็ก และแรงงานเด็กทํางานอันตราย / จํานวนประชากรเด็กอายุ 5-17 ปท้ังหมด) X 100  เชน อัตรา 

 ความชุกแรงงานเด็ก = 9.6 คน หมายความวา ประชากรเด็กอายุ 5-17 ปท้ังหมด 100 คน เปนเด็กทํางานท่ีเขาขาย    

      เปนแรงงานเด็ก 9.6 คน 

             2. เอเชียแปซิฟก เปนภูมิภาคของโลกท่ีอยูในหรืออยูใกลมหาสมุทรแปซิฟกดานตะวันตก ซึ่งครอบคลุมพ้ืนท่ีสวนใหญ 

   ของเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต (รวมประเทศไทย) ออสตราเลเซียและโอเชียเนีย รวมไปถึงเอเชียใต  

   สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศในทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใตท่ีติดกับมหาสมุทรแปซิฟกตะวันออกดวย 

             3. * เปนขอมูลท่ีผูเขียนประมาณข้ึนเองจากจํานวนเด็กทํางานและอัตราความชุกซึ่งปรากฏในรายงานของ ILO 

แผนภูมิ อัตราความชุกเด็กทํางาน อัตราความชุกแรงงานเด็ก 

และอัตราความชุกแรงงานเด็กทํางานอันตรายเปรียบเทียบระหวางของโลก เอเชียแปซิฟก และของไทย 
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เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบอัตราแรงงานเด็ก และอัตราแรงงานเด็กทํางานอันตรายกับเด็กทํางานท่ีมีอายุ 5-17 ป แทนการเปรียบเทียบ

กับประชากรเด็กท้ังหมด จะพบวา อัตราแรงงานเด็กตอเด็กทํางาน 100 คน และอัตราแรงงานเด็กทํางานอันตรายตอเด็กทํางาน 100 คน ของ

ประเทศไทยจะอยูท่ีรอยละ 43.2 และ 32.4 ตามลําดับ ซึ่งหมายความวาเมื่อพิจารณาเฉพาะกลุมเด็กทํางาน 100 คน ในจํานวนน้ีเขาขายเปน

แรงงานเด็ก 43.2 คน และเขาขายเปนแรงงานเด็กทํางานอันตราย 32.4 คน ซึ่งวาไปแลวอัตราแรงงานเด็กตอเด็กทํางาน 100 คนถือวาต่ํากวา

คาเฉลี่ยของโลกและเอเชียแปซิฟกคอนขางมาก แตอัตราแรงงานเด็กทํางานอันตรายตอเด็กทํางาน 100 ของประเทศไทยไมไดแตกตางจาก

คาเฉลี่ยของโลกและเอเชียแปซิฟกมากนัก กลาวคือ ของโลกอยูท่ีรอยละ 33.3 และของเอเชียแปซิฟกอยูท่ีรอยละ 31.5 ซึ่งเปนท่ีนากังวลวาอัตรา

ของประเทศไทยเกือบใกลเคียงกับของโลก และสูงกวาเอเชียแปซิฟกเล็กนอย  ซึ่งแสดงใหเห็นวาแรงงานเด็กทํางานอันตรายของประเทศไทยเปน

ปญหาสําคัญท่ีตองเรงแกไขแมวาอัตราความชุกของเด็กทํางาน แรงงานเด็ก และแรงงานเด็กทํางานอันตรายจะต่ํากวาของโลกและเอเชียแปซิฟก

คอนขางมากก็ตาม 

เจาะลึกเกี่ยวกับแรงงานเด็กทํางานอันตรายของประเทศไทย  

   จากผลการสํารวจการทํางานของเด็กในประเทศไทย พ.ศ.2561 พบวา   แรงงานเด็กสวนใหญทํางานยกของหนัก คิดเปนรอยละ 22 

ของเด็กทํางาน รองลงมาคืองานท่ีเก่ียวของกับสารเคมีอันตรายรอยละ 7  ทํางานในระหวางเวลาท่ีกฎหมายหามและทํางานในท่ีท่ีมีความรอนจัด 

เย็นจัด และเสียงดัง มีสัดสวนเทากันคิดเปนรอยละ 3.8 โดยเด็กท่ีทํางานในอุตสาหกรรมกอสราง อุตสาหกรรมการขนสง สถานท่ีเก็บสินคา และ

อุตสาหกรรมการเกษตรกรรม การปาไม และการประมง เปนกลุมเสี่ยงท่ีมีเด็กทํางานอันตราย นอกจากน้ี ยังพบวา แรงงานเด็กทํางานอันตราย

สวนใหญอยูท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ (ประมาณรอยละ 33.4 และ 26.4 ของแรงงานเด็กทํางานอันตรายท้ังหมด ตามลําดับ) 

ท้ังน้ี เปนแรงงานนอกระบบมากกวาในระบบ (ในระบบรอยละ 41.3 นอกระบบรอยละ 58.7) และเปนเพศชายสูงถึงรอยละ 89.7 
 

บทสงทาย 

ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราความชุกของเด็กทํางาน อัตราความชุกของแรงงานเด็ก และอัตราความชุกของแรงงานเด็กทํางาน

อันตรายในประเทศไทยกับสถานการณของโลก เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นดวยตัวเลขเชิงประจักษแลววาสถานการณการทํางานของเด็กในประเทศ

ไทยไมไดรุนแรงอยางท่ีเราเคยถูกกลาวหาในอดีตวามีการใชแรงงานเด็กเปนจํานวนมาก แตสิ่งท่ีประเทศไทยตองเรงแกไขคือเรื่องการทํางาน

อันตรายของเด็ก เน่ืองจากอัตราแรงงานเด็กทํางานอันตรายสูงถึง 32.4 คนตอเด็กทํางาน 100 คน ทําอยางไรจะลดอัตราแรงงานเด็กทํางาน

อันตรายตอเด็กทํางานท้ังหมดใหต่ํากวาคาเฉลี่ยของโลกและของเอเชียแปซิฟก มันเปนความทาทายท่ีไมอาจหลีกเลี่ยงได ซึ่งกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานไดกําหนดแนวทางการดําเนินการ เปน 2 ระยะ คือ ระยะเรงดวน  โดยการเผยแพรผลการสํารวจแกภาคีเครือขายเพ่ือ

นําไปวางแผนการดําเนินงาน และรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแกไขปญหาที่พบจากการสํารวจ โดย

ในสวนของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จะเนนการสงเสริม การปองกัน การคุมครอง และบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ในกลุมเปาหมาย

ท้ังในระบบและนอกระบบ โดยเฉพาะประเภทกิจการท่ีเปนกลุมเสี่ยงตอการใชแรงงานเด็กทํางานอันตราย มีการติดตามและประเมินผลตาม

แผนปฏิบัติการขางตน รวมทั้งนําปญหาที่พบจากการสํารวจในครั้งนี้ไปกําหนดกรอบแนวทางในการจัดทํารางนโยบายและแผนระดับชาติ

เพ่ือขจัดการใชแรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวราย ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2564-2569)   สวน ระยะถัดไป คือการดําเนินการตามนโยบายและแผน

ระดับชาติฯ ฉบับท่ี 3 รวมกับภาคีเครือขาย และมีการติดตามประเมินผลความคืบหนาเปนระยะ ตลอดจนจัดทําโครงการการสํารวจการทํางาน

ของเด็กในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2564 เพ่ือใชประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบผลการสํารวจกับป 2561 เพ่ือใหไดขอมูลเชิงลึกสําหรับวาง

แผนการดําเนินการตอไป 

.................................................................................. 
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